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“Dança é a capacidade de
transformar qualquer movimento do corpo em arte.”
Helenita Sá Earp
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PREFÁCIO

O que poderíamos e deveríamos dizer sobre a trajetória, a vida
singular desta grande figura acadêmica, grande dama da Dança
moderna, da Dança universal? Em primeiro lugar devemos dar
destaque à identificação com sua Escola tão querida, reconhecendo
na Profa. Maria Helena Sá Earp – Profa. Helenita como continua
sendo lembrada – uma das presenças fundacionais de sua Escola,
fundação que teve marco oficial na manhã do dia 17 de abril de
1939 no Estádio do Fluminense Futebol Clube. Com os céus
escurecidos pelas nuvens da guerra que se aproximava, o Brasil
descobria que mais de 50% dos convocados para o alistamento
militar eram reprovados por falta de aptidões físicas. Este foi
um dos motivos para que os Ministros da Educação e da Guerra,
Gustavo Capanema e Eurico Gaspar Dutra, respectivamente, se
decidissem pela criação da Escola Nacional de Educação Física e
Desportos, na então Universidade do Brasil. E na solenidade de
instalação estava, acompanhando o Hino Nacional, cantado pelas
alunas do Orfeão das Escolas Técnicas Secundárias da Prefeitura
do Distrito Federal com a regência de Heitor Villa-Lobos, aquela
que se tornaria em seguida a primeira catedrática de Dança. Mas
seria a nova Escola uma instituição destinada apenas a atender
às necessidades estratégicas de cultivo das aptidões físicas
de futuros candidatos a recrutas? Alunos treinados pensando
no front, como disse a Profa. Emérita Maria Lenk? Não. Evento
premonitório, talvez avisando que outros espaços seriam criados
e outros saberes seriam cultivados na Escola, foi a decisão
das jovens presentes, cheias de irreverente alegria, de cantar
“Manhã de Sol” para emoção de nosso maior compositor e de
toda a audiência. Não se anunciava então um “Ato das Sombras”!
Conduzida pelas mãos da Profa. Helenita, pelo seu talento, pela
sua paixão, pela sua obstinação, pela sua disciplina, em aliança
com uma musicalidade e uma sensibilidade extraordinárias, a então
Escola Nacional Educação Física e Desportos germinaria com a
semente da Dança. Afinal, já ouvimos dizer muitas vezes que é
“através da dança e do canto, que melhor se expressam nossa
cultura, nossos sentimentos, nossa alma”. E a Profa. Helenita
foi, em nossa Universidade, a criadora do espaço da Dança; desta
forma de expressar a alma brasileira. E quem a projetou, com uma
sólida dimensão acadêmica, para a cultura universal.
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Analisando o seu curriculum vitae, pode ser visto que praticamente
todas as posições acadêmicas foram por ela ocupadas com
dedicação e brilho: professora titular, diretora, coordenadora
e professora dos cursos de pós-graduação latu-sensu em
dança, chefe do departamento de Arte Corporal. Mas acima
de tudo, figura carismática e respeitada. Criando uma obra que
analisaremos dentro de alguns instantes neste Prefácio; uma
genuína e fantástica contribuição acadêmica para a Dança
e, portanto, para a Arte universal. Daquilo que a Profa.
Helenita definiu como “manifestação da harmonia universal
em movimento”.
O significado do trabalho acadêmico da Profa. Helenita, pode ser
percebido quando se constata que a institucionalização da dança
na Universidade Federal do Rio Janeiro e sua consolidação foram
resultado do seu pioneirismo, de seus estudos, de suas ideias,
de suas propostas e de suas ações no campo da Arte Corporal
retratadas neste livro. Alicerçada e inspirada nas ideias e nos
princípios dos três primeiros teóricos do Movimento, François
Delsarte, Emile-Jacques Dalcroze e Rudolf von Laban, a Profa.
Helenita integra o incomparável quinteto das grandes damas da
Dança moderna junto com Mary Wigam, Isadora Duncan, Doris
Humphrey e Martha Graham, numa linha criadora que se inicia no
século XX e que adentra, firmemente estabelecida, neste início
do século XXI. Tenho a certeza que este livro contribuirá para que
essa linha se torne eterna.
Cabe então a pergunta. Entre todas e todos eles, qual foi a grande
e original contribuição de nossa lembrada? Qual foi a sua fonte
de inspiração? Qual foi o seu cenário? Cedo, a Profa. Helenita
reconheceu que os três teóricos e as grandes artistas antes
mencionados conseguiram dar à Dança tanto a amplitude tão
procurada em relação as possibilidades de movimento, quanto
a sua contextualização na sociedade contemporânea. Mas
faltava algo. Faltava um sistema de referências que permitisse
estabelecer uma estrutura lógica para definir uma técnica
corporal abrangente. Criá-lo foi a contribuição ímpar e original
da Profa. Helenita. Descobrir, no Universo material e espiritual
em volta, as referências dos fundamentos técnicos da Dança
espelhados neste livro. Conceitualizar, elaborar, integrar de
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maneira absolutamente didática e clara, os parâmetros que o
Universo e o Homem compartilham: para o corpo, o espaço, o
movimento, a forma, o ritmo, a dinâmica e o tempo. Sistematizar
estes parâmetros, mostrando infinitas combinações numa obra
única e extraordinária. O Sistema Universal da Dança, que mais
tarde passou a ser chamado de Fundamentos da Dança.
E quais foram o palco e o laboratório onde se desenvolveu
esta obra grandiosa? A Universidade. Onde foram procurados
e encontrados os seus princípios na Geometria, na Física, na
Anatomia, na Fisiologia e na Cinesiologia. Cantor da Ópera
Comique, Émile Jacques Dalcroze apresentou suas teorias sobre
o Movimento no Grande Anfiteatro de Medicina da Sorbonne.
Aqui, a Profa. Helenita transformou toda a Universidade Federal
do Rio de Janeiro no espaço perene da Dança Acadêmica e isto,
talvez mais do que os outros maravilhosos aspectos de sua vida
e de sua obra, a tornaram merecedora das homenagens que
recebeu durante sua longa vida. Integrando as bases científicas
dos elementos constitutivos do movimento – os parâmetros –
com os fundamentos didáticos e os fundamentos coreográficos
em harmonia com uma filosofia existencial solidária e amorosa,
ela nos apresentou seu maior legado: a convicção de que uma
verdadeira Universidade é aquela onde se faz ciência, onde há
espaço para a especulação filosófica, onde se escrevem poesias,
onde se cultiva o esporte, onde se desenvolvem as artes. Uma
Universidade enfim completa na convergência e na harmonia
destes saberes; e também, por isso, uma Universidade feliz.
Assim, feliz uma Universidade como a nossa, que celebra 100
anos e, ao mesmo tempo, 80 anos de institucionalização da
Dança
Multifacetada e multi-instrumental é sua teoria Fundamentos
da Dança, elaborada durante mais de 40 anos de investigação
e estudos. Articulando esses princípios científicos, filosóficos e
educacionais para o processo de criação e expressão na Dança
moderna, foi capaz de conferir-lhe bases e essências equivalentes
àquelas da Dança clássica, e a levou a sua consolidação como
inequívoca expressão artística. Revelaram-se assim os quilates
acadêmicos de uma coreógrafa, pedagoga e pesquisadora
realmente excepcional.
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Porque excepcional deve ser considerada uma obra que mostra
como uma expressão artística pode adquirir contornos e
dimensão holísticos, incorporando de forma rigorosa elementos
procurados e encontrados nas ciências. A Profa. Helenita
ensinou como se capturam forma e movimento e, partir desta
captura sintetizante, como é que a Dança moderna se liberta dos
estereótipos fragmentadores que, não raro, são encontrados na
Dança clássica. Porque liberdade é o que se respira na atmosfera
de suas criações! A construção desta admirável síntese pode ser
apreciada nos textos e nos registros gravados que constituem
o valioso legado instrumental da Profa. Helenita e nas obras de
seus seguidores – muitos incorporados neste livro – que haverão,
sem dúvida, de torná-lo perene. Este criativo e original princípio
de unidade na diversidade, que ela soube construir e transmitir
para tantos discípulos, a colocou no grande cenáculo da Dança
universal em toda a segunda metade do século XX.
Reconhecimento da singularidade e da relevância de sua obra
pode ser encontrado nos quase 30 convites para apresentações,
conferências e seminários nos Estados Unidos, além de muitos
outros nos mais diferentes países. As suas turnês americanas
foram sem dúvida momentos de glória para nossa Universidade.
Encantando, por exemplo, as plateias e a crítica da ascética e fria
Nova Inglaterra com suas “master classes” e com apresentações
primorosas de suas obras. Com o melodioso e elegíaco lirismo
do “Amanhecer de Grieg”, meridiano musical a ligar os fiordes
e os bosques da Noruega com nossos rios e florestas. Com
primorosas joias baseadas em nossa tradição e em nossas
lendas como o “Saci-Pererê” e o “Batuque” (de Frutuoso Viana),
levantando as plateias para a alegria e o aplauso.
Pioneira, destemida e exemplar foi também sua defesa da
participação do homem na Dança, combatendo tabus que
hibernaram durante séculos e que levaram, na França do século
IXX, às apresentações masculinas por bailarinas fantasiadas,
usando roupas de pajés, de deuses, de príncipes e até... de
cisnes! Que singela, mais também que absoluta e definitiva, a
comparação de um saque no vôlei e do drible no futebol com os
mais apurados movimentos da Dança! Que perfeita a identificação
do salto de um goleiro com as evoluções aéreas de Vaslav
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Nijinsky afastando-se do solo e aproximando-se do céu! Podemos
imaginá-la assim, incentivando nos idos de 1971, àquele rapaz
que, descalço, participou com seis moças de uma improvisada
e original coreografia no saguão da Reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com a mais doce e melodiosa peça
do repertório musical do todos os tempos. É possível imaginar
combinação mais perfeita de força e vigor varonil com ternura,
do que em “Jesus, Alegria do Homens?” Certamente não. Mas
há por trás desta mescla de conceitos, metáforas e gestos,
uma certeza e um ensinamento de organização acadêmica dos
quais a Profa. Helenita nunca se afastou e com o qual todos
continuaremos comprometidos: a de que o lugar da Dança na
Universidade é na Escola de Educação Física na área das Ciências
da Saúde.
Por isso, o grande laboratório profissional, espaço de investigação e
discussão daqueles princípios e ideias elaborados e sistematizados
pela Profa. Helenita na sua original e monumental obra
Fundamentos da Dança, foi o Curso de Especialização em Dança
por ela criado em 1943 e por ela dirigido até 1981 em nossa
Escola de Educação Física e Desportos. A implantação de
estudos de pós-graduação neste campo dos saberes acadêmicos
foi, portanto, outra das iniciativas pioneiras da Profa. Helenita.
Esta contribuição, original para a época em nossa Universidade
e no Brasil, registrada em elaborados relatórios ao Conselho
de Pós-Graduação e Pesquisa, é um marco do ensino da Dança
em nosso país e mostra sua insuperável faceta de educadora. A
de uma autêntica “Scholar”, que soube se perpetuar em seus
discípulos. O recém criado Mestrado em Dança na Escola de
Educação Física e Desportos é a culminação de um exemplo
que deixou para muitos discípulos. Que certamente continuam
honrando sua memória.
Uma mirada para os discípulos formados pela Profa. Helenita
mostra, para mencionar apenas um conjunto, os consolidados,
diversificados e prestigiosos conjuntos de Dança da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, aclamados em numerosas e periódicas
apresentações no país e no exterior. Pelos discípulos se conhecem
os mestres, e aqueles formados pela Profa. Helenita podem ser
encontrados em todo o Brasil.
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O curso noturno de Graduação em Dança-Bacharelado em
Dança, implantado em 1994, encontra-se em grande parte
estruturado com base na obra da Profa. Helenita; assim, a Dança
da Universidade Federal do Rio de Janeiro passou a ser uma das
quatro Universidades Públicas do país a oferecer uma graduação
nesta área. Exemplo talvez único de reflexo e de impacto de um
trabalho de criação e de pesquisa no ensino de graduação. Muitos
dos textos e imagens deste livro mostram a atmosfera desse
curso, enriquecido posteriormente com a Graduação-Licenciatura
em Dança e o Bacharelado em Teoria da Dança em 2010.
Mas há também outro espaço onde as marcas deixadas pela
Profa. Helenita são inconfundíveis: no ensino da Dança nas
escolas de 1° grau, institucionalizando assim esta expressão
superlativa das artes já para a tenra infância. A importância social
desta transferência de um saber cultivado no meio universitário
para o ensino fundamental, pode ser reconhecida no programa
“Dançando para não dançar”, implantado anos atrás no Estado
do Rio de Janeiro e destinado a desenvolver, em admirável síntese,
a Dança clássica e a Dança moderna nas comunidades carentes,
contribuindo decisivamente para o resgate de sua identidade e
de sua autoestima. Encontramos ali diversos elementos para
apreciar a projeção da obra da Profa. Helenita para fora da
Universidade e inclusive de nosso país.
Ao se iniciar o ano acadêmico de 2000 dos Cursos de Especialização
em Dança para professoras e professores do Município, a
admiramos transmitindo mais uma vez sua alegria e seu talento
numa memorável aula de Dança. E de Vida. Quando a vimos descer
do estrado do Auditório Hélio Fraga no Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal do Rio Janeiro, despojando-se de suas
sapatilhas, pondo os pés em contato direto com o solo naquele
gesto imortalizado por Isadora Duncan, sentimos que esta não
mais estava nesse instante no Columbarium du Père-Lachaise
em Paris. Sentimos que as outras quatro tinham voltado para
estar conosco naquela aula. Mary... Isadora... Doris... Martha...
Corporificadas e deificadas no fascínio dos movimentos e dos
ensinamentos da Profa. Helenita, transmitindo aquele recado e
aquela exigência do grande educador que foi o Prof. Darcy Ribeiro:
“Quanto mais pobres sejam nossas crianças, mais ricos devem
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ser os instrumentos educacionais colocados ao seu alcance.”
O trabalho da Profa. Helenita não cessou após sua partida
material. Esperamos que este livro contribua para que ele se
amplie, se fortifique e se difunda.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020.

Este prefácio foi redigido com base no discurso do autor durante
a cerimônia de entrega do título de Professora Emérita da
Universidade Federal do Rio de Janeiro a Helenita Sá Earp, em
solenidade realizada na noite de 15 de setembro de 2000.

Adalberto Vieyra
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INTRODUÇÃO

Este livro apresenta aos pesquisadores em dança de nosso país,
o levantamento de marcos conceituais e a contextualização das
ideias, dos artigos, dos cursos, das práticas, dos exercícios,
das coreografias, integrantes da teoria de dança da Professora
Emérita Helenita Sá Earp da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, a eminente introdutora da dança no ensino das
universidades brasileiras em 1939.
Desde os seus vinte anos, a Professora Helenita dedicou-se a
pesquisa e ao ensino, da dança em universidades brasileiras. Tal
foi a importância de seu trabalho em cada um destes aspectos
da dança que, apenas um, já seria suficiente para justificar a
publicação deste livro. Além disso, ocupou todos os cargos e
funções que uma professora pode ocupar na universidade, desde
professora catedrática, de conselheira à diretora. Mas não se
limitou à prática docente nem às funções administrativas.
Buscou inovar sempre. Não bastava a institucionalização
da Dança. Não bastava ensinar a dança. Era preciso criá-la,
interpretá-la. Era preciso pensá-la. Era preciso teorizá-la e ao
teorizá-la, exercê-la. Mas como? Através de aulas, de cursos,
de participação em congressos, seminários e apresentação de
coreografias em eventos nacionais e internacionais, em nome da
UFRJ. Graças a sua notoriedade, sua competência e sensibilidade
com a dança, foi convidada para ministrar cerca de 30 “master
classes”, conferências e apresentações em universidades
americanas e também em universidades e congressos na
Espanha, Portugal, Holanda e Suíça.
Fez cursos de aperfeiçoamento nos Estados Unidos e na Suíça
para evoluir tecnicamente na teoria e na prática da dança.
Incansável estudiosa da dança, interou-se e vivenciou os
fundamentos da “new dance” que questionaram os métodos,
as técnicas as concepções da dança clássica. Tornou real as
propostas, idéias e princípios dos três teóricos do movimento:
François Delsarte, Emile Jacques-Dalcroze e Rudolf von Laban.
Mas quis ir além de todas estas concepções, enveredando
por uma nova teoria da dança que ligava movimento e corpo
humano, mediante os Fundamentos da Dança por ela elaborados,
espelhados na concepção de ser humano total, integral, em
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harmonia com o universo, professada pelo filósofo Huberto
Rodhen; inspirados pelos pensamentos e as filosofias orientais,
tais como contidas no yoga do Bhagavad Gita, por exemplo, que
preconizava o princípio do Uno e do Múltiplo e do Tempo como
princípio de criação e de destruição. Assim como as filosofias da
Índia valorizam o movimento como transformação, os filósofos
gregos também valorizavam o movimento como devir.
Todavia, sua concepção de dança não se encerra nas relações
entre dança e filosofias orientais e ocidentais, mas reflete também
seus apoios na teoria da relatividade, nas geometrias euclidiana
e não-euclidiana, na mecânica quântica, nas ciências da saúde,
nas teorias de educação e na teoria psicológica da Gestalt. Tudo
isso com o intuito de elaborar uma nova teoria da dança que,
através de seus fundamentos, conjuga vida, movimento e corpo
na interação criativa de Arte, Ciência, Filosofia e Educação.
Por toda a sua pesquisa da dança foi-lhe possível institucionalizar
a dança na então Universidade do Brasil, sob a forma inicial da
Ginástica Rítmica, um grupo de Dança Contemporânea em 1943
que, desde então, veio participando, em nome da universidade, de
eventos nacionais e internacionais. A implementação de um Curso
de Especialização lato sensu por décadas, criou condições para a
criação do Curso de Bacharelado em Dança na UFRJ, na década
de 90, fazendo da UFRJ na época, uma das três universidades do
Brasil a oferecer a Dança em seu currículo de graduação. Todos
estes passos da institucionalização da Dança na UFRJ estão
aqui expostos juntamente com os marcos conceituais filosóficos,
mais uma vez, da teoria de dança da Professora Helenita que
conjugou na prática, na institucionalização da dança, ensino e
pesquisa. Cabe, porém, acrescentar outro fator de relevância:
sua participação na formação de jovens em comunidades por
meio da dança como instrumento de formação e de criação.
O livro apresenta a pesquisa desenvolvida sobre os fundamentos
intrínsecos à sua concepção de dança, em co-autoria com
a Professora Glória Futuro Marcos Dias, que ao logo de 70
anos de toda uma vida dedicada à inserção da dança no meio
acadêmico nacional e internacional, visando quer a formação
de novos educadores e de novos profissionais da dança, quer a
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demonstração da dança como um saber instrumental, teórico e
experimental.
Pois, na sua concepção de dança como Arte e como Educação,
a dança por sua natureza e por seu caráter formativo, criativo e
inovador, permite não só a criação de fundamentos e conceitos
que interligam Arte, Ciência e Filosofia, como também permite
a formação de intérpretes capazes de se aperfeiçoarem
continuamente de modo inovador e transformador, capazes de
desenvolverem sua sensibilidade, sua expressão corporal mediante
relacionamentos harmoniosos e fraternos e, sobretudo, de se
conscientizarem como seres existentes num mundo cultural,
universal e cósmico, ou seja, como seres encarnados num mundo
universal, numa comunidade espiritual da natureza, da vida, dos
homens, numa busca criadora da unidade na diversidade e da
diversidade na unidade.
Na sua concepção, dança e movimento estão interligados e
presentes em tudo o que existe na natureza. A fisicalidade e
a corporeidade das coisas, sob um certo olhar, se manifestam
como dança, como arte na natureza. Todavia, esta não pode
se transformar em arte. Esta tarefa é própria do ser humano.
Somente ele, por seu livre-arbítrio, vontade e liberdade,
transforma o movimento do seu próprio corpo em arte. No ser
humano vida, corpo, movimento, transformação e criação se
acham integrados.
Daí sua definição de dança se justificar como “a capacidade
de transformar qualquer movimento do corpo em arte”. Assim
conceber a dança para a Professora Helenita não é restringi-la
à dança artística, mas vê-la como uma linguagem inerente às
coisas, como uma vibração do universo, como algo inerente a
qualquer ser humano, concebido como um todo em harmonia com
o universo.
Conceber deste modo a dança para a Professora Helenita
pressupõe concebê-la como um insight criador no qual a intuição,
a imaginação criadora, determinam as mudanças do movimento
e do corpo individual, grupal e ambiental. Um movimento, não
apenas como movimento muscular e sim com potência originadora
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de seqüências de novos movimentos, como um fluxo, como forma
não estática geradora de novas formas. Entendida neste sentido
como vida, como movimento, como dinamismo, como ato criador,
como um todo na acepção da Gestalt a dança, transcendendo
a corporeidade, a fisicalidade, se apresenta como um devir de
formas, como uma manifestação da unidade na diversidade, como
princípio de relações, como expressões corporais que conectam
e interagem de modo plástico, poético e íntimo os Parâmetros da
Dança, Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica e Tempo – que são
os princípios raízes do movimento, considerado pela Professora
Helenita “como denominador comum das mais variadas formas
de manifestação artística”, como declarou em sua conferência
intitulada “De uma Ciência da Dança para uma Dança na Ciência”,
realizada no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ em 2008. Nesta
conferência, proferida pela Professora Helenita, fica evidente a
interação que sempre buscou entre o ato de ensinar e o exercício
dança como atos originantes de novas criações, tais como os
concebeu em sua teoria da dança. Pois, de acordo com esta teoria,
o educador da dança deve fornecer ao educando, ao intérprete
da dança um conjunto de conhecimentos, de potencialização de
saberes do e sobre o corpo, que o tornarão capaz de dominar, de
transformar, de criar múltiplas possibilidades de “como executar
e de como originar o movimento”. Assim, a dança é algo criador
não só em sua própria natureza como também deve fazer do
professor e do aluno criadores. A dança é uma “obra em aberto”,
uma criação em aberto. Professor e aluno não se fecham em
técnicas, em métodos, em expressões corporais. Cada aula,
cada expressão corporal é um todo criativo que se interconecta
a redes de conexões que, por sua vez, demandam outras
estruturas e esquemas que se tornam objeto de pesquisa e de
busca de novas alternativas, de novos atos criadores que não
se descuidam e nem menosprezam os antigos valores, inclusive
ampliando-os, sempre indo, vindo, buscando o simples, o uno no
múltiplo.
De tudo isto, fica claro como a Professora Helenita interconecta
numa rede criadora estético-filosófica e epistemológica da dança
com a atividade criadora da docência e a interpretação criadora
do aprendiz. Neste aspecto, sua concepção de dança permite
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aliar ensino e pesquisa, não ficando sujeita a meros exercícios
musculares e nem tampouco a automáticas repetições dos
movimentos corporais.
Em suma, o levantamento sobre a concepção dos fundamentos da
dança retrata todo o processo intelectual e performático desta
admirável professora de dança em suas nuances, vertentes,
evolução, desenvolvimento, influências e origens.
A presente publicação reúne o material existente que a Professora
Helenita elaborou e refletiu em suas notas, suas fichas de aulas,
seus cursos, suas idéias, seus laboratórios, suas técnicas,
palestras, artigos e tese, juntamente com o resultado da
pesquisa desenvolvida em torno da produção do filme “Dançar”
sobre sua vida e obra, torna possível agora, o resgate de toda
uma memória presente e viva que, em muito engrandecerá o papel
de tradição cultural da UFRJ e das universidades brasileiras, do
país e da cultura universal, em virtude de sua interconexão com
a Arte, a Ciência, a Filosofia e a Educação.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2019.

Elena Moraes Garcia

Programa de Pós-graduação em Filosofia / UERJ
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PARTE 1

VIDA E OBRA
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Maria Helena Pabst de Sá Earp, artisticamente conhecida como
Helenita Sá Earp, nasceu na cidade de São Paulo em 1919, onde
residiam seus pais, Oswaldo Leite Pabst e Jenny de Camargo
Pabst. Sua mãe sempre estimulou o contato da filha com a
música e a pintura desde a primeira infância. Em meados dos
anos 1920, quando os Pabst se mudaram para o Rio de Janeiro,
a pequena Helenita passou a frequentar aulas de piano e pintura.

Início da caminhada
Com a mudança da família para o Rio, Helenita passou a estudar
no Colégio Bennett entre 1934 e 1937. Foi através das aulas de
ginástica rítmica da Prof.ª Pollywethel, que ela teve seu primeiro
contato com a dança e os vislumbres de seu caminho.

Alunas do Colégio Bennett numa aula de ginástica rítmica em 1937. Foto: Espaço Memória
Bennet.
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A jovem Helenita com 18 anos quando morava em Ribeirão Preto. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Estimulada por seu pai, se inscreveu para participar do Curso
Superior de Educação Física em 1938. A finalidade deste curso foi
a preparação de professores para a Escola Nacional de Educação
Física da Universidade do Brasil, implantada em 1939, hoje
Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Neste sentido Malina e Azevedoi escrevem:
Criado em 1938, chamado Curso de Emergência, promovido
pelo Departamento de Educação Física e orientado
didaticamente pela EsEFEx (Escola de Educação Física do
Exército) no Rio de Janeiro. Esse curso de emergência
foi criado para formar instrutores de educação física da
sociedade civil, mas parte do corpo docente da ENEFD
era formado por pessoas que o concluíram. Assim, é
pressuposto que o curso de emergência teve também
como objetivo a formação de profissionais para atuar na
docência da ENEFD. (2004, p. 131)
Em virtude do seu desempenho nas aulas de Ginástica
Rítmica,
enquanto
aluna
da
professora
Margarida
Freyer, Helenita foi convidada
pelo
Major
Inácio de
Freitas
Rolim, que
foi o primeiro
diretor da escola,
para assumir a orientação das atividades desta cadeira.
Na solenidade de instalação, Helenita dirigia uma dança coral
intitulada “Manhã de Sol” com mais de 100 intérpretes
participantes e acompanhada pelo “O Canto do Pajé” na voz
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das alunas do Orfeão das Escolas Técnicas
da Prefeitura do Distrito Federal com a
Heitor Villa-Lobos. Ali estava aquela que se
seguida a primeira catedrática de Dança de

Secundárias
regência de
tornaria em
nosso país.

Acerca deste ínicio, Adalberto Vieyraii comenta que a fundação
da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, na então
Universidade do Brasil, teve marco oficial na manhã do dia 1° de
agosto de 1939 no Estádio do Fluminense Futebol Clube.
Nós vemos o nascimento da Escola Nacinal de Educação
Física e Desportos no Campo do Fluminense Football Club
com Heitor Villa Lobos regendo o Hino Nacional Brasileiro,
naqueles momentos em que apareciam as nuvens da
Segunda Guerra, quando os recrutas brasileiros eram
praticamente reprovados na sua grande maioria por
incapacidade física. Seus desempenhos físicos não eram
adequados a um eventual confronto. (2008)

Adalberto Vieyra fala sobre a solenidade de inauguração da ENEFD. Foto: Acervo Laboratório de
Imagem e Criação em Dança.

As atividades da escola aconteciam no Instituto de SurdosMudos, onde havia um ginásio. Depois construíram um outro
ginásio que era para a dança.
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Helenita na Solenidade de Inauguração da Escola Nacional de Educação Física e Desportos em
1939. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Gustavo Capanema, Eurico Gaspar Dutra, Helenita Sá Earp e demais autoridades na festa de
inauguração da ENEFD realizada no campo do Fluminense em 1939. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Historicamente, o processo de inserção da Dança na então
Universidade do Brasil, foi fortalecida e consolidada como
um campo específico do conhecimento no ensino superior,
destacando-se da Educação Física, e o pioneirismo da professora
Helenita Sá Earp se interliga ao processo histórico de outras
instituições acadêmicas no Brasil e, certamente, podemos
encontrar correlações em outras realidades fora do país.

.

28

.

Ensaio da coreografia “Dança Plástica”, uma obra abstrata de 1945. Foto: Acerco Helenita Sá Earp.
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Composição de fotos.
(a) Influência da dança expressionista alemã na coreografia “Sonata Patética” de
1941. Foto: Acervo Helenita Sá Earp. (b) Um ensaio de coreografia no campo do
Fluminense. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Abaixo pode-se ver a presença do neohelenismo nas práticas de
ginástica rítmica-dança no início das atividades da escola.

Uma aula de ginástica no Fluminense. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Uma aula de ministrada por Helenita ao ar livre. Foto: Revista Fon Fon de 19 de abril de 1941.
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Inácio de Freitas Rolim, diretor da ENEFD e Helenita Sá Earp com suas alunas no ínicio dos anos
40. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Nos primeiros anos da década de 40, as estudantes da ENEFD
saiam do Instituto Surdos-Mudos em marcha e iam para o campo
do Fluminense realizar ao ar livre as aulas de ginástica rítmica.
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Glória Futuro Marcos Dias praticando o arremesso do dardo. Foto: Acervo Glória
Futuro Marcos Dias.

Estudantes de Esgrima em 1942. Foto: Acervo Glória Futuro Marcos Dias.
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Uma reportagem sobre as aulas de dança. Foto: Jornal “A Noite” de 22 de agosto de 1946.
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E a parte esportiva também era realizada no clube de futebol do
Fluminense. Em seguida, a escola passou para a Praia Vermelha.
A despeito de Helenita estar dentro de uma escola formada por
Militaresiii, com padrões de movimento e metodologias de
condicionamento corporal rígidas; ela implantou, desde o início,
dentro do Curso de Educação Física da ENEFD, a liberdade da
dança.
O nome ginástica rítmica, muito popular na ocasião, estava
vinculado às diversas linhas da dança moderna do início do
século XX. Isadora Duncaniv denominava a dança de dança
rítmica ou natural. Emile Jacques-Dalcrozev, professor de
música do Conservatório de Genebra, criou um sistema próprio
de ensino da música que ele chamava de rítmica – a eurritmia.
A proposta de Dalcroze utilizava os movimentos do corpo
para desenvolver tanto o sentido rítmico corporal quanto
o sentido auditivo dos ritmos, aplicados à prática do
canto coral através da utilização de percussão corporal
ou coreografias. Neste contexto, uma série de exercícios
preparatórios para a dança foram organizados com base em
seus ensinamentos, e eram denominados de ginástica rítmica.
A rítmica era uma atividade que a professora Helenita tratava
como atividade de dança. Ela imprimiu-lhe de imediato um caminho
poético, sendo constantemente convidada para participar
de eventos e solenidades na escola e em outras instituições,
através da apresentação de coreografias. Ela fazia questão de
falar não em rítmica, mas em dança e esta atividade era restrita
e oferecida apenas ao corpo feminino.
As concepções de Isadora, Labanvi e Dalcroze, por um lado, e
as contribuições do Método Francês de Ginástica e do Método
Natural de Hérbertvii, por outro; ajudaram a despertar na
professora Helenita, uma visão de dança como inerente a todosviii,
uma dança que promova a sabedoria expressiva, mais do que
o acúmulo de informações, destrezas e habilidades. A pesquisa
sobre esses fundamentos buscava fornecer pontos de apoio para
a promoção de uma renovação constante das práticas corporais
na dança.

.

35

.

.

36

.

Helenita dançando. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Dançando nas pedras da Praia Vermelha no ínicio da década de 40. Foto: Reportagens Ouvidor
Rio.

Helenita passava horas dançando nas pedras da Praia do
Arpoardor. Ela também constumava nadar sem roupas no mar.
Durante este período meditava ao por do sol no Arpoador sobre
a dança e escreveu em suas anotações as seguintes linhas:

Fiz do mar, das pedras, da areia, minha sala de aula, meu
laboratório, meu palco. Quero dançar com as gaivotas
dentro da água do mar, o que fazer? Como se renova o mar
se não for puxado pelo céu. Vertical e horizontal se cruzam.
Nessa intersecção as formas do mundo aparecem. A
firmeza das rochas, a mabealibidade das águas. A imensidão
dos pequenos grãos de areia. Deles podem surgir mil idéias
e mil formas. Ficar nu, despir-se. Deixar que o Universo
se torne nossa veste. A dança é vida que transborda em
diferentes formas. A conexão com o nosso ser traz a
energia criadora às formas, como o mar que de suas forças
produz as ondas. Todas, em essência, são o próprio mar.
Frames do filme “Dançar”. Laboratório de Imagem e Criação em
Dança.
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Helenita dançando nas pedras da Praia do Arporador no final dos anos 30. Foto: Centro de Memória
Inezil Penna Marinho.
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Um salto para a dança da vida. Foto: Centro de Memória Inezil Penna Marinho.
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A Praia do Arpoardor sempre foi seu palco, seu laboratório. Foto: Centro de Memória Inezil Penna Marinho.
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Este vínculo com o Arpoardor se tornou permanente em sua vida.
As imagens de Helenita no Arpoardor foram recriadas para a
câmera em 2010. Foto: Laboratório de Imagem e Criação em
Dança.
A seguir vemos uma sequencia de Frames do filme “Dançar”.
Laboratório de Imagem e Criação em Dança, onde Lissiana Sclick
interpretou como Helenita gostava de explorar o movimento na
natureza.
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Vemos nas imagens, explorações de bases nas pedras, contatos
com a água e com a areia, exploração de saltos, quedas e
situações de flutuação nas ondinhas do mar.ix
Toda esta relação com a natureza estava intimamente ligada a
influência que ela teve das concepções modernistas do início do
século XX.
Neste contexto, Helenita passou a pesquisar princípios e
referenciais abertos, numa interrelação de conteúdos com as
ciências e a filosofia, com o objetivo de viabilizar um conjunto de
conhecimentos que não restringissem a dança, quer a formas
fixas de movimentação, quer a metodologias fechadas de ensino.
Percebendo, por um lado, que o balé era restrito em termos de
movimento e por outro, que as aulas de dança moderna eram
baseadas na repetição de sequências de movimento decoradas,
ela passou a pesquisar como poderiam ser organizados princípios
e processos abertos de ensino e criação na dança.
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Foto ao lado.
Experimentação e pesquisa de movimento
era uma marca constante nas aulas de
Helenita. Foto: Sascha Harnisch.

E que foi descrito por Heloisa Helena Ururahy assim:
Na dança clássica você tem que ter um biotipo preparado
para executar, se você não tiver aquele biotipo: uma ponta
de pé, o peito do pé, elevação de perna, desiste que não
vai dançar. E isso foi o que me chamou muita atenção no
sistema da Helenita onde, você podia levantar a perninha
só até aqui, você podia dançar. (2013)

Helenita Sá Earp e Glória Futuro Marcos Dias sempre pesquisaram a dança juntas. Foto: Sascha
Harnisch.
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Composição de fotos.
Aula de Helenita na década de 40.
Fotos: Sascha Harnisch.

Neste sentido, suas idéias e concepções de dança sempre foram
geradas a partir de uma intensa exploração do movimentox.
Ela reconheceu que lhe cabia um papel fundamental no desenvolvimento de pesquisas que oferecessem novas alternativas de ensino ao processo criativo em dança. Neste contexto, a inclusão
da dança no ambiente universitário promoveu intensos diálogos
com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, o que
facilitou a ampliação do próprio conhecimento da dança.

As montagens e apresentações coreográficas eram frequentes na década de 40. Foto: Acervo
Helenita Sá Earp.
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Foto ao lado.
Helenita no Clube Piraquê no Rio de Janeiro no início de
sua carreira. Foto: Sascha Harnisch.

Docente, artista e pesquisadora do movimento
Após tornar-se docente da ENEFD, Helenita recebeu uma bolsa de
estudos para realizar seu mestrado na Dance Education School
da Universidade de Nova Iorque. Mas ela optou em permanecer
no Brasil. Helenita sentia um impulso muito forte de que era
capaz de estruturar e organizar pesquisas sobre fundamentos
da dança no seu país, sem a necessidade de fazer uma pósgraduação no exterior.
Percebeu que seu papel e missão na universidade era estruturar
e organizar uma teoria de dança, até então, não existente no
país. Para isto, submeteu-se a uma rigorosa disciplina de estudos
diários, tendo a Professora Glória Futuro Marcos Dias como sua
colaboradora durante mais de quarenta anos.
Glória comenta sobre o momento que conheceu Helenita nas
seguintes palavras: “Eu fui aluna ouvinte por um ano porque eu
só tinha dezessete anos e, antigamente, só se podia entrar na
Universidade com dezoito. Então fiquei como ouvinte e aí adorei o
contato com Helenita.”

Glória Futuro fala sobre o encontro com Helenita. Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e
Criação em Dança.
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Foto ao lado
Glória Futuro quando se tornou aluna da ENEFD em 1942.
Foto: Acervo Glória Futuro Marcos Dias.

Guerreiras da dança. Helenita e Glória juntas. Foto: Sascha Harnisch.

No início de sua entrada na escola, Helenita era solicitada a
realizar diversas apresentações de coreografias, quase que
semanalmente, em clubes, anfiteatros e ginásios.
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Uma apresentação nos anos 40. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Ensaio nos anos quarenta. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

.

54

.

(a) Glória Futuro em uma das movimentações da obra “Estudos de Czerny” de 1943.
Foto: Sascha Harnisch. (b) Outras coreografias deste período. Foto: Artista Desconhecido.
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São obras desta década, as coreografias de 1941 como o
“Amanhecer de Grieg” que tinha uma movimentação de cunho
impressionista, com grande parte em movimentos ondulantes
representando o crescente do amanhecer.
A “Sonata ao luar” com música de Beethoven era uma dança
interpretativa com predominância de movimentação leve. A
“Sonata Patética” também tinha música de Beethoven e era uma
dança expressionista.
As obras do ano de 1942 começaram com a “Dança Grega”.
Esta coreografia se inspirava em uma série de movimentos com
base em estudos sobre as formas da Grécia clássica.
O ano de 1943 foi muito produtivo na vida de Helenita. Ela
montou o solo “Estudos de Czerny” feito a partir de pequenas
composições coreográficas, montadas para fixar temas como
Transferências, Locomoções, Voltas, Saltos, Quedas e Elevações.
Esta obra foi especialmente montada para Glória Futuro Marcos
Dias e foi apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
A coreografia “Ritmo Vivo” de 1942 foi toda feita sobre uma
sequência de percussão executada ao vivo pelo Maestro
Arthur Bosmans. A “Dança Dramática” também contou com
a colaboração de Bosmans e foi feita a partir de uma música
composta originalmente por ele para esta dança.
“Estudos de HeIter”, de 1944, foi realizada a partir de séries
de pequenas composições de movimento, com aproveitamento
variado de jogos grupais e espaciais.
Foram obras de 1945, os “Estudos de Expressões”, baseada
em movimentos interpretativos dos sentimentos humanos e “O
Santo” de Raul Machado, que era uma interpretação existencial
do poema.
Ainda em 1945 tivemos a “Suite Instrumental” com uso de
percussão e “La plus que lente” com música de Debussy.
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Margarida Menezes interpretando “O Filósofo” na obra “O Santo” de Raul Machado. Foto:
Francisco Aszmann.

Outras coreografias de 1946 foram: a) “Quatro Gigantes da Alma”,
que era uma dança interpretativa sobre tema de Myra e Lopez, com
desenvolvimento de expressões de raiva, medo e dever, b) “Complexo
de inferioridade e superioridade”, onde trabalhou temas psicológicos e
c) “Emoções”.
Em 1948, Helenita montou a “Tocata em si Menor de Bach”. A
coreografia teve como tema a trajetória do homem em busca de um
foco único de luz.
1949 foi o ano de criação do “Concerto de Katchaturian”, obra que
integrou o repertório da turnê realizada nos Estados Unidos em 1951.
Era uma dança interpretativa do clima musical, com grande e variado
jogo de grupo e predominância de movimentos no chão.
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Apresentação da coreografia “La plus que lente” com música de Debussy de 1946.
Foto: Revista Vamos Ler de 22 de agosto de 1946.
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Provavelmente um ensaio de uma coreografia com tema psicológico de 1946. Foto: Sascha
Harnisch.

“Concerto de Katchaturian” de 1949. Foto: Francisco Aszmann.

Na década de 40, o tempo destinado à dança no currículo do
curso de Licenciatura em Educação Física era pequeno e
insuficiente para o pleno desenvolvimento do profissional de dança.
Desta forma, pela necessidade de aprofundar a qualificação de
professores e coreógrafos, Helenita, a partir de um intenso
trabalho de investigação do movimento e de processos de ensino
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e criação na dança, iniciou uma pesquisa visando desenvolver
uma teoria de princípios e conexões abertas em dança. Assim,
com o objetivo de aprofundar a qualificação dos professores e
dos coreógrafos, passou a ministrar cursos de especialização
em dança lato sensu e simultaneamente criou o “Grupo Dança”.xi

Uma estudante do Curso de Especialização em Dança nos idos dos
anos 40. Foto: Francisco Aszmann.
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Estes cursos tinham duração de dois anos de duração, em tempo
integral. Ao longo de várias décadas, estes cursos recebiam
estudantes de vários estados do país, muitos deles eram
professores que lecionavam em universidades, academias de dança
e em outras instituições. Este fato contribui para que seus cursos
de especialização assumissem posições de liderança na formação
de professores, pesquisadores e artistas da dança em nosso país.
O Curso de Especialização em Dança foi criado em 1943. Eram
cursos inicialmente com dois anos de duração, com uma carga
horária de aproximadamente oito horas por dia de segunda a sexta
feira.
Muitos profissionais e estudantes de outros estados após
concluírem seus estudos com Helenita passaram a utilizar os
Fundamentos da Dança e assim esta proposta de ensino e criação
em dança foi sendo divulgada em diferentes regiões do país.
Acerca deste fato a Professora Emérita Margarida Menezes
comenta:
Em 1943 eu vim para o Rio, a partir do momento em que, na
época do Presidente Getúlio Vargas, nas escolas em todo
Brasil eram ministradas as aulas de Educação Física por
sargentos do exército e eles acharam por bem fazer com
que alunos, já tendo terminado os cursos lá de primeiro
grau que iam até a oitava série, viessem para cá para fazer
um curso de Educação Física. E nesse momento, foi quando
tive a oportunidade de conhecer o corpo docente da escola
do qual fazia parte a Professora Maria Helena Pabst de Sá
Earp. (2008)
E que foi expresso por Marina Martins assim:
Dentro da Universidade do Brasil, a professora Helenita Sá
Earp promove um curso intensivo de pesquisa e criação em
arte da dança e as pessoas vem pra cá porque aqui era
um polo de educação e cultural. Elas têm a oportunidade
de mergulhar nas propostas e metodologia de pesquisa
corporal, de atividade, de conexão, de progressão, de partes
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Glória, Helenita e Margarida na alegria do movimento. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Myda Sala Pacheco, Helenita Sá Earp e Glória Futuro Marcos Dias. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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e todo, de mergulhar nesse pensamento holístico do corpo
em seu meio ambiente, do corpo e a natureza. (2011)
A partir de 1943 com a criação do “Grupo Dança”, Helenita
passou a dirigir esta companhia de dança universitária como um
laboratório de possibilidades corporais – criação, concepção,
investigação, experimentação e sedimentação das pesquisas
e produções didáticas, científicas e artísticas na área –
caracterizando-o como um núcleo de excelência e de interseção
entre o ensino de graduação e pós-graduação, num processo
dialógico com a sociedade, através das apresentações dos
espetáculos e palestras coreografadas.
Neste período, Tonia Carrero se tornou aluna de Helenita e
passou a integrar sua companhia de dança.
Ela comenta sobre quando dançou a coreografia “Dança Grega”
de 1942 da seguinte forma:
Eu me lembro, comecei assim tirando a ânfora. Eu
encontrei com ela numa hora tão determinante na minha
vida que, aí, a minha mãe sonhava de eu ser professora
pública. E aquilo me desgostava enormemente, eu tinha
outras ambições, então veio a Escola de Educação Física,
dançar... Ela apareceu dirigindo uma turma, eu disse: é isso
que eu quero ser, é isso, eu vou nessa! (2008)
Os cursos de especialização e as atividades realizadas no grupo
de dança se tornaram uma espécie de núcleo de excelência,
sedimentando pesquisas sobre fundamentos do movimento
e obras artísticas de qualidade na área da dança. Nas suas
reflexões sobre a técnica ela escreveu:
A técnica criativa é um constante desvelar de possibilidades,
onde o trabalho físico e a expressão poética estão sempre
integrados. Tudo é flutuação. Não aprisione a dança, ela é
vida. Deixe transbordar em incessantes formas. Não se
feche, você acha que a dança está presa em seus passos?
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Helenita com suas colegas professoras. Foto: Revista Fon Fon de 28 de junho de 1941.

Tonia Carreiro quando era aluna de Helenita. Detalhe foto acima

Tonia Carreiro lembrando quando dançou a coreografia “Forma Grega”. Foto: Acervo do
Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Para dar início a sua missão, ela começou a formar uma equipe de
trabalho e contou com o apoio de dedicadas discípulas, que, além
de integrantes do seu “Grupo de Vanguarda”, eram professoras
e assistentes, como Glória Futuro e Myda Pacheco, e mais tarde
nos anos 50, a ela se reuniram Dora Pinto, Heidy Johnson,
Consuelo Rios e Lourdes Bastos.
As práticas de movimento eram muito intensas. Margarida
Menezes lembrou que o lastro de técnica de movimento que
Helenita lhe proporcinou realmente foi muito forte. Uma vez, ela
disse que sem nenhuma experiencia prévia, ela foi chamada no
Botafogo Futebol e Regatas para competir em Salto em Altura
porque precisavam de alguns pontos na competição.
Eu competi em Salto em Altura, eu competi em Arremesso do
Peso, completamente distantes. Não tinha força muscular
nenhuma, não tinha força: Mas olha você faz assim, eleva o
braço não deixa ... assim ... Então, devido aquela essência
do movimento, eu fui campeã contra uma enorme alemã,
ela era a franca favorita, por casualidade eu participei de
um campeonato carioca, meu Deus do céu, de Salto em
Altura, nunca na minha vida eu pensei nisso. Graças ao
movimento, graças preparação física dela, que Helenita me
deu. Ela me deu um lastro de técnica de movimento incrível,
incrível! E o que ela dá, não se perde. (2008)

A trajetória de Helenita se realizou ao longo de aproximadamente
seis décadas em que lecionou e fez pesquisas na universidade.
A construção de todo um arcabouço conceitual e metodológico,
presente em sua teoria de dança, se processou através de
intensas práticas de movimento. Estas se caracterizavam pela
investigação sobre princípios de combinação e de progressão do
movimento, tipos e estruturas de aula de dança, estratégias de
ensino e criação de coreografias.
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Composição de fotos.
(a) Margarida Menezes na barra em situações de sustentação e
suspenção. Foto: Sascha Harnisch. (b) Margarida quando integrava o
grupo de dança de Helenita. Foto: Sascha Harnisch.

Logo no início de suas atividades na ENEFD, Helenita formou um
grupo de alunas para a realização de suas demonstrações. Faziam
parte deste grupo inicial Tônia Carrero, Glória Futuro Marcos Dias,
Myda Sala Pacheco, Odete Franco, Yara Vaz e Consuelos Rios.
Algumas destas primeiras alunas vieram a se tornar professoras
assistentes da escola, como Glória Futuro Marcos Dias e Myda
Sala Pacheco. Myda Sala Pacheco, além de se tornar docente
na então Universidade do Brasil, num período mais à frente,
também atuou na Universidade Gama Filho e na Escola Estadual

Consuelo Rios dançando “Coco Dendê”. Foto: Francisco Aszmann.
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Myda Sala Pacheco que se tornou uma importante professora e assistente de Helenita no “Grupo
Dança”. Foto: Sascha Harnisch.

André Mourais. Lourdes Bastos passou a estudar dança com
Helenita em 1952. Tanto Consuelos Rios como Lourdes Bastos
se tornaram professoras da Escola Estadual de Dança Maria
Olenewa. Reidy Johnson também foi uma destacada aluna de
Helenita nos anos 50 e atuou como professora de dança na UFRJ.
Eni Corrêa foi outra importante professora de dança que estudou
com Helenita. Depois de se formar na ENEFD e após desenvolver
atividades com dança na Universidade Federal do Pará, Eni voltou
para o Rio de Janeiro no final dos anos 60 para fazer o Curso
de Especialização em Dança com Helenita. Vera Soares, que
era docente da Universidade Federal de Minas Gerais desde os
anos 50, passou a estudar com Helenita na década de 70, tendo
criado junto a Professora Marilene Lima, o Grupo Sarandeiros
da UFMG em 1980. Nos anos 70, Celina Batalha se tornou
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aluna de Helenita. Após concluir seus estudos, Celina se tornou
professora de dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Neste período, Lenir Miguel de Lima, veio para o Rio estudar com
Helenita. Lenir se tornou uma figura chave no desenvolvimento e
expansão da dança em Goiânia. Reuniram-se a Helenita também
nos anos 70, destacados intérpretes e pesquisadores, como
por exemplo, Carlos Dimitre, Eli Bittencourt e Sylvio Dufrayer.
Outras importantes estudantes de Helenita foram Maria Inês
Cavalcante (UFJF), Conceição Aparecida (UFES), Maria das
Graças Ribeiro (UERJ), Georgete Hortale (UERJ) e Marisa Braga
(UFRRJ); artistas-docentes que promoveram a disseminação dos
Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp, na época intitulado
“Sistema Universal de Dança”, nos programas curriculares
das disciplinas de dança em diferentes cursos superiores de
Educação Física do Brasil.
Após tornar-se docente da ENEFD, Helenita recebeu uma bolsa
de estudos para realizar seu mestrado na Dance Education
School da New York University. Mas ela decidiu permanecer no
Brasil. Helenita sentia um impulso muito forte de que era capaz
de estruturar e organizar pesquisas sobre fundamentos da dança
no seu país, sem a necessidade de fazer uma pós-graduação no
exterior.
Eliana Cardoso fez uma análise interessante sobre o esforço que
Helenita realizou para legitimar suas afirmações quando disse:
Ao longo de quase 60 anos em que ministrou aulas e fez
pesquisas na universidade, Maria Helena Pabst de Sá Earp,
conhecida pelo nome de Helenita Sá Earp, teve a dança
como área de interesse. Ainda que, no início de sua carreira, a dança estivesse encapsulada na cadeira de ginástica rítmica, disciplina curricular do curso de graduação em
educação física, o desenvolvimento de um persistente trabalho de ensino e pesquisa, fez com que a professora Helenita, criasse as condições para que a dança se tornasse
primeiramente uma disciplina autônoma (...) Segundo seu
depoimento, a sua principal dificuldade na educação física
decorria da incompreensão de colegas quanto às exigências da especificidade e da identidade própria da dança.
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Mesmo tendo recebido inúmeros convites para uma mudança para a escola de Belas Artes, onde aparentemente
teria maiores afinidades disciplinares, não foram aceitos.
Pois Helenita achava que o fato da educação física trabalhar o corpo, aproxima esta da dança, de forma muito
mais incisiva e definitiva que as preocupações intelectuais
das artes em geral. Embora, várias vezes, tenha recorrido
a colegas das artes plásticas para trabalhar as noções
de espaço e forma. Este comportamento de Helenita foi
recorrente. Ela buscou auxílio para construir parâmetros
para a dança, tanto na medicina, em suas várias especializações, quanto na física e matemática (...) este esforço
intelectual, a torna precursora também na ousadia de ir
além de sua área de conhecimento, para legitimar as bases
de suas afirmações teóricas. (2000, p. 10)
Em períodos diferentes, suas pesquisas foram facilitadas pela
orientação dos professores Laureano Pontes Correia, Camilo
Manoel Abud da ENEFD, Flexa Ribeiro da Escola Nacional de
Belas Artes, Aldemiro José Brochado na Faculdade de Medicina
da UFBA e fora da universidade por Huberto Rodhen, que foi uma
figura chave no desenvolvimento de suas concepções filosóficas e
educacionais na dança.

Capa da revista Arquivos em Movimento de 1945. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Imagem do artigo de Helenita publicado em 1945. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Em 1945 surgiu a revista “Arquivos em Movimento” da ENEFD,
em cuja edição inaugural contou com a publicação de um artigo da
Professora Helenita intitulado “A Dansa como Fator Educacional”.
Também foram deste período, os seguintes trabalhos: “O campo
psicológico da dança educacional” (1946) e as “Atividades rítmicas educacionais segundo nossa orientação na ENEFD” (1947).
Nestes trabalhos podem ser indentificados temas de pesquisa
por ela desenvolvidos em toda sua vida. Em 1949, Helenita
defendeu sua Tese de Livre Docência da Cadeira de Ginástica
Rítmica da ENEFD da Universidade do Brasil o que equivalia na
época ao título de doutorado.
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Consagração internacional
Pedro Calmon, que era o Reitor da Universidade nessa época,
tinha uma admiração enorme pela professora Helenita. Em todas
as comemorações da Reitoria, ele convidava o grupo de dança
de Helenita para se apresentar. No decorrer deste período, a
Dr.ª Dorothy Ainsworth, diretora da Associação Americana para
a Saúde e Educação Física dos Estados Unidos veio assistir
uma demonstração especialmente feita para ela, se encantou
e convidou o grupo de dança de Helenita para se apresentar em
vinte e seis universidades americanas.

Dr.ª Dorothy Ainsworth (centro). Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Adalberto Vieyra comenta:
A sua turnê pelos Estados Unidos no início dos anos 50 talvez
fosse uma marca de reconhecimento internacional para o seu
trabalho. Eu me recordo de alguns recortes de jornal que tive
a oportunidade de ler referentes à sua turnê pelos Estados
Unidos que eu comparei sempre como uma capacidade de
derreter o gelo do frio da Nova Inglaterra. (2008)
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Dentre estas montagens que faziam releituras contemporâneas
das danças folclóricas e folguedos populares se destacam “Boto
Sinhá” realizada dentro e fora de uma piscina, “Coco Dendê”,
“Brasil um Dia”, “Saci Pererê” e “Cirandas”.

“Coco Dendê” de 1951. Foto: Francisco Aszmann.

A turnê começou pela Pembroke College em Rhode Island;
Wheaton College, Jackson College for Women e Sargent College
em Cambridge e pelo Smith College, estas quatro últimas no
estado de Massachusets. Continuou pelo Bates College em
Lewiston no Maine; seguiu pela University of New Hampshire em
New Hampshire e nas Skidmore College e University of Rochester,
em Nova Iorque. Depois continuou pela Kent State University em
Ohio, Albion College e Wayne University, ambas no Michigan.
Dai foram se apresentar na Duluth College no Minnesota, na
Nothern Illinois State Teachers College, na Illinois State Normal
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Um ensaio nos ínicio dos anos 50. Ajoelhadas estão Helenita, Yara Vaz, Odete Franco e Consuelo
Rios. Foto: Francisco Aszmann.

O grupo em turnê pelos Estados Unidos em 1951. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

University, na Illinois University e na University of Chigago, estas
quatro situadas no estado do Illinois. Avançou para a Washington
University no Missouri, e no estado de Indiana passou pela Purdue
University, Indiana State Teachers College, na Earlham College
em Richmond. Já na Pennsylvania se apresentou em Philadelphia
no Drexel Institute of Technology e no Swarthmore College.
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No estado de Maryland se apresentou no Hood College e na
Virginia no Sweet Briar College. Foram no total vinte e oito
apresentações em vinte e seis universidades e duas na sede da
Organização dos Estados Americanos, em Washington.

Helenita após uma de suas apresentações nos Estados Unidos. Foto: Acervo Helenita Sá Earp

Divulgação da turnê.Foto: Special Collections and Archives – Kent State University Libraries.
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Divulgação da turnê. Foto: Special Collections and Archives – Kent State University Libraries.

Mais uma vez Adalberto Vieyra comenta:
Esse grande momento da consagração internacional da
professora Helenita, nessa famosa turnê, está o fato de
que coincide com a época em que ela, na minha modesta
opinião, dá um mergulho no folclore. (2008)
Em seus escritos ela falava sobre este momento da seguinte
forma:

Mergulho no folclore, na cultura popular, nas suas raízes
e simbologias. Faço eclodir criação de suas forças. Me
encontro na origem de todas as culturas...Quero pular
como os sapos e sentir frio na beira dos rios nos sonhos
das crianças. Quanta pureza! Anônima pureza. Por isso
mais pura. Toda nossa tecnologia pode nos fazer esquecer
das cantigas de ninar e das danças que celebram as
colheitas... Na roda de todas as meias luas podemos nos
perder girando e nos arrebatar de dança. Amo a capoeira.
De tanto admira-la acabei pensando em alguns princípios
que nela se manifestam: as Mudanças de Base e as
Entradas da Força. Os princípios não podem ficar fora do
diálogo com as culturas. Só há diálogo quando se conecta
com o todo e se valoriza as diversidades.
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Composição de fotos
(a) Reportagem sobre a turnê. Foto: Boston University News de
novembro de 1951. (b) Uma outra reportagem sobre a turnê nos
jornais americanos. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
(c) (d) A turnê foi amplamente divulgada de modo espontâneo nos
jornais americanos.

Em seu artigo “Um intercâmbio quente no início da guerra fria:
um estudo de caso.” Otávio Tavares cita:
(...) a representante norte-americana, Dra. Dorothy
Ainsworth, diretora do departamento de educação física do
Smith College de Massachusetts e da American Association
for Health, Physical Education and Recreation (AAHPER)
(...) formalizou o convite para uma série de apresentações
e Master Classes de dança moderna nos EUA, (...) As
apresenteções tinham em média 17 números, entre canto
e dança (...) metade dos números apresentados eram
de dança moderna e a outra metade de dança folclórica.
(1996, p. 295 e 296)

Divulgação da apresentação no Macbride Auditorium. Foto: Acervo
Margarida Menezes.

Cartazes colados nas árvores das universidades americanas. Foto:
Acervo Margarida Menezes.
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Helenita, Odete Daisy Franco e Dean Emeritus Professor George Makechnie.

Outro jornal americano que noticiou a turnê. Foto: The Wheaton News de 26 de outubro de
1951.
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A reportagem acima descreve que a apresentação no Lennox
Hall contou com instrumentos de percussão, dança modena e
folclórica.
Após regressar dos Estados Unidos, Helenita recebeu o convite
de Dom Helder Câmara para realizar uma coreografia baseada nos
sete pecados capitais com cem alunos dos colégios municipais e
estaduais do Rio de Janeiro, muito provavelmente para benefício
da campanha de construção da Cruzada São Sebastião.
Dom Helderxii era um grande apreciador da dança e em uma
passagem engraçada, respondeu ao comentário da professora
Helenita quando ela disse em um ensaio: “Dom Helder, eu vou
fazer umas túnicas compridas, mas abertas do lado, as pernas
vão aparecer”. Ele então respondeu: “Deixa aparecer, está linda
a coreografia”.
Dentro do tema da mística, Helenita montou “Virgens, loucas
e Prudentes” e “Jesus Alegria dos Homens”, esta última na
década de 70 e que foi amplamente exibida pela TVE, durante
vários anos consecutivos no período das festas natalinas.

Uma coreografia com percussão coordenada por Dora Pinto, assistente de Helenita. Foto: Acervo
Helenita Sá Earp.
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Coreografia “Jesus Alegria dos Homens”. Foto: Acervo Glória Futuro Marcos Dias.

Em 1956, Helenita foi indicada para participar do I Curso
Internacional de Dança em Zurich na Suiça, onde fez aulas com
Mary Wigman, Sigurd Lieder e Harald Kreutzberg, discípulos
de Rudolf Laban, bem como com as coreógrafas Ana Sokolov e
Rosalia Cladek.
A respeito destes fatos a edição do The Dance Encyclopedia de
1967 cita:
“Sa’ Earp, Elenita, Brazilian teacher and choreographer, b.
S. Paulo. Came to Rio de Janeiro to study at the national
School of Physical Education, from which she graduated
as professor. In 1951 had classes with Yat Malmgren; in
1956 studied under Mary Wigman, Rosalia Chladek, Sigurd
Leeder, Anna Sokolow, and Harald Kreutzberg in Zurich.
Since 1939 she is professor of dance at the Univ. of Brazil. In
1951 she visited the U.S. giving lecture-demonstrations in
colleges. In 1943 she formed Grupo Dança Contemporânea.
The Company has presented many performances, some
sponsored by the Rio Museum of Modern Ar”xiii.
Em 1960, foi morar em New Portland nos Estados Unidos. Neste
período, participou de palestras e atividades no Bennington
Collegexiv, centro universitário que teve um importantíssimo papel
no desenvolvimento da dança moderna americana.

.

82

.

Com os filhos quando residiu em Newport nos Estados Unidos. Fotos: Acervo
Helenita Sá Earp.

Em 1961, após regressar ao Brasil, ingressou na Escola Estadual
de Danças Maria Olenewa, como Titular de Dança Moderna a
convite da então diretora Madeleine Rosay, permanecendo nesta
instituição por dois anos.
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“A Dança é una na
sua essência e diversa nas suas emanências.”
Helenita Sá Earp
.
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Vitoriosa em Curitiba
Em 1962, participou do I Encontro das Escolas de Dança do
Brasil em Curitiba, a convite de Paschoal Carlos Magno.
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Lá apresentou “Ritmo, Forma e Cor”, uma coreografia que
conquistou o público e a crítica do festival, conforme ficou
registrado na seguinte matéria de jornal.
Foi um espetáculo maravilhosamente bem entrosado, em
que, ao lado da beleza de expressão, estava a precisão da
execução, límpida, espirituosa, inteligente. O espetáculo
do Grupo de Vanguarda teve vibração e encanto como
nenhum outro, servido pelo trabalho e a inteligência de
seus componentes. (Diário do Paraná, 09/09/1962)
Helenita esteve cercada de excelentes profissionais, bem como
de professoras assistentes, que eram intépretes muito bem
preparados. Contou com o destacado trabalho do iluminador e
fotógrafo Paulo Murilo Alves Iracema.
Andrea Rawxv descreve este momento em Curitiba assim:
No festival, também foram apresentadas aulas públicas
das diversas escolas presentes e, mais uma vez, Helenita
e seu grupo foram ovacionados. Suas aulas e espetáculos,
aliás, foram sempre um acontecimento à parte. (2015)
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Ovacionada por todos em Curitiba. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Registro de uma apresentação em Curitiba. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Um detalhe da coreografia “Ritmo, Forma e Cor”. Foto: Organização do I Encontro das Escolas
de Dança do Brasil
“Ritmo, Forma e Cor” tinha acompanhamento de um piano tocado nas
cordas pela compositora Ítala Martins Moreira.

Angel fala sobre este nas seguintes palavras:
Helenita para mim é muito especial. Conheci Helenita
(...) pelo Pascoal Carlos Magno no Primeiro Encontro
das Escolas de Dança do Brasil inteiro. Ia gente do
Rio Grande do Sul, Minas e nós tínhamos uma escola,
eu e Klauss, tínhamos uma Escola em Belo Horizonte
chamada: “Klauss Vianna” e esta Escola era uma
Escola que inicialmente a gente começou com o
balé e a gente percebeu uma Companhia de Dança
totalmente diferente do que eu estava acostumada
a ver, quer dizer, eu já conhecia logicamente algumas
estrangeiras, mas no Brasil foi um conhecimento
fantástico. (2008)
E que foi expresso por Glória Futuro Marcos Dias nos seguintes
termos:
Naturalmente que houve uma certa, digamos assim, rejeição
da Escola de Educação Física ter dança. Então, de acordo
com as nossas apresentações, eu acho que naturalmente
o pessoal do balé começou a nos respeitar um pouquinho
mais e que no Encontro de Escolas de Dança nós fomos
aplaudidos por todas as escolas: balé acadêmico, dança
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de vanguarda, tudo isso e dada a condição de humildade da
Helenita de dizer que não era ela quem fazia tudo aquilo,
que era o grupo da escola que fazia tudo aquilo, eu acho que
nós fomos vitoriosos, sabe. (2008)

Reportagem sobre a apresentação em Curitiba. Foto: Jornal Correio da
Manhã de 25 de agosto de 1962.
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Este evento em Curitiba, que na época foi um grande
marco, reuniu diversos profissionais da dança nacional
como Madeilene Rosay, Tatiana Leskova; Nina Verchinina,
Renné Gumiel, Rolf Gelewski, Angel e Klauss Vianna, entre
outros.
Helenita apresentou uma aula demonstrativa que foi
entusiasticamente acolhida por todos participantes. Ela se
recorda das carinhosas palavras de Nina Verchinina que ao término
de uma apresentação se dirigiu para ela e afetuosamente lhe
dirigiu as seguintes palavras “nunca pensei que vocês tivessem
tanta técnica.”
A reportagem “Helenita Sá Earp vitoriosa em Curitiba” publicada
no Correio da Manhã de 16 de setembro de 1962 cita:
Helenita Sá Earp (...) está de parabéns: seu grupo, no
primeiro encontro de Escolas de dança em Curitiba, alcançou
um grande êxito, despertando um grande entusiasmo em
todos os que aplaudiram “Ritmo Forma e Côr”, roteiro da
aula, foi repetida, a pedido dos patrocinadores do Conselho
Nacional de Cultura, encabeçado por Paschoal Carlos
Magno. Chegou até a emocionar suas colegas de profissão,
que com lágrimas nos olhos, foram abraçá-la. O grupo de
vanguarda de Helenita, do qual faz parte, entre outras,
a bailarina Lourdes Bastos, abre caminho para essa arte
(...) Sua técnica se concentra no estudo do movimento
dando-lhe lógica e fantasia. Praticamente autodidata,
Helenita formou um grupo de jovens de talento a procura
da liberdade dos movimentos dentro de uma alta técnica de
formas e afirmativas, buscando o máximo de expressão na
simplicidade dos gestos. (1962, p. 21)
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Divulgação da apresentação nos jornais. Foto Jornal Correio da Manhã de 1962.

O Grupo Dança no I Encontro das Escolas de Dança do Brasil. Foto Acervo Helenita Sá Earp.
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Reportagem sobre Helenita. Foto: Jornal Correio da Manhã de 16 de
setembro de 1962.
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Além da pianista Ítala, Helenita contava com a dedicação
incansável da percussionista Dora Pinto.

Dora Pinto ao centro dirigindo um ensaio do “Grupo Dança”. Foto: Francisco Aszmann.
Ela provavelmente também foi pioneira no uso da percussão, ao
lado do piano, em todas as suas aulas, o que conferia um contexto
até então inédito para a prática da dança em nosso país.
Ainda no ano de 1962, participa do 1º Festival de Dança do
Estado da Guanabara apresentado junto com a Academia de
Ballet Contemporâneo “Nina Verchinina”, Academia de Ballet
“Tatiana Leskowa”, Academia de Danças Modernas e Folclóricas
“Mercedes Baptista”, Ballet Renée Gumiel e Escola de Dança do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Neste festival apresenta a
obra “Chacone de Bach” que contou com a participação de Ítala
Martins Moreira no Piano, Dora Pinto e Ely Airam na Percussão
e das intérpretes Glória Marcos Dias, Heide Johnson, Lourdes
Bastos, Myda Pacheco e Simey Billio.

.

93

.

Um relato interessante sobre o trabalho de Helenita. Foto: Jornal Correio da Manhã de
04 de jullho de 1958.
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Reportagem sobre uma palestra coreografada apresentada no II Congresso Internacional
de Educação Física. Foto: Jornal Última Hora de 30 de junho de 1958.
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Programa com as obras “Chacone de Bach” e “Ritmo, Forma e
Cor”. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.

Em 1963, foi morar em Salvador e indicou Lourdes Bastos como
sua representante e sucessora na Cadeira de Dança Moderna
da Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, atual Escola Estadual de Dança Maria Olenewa.
Élid Bittencourt, que integrou o grupo de Helenita em 1977,
rememora que Lourdes tinha grande admiração e falava muito
sobre Helenita com os seus alunos.

Lourdes Bastos quando era aluna de Helenita Sá Earp. Foto: Acervo
Helenita Sá Earp.
. 97 .

Curso de Dança Moderna no Museu Nacional mnistrado por Lourdes Bastos com base
nos Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp. Foto: Jornal Correio da Manhã de
1962.

Elid descreve a influência de Helenita na formação de Lourdes
Bastos, assim:
Na década de 50 Lourdes Bastos se identificou com o estilo
de dança que a professora Helenita lecionava e estudou com
ela durante dez anos. Posteriormente foi fazer um curso no
Estados Unidos com Marta Graham e José Limon. (2010)
De 1963 a 1965, Helenita lecionou na Escola de Dança da
Universidade Federal da Bahia. Esta escola foi fundada pela
dançarina e coreógrafa polonesa Yanka Rudzka, a convite do
Reitor Edgard Santos, seguindo a indicação de Hans Joachim
Koellreutter.
Em 1960, o dançarino e coreógrafo alemão Rolf Gelewski assumiu
essa posição. Gelewskixvi foi uma figura-chave para a consolidação
do currículo de dança no Brasil.
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Loudes Bastos em pé ao fundo. Foto: George Gafner.

Heide Johnson, Myda Sala Pacheco, Helenita, Eloá e Lourdes Bastos em um ensaio de coreografia. Foto: George
Gafner.
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Outra repostagem sobre uma aula de Helenita. Foto: Jornal Correio da Manhã de 1958.

Yanka Rudzka e Rolf Gelewski também foram discípulos de Mary
Wigman e as tendências da dança moderna alemã influenciaram
o currículo de Dança na UFBA, nas décadas de 1950 e 1960.
Neste período em que lecionou na UFBA, Helenita conviveu com
Rolf, tornando-se amiga de Klauss e Angel Vianna.
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Ariamani D´Aurovillle reflete sobre este período na UFBA assim:
Nesse período Klauss e a Angel também eram professores
lá na UFBA. Então eu imagino que houve uma constelação
em Salvador que deve ter sido de muita importância: que
era a presença do Klauss Vianna, do Rolf Gelewski e da
Helenita, que eram pessoas assim, muito inovadoras, cada
um no seu campo. (2013)

Paulo Baeta comenta:
Rolf foi o introdutor e organizador das bases curriculares do
primeiro curso superior de Dança do país, na Universidade
Federal da Bahia – UFBA, a partir de 1960, na qual, em
1962 fundou o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA,
onde atuou como coreógrafo e diretor artístico até o final
de 1971. Como diretor e professor da Escola de Dança,
estruturou e pôs em prática vários métodos didáticos
referentes ao ensino de improvisação, composição,
coreografia em grupo, estudo de formas, estudo de espaço
e rítmica, sempre avaliando a dança como um meio para o
desenvolvimento da consciência e auto-evolução”. (2012,
p. 3).
Angel comenta:
Assim, eu e ela trocávamos aulas (eu, Klauss e ela). Eu
falava: ‘Helenita, vou fazer a sua aula’. Ela dava aula lá na
Universidade e falava: ‘Angel, eu vou fazer a sua aula, vou
ver.’ E eu respondia: ‘a minha aula é de balé, aqui você não
precisa fazer essa aula’. Então era muito interessante e a
gente ficou amiga. (2008)
Este momento foi muito importante para o desenvolvimento de
suas pesquisas na dança. Ela estudou anatomia com o professor
Aldemiro José Brochado na Faculdade de Medicina da UFBA
durante o período que lecionou nesta universidade. Aprendeu
muito com ele nas visitas que fazia para ver suas coleções,
muito sobre a morfologia do corpo humano e sobre como era
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pedagogicamente necessário que a formação do intérprete na
dança fosse provida de estímulos corporais diversificados que
evidenciassem e possibilitassem as diferenças dos corpos, uma
vez que cada indivíduo é único.
Mas, longe da classificação normativa, que se refere a um corpo
morto, frio e inanimado dos estudos anatômicos, o corpo que
Helenita resgata é, ao contrário, vivo. É um corpo quente, no
sentido da temperatura inerente à vida. Assim, já não é mais
inerte. É, por isso, essencialmente um corpo em movimento
criativo, que se relaciona com o ambiente, e a partir dele recebe
estímulos.
Ela sempre enfatizou que o corpo na dança não era privilégio
de biotipos, tampouco um leque restrito de habilidades físicas
específicas. Desta forma, sua aproximação com os estudos
anatômicos e cinesiológicos não visava estabelecer uma
descrição cinemática do movimento, mas sim de articular, com
outros conceitos por ela pesquisados, processos de pesquisa
voltados à criação do ato movente.

Em um ensaio na sua sala de dança na Praia Vermelha. Foto: George Gafner.
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Lenir Lima no centro quando fazia a especialização com Helenita nos anos 70. Foto: Acervo
Helenita Sá Earp.

Neste sentido, Lenir Limaxvii relembra as aulas que teve com
Helenita, quando veio fazer sua especialização em dança no Rio,
da seguinte forma:
Em Goiânia, quando mudou a direção da Escola de Educação
Física da Universidade Estadual de Goiás, a professora Maria
Helena Pinheiro viu que eu e a Maria das Graças tinha muito
jeito, né, muita vocação para a dança. Então, ela falou: “vocês
vão pro Rio para fazer um curso com Helenita Sá Earp”. Aí eu
falei: “Mas como que nós vamos?” Então, ela conseguiu uma
bolsa de estudos e foi assim que a gente foi parar lá no Rio
de Janeiro, né? Então, nosso primeiro contato com a Dança
com a Helenita foi ainda lá na Praia Vermelha, né? A Escola de
Educação Física era alí. E a gente ficou encantada com a aquela
sala enorme, com barras, espelhos, coisas que a gente nunca
tinha visto. E nós ficamos acompanhando aquele pessoal que já
tinha uma performance incrível. A maioria das pessoas já tinha
feito dança com a Helenita há muitos anos. (...) E a Helenita
muito, né, sempre rigorosa com horário. (...) A gente chegava
lá no horário e ficava três horas fazendo dança. Várias vezes a
gente morrendo de fome e ela não deixava a gente sair para nada.
Helenita dizia, então: ‘vai ali fora e respira o ar, que esse ar vai,
né, ajudar vocês a conseguir.’ E eu respondia para ela assim:
‘Helenita, nós não estamos ainda nessa faixa de respiração!’
Então a gente ficava três horas fazendo aula, né, com a Myda e
com a Dora Pinto. E foi assim que aprendemos o ritmo. Então,
foi assim, maravilhoso. Mas quando deu seis meses, a gente não
recebia um retorno, né? Aí eu falei assim para Maria das Graças:
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Graças: Mariinha, eu vou voltar pra Goiânia porque parece
que a gente não melhorou nada. Ela falou: ‘É, realmente,
ninguém fala nada e eu tô me sentindo muito ruim.’ Aí no
outro dia, quando nós chegamos lá, a Dona Dorinha falou
assim: “Lenita, como é que essas meninas são boas, como
elas melhoraram’. E não-sei-o-quê, olha, nunca tinha feito
dança, isso é um exemplo do profundidade de suas aulas
e processo de trabalhos, de sua metodologia, não- sei-oquê. Porque a gente conheceu a dança através da Helenita,
né, a gente nunca tinha feito nada de dança. Aí eu falei:
‘Ai, Mariinha, será que elas ouviram nossa conversa?!’Até
parecia, porque a gente tava em casa quando a gente
conversou isso. Foi assim que a gente foi, né, trabalhando
com a Helenita. E com muita vontade, nós duas tínhamos
muita vontade de trabalhar a dança. Então, nós ficamos
um ano e a Helenita disse: ‘não, vocês tem que ficar mais
um ano.’ Aí foi aquela correria de novo pra conseguir que
a gente ficasse mais um ano no Rio, né. E era muito difícil
porque a nossa bolsa era restrita, né. A gente quase não
tinha dinheiro pra nada, mas nós dissemos: ‘sim, vamos
ficar.’ (2019)
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Entre os palcos da Europa e do Brasil
Em 1966, foi convidada para fazer a abertura do Congresso
Mundial de Educação Física em Madrid, na Espanha. O evento
teve a chancela da Organização das Nações Unidas, através
da UNESCO. Como a apresentação foi ovacionada pela platéia,
ela recebeu outros convites para se apresentar. E, assim, de
modo espontanêo, realizou uma turnê pela Europa com diversas
apresentações em Portugal, Lisboa, em Amsterdã, Roterdã e
Haia na Holanda.

Notícia sobre a ida do “Grupo Dança” para Europa.
Foto: Jornal dos Sports de 1966.

Apresentação em Madrid em 1966. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Reportagem sobre a ida para a Espanha. Foto: O Globo de 1966.

A equipe de intérpretes da turnê pela Europa em 66 era toda
formada por professores da EEFD.
Paulo Phillips, que foi um intérprete da companhia de dança, ao
rever os slides desta viagem, comentou:
O grupo era muito bom, um grupo maravilhoso, eram todos
professores e com isso nós estendemos a nossa viagem
por outros países que devido ao acontecimento e tal, por
termos sido muito aplaudidos, aí fomos convidados. Por isso,
nos apresentamos em Lisboa, Portugal, nos apresentamos
em Amsterdã, Roterdã e em Haia na Holanda. Nós fizemos
excelentes apresentações ficamos quase um mês viajando.
Eu era o partner dela, eu começava a minha posição aqui,
em pé, tomava a minha posição, tudo gestos assim, bem
marcados. (2008)
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Paulo Phillips comentando sobre a movimentação das coreografias de Helenita. Foto: Acervo do
Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

Uma entrevista sobre a turnê na Europa. Foto: Jornal O Globo de 1966.
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A Helenita tinha como característica movimentos marcados. A
partir disso, foi um sucesso. A Helenita de fato foi uma pessoa
fora da sua época, muito avançada para o momento em que viveu.
No final dos anos 60, o grupo estava em intensa atividade na
agenda cutural da cidade do Rio de Janeiro. Abaixo temos o
folder de uma temporada realizada no Teatro Glaucio Gil no ano
de 1968, onde Helenita fez a coreografia para a peça de teatro
“Tempo de Angustia” idealizada por Maria da Penha Mendes.
A década de 70 foi muito intensa para a dança no Rio de Janeiro.
Foi neste período que surgiu o I Festival de Dança Teatral, um
movimento importantíssimo que aconteceu no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, organizado por Gilberto Motta, em
que vários grupos participaram. Dentre eles, havia o grupo de
Helenita, Nino Giovanetti e Nina Verchinina.

O “Grupo de Vanguarda” de Helenita em 1967 com Helenita, Norma, Eros, Heide, Myda, Lili e
Glória. Foto: Acervo Glória Futuro Marcos Dias.
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Apresentação no Teatro Glaucio Gil.

Cartaz do Festival de Dança Teatral no MAM na década de 70. Foto: Acervo
Helenita Sá Earp.
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Composição de fotos.
(a) “Formas Aleatórias” de 1973. (b) Outra
imagem de “Formas Aleatórias”. (c) Público
aplaudindo após apresentação no MAM. Fotos: Acervo Helenita Sá Earp.

Sobre estas apresentações no MAM, Celina Batalha nos diz que:
Nós entrávamos como se fossemos pessoas diferentes
dos outros grupos de dança porque Helenita trazia essa
marca de ser vanguarda, de ser alguém que pesquisava,
de ser alguém que dava uma estrutura teórica ao trabalho
dela (...) Ela inventou uma vestimenta diferente, tinha uma
maquiagem toda luminosa no rosto. (2010)
Essas apresentações no MAM fizeram muito sucesso. Foram
quatro sábados durante um mês, como disse Heloísa Helena
Ururahy, intérprete do Grupo Dança, grupo hoje denominado
Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ.
Nós devíamos ser umas quinze pessoas no palco. A
coreografia era muito interessante, com música eletrônica
porque na época tudo que a Helenita fazia era vanguarda.
Eu entrava caminhando, tipo assim uma diagonal, sumia, e
a música ficava tocando. Então aquilo foi passando o tempo
e o público começou a gritar. E eu entrava e saía, entrava e
saía, e a música tocando e o palco ficava vazio.

Celina Batalha com a caracterização da coreografia “Formas Aleatórias”. Foto: Acervo Helenita
Sá Earp.

.

110

.

.

111

.

Composição de fotos.
(a), (b) e (c) Recriação para o documentário “Dançar” de temas coreográficos presentes na
obra “Formas Aleatórias”. Fotos: Acervo Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

Glória Futuro sintetiza todo este momento das apresentações
no Musei de Arte Moderna na década de 70 com as seguintes
palavras: “Porque ela botava umas ideias na cabeça da gente que
a gente tinha que pesquisar mesmo né”. (2008)
Em 2010, durante as filmagens do documentário “Dançar” (um
filme sobre sua vida e obra), fragmentos de temas coreográficos
presentes nas obras “Formas Aleatórias” e “Movpalasom”
foram recriados especialmente para o filme, nos pilotis do MAM,
conforme podemos ver nas imagens abaixo.
Em seu discurso, quando recebeu o Título de Professora Emérita de
Dança, Helenita comentou sobre estas apresentações no MAM,
observando que “Movipalsom” entrelaçava ideogramaticamente
palavras, sons onomatopaicos e movimento.
Além das coreografias abstratas, Helenita montou várias peças
baseadas em temas literários, como “If” de Rudyar Kippling, “O
Grande Homen” baseado num poema de Huberto Rodhen e “Juca
Mulato” de Menotti Del Pichi.

Coreografia “Movpalasom” de 1973. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Composição de fotos.
(a) Apresentações de trabalhos desenvolvidos nos cursos de especialização de
Helenita na Sala Cecília Meirelles eram frequentes. (b) Uma apresentação dos
estudantes do curso de especialização no Hotel Glória em 1980. (c) Rozane
Tardin e Davi Santos na Palestra Coreografada “O que Dança” apresentada no
Hotel Glória em 1980. Fotos: Acerco Helenita Sá Earp.

Abaixo vemos o programa com a participação de trabalhos
desenvolvidos pelos seus estudantes do Curso de Especialização
em Dança na Sala Cecília Meirelles em 1977.
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Programa da Série Concertos da Sala Cecília Meirelles de 1977. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Rosangela Bernabé foi aluna de Helenita no curso de especialização
em 1980, e afirmou que a liberdade da infraestrutura do trabalho
da Helenita lhe permitiu ter um vislumbre do seu caminho na
dança, quando disse:
Eu nunca vi imobilidade na pessoa com deficiência. Eu
sempre vi movimento e acho que por isso passei a querer
dançar e criei a possibilidade de dançar com pessoas com
deficiência a partir dessa ideia, dessa liberdade que foi
colocada com muita generosidade por Helenita. (2008)
Reflexão esta que foi comentada por Marta Peres assim:
Rosangela Bernabé foi a primeira pessoa que eu vi dançando
com cadeirantes. Eu nem sonhava que eu iria trabalhar
com isso e, quando eu vi, eu fiquei bastante impressionada,
e isso não é por acaso (...) porque é um dança dentro da
concepção da professora Helenita de que não existe um
padrão externo a ser seguido, um padrão de corpo que tem
que ser alcançado, um tipo físico que é mais ou menos
adequado, não. É que a dança é movimento, ela se baseia
em determinados parâmetros que podem ser explorados
em todas as suas possibilidades, e tudo isso, todo ser
humano pode ter acesso. (2011)
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Entre guerra e paz
Apesar dessa perspectiva ampla e irrestrita com a qual Helenita
trabalhava as possibilidades corporais na dança, o ambiente da
Educação Física não respirava arte. E cada vez mais se colocava
como uma barreira à expansão do seu trabalho. Quando a
escola foi transferida para a ilha do Fundão, no final da década
de 60, Helenita perdeu sua ampla sala na Praia Vermelha. Isto
ocasionou um isolamento do resto da cidade.
Na Praia Vermelha, ela mantinha conexão com vários artistas
da cidade. Esse deslocamento geográfico fez diminuir a sua
proximidade e articulação com profissionais das artes cênicas,
que sempre iam fazer aulas com ela na Praia Vermelha.
Paradoxamente, mesmo com sua consagração nacional
e internacional, sua vida nunca foi fácil e nem mesmo seu
reconhecimento na escola. Ainda no início da década de 70, a
dança era restrita ao corpo feminino na EEFD.
Alfredo Gomes de Farias Junior comenta sobre a inclusão
da dança para as turmas masculinas em 1971 na Escola de
Educação Física e Desportos da UFRJ, quando nos diz que
mais uma vez Helenita fez uma verdadeira revolução.
E foi justamente em 1971, que a dança, a rítmica, foi transformada numa disciplina obrigatória para a turma masculina e isso
acarretou em um grande tumulto na Escola de Educação Física.

Alfredo Gomes de Faria Junior relembrando a inclusão da dança para o corpo masculino da EEFD.
Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Margarida Menezes relembrando momentos da dança na EEFD. Foto: Acervo do Laboratório de
Imagem e Criação em Dança.

Na foto acima, Margarida Menezes está interpretando uma
situação e seus relatos sobre este episódio são bastante
engraçados. Ela disse: Os alunos criaram o maior tumulto! Eles
diziam que não queriam sair andando ‘carregando a melancia’.
Melancia é aquela posição aqui assim (interpretada na foto),
então eles chamavam de carregar a melancia.
Estes relatos são complementados por Waldyr Mendes Ramos,
quando diz:
E foi muito pitoresco para toda escola que tinha um
momento em que um grupo de alunos da turma masculina
ia ser submetido às aulas de dança com a professora

Waldyr em frente a piscina olímpica da EEFD fala sobre a inclusão da dança para a turma masculina.
Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Helenita e a professora Glória, e elas chegaram botando
o pé no acelerador. (2010)
Mais uma vez Heloisa Helena nos conta:
Imagina em 1970, em pleno boom das academias, o
pessoal todo da malhação pegando o ferro, pensando que
dançar era esticar a pontinha do pé, botar o bracinho
assim, esticar um pra cá, outro pra lá, eles pensavam
isso. A Helenita chamou a turma, colocou todo mundo
próximo a ela e disse: se vocês não quiserem fazer, se
vocês acharem que a aula é só pra vocês ficarem fazendo
pose, vocês podem sair. Aí os rapazes fizeram a aula, ela
deu uma aula de arrasar, eles suavam em bicas! Ficava lá
meia hora parada na segunda posição (que é manter as
pernas afastadas e flexionadas) e movimentava tronco,
coluna, cabeça, braço e eles tinham que aguentar – eram
os machos né – tinha que ficar lá naquela segunda posição
e a gente acompanhando a aula lá também, suando! E
aí no final eles falavam até pra ela: a senhora conseguiu
fazer a gente botar essa roupa aqui. (2010)
Waldyr rememora e refletiu sobre esta questão no documentário
“Dançar” assim:
Alguns professores, não todos claro, da área dos
esportes né, eles não viam a dança como uma área
muito importante, talvez por desconhecimento, por
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preconceito, mas nós aprendemos a perceber, a entender
que os elementos do método que a professora Helenita
trabalhava eles eram fundamentais também na atividade
esportiva. Eles eram fundamentais também como base de
conhecimento para um melhor domínio corporal.(2010)
Helenita sempre esteve presente em vários movimentos de
destaque na dança brasileira, sendo apontada como uma coreógrafa
De vanguarda em função de seus posicionamentos artísticos e da
valorização da diversidade através de obras com temas abstratos,
psicológicos, místicos e folclóricos por ela coreografadas.

Palestra coreografada apresentada no MAM em 1958. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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Público que assitiu uma palestra coreografada apresentada por Helenita
no MAM em 1959. Foto: Jornal Correio da Manhã de 16 de maio de
1959.

Ela se empenhou muito na montagem
que consistiam em uma demonstração
pesquisa de movimento e fragmentos
a exposição oral e as coreografias se
artístico orgânico e didático.

de palestras ilustradas
de dança com temas de
coreográficos nos quais
entrelaçavam num todo

Mais a frente, estes esforços se uniram na elaboração de
relatórios de pesquisa que foram amplamente aprovados pelo
Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa da UFRJ – tais
como Estudo do Movimento I, Estudo do Movimento II, Estudo de
Voltas, Estudo de Tranferencias, entre outros.
Através de Helba Nogueira, recebeu inúmeros convites para
participar de encontros nacionais e internacionais. Em 1973,
através do Plano de Ação Cultural do Departamento de Assuntos
Cuturais do MEC, realizou inúmeras apresentações em Curitiba,
Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, Goiania e Brasilía.
Todavia, paradoxalmente, enquanto Helenita se projetava nacional
e internacionalmente, na sua “casa” havia sempre um certo malestar, uma espécie de separação. Havia “duas culturas”: uma
ligada ao esporte - futebol, basquete e vôlei, por exemplo - e a
outra da parte que a Helenita trabalhava.
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Apresentação em Brasília pelo Plano de Ação Cultural de 1973.
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Em 1970, com a criação do Departamento de Arte Corporal,
a dança ganhou um novo impulso na UFRJ. Disciplinas como
Expressão Corporal para a Licenciatura em Educação Artística
e para Graduação em Canto foram criadas, por exemplo. Com a
criação do departamento, a dança ganhou o espaço de um setor
específico.
Entre avanços e recuos e entre guerras insondáveis, Helenita
sempre lutou para fazer com que a dança fosse valorizada na
Escola de Educação Física. Mas isto sempre foi muito árduo. A
ideia de que a escola era apenas ligada ao cuidado do físico e não
da sensibilidade e do ser humano como um todo, era uma espécie
de visão limitada que fazia com que as pessoas mantivessem
a dança encapsulada e sem perceber seu potencial e valor na
formação do ser humano.
Por conta disso, mesmo depois de longos anos de convívio, os
próprios professores viam a Helenita como alguém distante,
como se ela fosse ligada às artes e não fizesse parte integral
daquele dia a dia das práticas de atletismo e ou desportivas.
No início da década de 80, a professora Celina Batalha criou
a Mostra Estudantil de Dança da Cidade do Rio de Janeiro,
conforme descrito abaixo:
As mostras possibilitaram o diagnóstico da realidade
da dança no ensino público de 1º grau desta região. Os
professores necessitavam de uma maior fundamentação
sobre os aspectos didáticos e artísticos da linguagem da
dança, compatíveis com os reais princípios e propósitos
educacionais. (...) Com isto, a professora Celina passou
a organizar cursos junto ao Departamento de Arte
Corporal, para capacitação de professores do 1º grau, que
trabalhavam com dança nas escolas públicas municipais do
RJ, e a realizar trabalhos de cunho científico sobre o nível
de participação dos alunos nas aulas e os processos de
construção das coreografias apresentadas nas mostras.
Em 1996, passou a contar com a colaboração da professora
Maria Ignez Souza Calfa, no Projeto de Linguagens
Artísticas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
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Janeiro. Em novembro de 1998, a Mostra Estudantil de
Dança da Cidade do Rio de Janeiro reuniu cerca de 6000
alunos da rede pública do ensino fundamental do município
do Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes. As relações
entre o Departamento de Arte Corporal e as escolas
públicas cresceram e, hoje, estão formalizando-se na
parceria Departamento de Arte Corporal-UFRJ / Secretaria
Municipal de Educação – Prefeitura do RJ, através de cursos
de capacitação para professores que trabalham com dança

Depoimento de Celina Batalha sobre sua trajetória com Helenita. Foto: Acervo do Laboratório de
Imagem e Criação em Dança.

na rede pública de ensino no Município do Rio de Janeiro, e
da implantação de um curso de pós-graduação em Dança –
Educação na UFRJ, implementado em janeiro do ano 2000.
A Dança fortificou-se de tal modo nas escolas públicas do
Rio de Janeiro que os parâmetros curriculares nacionais
(LDB 1996) a indicaram para ser inserida nos currículos
do Ensino Fundamental deste Município. (GUALTER, 2000)
Celina fala:
O que a Helenita me proporcionou, enquanto um caminho
profissional, foi esse: de fazer essa escolha de que eu iria
fazer um trabalho que oportunizasse as crianças com
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pouco poder aquisitivo de fazer dança. Anos mais tarde,
eu já professora aqui da escola, elaborei um projeto que
a Secretaria Municipal de Educação abraçou. Hoje temos
as Mostras de Dança e infelizmente, pelo que eu soube, o
projeto está perdendo muita força pela própria política do
Município aqui do Rio de Janeiro, mas quando houve a Lei
Federalxviii de inclusão de dança no currículo das escolas o
Rio de Janeiro já estava bem avançado. (2010)
Neste sentido, Maria Ignez Calfa comenta:
Eu tive a oportunidade de conhecer a dança numa Escola
Pública, no Instituto de Educação, há mais ou menos 30
e poucos anos atrás e naquele momento eu percebi o ato
revolucionário que a Helenita já fazia com a dança. Helenita
leva o trabalho de dança para o espaço público e torna
isso acessível a muitas pessoas que naquele momento não
tinham condições de entrar numa academia e estudar a
dança. (2013)
Em 1986, a partir do empenho e da coordenação da Professora
Ana Célia de Sá Earp, o “Grupo Dança” retoma suas atividades.
Isto se tornou possível através da criação das bolsas de Iniciação
Artística e Cultural que, na época, era a única categoria de bolsa
de graduação pertinente à projetos desta natureza na UFRJ.
A então Sub-Reitoria de Ensino de Graduação e Corpo Discente
(hoje Pró Reitoria de Graduação), criou uma nova categoria de
bolsas de graduação e originou a Jornada de Iniciação Artística
e Cultural da UFRJ. Até então, só havia a Jornada de Iniciação
Científica. Hoje esta jornada faz parte da Semana de Integração
Acadêmica da UFRJ.
Neste sentido, as ações da companhia de dança ajudaram a
impulsionar e suscitaram uma compreensão mais profunda do
perfil da produção artística no ambiente universitário.
Em 1992, a professora Ana Célia de Sá Earp criou o
Aprofundamento em Dançaxix no Curso em Licenciatura em
Educação Física e, em 1993, o Curso de Bacharelado em Dança

.

125

.

da UFRJ, em regime de horário noturno, consolidando, naquele
momento, a UFRJ como uma das três instituições públicas de
ensino superior do país a oferecer um curso de graduação nesta
área.
Este curso prevê a formação de intérpretes e coreógrafos, com
conhecimentos e habilidades que permitem o desenvolvimento de
processos de produção coreográfica, como sendo o resultado
da integração da dança com outras áreas do conhecimento,
tais como filosofia, literatura, música, artes plásticas, teatro,
cenografia, indumentária, produção cultural, administração,
cinema, jornalismo, entre outros.
As diretrizes filosóficas deste curso apontam para a formação de
profissionais que não atuem como meros repetidores de métodos
de ensino, de técnicas e obras já consagradas, mas que como
artistas, sobretudo, se contextualizem no panorama da educação
e cultura brasileiras, capacitados a operacionalizar o ensino da
dança sem reduzi-lo a memorização e execução mecânica de
movimentos.
Neste período, a Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ
passou a se constituir em um núcleo de produção artística que
passou a propiciar aos alunos da graduação em dança a vivência de
um extenso leque de conteúdos e estratégias de ensino e criação
voltados exclusivamente para a montagem e apresentação de
espetáculos coreográficos.
As pesquisas desenvolvidas na Companhia foram fundamentais
para o desencadeamento de ações que culminaram na criação do
Curso de Bacharelado em Dança da UFRJ em 1994.
O trabalho da professora Helenita ajudou a estruturar de maneira
muito ampla a formação do Curso de Bacharelado em Dança.
Seguindo a linha de pesquisa iniciada pela Professora Helenita
Sá Earp, o curso tem como um de seus marcos conceituais os
“Fundamentos da Dança”. Fugindo de uma visão fragmentada
do ser humano, a teoria de Earp busca pesquisar - de forma
absolutamente detalhada - as possibilidades corporais, visando
à poética da criação pela fluidez de um corpo aberto à intuiçãoxx.
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No currículo do Curso de Bacharelado em Dança da UFRJ, o aluno
vivencia esses estudos em redes através de aulas de técnica,
laboratórios de movimento, de coreografia e oficinas pedagógicas,
buscando promover uma reflexão teórica integrada às práticas
corporais. As disciplinas estão agrupadas em redes e dialogam
entre si em áreas de interesse que apontam para um processo de
investigação interdisciplinar, além de possibilitar uma organização
das necessidades que envolvem a formação na dança hoje. Isto
nos faz pensar que esta setorização – por ser uma rede - não é
simplesmente uma categorização de disciplinas, mas um pensar
em estratégias de ensino e pesquisa que se interliguem de uma
maneira mais holística na formação profissional do aluno.
Neste contexto, nos cursos de graduação do Departamento de
Arte Corporal da UFRJ, a dança é concebida à luz do princípio
da totalidade que implica a relação do homem com ele mesmo e
seu universo, considerando a sua manifestação em movimento.
Dessa forma, deve propiciar um conhecimento crítico do corpo
como processo de autoconsciência no processo de criação da
consciência transformadora.
Assim, o conhecimento do corpo implica todo o desenvolvimento
de possibilidades básicas de movimento, bem como a modificação
e extensão destes pela criatividade, sensibilidade e expressão.
A dança possui um corpo próprio de conhecimentos, que implica
a busca permanente de novos caminhos e deve propiciar o
conhecimento intuitivo da realidade, através da multiplicidade de
correntes, mais que a repetição de séries de escolas e estilos
de dança que tratam o movimento analiticamente justapostos.
Como arte do e pelo movimento, o processo artístico na dança
deve se ocupar do movimento com suas implicações cognitivas,
afetivas, sociais e culturais, considerando o ser humano em sua
totalidade (nos aspectos físico, psíquico, social e espiritual) e
simultaneamente favorecer o desenvolvimento do pensamento
crítico, independente, criativo e renovador no espectro que
vai dos aspectos de sensibilização, expansão, expressão do
movimento aos da performance humana. Todo este conjunto
de ideias contribuem para o desenvolvimento da interação
entre os indivíduos e suas inserções críticas na sociedade, de
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modo que sejam comprometidos com a transformação social de
nosso país.

(a) exemplo de uma composição curricular em rede do eixo comum dos cursos de graduação
em dança da UFRJ. (b) interação entre estudos da técnica, das progressões do movimento
e de tipos de aula de dança. Fonte: Autor

Podemos representar graficamente como algumas disciplinas
articulam-se entre si em redes, sendo estes cursos gerados
por parâmetros que funcionam como princípios e seus agentes
diversificadores, visando promover um desenvolvimento integrado
de habilidades motoras, interpretativas e criadoras nas suas
relações com o Movimento, o Espaço, a Forma, a Dinâmica e
o Tempo; que se conformam através de uma interpenetração
orgânica entre outros grupos de disciplinas.
Isto leva à organização de diversos tipos de aulas que são capazes
de fornecer subsídios para a criação de diferentes práxis de
ensino da dança.
No grupo de “Técnica e Corporeidade,” por exemplo, são realizados
estudos e experimentações dos princípios do movimento,
possibilitando um corpo consciente de suas ações, e capaz de
refletir sobre os devires do movimento.
Estas vivências são feitas a partir de uma abordagem centrada na
perspectiva de uma “Técnica Criativa” que foi muito enfatizada por
Helenita ao longo de seus estudos da dança. Nessa perspectiva,
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a técnica extrapola uma visão segmentada de destrezas e
habilidades motoras, sugerindo que o processo didático absorva
competências técnicas e criadoras em diferentes tipos e
estruturas de aulas de dança.
Como pelos fundamentos não existem movimentos préestabelecidos, o apuro plástico e expressivo da execução do
movimento é feito por Pontos Fundamentais de Execução que se
instauram no devir da criação dos exercícios segmentares e do
corpo como um todo. Cada exercício que se cria ou movimento que
se deseja dominar, instaura e possui seus Pontos Fundamentais
de Execução. Estes dão o suporte instrumental de cognição,
informação e correção técnica do movimento. A necessidade
constante de aprimoramento faz com que este processo seja
intérmino, pois sempre será necessário qualificar plenamente
a ação rumo ao pleno domínio de seus aspectos expressivos e
funcionais.
Desta forma, diversos procedimentos metodológicos surgem
e geram uma intensa experimentação, que posteriormente
os egressos poderão aplicar em aulas, projetos, e produções
artísticas e pesquisa em dança junto às diferentes realidades
sociais nas quais venham a atuar profissionalmente.
O Curso de Licenciatura em Dança da UFRJ iniciou suas
atividades em que 2010, sendo o único no estado do Rio de
Janeiro oferecido por uma instituição de educação pública e se
justifica pela crescente demanda do mercado pelo profissional
licenciado em dança, a cada dia mais presente nas escolas,
participando na formação dos alunos e contribuindo ativamente
A formação da Licenciatura em Dança tem como princípio
fundamental a formação de profissionais da área de arteeducação, voltados para os projetos e instituições de educação,
de cultura, de inclusão social e artística. O curso objetiva formar
licenciados em dança voltados para a área do ensino fundamental,
ensino médio, dança para necessidades especiais, dança em
inclusão social e outras áreas de relevância social, além de ser
capaz de atuar na área de pesquisa em artes corporais e dançaeducação.
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A Licenciatura possui uma particularidade que orienta o seu perfil:
a da pesquisa do movimento, procurando a diversidade gestual
e a criatividade. Assim, o enfoque do curso é multidisciplinar e
transdisciplinar. Objetiva-se a formação generalista, tornando o
egresso apto a interagir em corpos docentes diversos e equipes
multiprofissionais, em ações intersetoriais, exercendo as
competências necessárias ao campo das práticas e das políticas
de educação, da arte, da cultura e pesquisa. A licenciatura
também se caracteriza pelo eixo comum e pelo marco conceitual
ressaltados na descrição do bacharelado.
O Curso de Bacharelado em Teoria da Dança é o primeiro
do Brasil e da América Latina que tem o objetivo de formar
pesquisadores, historiadores e críticos da dança em suas
diversas manifestações, desde as étnicas até as teatrais em
diversas épocas, sobretudo focalizando a dança no Brasil. Assim,
uma visão crítica do panorama da dança em seus universos plurais
pretende produzir uma análise dos contextos sociais, históricos,
estéticos e culturais.
Os princípios curriculares baseados na Teoria de Princípios e
Conexões Abertas em Dança de Helenita Sá Earp, discutidos
anteriormente, foram escolhidos para demonstrar de forma
sucinta como este pensamento se articula e pode influenciar
a prática profissional de egressos enquanto docentes-artistas
pesquisadores em dança.
Atualmente, a UFRJ oferece três cursos de graduação em
Dança: o Bacharelado em Dança (desde 1994), a Licenciatura
em Dança (desde 2010) e o Bacharelado em Teoria da Dança
(também desde 2010), sendo esse último pioneiro e, ainda, o
único na América Latina.
Mais recentemente, em 2019, a Escola de Educação Física da
UFRJ, através do Departamento de Arte Corporal, implantou um
Programa de Pós-Graduação em Dança (PPGDan) Mestrado em
Dançaxxi e, futuramente, a partir de sua consolidação, à natural
expansão para a criação de um curso de Doutorado.
A partir das experiências pioneiras iniciadas por Helenita Sá Earp
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em 1939 de edificação da dança enquanto campo autônomo de
conhecimento, marcada pela experimentação artística, onde
foram construídas as primeiras estruturas curriculares para
a dança no ensino superior brasileiro; abriram caminhos para a
criação de outras graduações em dança pelo país. O seu trabalho
continua a formar artistas-docentes-pesquisadores em dança e
é referencia para estudos em nosso país e no exterior.

Helenita Sá Earp no início dos anos 80. Foto: Acervo Helenita Sá Earp.
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PARTE 2

FUNDAMENTOS DA
DANÇA DE HELENITA
SÁ EARP
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A apreensão e expressão do mundo e da vida através do movimento
corporal está presente em todas as instâncias da existência
humana, do rito religioso à manifestação afetiva, por exemplo, do
trabalho e também da festa ao palco. Cada fase do ser humano
corresponde a novas assimilações que este experimenta tanto
de seu ambiente externo quanto de seu processo psicológico. O
seu conteúdo cultural, sua dinâmica de transmissão - ensino e
criação - são especificidades que se renovam de acordo com os
estágios de evolução da consciência do ser humano ao longo do
tempoxxii. Desta forma, as transformações ocorridas na dança
mostram-se como pontos indissociáveis para a reflexão sobre a
identidade do ser humano. (BOHM, 2011, p. 31)
As primeiras décadas do século XX foram de enorme efervecência
social, filosófica, científica e artística. Foi quando surgiu a
psicanálise, a teoria da relatividade; foi o momento da revolução
russa e de duas grandes guerras; foi quando a arte, tanto na
escultura, quanto na pintura, no teatro e na dança abandonaram
o academicismo.
As revoluções científicas ocorridas neste período promoveram
transformações em todas as artes. Na dança, levou à quebra
de ideologias acadêmicas, regras e convenções, como também
estimulou a autonomização de seus meios de expressão.

Pesquisa como prática em dança
Após se tornar docente da ENEFD, Helenita passou a pesquisar
um conjunto de conhecimentos que não restringissem a dança
quer a formas fixas de movimentação quer a metodologias
fechadas de ensino.
Ela conseguiu disseminar de fato essa ideia, de que a dança
contém em si a filosofia, as ciências exatas, a biologia, a
biomecânica, enfim, que arte e ciência andam juntas e
dentro de nós. (MARTINS, 2013)
A pesquisa sobre estes fundamentos buscava fornecer pontos de
apoio para a promoção de uma renovação constante das práticas
corporais na dança, como aponta Glória Futuro Marcos Diasxxiv
na apostila manuscrita “Fundamentos da Dança” onde “técnica e
criatividade se integram propiciando o desenvolvimento dinâmico
da linguagem corporal” (1989, p. 1 e 2).
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Como mencionamos anteriormente, esta pesquisa visava
estruturar um conjunto de conhecimentos que não restringissem
a dança quer a formas fixas de movimentação quer a metodologias
fechadas de ensino, e que foram se estabelecendo e sendo divulgados
como Sistema Universal de Dançaxxv na perspectiva de:
(...) Um sistema aberto e que procure expressar a
natureza total do homem não só para sua realização mas
como também para a melhoria da qualidade de sua ação,
seja em qualquer aspecto que ela se dê, não quer dizer
que não seja evolvível. Seria um absurdo achar que uma
obra que procura propiciar o desenvolvimento do Homem
Integral fique acabada em si mesma, contrariando o
próprio princípio que apregoa, o princípio da criatividade,
da liberdade e da evolvibilidade. Por isso, consideramos
que uma organização, para ser realmente eficaz, deve dar
margem, fornecer na sua constituição, condições de sua
própria evolução, fazendo jus à própria natureza humana.
Procuramos dar a este sistema este caráter, o caráter de
abertura a muitas descobertas. (EARP, 1975, p. 1,)
Neste sentido, a professora Helenita ao adotar a forma
de organização da Teoria dos Sistemasxxvi, dialogava com a
perspectiva epistemológica vingente neste tempo, como foi
caracterizado por Katya Souza Gualter na citação abaixo:
Seguindo um raciocínio científico, definiu que as unidades
do sistema de dança poderiam estar organizadas em
parâmetros, os quais identificou como: movimento, espaço,
forma, dinâmica, tempo, e como fator essencial, o estudo
dos movimentos do corpo. A partir desta identificação,
estes parâmetros podem estabelecer relações entre si,
gerando assim, infinitas possibilidades de combinações de
formas e movimentos. Além de facilitar a compreensão
destes elementos básicos e de suas variações, o estudo
dos parâmetros da dança (unidades do sistema) permitem
a formulação de uma ação interdisciplinar visto que esses
fatores relacionados à dança possuem interseções com
outras áreas de conhecimento, principalmente, com as
linguagens artísticas. (2000, p. 30 e 31)
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Maria Alice Motta, refletindo sobre os Fundamentos da Dança
de Helenita Sá Earp, à luz da Teoria das Estranhezas de Ued
Malufxxvii, demonstra que as propostas de Helenita, iniciadas no
século XX, e que absorveram, em sua organização, a terminologia
da Teoria dos Sistemas, adentra o século XXI, com firme
vigor, em consonância com as correntes que estão na linha de
frente do pensamento contemporâneo, justamente por possuir
intrisecamente:
Uma lógica polivalente, diferente da lógica clássica, pois
trabalha com o indeterminado e amensurável; uma razão
fenomenológica; um arsenal de conceitos que não propõe
enquadramentos fixos e rígidos à sua natureza; a imaginação
e a intuição como processos presentes para sua eficiência;
opera por princípios de investigação e análise qualitativos,
singulares e amensuráveis; relações onde as causas e os
efeitos, seguindo a lógica polivalente, são respectivamente
da ordem das intervenções e possibilidades. (2007, p. 73)
Neste contexto, pode-se dizer que sua pesquisa em torno
de princípios e referenciais visam estabelecer um conjunto de
conhecimentos que forneçam suportes para a criação de uma teoria
aberta em dança; isto é, que permitisse a fruição de disponibilidades
múltiplas das diferenças dos corpos e suas possíveis aplicações
numa livre relaçãoxxviii para com a técnica na dança.
Para Helenita Sá Earp, dançar sempre é muito mais do que um ato
de se mexer. Para ela, o movimento em dança é uma habitação
poética. Portanto, é uma espécie de mergulho no profundo, uma
“subida ao fundo do coraçãoxxix”. Todo movimento é dançável,
quando nele habita uma potencialização poética.
Neste pensamento do movimento, postulava uma dança em
constante abertura nascente. Não buscava consolidar um novo
método ou uma nova técnica de dança moderna. Mas, sim,
várias possíveis fenomenotécnicasxxx necessárias à expressão da
eclosão de cada fenômeno corporal desejado. Eclosão reveladora
do fluxo do ser que dança em constante interação entre o
imaginar, o conhecer e o executar. Todo movimento é convidado
a sair e voltar a sua origem germinal na corporeidade.
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Neste sentido, desenvolveu conceitos facilitadores para se
penetrar nas especificidades corporais, para ir à intimidade de
determinadas qualidades e aspectos de um movimento, sem,
contudo, fragmentá–lo e afastá-lo do todo originante. Mais do que
se mover por movimentos pré codificados, prontos e acabados,
as pesquisas de Helenita buscam instaurar na dança como uma
viagem feliz que vai do impulso imagético à sua cristalização em
atos moventes.
Suas ideias colocam a práxisxxxi da dança no âmbito de relações
setoriais abertas e específicas frente à princípios-raízes
do movimento, denominadas por esta pesquisadora como
Parâmetros da Dança: Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica
e Tempo e seus agentes de diversificação. Parâmetros que
permitem a instauração de imagens moventes variacionais em
suas inúmeras genealogias gestuais.
Em sua teoria, o movimento, como fluxo e forma, se organiza
em redesxxxii que se apresentam como pontos de entrada para o
estabelecimento de conexões múltiplas na ação corporal, como
também, organiza esquemas rizomáticosxxxiii para a pesquisa de
movimento que não se fecham.
Desta maneira, as formas específicas gestuais, não se fecham
em si mesmas, como nos métodos de dança tradicionaisxxxiv, mas
estão mergulhadas em um dinamismo que permitem sempre
um originar. Desta forma, todas as formas gestuais nas suas
diferentes especificidades são importantes e não possuem
menos ou mais valor em relação a outras concretizações.
Para a pesquisa de movimento isto é importante. Cada aspecto
do corpo tem um valor fundamental. Isso quer dizer que dar vida
a um movimento não é um arranjo feito a partir de um conjunto
de movimentos prontos. Pelo contrário, visa buscar uma criação
detalhada e profunda de cada movimento, sem precisar ficar
aprisionado numa memória linear.
Todas as considerações acima enunciadas implicam, por sua vez,
em uma concepção do que seja a própria dança, a criação e o
movimento. Nessa perspectiva, as concepções de movimento
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para um corpo que tem ação, emoção, intuição, energia,
expressão, comunicação, cultura, sensibilidade, criatividade,
extrapolam uma visão segmentada de destrezas e habilidades
motoras, exigindo que o processo de ensino e criação na dança
seja dimensionado para absorver metodologias adequadas à
aquisação de novos conhecimentos.
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Subida ao fundo do coração do movimento
Ao longo de sua pesquisa na dança, Helenita Sá Earp frequentou
os cursos do professor Huberto Rodhenxxxv, cujos ensinamentos
foram fundamentais para o desenvolvimento de suas concepções
filosóficas sobre a dança, como mostra Ricardo Sá Earpxxxvi nas
seguintes palavras:
Na filosofia univérsica do professor Rodhen, o sentido
metafísico do princípio da unidade na diversidade reverbera
numa dimensão racional, cósmica e ontológica inigualável (...)
Segundo o pensamento de Rodhen, o UNI-VERSO é unidade
na diversidade. Uno da essência que se existencializa nos
efeitos, UNO da realidade que se revela nas facticidades
múltiplas (1992, p. 83)
Com base nas idéias de Rodhen, a dança, segundo Helenita, revela
ser uma profunda unidade na mais vasta diversidade, o que a levou
a dizer que a “Dança é una na sua essência e diversa nas suas
emanências” (EARP, 1975, p. 5; GUALTER, PEREIRA, 2000, p.
1; GARCIA, 2009, p. 63)xxxvii Por este pressuposto compreendese que todo fenômeno é uma particularização do infinito. Todas
as formas vêm do fluxo do infinito como particularizações
deste. Particularidades que em si mesmas estão permeadas
pela presença da fonte infinita da qual emanam, onde todos os
múltiplos flutuam, aparecem e desaparecem. Então, o infinito,
por sua vez, é imanente e transcendente nas formas corporais,
conforme declarado nas palavras abaixo:
A Dança é a primeira manifestação do universo. O Uno ao
se derramar em versos “crea” o universo. A Unidade, a
Qualidade gerando as quantidades. Os Valores gerando
os fatos. A vibração se concretizando em vários vivos.
A vibração cósmica se materializando. A Dança cósmica
surge da Potência original inderivada para as diversas
potencialidades que, num processo sem fim, define as
diferentes formas de vida, os vivos. Tudo no universo está
em dança. (...) Não há ação que venha diretamente desta
Causa primordial de todos os fenômenos que não esteja em
Dança. O Universo está sempre sendo e produzindo a Dança
cósmica. Este é o verdadeiro estado criador [creador],
onde o infinito se materializa em infindáveis finitos. (EARP,
2010, p. 63)xxxviii
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No Unoxxxix não existe movimento, mas de sua infinita “Potência
Creadora” surge o primeiro movimento como vibração – luz e som
– que se manifesta numa estrutura bipolar, em outras palavras,
do Uno surge o múltiplo, sendo este múltiplo estruturado
numa bipolaridade complementar. O Uno se diversifica, criando
polaridades e a busca das interações é o impulso do retorno ao
próprio Uno, que sempre subjaz a todas as coisas.
Desta forma, a natureza dual intrínseca às coisas manifestas
é concebida pela Professora Helenita como o segundo
príncípio filosófico da dança, que é o Princípio da Bipolaridade
Complementarxl, sendo este a base do Princípio do Ritmo tal
como concebido por Earp nas palavras abaixo descritas:
O universo está em vibração. Toda vibração corresponde a
uma distribuição bipolar determinada pela sua freqüência.
Todas as manifestações do universo se manifestam pelo
princípio da bipolaridade. A relação interpolar gera uma
disposição, um ritmo. Ritmo é distribuição. (EARP; 1977, p. 4)
Esta bipolaridade complementar permeia as concepções da
natureza segundo as concepções da física contemporânea, como
no binômio contração - expansão na teoria do big bang e de onda
- partícula na mecânica quântica.
Na hipótese da reconcentração das partículas do Universo
expandido haveria um intervalo de cerca de 1 bilhão de
anos para formação de novo núcleo de alta condensação
- repetindo-se o processo de explosão centrípeta. Seria
o Universo em sístole e diástole, em inalação e exalação,
em entropia e ectropia, em maré e vazante, em evolução e
involução, um Ritmo Cósmico em incessante revezamento
de morte e ressurreição.(WHIPPLE, apud RODHEN,1980)xli
O microcosmo e o macrocosmo são aspectos múltiplos de uma
realidade única. O homem é um microcosmo feito à imagem e
semelhança do macrocosmo. No macrocosmo e no microcosmo
as leis fundamentais são essencialmente as mesmas, desde
o princípio da unidade na diversidade e o da bipolaridade
complementar (RODHEN, 2008, p. 25).

.

141

.

Apostila sobre Ritmo. Fonte: Acervo Helenita Sá Earp

Helenita falava sobre isto em suas aulas da seguinte maneira:
“De uma grande concentração, dá-se a explosão cósmica, surge
o movimento. Movimento é vibração e toda vibração produz som,
cor e forma” (EARP, 2013)
Em seu pensamento, a relação entre movimento, ritmo, forma e
dinâmica é que permite a estruturação da matéria. Os estados
da matéria são determinados pela distribuição rítmica entre
energia potencial e energia cinética. Assim concebido, existe o
ritmo do espaço-forma, o ritmo temporal, o ritmo da dinâmica,
etc. Um exemplo peculiar, elucidativo, sobre a definição do ritmo
é oferecido na química como variedades alotrópicasxlii.
Quando a professora Helenita pensa no Princípio do Ritmo em
termos sua universalidade, ela intenciona refletir sobre uma
ontologia da dança, no sentido de que existe uma onipresença da
dança em todas as coisas, como uma dança cósmica, não apenas
como uma linguagem artística feita pelo homem e para o homem,
mas sim, uma dança que é inerente a toda natureza extrahominal, conforme fica esclarecido nos termos: “O Universo,
desde os indeterminados movimentos do infinitamente pequeno
- os átomos - até as grandes trajetórias dos corpos siderais
é uma grande sinfonia - sonora, plástica e cromática.” (EARP,
1992, p. 82 e 83) e mais detalhado por Elena Moraes Garcia nas
seguintes palavras:
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Cada corpo tem sua potencialidade, pois o múltiplo possui
diferentes estados de consciência que definem a sua
existência em diferentes delimitações, gerando arquétipos
- formas arquetípicas. O ser humano é potencialmente
livre e essa liberdade o permite experimentar a relação
entre fluxo e forma plenamente em decorrência em seu
estado máximo de consciência, a natureza extra-hominal
se encontra determinada pelo instinto. Assim, a dança
na natureza extra-hominal segue a alo-determinação
pelo instinto, conforme e de acordo com seus estados
de semiconsciência (animal) e inconsciência (mineral).
Deste modo, a natureza extra-hominal não pode modificar
substancialmente o que está determinado. Neste caso, ela
não participa como autodeterminante de sua dança, mas
como reflexo da sabedoria, da vida universal. Entretanto, o
homem que não é determinado pelo seu ego condicionado,
se abre para o seu ilimitado Eu, este homem atinge o
estado superior de consciência, o estado intuitivo, onde o
Ilimitado, o Uno, se corporifica sem cessar numa relação
bipolar e complementar entre fluxo e forma. (2009, p 64)xliii.
Portanto, perceber a dança em todas as formas e em todos
os corpos é compreender, sentir e saborear, é uma atitude de
integração em todo e qualquer movimento específico. Por isso é
que em todos os seus cursos, a professora Helenita enfatizava
que: “A dança é intrínseca a todos os corpos. Todo universo está
imbuído de dança. A potência geradora de todos os corpos surge
à dança, plena de harmonia, de beleza e de força.” (EARP, 2011,
p. 1)xliv.
Daí é que surge outra definição decorrente desta premissa
utilizada pela Professora Helenita: “Dança é harmonia universal
em movimento”. (EARP, 1980, p. 1)xlv .
A dança inerente a todos os seres deve ser realizada no Aqui
e no Agora, uma religação constante do ser humano com o
universo. É um sentir, é um pensar, é um fazer em integração. É
estar em conexão com tudo e com todos, é viver na consciência
do princípio gerador de todas as coisas, é expressar-se sem
condicionamentos e pré-conceitos
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Frames do filme “Dançar”.
Fotos: Laboratório de Imagem de Imagem e Criação em Dança.

Assim, todas as formas devem estar permeadas de harmonia e
todas as formas devem estar na harmonia universal, porque o
todo está sempre na parte como princípio vivificante e originador.
E a parte está sempre no Todo como uma parcela de expressão da
totalidade, o que liga a concepção de dança de Earp ao monismoxlvi.
O estudo da mística em religiões comparadas foi fundamental
para Helenita conceber esse trabalho no corpo que pode se
tornar uma dança, mas que é, sobretudo, uma busca no corpo
de si mesmo.
Inspirada na poesia de Rumixlvii, ela dizia:

Quem vela minha dança? Que luz a ilumina? Como me tornar
amiga dos dançarinos que nunca dormem? O rosto do
sagrado é integração. Nesta unidade não há fantasmas.
Tudo é fogo que queima. Só o desejo sem desejo desfaz o
sono de nossos corpos frágeis. Se cansastes de tua rotina,
tira o véu. No não movimento, o movimento sempre está.
Busca neste olhar o olhar mais simples, mais singelo, lá
estará a dança. Meu ponto é o Ser, através de ti estabeleço
minhas linhas, caminhos infinitos. Os entorpecimentos vêm
e vão. Se a intuição se conecta com a potência, donde vêm
as forças do combate? Tudo tende a retornar, os hábitos
querem permanecer no tempo. Existe uma guerra de forças
dentro de mim. Uma névoa me envolve e meu corpo treme.
Aquilo que é ilimitado me suspende. Só na mais profunda
solidão, posso tocar o seu espírito. Corpo despossua-se!
Que o silêncio leve para longe tudo que é frágil. Quero me
enamorar do movimento pleno, ficar acordada. Como posso
dormir se Ele é pleno? Saíste a dançar? Volta, a dança está
aqui. O sublime está lado a lado com o teu olhar, basta
abri-lo. Abre a porta, pois o movimento te espera. Ele é
real quando a porta fica sempre aberta.
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Então, para ampliar a capacidade de receptividade do ser hunamo
à interiorizaçao do movimento, a professora Helenita enfatizava
que qualquer movimento em qualquer processo de trabalho na
dança deve ser com integraçãoxlviii. Esta atitude de integração
propicia, então, que o ser humano se abra para a Dança do
Eterno, e assim, coloque as potencialidades do corpo em função
do Ser, dos seus talentos em função da sua atitude criadora.
Decorre daí o terceiro princípio filosófico proposto por Helenita
Sá Earp expresso em seus cursos através do enunciado: “Dança
é a capacidade de transformar qualquer movimento do corpo em
arte”. (GARCIA, 2009, p. 63) Esta definição é o próprio princípio
criador. “É no Eu criadorxlix que a dança emerge e desenha um
universo vivo, e é nessa vida universal que todos os corpos
dançam.” (EARP, 2011. p. 1)
Como parte integrante do universo, o ser humano foi criado à
imagem e semelhança deste princípio da unidade na diversidade.
O ser humano, quando se abre para o seu ilimitado Eu deixa de
ser determinado pelo seu ego condicionadol e se torna mais
consciente e mais capaz para expressar espontaneamente a
harmonia alo-determinada da natureza.
Desta forma, existem etapas de desenvolvimento da
consciência do ser humano em relação a percepção de
si mesmo, do seu corpo e de seus movimentos. Como
conseqüência disso surge uma grande variedade de visões
do que seja a natureza da dança e de como praticá-la.
Muitos só a veem em determinadas situações da vida
humana, como nos ritos religiosos, em festas e nos palcos.
Todavia, quando o ser humano atinge um estado superior
de consciência, o estado intuitivo, ele passa a ver a dança
de uma maneira mais ampla, ele passa a ver a dança como
conjunto das expressões do universo. A dança está no seu
próprio ser. Ela não está nas academias, nem em métodos
ou em rituais. Ela está no seu próprio ser e a partir desta
consciência, está em todas as coisas. (EARP, 2011. p. 7
e 8)
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Esta visão coloca o conhecimento na dança em função da fonte
criadora, coloca a plasticidade externa em função da virtude e
todos os movimentos do corpo humano em função da dança que
está espalhada em todas as coisas. “Colocar-se nesta dimensão
é fruto de uma coragem de serli, e é só na coragem de ser
que podemos criar e transformar a nós mesmos e transformar
nossos movimentos em dança.” (Ibid., p 12)
Neste contexto, não existe criatividade sem que haja liberdade.
A criatividade é uma abertura ao fluxo do infinito, transformando
os canais de expressão. Isto significa que a dança em sua
expressão artística é a capacidade do ser humano agir conforme
seu ser intuitivo, isto é, sua capacidade de revelar-se sem
aprisionamentos e fixidez.
Isto implica numa afirmação de identificação com a liberdade,
não apenas uma liberdade externa para criar interessantes
e belos movimentos físicos, mas uma liberdade mais
profunda, que se manifesta como harmonia na vida como
um todo.” (Ibid, p. 14)
É por isso que nos Fundamentos da Dança de Helenita Sá
Earp, a atitude do sujeito é determinante para que esta
abertura possa acontecer. Todo indivíduo deve buscar com
sinceridade esse despertar e assim dinamizar essa dança
que habita potencialmente em forma latente no seu ser. Isto
corresponde a abrir o campo da corporeidade, e assim, vivificar
as possibilidades tangíveis do movimento, aprofundar seu campo
cognitivo e afetivo, numa atitude de receptividade e de doação
e de tal modo que não haja bloqueios e restrições impeditivas.
Valorizar forças e ações que impulsionem as suas aspirações
mais elevadas, retirar impurezas cerceadoras e fortalecer
tendências positivas que fortificam a vontade e ajudam a criar
um campo vibracional, onde beleza, harmonia e verdade possam
fluir de modo mais pleno. Então, desta forma, a dança concebida
como a capacidade de transformar qualquer movimento do corpo
em arte implica numa potencialização integrada do intuir e do
corporificar materializando-os em diversos níveis mentais, físicos
e emocionaislii.
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O princípio do Uno e do múltiplo faz a dança emergir como
capacidade de transformar qualquer movimento do corpo
em arte. O que define a dança em sua expressão artística é
a capacidade do ser humano agir conforme seu ser intuitivo,
isto é, sua capacidade de revelar-se sem barreiras,
sem fixidez. Manifestar este estado mais avançado da
consciência humana - o estado intuitivo. Viver a intuição na
corporificação é desvelar o que há de mais belo no universo,
revelando os seus segredos, as suas particularidades
na forma criada. Assim, intuir e corporificar integram o
binômio ética e estética, pois permitem a eclosão dos
valores mais profundos da natureza humana, que assim
podem ser materializados em diversos níveis mentais,
físicos e emocionais. (GARCIA, 2009, p. 65)
Portanto, este tipo de visão da dança permite com que haja
a superação de oposições cegas e dogmatismos, isto é, como
revelação constante da criação e como agente de integração
ilimitada entre todas as ações. Esta visão de unidade na
variedade na dança permite compreender que todas as formas e
todas as técnicas, em qualquer ação particular humana, possa
ser vista de modo equânime. Estas passam a ser entendidas
pelos princípios que se manifestam nas formas em movimento,
e assim, com isso, resgata-se a visão do infinito imanente na
concretude do movimento.
Todo este exposto acima faz com que as concepções da dança
da professora Helenita colocassem a dança como processo de
autoeducação e de autorealização, como evidenciado na seguinte
passagem abaixo:
(...) como expressão da beleza integrada ao ser bom, como
manifestação da sua própria essência não fica restrita a
métodos, formas e habilidades motoras. Assim, transformar
qualquer movimento do corpo em arte é penetrar na
consciência profunda, envolvendo o âmago da materialidade
mais densa em sua potencialidade como criação.
Transformada em atos mais purificados, manifestando e
intensificando o movimento como condição de existência
num nível de integração com todas as especificidades.
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Portanto, este tipo de visão da dança permite com que haja
superação de oposições cegas, dogmatismos e disputas
egóicas, isto é, como revelação constante da criação e
como agente de integração ilimitada entre todas as ações.
Logo, viver a dança enquanto princípio do Uno e do múltiplo
é a todo momento transcender concepções redutoras
da dança, como por exemplo, vê-la como mero objeto
de entretenimento. Por conseguinte, neste estado de
dimensão da dança, ela é o meio que permite a penetração
na origem de todas as coisas, um processo de purificação, cujo
objetivo máximo é a autorealização. (GARCIA, 2009, p. 66)
O quarto princípio filosófico que norteia as concepções da
professora Helenita é o Princípio da Corporeidade entendido
como campo de interaçõesliii e que está esta intimamente ligado
ao conceito de Homem Integral de Huberto Rodhen, inspirado na
Filosofia Vedantaliv.
Para compreender o Princípio da Corporeidade como campo
de interação é necessário analisar a própria natureza do ser
humano, à luz das considerações acima e que foram absorvidas
pela professora Helenita em seus Fundamentos da Dança.
O homem pode ser compreendido como constituído do seu Serlv
e de sua corporeidade. Essa compreensão, no entanto, tem que
ser vista dentro de uma profunda unidade.
Podemos fazer uma metáfora do Ser como a luzlvi, que ao passar
por um prisma se polariza em muitas cores, assim o Ser é luz
enquanto núcleo essencial, o prisma é a mente, e os raios são
a multiplicidade das nossas ações no mundo. Se a mente (o
prisma) é translúcida, toda a ação é rica, plena, vivificada, em sua
potencialidade. Para que a mente fique translúcida é importante
não termos condicionamentos e idéias rígidas, que criam todo um
conjunto de “crostas”, de tal modo que os raios multifacetados
se expressam com potencial mais frágil e menor vitalidade.
Quanto mais pura, livre e aberta for a mente, mais fidedigna
será a conexão entre a pluralidade e sua origem, entre o Ser e
o múltiplo. De tal modo que existe um contínuo “entre a luz e os
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seus raios” e nesse sentido os raios são apenas aspectos da luz,
em si mesmo, luz incolor. (EARP, 2011, p. 43 - 44)
O Ser não é um composto, não é uma soma de partes, é o
infinito, e portanto não está sujeito à lei de causa e efeito. Se
não tem início nem fim, não está sujeito à lei do tempo. Se não
tem interação, não está sujeito à lei do espaço, se não tem
distribuição não tem especificidade, não tem matéria, não está
sujeito à lei do espaço e forma. Se não tem intensidades, não
está sujeito à lei da dinâmica. Se não tem diferenciação, não está
sujeito à lei da mobilidade. O Ser, portanto, é imóvel, imutável
e eterno. Ele não é composto por nada, é o causador de tudo e
não é causado por nada. Portanto, é o fundador e fundamento
de todas as coisas, como foram bem expressas nas seguintes
palavras de Vivekananda:
Todas as formas têm começo e fim. O Self, por não ter
forma, não está sujeito à lei do começo e do fim. Existe
eternamente como o tempo é infinito, o Self do ser humano
também é infinito. O Self deve a tudo permear, somente a
forma está condicionada e limitada pelo espaço, o que não
tem forma, não pode ser aprisionada pelo espaço (..) o Self
atua por intermédio do corpo e da mente, nele sua ação é
visível. ( 2007, p. 75)lvii
A corporeidade se expressa como os raios multicores, em
camadas vibratórias, como campos de expressões do Ser que
é imaterial. Os aspectos físicos, mentais e emocionais podem
ser considerados como campos que envolvem o Ser. Envoltórios
que velam e revelam o Ser. Os aglomerados surgem do contínuo
que é o próprio Ser como ondas e como ondas se desdobram do
próprio oceano do Ser.
Estes aglomerados em suas descontinuidades formam-se no Ser
e pelo próprio Ser, não afetando o Ser-em-si. Porque se olharmos
o aglomerado em si mesmo é o próprio Ser, que está imanente
àquela situação específica e, ao mesmo tempo, a transcende.
Assim, a corporeidade em seus aspectos são delimitações
temporárias do Todo atemporal.

.

150

.

Por isso, uma das principais premissas da dança é
compreender que a corporeidade está em movimento. Não
há estaticidade na corporeidade. O corporificar é um princípio
eterno que se apresenta em corporeidades múltiplas que se
transformam em cada instante, porque é devir, porque no
infinito não existe fixidez, sendo o fluxo incessante, a potência
em dínamo gerador, inesgotável. (GARCIA, 2009, p. 67 - 68)
Todos os fundamentos, estudos e processos da corporeidade
devem estar associados ao principio do uno e do múltiplo, como
detalhado abaixo:
Pode-se ainda destacar como resultante do princípio do
Uno e do múltiplo outro fundamento que se define como o
princípio da corporeidade. Pois esta é una e múltipla em si
mesma, como decorrência da intuição e da corporificação,
do infinito e do finito. O princípio do uno é imanente e
transcendente ao corpo e é esta imanência que permite a
todos os aspectos do corpo estarem integrados entre si.
Por isso, a corporeidade em si mesma é una e múltipla. A
corporeidade deve ser conhecida e pesquisada como campo
de manifestação do ser. Campo, este aqui, concebido
numa visão orgânica, numa visão holística entre seus
aspectos. Deste modo, transcende-se a visão pluralista
de abordar os fenômenos de forma isolada, sem uma
visão do Uno. Também se transcende a visão panteísta,
ou seja, uma visão que coloca no mesmo plano o infinito
e o finito, contrariamente a visão monista, na qual o Uno
tem a primazia sobre os versos, como fonte geradora dos
vivos, assim como a concebe Huberto Rodhen em suas
obras. O estado criador é a fonte geradora dos fenômenos,
enquanto causa primordial, em suma, o valor essencial
sobre os fatos criados, sejam estes abordados segundo
as diferentes óticas das diferentes ciências”. (Ibid., p. 66)
Do ponto de vista da corporeidade e da multiplicidade, existe a
relação de causa e efeito, porque tudo que é finito tem início,
meio e fim; portanto, tem movimento, espaço, forma e tempo. A
corporeidade é material, por isso todas as qualidades, princípios
e potencialidades, da dinâmica, do movimento, da forma, do
espaço e do tempo são qualidades da matéria.

.

151

.

A corporeidade se apresenta simultaneamente como
movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. A dança
como linguagem artística deve investigar os princípios que
abordem a corporeidade de modo amplo. Este conhecimento
deve dar suporte à manifestação do fluxo na forma. Na
corporeidade existem forças. Nossas descobertas são
mapas que devem refletir inteligência, conhecimento,
sensibilidade e intuição.
Neste sentido, a mente em seus aspectos cognitivos e
emocionais estabelecem bipolaridades complementares conforme
representado no diagrama a seguir.

Diagrama da corporeidade como campo de interações formando bipolaridades complementares
em seus aspectos mentais e emocionais. Fonte: Autores

Assim, a corporeidade se distribui entre energia e matéria. As
formas visíveis no universo são o resultado das vibrações densas
que se atraem entre si, por forças e afinidades, caracterizando
diferentes temporalidades de suas existências.
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A corporeidade – compreendida como um campo de interações está intimamente ligada ao conceito de Originação
Interdependente do Budismo.
O conceito de Originação Interdependente está no centro
da doutrina budista para indicar como a mente – que é livre
e luminosa em sua natureza primordial – pode se condicionar
numa existência cíclica em identificações artificiais que são
alimentadas por apegos e aversões que causam condicionamento
e sofrimento.
Na contramão da existência condicionada, Helenita buscava uma
dança para a lucidez, quando dizia:
Olho para ti e vejo que a energia reverbera em cada espaço
demolido. Coloque-se a serviço, ao querer ser tudo você
se torna um nada. Condicionamentos? Dê um murro neles,
transforme-os em pedaços e faça uma coreografia com as
suas sobras.
Isto significa um modo de ser que implica viver o movimento de
modo autêntico. Neste sentido, a Originação Interdependente
afirma que todos os fenômenos são o resultado da existência
mutuamente dependente, que foi bem expresso nas palavras de
Thich Nat Hanh:

Pratitya samutpada é às vezes chamada de ensinamento
de causa e efeito, mas isso pode ser enganoso, porque
geralmente pensamos em causas e efeitos como entidade
separadas, com causa precedendo o efeito, e uma causa
levando a um efeito. De acordo com o ensinamento da
Co-originação interdependente, causa e efeito co-surgem
(samutpada) e tudo é um resultado de múltiplas causas
e condições (…) nos sutras, esta imagem é dada: ‘Três
canas cortadas só podem ficar de pé se apoiadas umas
nas outras. Se você tira uma delas, as outras duas caem’.
Para uma mesa existir, precisamos de madeira, carpinteiro,
tempo, habilidade e muitas outras causas. A madeira
precisa da floresta, do sol, da chuva e daí por diante. O
carpinteiro precisa dos seus pais, do café da manhã, de ar
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fresco, e por aí vai. E cada uma dessas coisas, por sua vez,
tem que ser criada a partir outras condições. Se formos
olhar dessa maneira, vamos notar que nada foi deixado
de fora. Tudo no cosmos se juntou para nos trazer essa
mesa. Olhando profundamente na luz do sol, nas folhas das
árvores, e nas nuvens, podemos ver a mesa. O um pode ser
visto no todo, e o todo pode ser visto no um. (2014, s.d)
Quando este processo é plenamente conscientizado, as escolhas
são feitas em função do amadureciemnto da psiqué e da sabedoria
decorrente que envolve o contato do Eu-conhecedor com a
realidade numinosalviii.
Toda ação cria o que chamamos de memória, uma tendência de
se repetir enquanto delimitação e força próprialix. Os movimentos
tendem à repetição. Portanto, as escolhas e os estímulos que são
dados ao complexo corpo-mente, modela o caráter e a índole da
pessoa, como também a fisionomia e as próprias características
do corpo físico.
Neste sentido, a dança pode ser utilizada como um meio facilitador
do autoconhecimento na medida em que fornece estímulos à
transformação criadora das possibilidades de expressão do corpo.
Disto decorre um princípio importantíssimo, tanto para o
intérprete-criador como para o docente-artista. A importância
das conexões, de sentir e executar o movimento com plena
atenção, tal como compreende Earp nos seguintes termos:
(...) a dança precisa mergulhar nas potencialidades
corporais, integrando nos seus diferentes processos,
amplos aspectos mentais e emocionais. Compreender a
fisicalidade humana em suas potencialidades é transformar
a inércia em devir, revelando na forma sua potência. Potência
esta causadora de toda ação, de toda transformação (...)
para que a dança como linguagem artística seja condição
da plenitude. (EARP, 2011, p. 26 - 31)
Como o movimento é um fluir em constante mudança, o corpo
também passa por esta alteração, tanto no nível da sua
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constituição física, como nos fluxos e refluxos dos pensamentos
e emoções, particularizando-se e dissolvendo-se num ciclo
constante de construção e desconstrução de suas possibilidades
expressivas.
Elena Moraes Garcia comenta sobre a não dualidade corpo-mente
em Helenita quando diz:
O meu corpo não é um objeto, é algo que está em mim, que
faz parte de mim, que para onde eu vou, eu caminho. Então
eu posso ter um olhar sobre esse corpo, mas posso ser um
corpo entre corpos e os corpos estão me olhando, estão
me vendo. (2008)
Todavia, para que se possa conhecer este corpo são fornecidos
referenciais que funcionam como agentes diversificadores,
que articulados entre si, permitem inscrever e reinscrever
a corporeidade.“O corpo está em constante movimento e
o movimento faz parte da natureza do corpo. Não existe
estaticidade na corporeidade”. (EARP, 2000)
Na corporeidade, as ações mentais, emocionais e físicas estão
sempre entrelaçadas. O movimento pleno envolve a otimização
constante, rica e ilimitada deste tríplice aspecto corporal.
O corpo na concepção de Helenita Sá Earp não se estabelece
apenas como a fisicalidade em sua natureza anatômica-fisiológica
visível, mas é concebido como um campo maleável de expressão
do Ser num continuum de interações entre o indívíduo, grupo e
ambiente.
Este se apresenta em diferentes aspectos. Se apresenta como
corpo individual, corpo grupal e corpo ambiental. Destas relações
plurais podem surgir inúmeras propostas de ensino e criaçãolx.
O que acontece então, quando dançamos em um eco sistema?
O que isso traz ao ínterprete-criador? O que essas duas forças
juntas - ser humano e meio ambiente passam a ser? Que trocas
se dão? O que isso proporciona ao corpo humano e ao corpo da
natureza?
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Talvez uma das respostas venha da pesquisa de física das
partículas, conforme Keepin nos ensina:
Um novo princípio de interconexão conhecido como ‘não
localidade’ foi confirmado em repetidos experimentos,
mostrando que, após duas partículas interagirem, suas
propriedades spin ficam, a partir daí, fundamentalmente
interconectadas. Ao medirmos o estado spin de uma
partícula, o estado spin da outra partícula reage
instantaneamente, mesmo se esta última estiver
posicionada do outro lado do universo. (2016, p. 21)
Esta realidade que acontece no mundo do muito pequeno, quem
saiba possa servir de modelo para uma nova visão, onde a
singularidade do humano se faça profundamente ligada a tudo
que tem rosto, numa existência mais plena, onde cada ação é
sentida como interconectada na outra e por assim dizer, em
todas as dimensões do nosso ser.
Aqui cabe citar que a relação de Helenita com Visconde de Maúa,
na Serra da Mantiqueira era muito forte. Ela começou a ir para lá
no final dos anos 40lxi. Este deslocando que Helenita fazia vivendo
entre a cidade e o campo impactou em muito seu trabalho na
dança. Seus escritos sobre isto revelam uma vida interior muito
rica, onde a natureza sempre teve um protagonismo, conforme
as suas palavras abaixo transcritas:

Escute o silêncio por trás dos sons da natureza, por trás
dos seus pensamentos, de suas emoções e de qualquer
ação que faça no mundo. Dançarinos, somos amantes da
pintura, desenhamos com nossas formas, colorimos com
nossas intensidades, esculpimos com nossos músculos,
fazemos música com nossos movimentos e pausas. Estes
raios de sol que penetram as mil faces verdejantes das
florestas vivas, não me deixam esquecer a dança, a energia
que tudo permeia. E o que é nossa mente senão prisma e
nossos movimentos senão raios? Desperta-te pele, revela
cada ponto de sua tessitura. Quantos mundos há dentro
de ti dança? Que a palavra não pode definir. As águas
convergem e o orvalho surge no amanhecer. O que há em
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cada gota d´água que não reflita a beleza do mundo? Vamos
catar sapos? O coaxar dos sapos é como uma música para
mim. Vou deitar no chão para ver as formigas passarem,
tão pequenas carregando coisas tão grandes! Preciso
aprender com as formigas. Que canto do seu corpo não
é belo quando tocado por tua imaginação? Tire a fixidez de
tuas raízes. Faça de sua árvore uma dançarina errante,
aquilo que se transforma nunca é cortado. Quero lançar o
movimento e sentir as forças das erupções, as sinuosas
me conectam com a água, moleza recuperada, curvas
opostas que se complementam, movimentos ondulantes.
Quero te sentir floresta!
Em função desta postura de vida, a professora Helenita dedicou
se ensino e a pesquisa em dança, onde desenvolveu uma teoria
que integra aspectos da ciência, da arte e da educação.
Neste sentido, ela elaborou um conjunto de pressupostos
epistemológicos e metodológicos que norteiam a consistência de
suas propostas, cujos conteúdos serão detalhados a diante nos
próximos itens deste livro.

Frames do filme “Dançar”. Fotos: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Dança como conhecimento
A dança, por sua natureza intrínseca como movimento integral,
de acordo com as premissas presentes nos princípios filosóficos
acima expostos, possui um corpo de conhecimento amplo,
envolvendo vários aspectos da corporeidade humana, tal como
abaixo citado:
Se no aspecto da fisicalidade, encontramo-la una e múltipla
no universo, isto se dá também no pensamento e na emoção.
Pressupor estes diferentes aspectos é compreendê-la
como condição necessária à um corpo de conhecimento e
às suas diferentes práxis. Por este motivo, a dança como
linguagem artística deve investigar e dar sustentação aos
princípios que abordam a corporeidade de modo amplo e
inesgotável. Conhecimento este que deve dar suporte à
manifestação do fluxo na forma. Daí ser necessário buscar
o Vazio como condição sine qua non de se criar o novo,
estabelecendo eixos que resgatem o discernimento sem
fixidez. Trata-se de um discernimento amplo, aberto e que
estimula a desconstrução constante de um movimento
particular. Investigação constante, uma espécie de
pensamento originário. (GARCIA, 2009, p. 67)
O conhecimento da dança não fica vinculado ao pensamento
fisicalista e a lógica linear. Ao contrário disto, passa a ser uma
investigação sobre princípios originantes do movimento inerentes
aos vários aspectos da própria corporeidade.
Esta epistemologia da dança deve procurar extrair princípios
que possam dar suportes ao desenvolvimento da sensibilidade
em interação com múltiplos aspectos mentais num desvelar
irrestrito da fisicalidade. Desta forma, o conhecimento na
dança se revela como um meio, e não como uma técnica fechada
enquanto receituários de padrões de movimentos. Isto implica
numa ciência da dança a partir da visão de que a corporeidade é
una e múltipla e se apresenta simultaneamente como movimento,
espaço, forma, dinâmica e tempo. Seguir este raciocínio científico
consiste em definir e organizar princípios das ações corporais.
(EARP, 2010, p. 2)
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Os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp visam prover o
intérprete, o professor e o coreógrafo com conteúdos que geram
eixos de conexões, interações e transformações recíprocas do
corpo como movimento-espaço-forma-dinâmica-tempo. Este
modo de conhecer a dança pode facilitar com que se tenha um
acesso não fragmentado entre diferentes processos de ensino e
criação na dança e entre diferentes culturas corporais.
Sara Cohen comenta:
É muito curioso porque a postura, é a postura investigativa.
É uma postura que está centrada na experiência, no
sujeito, então, essa parametrização, essa organização,
essa sistematização ela serve para as pessoas poderem
se comunicarem melhor, se entenderem melhor e com isso
se avança, não só num sentido muito didático, diria eu,
mas num sentido de abrir perspectivas de pesquisa muito
grande. (2013)
Esta “ciência da dança” não pode deixar de envolver o conhecimento
amplo das possibilidades corporais e sua devida práxis. Esta visão
de dança exige uma visão correlata de como conhecer e qualificar
a pesquisa do movimento junto com as ciências e a filosofia, como
foi colocado por Celina Batalha nas seguintes palavras:
No processo de aprendizagem em Dança, deverá então
ser desenvolvida uma forma de trabalho que permita ao
aluno descobrir novas possibilidades com o corpo e seus
movimentos, através de uma visão científica e de dominio de
informações básicas, e portanto, a Dança necessáriamente
não ficará restrita à area artística, porque junto com as
ciências e a filosofia, estabelecerá uma linguagem com
identidade comuns. (1986, p. 63)
Dentro desta visão fica superada a dicotomia técnica versus
criatividade, como expresso nos termos abaixo:
A dança enquanto linguagem artística requer um
aprofundamento no princípio da criação em potencial
na natureza humana. Para tanto, é necessário que o
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conhecimento seja um facilitador das potencialidades
corporais. Assim compreendido, o conhecimento apresentase no sentido de nortear e fornecer eixos de abertura
de como o corpo pode se mostrar em suas múltiplas
possibilidades de expressão. (EARP, 2010, p. 2)
Isto significa que este processo prima pelo desenvolvimento das
potencialidades de cada pessoa, de cada corporeidade, conforme
as tendências ou estados de consciência nos quais cada um se
encontra. Isto significa dar suportes adequados e compatíveis
com as capacidades do seu corpo físico, de sua mente e de suas
emoções.
A corporeidade una e múltipla pode ser olhada a partir
de diferentes enfoques – referenciais. Estes referenciais
também têm o objetivo de diminuir a tendência do ser
humano ao dogmatismo (...) A corporeidade, do ponto de
vista de movimento, no seu aspecto de espaço e de forma,
de temporalidade e de dinâmica torna-se, então, o núcleo
central de geração do conhecimento na dança. (GARCIA,
2009, p. 67)
É por isto que a pesquisa destes aspectos da corporeidade
são denominados Parâmetros da Dança. Estes são concebidos
como princípios geradores e diversificadores das ações
corporais. Desta forma, os Parâmetros da Dançalxii permitem
simultaneamente, tanto a delimitação de especificidades da ação
corporal, como tambem, a conexão destas especificidades em
expansões ilimitadas.
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Princípios e conexões abertas em dança
Com o objetivo de investigar e estruturar cientificamentelxiii uma
linguagem coerente, tendo como a base a noção de dança como
arte corporal ampla, são estabelecidos os Parâmetros da Dança:
Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica e Tempo. Cada parâmetro
por sua vez possue um conjunto de Agentes de Variação. Os
Parâmetros da Dança e seus Agentes de Variação se encontram
em constante interação. São princípios norteadores capazes de
induzir a diversificação das ações corporais, característica esta
bem evidenciada por Motta quando diz:
(...) os parâmetros são os fragmentos que compõem o
Mosaico da teoria (...) embora estes parâmetros habitem
toda uma sorte de eventos nas ciências, eles deverão
ser compreendidos como parâmetros do corpo, inseridos
num dado contexto como fatores variantes das ações
deste mesmo corpo. Movimento, Espaço, Forma e Tempo:
cada um desses fragmentos expressa um conceito que o
difere do outro e singulariza sua estrutura. Entretanto,
como isomorfos não-triviais, cada qual sendo singular e
plural em si mesmo, não pode ser visto elementarmente.
Sua complexidade de fragmento só é possivel no todo
que constrói (a teoria) e que também o constitui (...)
apresentam-se como o plano de emergência de algo,
mobilizado ‘situações germinais’. (2007, p. 88 e 89)
Uma “ciência da dança” que oportunize formatos diferenciados
de composição e organização do movimento, com estímulos
motores diversificados e experimentados em suas dinâmicas
interiores, pode criar condições mais favoráveis para uma
corporeidade variacional.
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Parâmetros da Dança
O movimento ocorre no espaço físico, mental, emocional. Sendo
possibilidade de interação, esta interação só pode se dar na
diversidade, nas diferentes distruições da forma (Ritmo). As
diferentes vibrações e densidades da matéria são resultantes
e condicionam as conexões da multiplicidade, a fim de que estas
possam interagir entre si.
O movimento, a nível físico, modifica a Unidade Anatômica
Extensional. Esta é a referência inicial sobre a qual se estabelece
o estudo das distribuições da forma. A forma só pode vista no
instante. A duração define a transformação da forma. Seus
desenhos se diversificam conforme a relação de permanência
e impermanência em uma determinada situação em diferentes
temporalidades. Não pode haver movimento sem uma relação
espaço-tempo.
Toda esta morfologia em movimento é sustentada pela energia.
Forma e energia são faces da mesma realidade. A relação entre os
diferentes estados sutis e densos da matéria são fundamentais
para o estudo da corporeidade. A estrutura de cada forma
tem uma intensidade própria, uma dinamogênialxiv. Todos os
parâmetros são intrínsecos à estrutura da corporeidade. Os
movimentos do corpo físico se interconectam com a mente e as
emoções, afetando-se mutuamente e definindo a personalidade
humana.
Desta forma, a qualidade com que realizamos os movimentos
depende do grau de energia conscientizada na ação. A energia
é dinamizada pela relação entre atitude interior e exterior, pelo
grau de conscientização em cada ato, pela integração em cada
ato.
Na fisicalidade, todos esforços dados ao movimento, à
transformação da forma e da energia - em cada situação e
duração no espaço, geram condições de mudança. Os múltiplos
aspectos da corporeidade devem ser mobilizados como um campo
aberto de expressão do Ser.
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Desta forma, a corporeidade é constituída por camadas de energia.
Todo esforço que fazemos para desenvolvermos criadoramente o
movimento, dando qualidade a nossa ação, transforma a forma
e faz emergir a Forma Plena – o Movimento Real. Aprofundar as
potencialidades do corpo é um processo de autoconhecimento.
Desta forma, esta concepção de dança, como arte em movimento,
em suas variadas e ilimitadas expressões requer o desenvolvimento
de um processo técnico e pedagógico aberto que permita o
eclodir das possibilidades corporais.
Esta teoria do movimento na dança, como fluxo e forma,
se organiza em redes e se apresentam como aspectos de
entradalxv para o estabelecimento de conexões múltiplas na
ação corporal (...) Desta maneira, as formas corporais, não
se fecham em si mesmas, como nos métodos de dança,
mas estão mergulhadas em um dinamismo que permitem
sempre um originar. (MEYER, 2004, p. 69 e 70)
Neste sentido, os Fundamentos da Dança desenvolve noções e
conceitos próprios que “Colocam a práxis da dança no âmbito
de relações setoriais abertas e específicas frente à princípiosraízes do movimento.” (Ibid., 2004, p. 68)
Os Parâmetros e seus Agentes de Variação possibilitam
estabelecer delimitações sobre determinados aspectos da
corporeidade. Isto é, possibilitam a delimitação de temas
para investigação de especificidades corporais. Desta forma,
funcionam como pontos de apoio que definem relações e focos na
pesquisa do movimento.
E necessário frisar que estes parâmetros estão em constante
interação no todo das relações e trocas que se estabelecem
entre seus aspectos constitutivos. Em virtude deste fato, estes
permitem estabelecer pontos de entrada para o estabelecimento
de conexões múltiplas na dança. Conhecimento este que não
se fixa a códigos e receituários, mas que se apresenta como
um conjunto de conceitos facilitadores para nortear eixos de
exploração do corpo em movimento.
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Neste contexto, na sua teoria de dança, Helenita enfatiza a idéia
do aventurar–se sempre, onde o fixo e o estabilizado são instantes
a serem superados num processo de constante mutação.
Para Helenita, dançar é viver. É correr o risco de buscar alterar
movimentos estabelecidos.
Dentro desta perspectiva, as possibilidades de instauração do
movimento criador brotam a partir de uma imersão nos seus
germes originantes. Estes portam valores de inovação do movido
e do movente frente ao ato de dançar.
Assim, desta forma, os movimentos na perspectiva de Helenita
não são formas prontas e decoradas, mais sim, vórtices de
forças que fundam e dinamizam o ser que dança. Tem um papel
primordial das formas em movimentos que modelamos no embate
do corpo a corpo envolvido na prática da dança.
Diferentemente do simples mover, quando falta este valor de
fascinação poética no movimento, os movimentos tendem a
ser tornar maquinais e vazios, como atos de mexer sem vida e
pulsação. (Earp, 2000) Então, por um compromisso com a vida
na profundidade, Helenita sempre enfatizou o movimento no seu
dinamismo que coloca a corporalidade no centro do caminho de um
materialismo ativo, no centro das experiências cósmicas e tônicas;
em um enraizamento monista do imaginário numa dinamologia
enérgética que vincula que o ser humano com a natureza.
Helenita em suas pesquisas sempre enfatizava que quando
um movimento é intensamente vivido, este tem um poder de
transmutação. Este arrebatamento psíquico-orgânico cria uma
vida do movimento. É como se o gestolxvi passasse a ter uma
espécie de vida própria, que impulsiona o ser que dança, de
acordo com suas qualidades intrínsecas. Então o movimento
poeticamente potencializado pode ser considerado, neste
contexto, como possuidor de um dinamismo próprio, formando
na dança um corpo variacional. Experimenta-se o movimento
como fluxo modulante na dialética interna e externa que a forma
entretém. Nesta imersão do ser no movimento, o corpo torna-se
uma contínua fonte de transmutação dinâmica.
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Compreendemos assim, que a dança é uma espécie expansão
onírica. Nesta expansão, o corpo se torna um campo maleável de
metamorfoses. Uma espécie de entrar e sair meditante no fluxo
do movimento.
O movimento pleno é um despertar. Cabe ao ser humano fazer
com que sua dança seja fruto da intuição na matéria. Isto não
quer dizer que façamos um simples jogo desinteressado com
as formas. É o contrário. A plenitude das formas reside no fato
de ir à energia que as alimenta e as faz vibrar no íntimo. Abre-se
pela dança uma reconciliação profunda entre matéria e espírito e
à reabilitação do corpo e das suas dinâmicas.
Para que os movimentos alcancem suas específicas características
e densidades, estes devem encontrar no tempo, no espaço, na
dinâmica e na forma sua específica energia de devir. Para tanto, é
preciso executar com vigor inúmeras possibilidades do movimento,
para que tenhamos dentro de nós, lições de mobilidade substancial.
Esta visão tende a gerar uma espécie de acesso não fragmentado
das ações corporais. Os parâmetros – como princípios abertos
- são universais nos fenômenos, pois forma, função, estrutura,
arranjo e configuração são aspectos comuns das artes e
ciências. Todos os parâmetros estão interligados e trazem um
aprofundamento do movimento não perdendo esse seu caráter
relacional.
Ainda que todos os parâmetros estejam intimamente ligados,
como fica claro no raciocínio exposto anteriormente, a sua
organização em separado, é um eficaz recurso didático para o
ensino e a criação na dança. Porque isto permite a delimitação
de aspectos do parâmetro e sua aplicação na pesquisa de
movimento.
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Movimento
Todo o trabalho de pesquisa de movimento de Helenita Sá Earp
integra aspectos educacionais, artísticos, performativos e
profiláticos.
É importante ressaltar que os Fundamentos da Dança de Helenita
Sá Earp não considera o movimento humano segundo apenas um
conceito de física, quando o corpo, em um referencial de espaço,
muda suas posições em relação a uma medida de tempo. Nem
que o estudo do movimento na dança deva ser reduzido a um
somatório de movimentos justapostos em seqüências (EARP,
2010, p. 3)

Parâmetros da Dança: Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica e Tempo e
Agentes de Variaçãolxvii. Fonte: Autores.

.

169

.

Movimento é mudança qualitativa e quantitativa, movimento só
pode surgir na diversidade, na zona do Imóvel, não há movimento.
Mas é na consciência do Imóvel na mobilidade que a qualidade
surge. (EARP, 1975, passim)
Já no plano da corporeidade, não existe imobilidade, tudo flui,
como explicitado nas seguintes palavras:
E é nesta relação entre imobilidade e mobilidade, entre
movimento potencial e movimento liberado, entre silêncio
e vibração, entre o vazio e a forma, entre a Potência e
as potencialidades, entre o eterno e o temporal que o
homem pode expressar a sua dança enquanto qualidade e
quantidade, enquanto ser e devir. (GARCIA, 2009, p. 68)
Neste sentido, a conscientização da relação entre a unidade
na multiplicidade é que permite a integração, e, é neste estado
que o movimento atinge a sua realidade mais pura, plena,
intensa e bela. A professora Helenita chama este movimento de
Movimento Real, como expressão de uma atitude e ato de amor
ao movimento.
Assim, no contexto dos Fundamentos da Dança de Helenita Sá
Earp, os movimentos mentais, em especial, o discernimento,
a atenção, a concentração e a auto investigação; favorecem a
unipolarização da mente e o esvaziamento de clichês, propiciando
a consciência de integração, como explicado abaixo:
Essa concepção de dança requer veracidade de propósito. O
discernimento deve sempre trazer a veracidade. A veracidade
deve guiar os movimentos mentais. Experimentar e fazer
a todo o momento aquilo que se pensa, sem dicotomias
entre o sentir, o pensar e o agir. Sentimentos de coragem,
tolerância, paciência, perseverança, destemor, alegria,
compreensão, simplicidade e desprendimento ajudam no
florescimento da integração no movimento corporal. (EARP,
2011, p. 8)
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O conhecimento do corpo implica todo o desenvolvimento de
possibilidades de movimento, bem como envolve a transformação
e modificação destes pela criatividade, o que ocasiona o
despertar da sensibilidade em conjunção com a cognição em
seus aspectos de identificação, análise, síntese, associação,
memória, extrapolação, avaliação, entre outros.
Neste sentido, os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp
abordam o movimento em dois Estados: Potencial e Liberado.
Esses dois estados do movimento estimulam diferentes
percepções na consciência humana.
O Movimento Potencial é uma ação em busca de uma convergência
de forças na corporeidade que visa diminuir a dispersão, e,
assim, dinamizar a atenção na ação. O Movimento Potencial
ajuda a conduzir a pessoa à um estado de concentração. Também
contribui para uma intensificação da percepção cinestésica da
forma, e, pode, dependendo da atitude mental e emocional do
indivíduo, promover o relaxamento psicossomático e a meditação.
O Movimento Liberado é um movimento de exteriorização e
mudança. De expansão, de contração, dispersão e aproximação.
Relaciona as formas no espaço mental, emocional e físico,
canalizando-os em sua organização e reorganização destas
possibilidades.
O Movimento Potencial e o Movimento Liberado, quando
estimulados, e dinamizados, provocam diferentes estados
de consciência. Na fisicalidade provocam uma maior riqueza
na organização do trabalho físico criativo e na expressão
coreográfica.
Na fisicalidade, o Movimento Potencial é definido em função
da percepção visual “onde a força vital é manifestada sem
deslocamento de segmentos, em diferentes formas e situações
do corpo no espaço.” (EARP, 1975, p. 7)lxix Se apresenta como a
energia latente e circulante. Ocorre de modo pouco perceptível,
sem mudança aparente de trajetória.
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“Sua importância fisiológica é (...) o desenvolvimento da
força isométrica, do alongamento, do equilíbrio estático, da
consciência cinestésica e artisticamente, sua importância
está no embelezamento coreográfico, proporcionando
nuances entre o agir e o conter do movimento.” (EARP,
1975, p. 7 - 8)
O Movimento Liberado é caracterizado pela mudança de sua
trajetória no espaço. É a expansão da energia contida no
interior do corpo. Ocorre quando há deslocamento das partes
e segmentos do corpo e do corpo como um todo em diferentes
trajetórias no espaço.
Neste sentido, o estudo do movimento é feito a partir das
situações oferecidas pelos movimentos básicos do corpolxx.
Estes se apresentam como situações de originação. Isto pode
ser compreendido nos seguintes termos:
Assim, podemos propor como eixo de conhecimento, algo
que parta do simples, que compreenda a dança a partir
do simples. Este princípio é bem conhecido: a dança é
qualidade em qualquer ato, ou seja, isto significa que ela
deve ser compreendida nos movimentos mais simples do
corpo. Da simplicidade podem-se criar práticas e relacionálas: do simples pode-se criar a complexidade. Entretanto,
isto não implica que a compreensão do todo de uma dança
se faça pela composição de vários elementos. O todo é
intuição pura e profunda, expressão em ato, é criação se
revelando em forma. Portanto, é preciso mudar o paradigma de
que a dança é um somatório de movimentos agregados entre si,
combinados entre si, gerando seqüências. (GARCIA, 2009, p. 67)
Desta forma, a investigação dos movimentos básicos do corpo,
juntamente com a de seus Agentes de Variação são considerados
essenciais para o desenvolvimento da linguagem corporal.
Desta forma, a relação entre Movimento Potencial e Movimento
Liberado remete a imagem o Princípio do Uno e do Múltiplo, isto é,
da relação entre mobilidade e imobilidade, entre o som e a pausa
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na Música, e portanto, estabelece a base para a compreensão
do Princípio do Ritmo.
A forma do corpo humano possui possibilidades anatômicas que
definem os movimentos básicos. A pesquisa destes movimentos
básicos funciona como um eixo central de conhecimento da
práxis da dança. Um conhecimento que investiga o movimento na
sua fisicalidade a partir de suas particularidades anatômicas e
cinesiológicas, como um:
(...) protótipo básico, em qualquer de uma de suas
disposições, podendo se transmutar em inúmeras
genealogias motrizes para outras situações derivativas
(...) que por sua vez vão configurar novas situações
prototípicas, num processo ad infinitum em n agregados
relacionais. (MEYER, 2004, p. 68 e 69)
Investigando quais seriam as situações germinais, Earp foi na
busca de uma simplicidade seminal. A forma corporal, a forma no
corpo humano, já oferece certas possibilidades de movimentos
básicos do corpo, que não são relações já combinadas, são
imagens simples, então descobrir a simplicidade dos movimentos,
na origem de cada articulação gestual, é compreender os
princípios e estabelecer relações infinitas.
Neste sentido, para que os movimentos básicos do corpo
possam ser mobilizados criadoramente, são estabelecidos
Estados e Tipos de Movimento em seus aspectos temporais de
sucessividade e simultaneidade, conforme fica explicado a seguir:
O estudo do movimento corporal é feito a partir de estados
do movimento: em potencial e em liberado e tipos de movimento:
de translação e de rotação. A conexão destes aspectos permite
a elaboração de esquemas de composição de exercícios que se
baseiam na execução isolada e combinada entre os movimentos
das articulações de uma mesma parte do corpo e entre partes
diferentes em relações potenciais e liberadas tanto sucessivas
como simultâneas. (EARP, 2010, p. 3)
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É importante ressaltar que o movimento vai se expressar
diferentemente, conforme a estrutura psicofísica de cada
indíviduo. No aspecto físico, as estruturas ósseas, com seus
tamanhos, cavidades, encaixes, tendões e músculos; determinam
diferentes graus de mobilidade, e assim, vão permitir uma maior ou
menor amplitude do movimento. Para ilustrar este raciocínio, tão
caro à professora Helenita, podemos verificar que determinadas
pessoas possuem mais facilidade para realizar movimentos dos
membros inferiores nas rotações externas, ao passo que outras,
nas rotações internas.
Desta forma, ao se trabalhar as diferentes possibilidades das
rotações dos membros inferiores, prepara-se o corpo de maneira
mais abrangente, e isso amplia o leque de opções, para que cada
pessoa possa se expressar e se movimentar bem, conforme as
suas características intrínsecas.
Esse pensamento, além de conter, em si mesmo, um aspecto
filosófico importante, por não restringir e dogmatizar o movimento
à padrões e biotipos corporais, também é profundamente
educacional; pois cria condições de se estabelecer um trabalho
corporal amplo e diversificado para todos. Permite também com
que se tenha uma maior eficiência no trabalho muscular.
Este importante aspecto do seu trabalho foi expresso por
Glória Futuro nos seguintes termos, quando ela criticava o
encaminhamento exclusivista que o uso da palavra só impoe ao
pensamento humano:
A flexão da perna só pode ser feita para um trabalho assim, assim
e assim, não! Nós fazíamos tudo para todas as possibilidades
do corpo humano.
Além de ficar mais abrangente e diversificado, as sinergias
musculares agonistas e antagonistas são estimuladas e
trabalhadas de maneira mais harmoniosa. Isto também se revela
como um eficaz recurso artístico. A dança contemporânea
explora as possibilidades artísticas de cada corpo.
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Esta mobilização, ao enfocar as possibilidades de cada pessoa,
dinamiza a pesquisa do movimento na dança como forma de arte,
como uma exploração das singularidades que cada intérprete
tem e pode trazer à cena. Este procedimento promove que
diferentes expressividades surjam além de favorecer a diversidade
coreográfica.
A relação do Movimento Potencial e Movimento Liberado também
promove uma exploração das diferentes habilidades motoras,
tais como, força, alongamento, flexibilidade, juntamente com
o desenvolvimento de novas coordenações. As combinações
sucessivas e simultâneas das partes entre si, entre si e entre
Famílias da Dança - em associação com o uso de diferentes
durações e andamentos - tendem a auxiliar com que haja uma
percepção de conexões que dão suporte para o desenvolvimento
da coordenação, da percepção cinestésica, e, desta à percepção
Cinestética, isto é, como uma conscientização sensível na
construção da forma em suas nuances de harmonia e proporções.
A relação entre o Movimento Potencial e Movimento Liberado
também é fundamental para o desenvolvimento dos elementos
de Progressão do Movimento Segmentar e das Famílias da
Dança. Dependendo da velocidade da execução, geralmente,
a realização dos movimentos em sucessividade é mais fácil do
que em simultaneidade. A relação do Movimento Potencial e
Movimento Liberado também ajuda na diversificação do trabalho
físico com maior criatividade e na melhor exploração das isotonias
e isometrias musculares, o que ocasiona uma melhor resposta
em termos de desempenho no trabalho físico. Em síntese, as
diferentes relações do Movimento Potencial e o do Movimento
Liberado otimizam o trabalho físico junto com a variação da forma.
Esta relação entre estes dois Estados do Movimento também
favorece a formação de uma espécie de “jogo” entre a contenção
da forma e a liberação da forma. Podemos visualizar este “jogo” como
sendo realizado pela parte que “para” e a parte que “libera” e vice
versa, estabelecendo metamorfoses. Podemos fazer uma analogia
deste processo, como uma espécie de “diálogo” entre a água e a
pedra, entre o casulo e borboleta, entre a semente e a planta.
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Com isto podemos relacionar o movimento corporal e entendelo como pertencente à corporeidade de todas as coisas, o que
facilita o uso de imagens e símbolos, em estreita vinculação com o
conhecimento detalalhado da diversificação do movimento. Deste
modo, tanto a linguagem anatômica (objetiva e científica) quanto
a linguagem metafórica (simbólica e artística) podem interagir
mais, sem dicotomias.
O conhecimento anatômico e cinesiológico, fecundado pela
criatividade, além de integrar-se em si mesmo, também pode ser
aplicado ao diálogo ciência e arte. Estas combinações sucessivas
e simultâneas entre o Movimento Potencial e o Movimento
Liberado são muito adequadas à prática da dança em diferentes
contextos e propostas.
Conforme falamos anteriormente, todas as transformações do
movimento e da forma acontecem em função da relação entre
a concentração da energia e a dispersão da energia. Outra
questão importante que emerge daí, é o significado do Movimento
Potencial e do Movimento Liberado, no complexo corpo-mente.
A criação coreográfica e a preparação corporal podem ser
significativamente ampliadas por esta “manipulação criativa” do
Movimento Potencial e Movimento Liberado, tanto através de
diferentes estratégias de ensino quanto pela organização de roteiros
coreográficos diversificados. E esta construção diversificada da
linguagem do movimento - trabalho físico criativo, improvisação e
criação coreográfica – pode ser aplicada em contextos terapêuticos,
educacionais e artísticos.
Assim, pela ambivalência entre estados Potencial e Liberado,
respectivamente, entre manutenção e mudança, entre
simultaneidade e sucessividade e entre translação e rotação,
uma pluralidade de movimentos podem brotar.
Os movimentos da face, por exemplo, podem associar-se uns
aos outros de forma detalhada. O quadro abaixo permite que
seja visualizado, em termos axiomáticos, como esta exploração
pode ser feita a partir de movimentos isolados e combinados,
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tanto em potencial e liberado como em termos de sucessividade
e simultaneidade. Esta exploração tende a gerar uma ampla
fenomenologia de situações expressivas.
Então estes movimentos da face podem ser combinados
com os movimentos da coluna cervical, o que conferirá forte
expressividade à pesquisa movente nestas situações.
O quadro abaixo é apenas um exemplo. A partir dos Agentes
de Variação, muitos outros podem ser esquematizados, para
facilitar a pesquisa criativa do movimento.

MOVIMENTOS ISOLADOS E COMBINADOS DA FACE

sobrancelhas - músculos
da testa - movimentos isolados

para cima
para baixo
para o lado
diagonal baixa
diagonal acima
convergência baixo
médio;
acima
circundução

olhos e pálpebras
movimentos isolados

pálpebras

abertas
fechadas
livre
apertada
semifechadas

combinação dos olhos
com as pálpebras

para cima
para baixo
movimentos combinados
assimetria - cima e baixo

mandíbula

nariz

movimentos de abrir e fechar as narinas

lábios fechados - cima - baixo - Lado - circundução
Projeção - frente - cima - Lado - circundução
combinações assimétricas - projeção com
o olhar - beijo projeção para dentro e para fora - peixinho
movimentos da boca

movimentos de lábios abrindo e abertos - com dentes cerrados
abrir em deﬁnida amplitude com movimentos respiratórios
com projeção dos beiços para fora e para dentro
aparecendo os dentes
cobrindo os dentes
combinações assimétricas de abrir e fechar

baixo
cima
circundução
diagonal cima e baixo
combinação da mandíbula com a boca fechada e aberta

movimentos dos olhos com as pálpebras
abertas
movimentos da língua
fechadas levemente
fechados apertados
combinação de olhos e pálpebras em assimetria

com a boca fechada - dentes cerrados
tocando os dentes
tocando o céu da boca em diferentes direções
com a boca fechada - dentes abertos
mandíbula
movimentos da língua entre os dentes e
tocando os lábios e as bochechas em
diferentes direções

Quadro sinóptico das possibilidades de exploração dos movimentos da face. Fonte: Autores

Neste contexto, Patrícia Pereira explica, conforme a
demonstração feita por estudantes dos cursos de dançalxxii da
UFRJ, como o estudo dos movimentos básicos pode ser feito
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Composição de fotos
Expressões faciais. Fotos Filme “Dançar”.
Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

em diferentes articulações, Bases de Sustentação e Famílias da
Dança, conforme pode-se ver a seguir, na sequência de frames
que foram selecionados do documentário “Dançar”.
Helenita parte do mais simples para o mais complexo. Em
relação a este mais simples, vamos falar dos movimentos
básicos do corpo, que podem ser realizados em cada
articulação isoladamente. Podemos também trabalhar as
diferentes articulações de uma mesma parte, por exemplo:
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Professora Patrícia Pereira. Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

os membros inferiores, as articulações dos membros
inferiores. A articulação da coxofemoral, do joelho,
tornozelo, do pé e dedos do pé. Esse estudo também pode
ser feito em diferentes bases de apoio. (2013).
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Como também na relação entre duas partes diferentes
do corpo: coluna e membro inferior, sucessivamente e
simultaneamente, para em potencial, libera a coluna,
retorna a coluna e coluna e membro inferior.
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Outro exemplo: coluna e membro superior, retorna a
coluna e retorna o membro superior, coluna e membro
superior simultaneamente, libera o tronco e libera a coluna
e membros inferiores.
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Impulso com o braço gerando volta, quadril e cabeça gerando
Volta. Voltas em outras bases.

Frames sobre pesquisa de movimento do filme “Dançar”. Fotos:
Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Desta forma, trabalhar o Movimento Potencial e Movimento
Liberado - tanto em sucessividade como em simultaneidade, em
diferentes situações do corpo no espaço, em diferentes Bases
de Sustentação, em diferentes Famílias da Dança, em diferentes
relações do indivíduo com o outro, com outros seres e objetos –
ajuda a pesquisar a linguagem corporal de forma ampla, profunda
e diversificada.
Os Estados do Movimento ocorrem a partir de ambivalências
alternadas. O movimento pode ir ao máximo de sua exteriorização
da energia, transformando-se em Movimento Liberado, um estado
que vive da energia dinâmica em mutação, sendo a mobilidade sua
característica essencial. Outro é o Movimento Potencial, que vive
da energia em estado de conservação e repouso, no máximo da
sua contenção latente.
Esses estados alternados - Potencial e Liberado - tendem a
instaurar combinações inusitadas no movimento. Definem dois
tipos de relações temporais básicas: sucessivas e simultâneas.
Relações de continuidade e descontinuidade, de ligação e ruptura.
Esta experimentação das possibilidades de variação, de
combinação entre partes e segmentos de partes, juntamente
com esse “deixar pausar” e “deixar seguir” o movimento,
proporcionado pela articulação entre Potencial e Liberado, é um
fator que permite instaurar uma gama inimaginável de esquemas
de variação do movimento.
Esquema de Variação é uma forma de relacionar os
Agentes de Variação. A partir do esquema, pode-se criar
diferentes exemplos de movimento, tanto das partes como
do corpo como um todo. Ao invés de séries decoradas,
deve-se entender quais são os princípios que subjazem
à ação corporal. A partir dessa compreensão, poderse-á trabalhar a linguagem corporal de forma detalhada.
Pois, estabelecer esses esquemas para a composição do
movimento é perceber a lógica entre o princípio (universal)
e o exemplo de movimento (particular). O esquema promove
uma ordenação lógico somática da linguagem corporal.
(EARP, 2011)
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Quando a pessoa que dança está numa situação e nesta situação,
libera um outro movimento, o tipo de alavanca e performatividade
que surge daí, além de poética, é totalmente diferente de uma
feita num trabalho alternado, ou num trabalho simultâneo. Assim,
a pessoa pode parar numa situação e repetir várias vezes uma
outra situação, como também pode fazer justamente o esquema
contrário e depois o contrário.
Os movimentos básicos podem ser estudados de forma isolada
e combinada em cada articulação, como também nas diversas
articulações, tanto combinadas entre si numa mesma parte,
como em diferentes partes do corpo e do como um todo; em
transferências, locomoções, saltos, voltas, quedas e elevações,
tal como pode ser visualizado no quadro sinóptico abaixo:

Referênciais para descoberta de variações das relações isoladas e combinadas das partes do corpo e do corpo como um todo.

Desta forma, os movimentos básicos, ao serem articulados nas
relações - Potencial e Liberado - tanto em sucessividade com
em simultaneidade, ajudam com que o trabalho físico seja feito
de modo criativo. Estas conexões também favorecem a pesquisa
de frases coreográficas solísticas, bem como, a investigação
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da composição coreográfica. Tudo isso se vincula ao estudo das
Bases de Sustentação em diferentes Situações do Corpo no
Espaço.
As Situações do Corpo no Espaço envolvem o estudo das Bases
de Sustentação. Quando o corpo está num meio sólido sua
sustentação é apoiada em objetos rígidos.
Nos seus estudos, Helenita Sá Earp apresenta inúmeros
detalhes de como estas situações acontecem. Toda base envolve
relações de contatos e apoios do corpo no ambiente. Os contatos
não envolvem a sustentação do peso do corpo. Os apoios são
contatos onde há sustentação do peso do corpo.
As conexões criadoras dos movimentos básicos entre si,
modificam a poética, a performance e as qualidades físicas do
movimento; e podem facilitar que os exercícios sejam elaborados
em progressão.
Os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp abrangem a
relação entre as partes e o corpo como um todo, denominados
respectivamente de Movimentos Segmentares e Famílias da
Dança. A título de ilustração, os movimentos segmentares
podem ser investigados em temas através das combinações
entre partes, tais como:

(...) 1) variações de atitudes e rotações na abdução do
membro inferior com variações dos movimentos da cintura
pélvica; 2) variações dos movimentos da flexão da coluna
cervical com modificações dos movimentos dos olhos; 3)
variações de atitudes da flexão do tronco com modificações
de atitudes, rotações e níveis dos membros superiores
e 4) variações das circundunções da coluna cervical,
tóraco-lombar e da cintura pélvica em diferentes relações
sucessivas e simultâneas. (EARP, 2010, p. 3 e 4)lxxiii
Como vimos anteriormente, ao longo de sua pesquisa, Helenita
Sá Earp fez um amplo estudo sobre as Situações do Corpo no
Espaço, que vincula a dança com diversas atividades cotidianas
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e possibilidades de integração do movimento em vários tipos
de ambiente. Estes estudos se entrelaçam com conceitos e
referenciais presentes na cinesiologia e na anatomia.
A perspectiva didática que se abre neste sentido é imensa. A
partir desta premissa, a instauração de processos de criação de
movimentos das partes e do corpo como um todo; mobilizam uma
compreensão íntima da parte ou partes na Base de Sustentação
explorada, que serão ilustradas por alguns exemplos de
movimento onde estes interagem, se combinam e recombinam
de modo distinto.
Neste sentido, vamos detalhar algumas possibilidades do estudo
do movimento. Vamos ver alguns exemplos desta metodologia
“dançante” proporcionada por estes princípios de combinação dos
movimentos básicos, nas partes e do corpo como um todo - tanto
na execução isolada e combinada, como na execução sucessiva
e simultânea, de uma mesma parte do corpo e de diferentes
partes do corpo; e ainda em relações potenciais e liberadas e em
translação e rotação - na base deitada em decúbito dorsal.
A base deitada, e, mas particularemente, o decúbito dorsal
é muito importante ser trabalhado na dança em diferentes
processos de ensino e criação. É uma situação onde quase
toda a parte posterior do corpo se apoia no chão e a percepção
dessa parte, suas curvaturas e seus desenhos; se torna maior
justamente por conta deste apoio. Isto auxilia com que se tenha
uma maior consciência de toda a parte posterior do corpo e do
própio corpo como um todo.
A base deitada em decúbito dorsal envolve toda uma relação do
peso do corpo como um todo sobre o solo, sustentado por toda
superfície corporal dorsal.
É importantíssimo dizer que Helenita valoriza no seu estudo,
os micros movimentos da coluna torácica, lombar, da cintura
pélvica, do tronco. O bloco tóraco-lombar é uma grande
curvatura. Neste sentido, vemos abaixo a flexão lateral pequena
da coluna. A poética da angulação pequena é muito importante
para a percepção cinestésica do movimento. Mas, quando este
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movimento é ampliado, ele passa a envolver a coluna lombar. Esse
aumento da angulação faz com que o trabalho muscular seja
intensificado. Então esse trabalho do pequeno e do grande, da
pequena angulação e da grande angulação; ajuda a percepção, a
alternância entre diferentes solicitações musculares, bem como
a própria poética do movimento.
Vejamos agora a combinação de flexão lateral com flexão anterior.
Então as flexões mudam o trabalho abdominal. Quando se faz um
trabalho abdominal criativo, além de uma percepção diferente do
tronco, que ajuda que haja uma maior percepção de planos e de
ângulos. Um trabalho simples e ao mesmo tempo complexo é a
combinação sucessiva da flexão lateral com a flexão anterior na
coluna tóraco-lombar com variações de velocidade, por exemplo.
A combinação simultânea exige um grau maior de percepção
cinestésica e coordenação, uma vez que o intérprete flexiona
lateralmente e anteriormente ao mesmo tempo. Então, exercitar
a sucessividade e a simultaneidade num mesmo grupamento de
movimentos é fundamental para a preparação técnica. E, se isso

Ronábio Lima executando uma flexão lateral da coluna na base deitada. Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Flexão lateral da coluna combinada com flexão anterior na base deitada. Foto: Acervo do Laboratório
de Imagem e Criação em Dança.

for associado à diferentes velocidades e intensidades; maior
será a ampliação da expressividade e do grau de dificuldade da
execução dessas combinações em seus aspectos funcionais.
Flexão lateral combinada com curvatura lombar e torácica,
mudando a curvatura côncava para a convexa. Para isso acontecer,
já que é impossível neste plano fazer flexão posterior, extensão
ou hiperextensão da coluna, tem que ter uma pequena flexão à
nível do quadril, para poder se apoiar sobre a escápula e produzir
essa curvatura nesta região, fortalecendo a musculatura dorsal
do tronco. Combinada com o aumento dessa curvatura lombar
e torácica, combinada com flexão lateral. Isso é um trabalho
de potencial e liberado, onde o intérprete para numa forma e
acrescenta outra. Isso muda o uso dos músculos estabilizadores
da forma, trabalhando isometria e isotonia e também combinando
diferentes formas.
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Idem com flexão posterior. Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

Outro exemplo é a flexão posterior (extensão) no decúbito dorsal.
Este é um movimento impossível. A cervical fica impossibilitada de
fazer essa flexão sobre a cintura escapular, sobre a parte dorsal
do corpo e sobre a torácica. Então, para fazer o movimento para
trás, temos de projetar a cervical à frente e colocar parte da
cabeça como apoio. Com isso, podemos fazer um trabalho de
força dos posteriores e uma massagem sobre a cabeça. O ir e
vir deste movimento é muito importante. Alonga-se a cervical.
Quando se faz movimentos com apoios da cabeça, encurtamse os posteriores. O olhar vai para trás. Para mudar o olhar
percorre-se uma curva.
O trabalho de rotação da cervical também é muito importante.
Por quê? O trabalho se realiza sobre o eixo com uma alavanca
sobre o chão, que ajuda a pessoa a obter tanto força quanto
alongamento.
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Abaixo vemos um exemplo da flexão posterior e desta situação
a rotação da cervical mantendo a flexão posterior no plano da
rotação na base deitada no decúbito dorsal.

Movimentos da coluna cervical. Fotos: Paulo Chaffin.
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Composição de fotos Técnica criativa com interação de objetos fixos.
Fotos: Acervo Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

E isso pode ser feito com diferentes pressões. A massagem e
a automassagem podem acontecer junto e através dos próprios
exercícios segmentar e no chão.
Quando o corpo está num meio sólido sua sustentação é apoiada
em objetos rígidos. Abaixo vemos um outro exemplo de um
trabalho de combinação de partes do corpo numa aula de técnica
criativa com interação de objetos fixos, a parede, com uso de
várias dinâmicas e velocidades, onde explorou-se tanto o plano
horizontal, como o inclinado e o vertical.
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Um outro exemplo é base sentada. Esta se constitui na relação
de um ângulo de noventa graus entre o tronco e os membros
inferiores, e pode ter diversas variações do tronco. Se o ângulo
for obtuso, abre-se mais o peito em direção para cima. Inclinando
o tronco para trás, os movimentos dos membros inferiores são
facilitados.
Quanto mais aberta for a angulação entre o tronco e os membros
inferiores, maiores serão possibilidades de movimentação nas
articulações coxofemorais. Se o tronco fizer um ângulo agudo em
relação as pernas, isto dificulta o trabalho de liberação desses
membros, porém, aumenta, em compensação, o trabalho de força
e de alongamento. Estes podem ser realizados em diferentes
velocidades, dinâmicas, entradas da força, tanto combinados
como isolados.

Vitória Albuquerque em diferentes relações do tronco na base sentada. Fonte: Acervo Laboratório
de Imagem e Criação em Dança. Fotos: Nádia Oliveira.

O uso da respiração é muito facilitado nesta base devido ao
apoio do tronco no chão, muito utilizado na Hatha Yoga, em
meditações, bem como para fins ilimitados de criação poética.
Também existem as bases combinadas.
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Situações em uma base combinada. Fonte: Acervo Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
Fotos: Nádia Oliveira.

A de joelhos-mãos por exemplo, é uma base feita pelos dois
joelhos e as duas mãos. É uma base que vai permitir muitas
descobertas e exercícios criativos, mesmo sendo ela, mais ou
menos estabilizada, tanto para o trabalho de força como para o
de alongamento dos membros inferiores e superior. Para ampliar
as alavancas e gerar solicitações motoras interessantes, a
combinação com movimentos dos membros superiores ajuda a
expandir ainda mais as possibilidades desta base.
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Os momentos de conexões dos movimentos básicos na base
deitada, sentada e na de joelhos-mãos discutidos anteriormente,
não foram escolhidas de forma aleatória, mas sim, para demostrar,
de forma sucinta, como esta proposta de Helenita é um saber do
e sobre o movimento. Este modus operandi pode ser aplicado em
outras bases, bem como, nas Famílias da Dança.
Os movimentos do corpo como um todo são organizados de
acordo com suas características estruturais, denominados
Famílias da Dança: Transferência, Locomoção, Volta, Salto,
Queda e Elevação, como esclarecido abaixo.
Estudos que se interligam de forma orgânica com as
possibilidades de criação e variação dos movimentos
segmentares do corpo. Tais relações podem se dar entre os
diferentes segmentos de uma determinada parte do corpo,
entre partes diferentes e entre partes e as Famílias da
Dança. Estes eixos básicos vão criando relações, relações
estas que vão descortinando a linguagem da dança.
(MEYER, 2004, p.80)
Helenita Sá Earp investigou sistematicamente as situações onde
o corpo move–se por inteiro. Este corpo como um todo, estudado
em torno de movimentos que possuem elos comuns são chamados
Famílias da Dança. São os estudos sobre criação e a variação das
Transferências, Locomoções, Voltas, Saltos, Quedas e Elevações.
Por isso, é importante que seja bem compreendida a importância
da investigação das possibilidades de variação dos movimentos
segmentares do olhar, da boca, da face, da coluna cervical, dos
ombros, dos cotovelos, das mãos, da pelve, do tronco, dos
membros inferiores, dos pés, dos dedos, dos joelhos, etc.
É muito importante que haja na preparação corporal, desde do
início, segundo a Professora Helenita, uma atenção à riqueza e
ao detalhe de cada movimento, de cada parte do corpo. Então,
neste contexto, os movimentos da face, da boca e da respiração
com a produção de sons; podem e devem estar presentes no
processo de preparação do intérprete, bem como, na exploração
das suas valências físicas.
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Ao investigarmos estas combinações de partes de corpo
e de Famílias da Dança em determinados esquemas de
variação, compreendemos como estas situações se originam
e se diversificam e não ficamos limitados à modelos fixos.
Potencializamos nosso poder de criar, produzir e selecionar os
esquemas de variação conforme nossos os objetivos pedagógicos.
Em suma, todo este modus operandi explicitado anteriormente,
ajuda que o trabalho físico seja feito de modo criativo e propicia
tanto a criação de frases estilísticas na movimentação individual
e grupal na composição coreográfica
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Espaço
Espaço é condição da existência. Todas as ações, todos os
fenômenos existem por causa do espaço. Onde existe possibilidade
de interação, existe o espaço. Espaço é condição de interação.
O espaço mental e emocional é sutil. Os pensamentos e emoções
são movimentos mentais que se entrelaçam de modo intenso.
Pensamentos e sentimentos rígidos entravam e bloqueiam
a fluidez natural do campo mental e emocional, como também
prejudicam a sensibilidade e o processo de integração.
No universo manifestado, o espaço se configura a partir do
equilíbrio dos opostos. Cada polaridade é condição de ser de
outra polaridade. A matéria possui três estados: sólido, líquido
e gasoso. No corpo humano, as variações e a manutenção da
forma física, depende da boa relação entre estes três estados.
A interação entre os estados da matéria é fundamental para
a criatividade. Pois é justamente como realizamos a vivência e
a experimentação da solidez e da fluidez das formas no corpo
- individual, grupal e ambiental - que teremos a capacidade
de ampliar a maleabilidade expressiva e funcional do corpo em
movimento.
As relações entre os diferentes tipos de corporeidades –
humanas e não humanas - animadas e inanimadas - estabelecem
posicionamentos entre as formas. O primeiro princípio relacional
é o sentido de convergência e divergência que está diretamente
associado aos movimentos de contração e expansão, de
recolhimento e expansão e com as forças centrífugas e
centrípetas da forma. É este princípio relacional que estabelece
os contatos e apoios entre as partes do corpo e entre as partes
do corpo de um indivíduo com o outro em diferentes tipos de
ambientes.
O sentido de convergência também está associado à idéia de
ponto que diverge e expande o movimento - das partes e do corpo
como um todo - em linhas, das linhas em planos e dos planos ao
espaço tridimensional. A utilização do sentido de convergência e
divergência aguça a percepção das noções de proximidade (perto)
e de afastamento (longe) em relação a um referencial.

.

197

.

Na fisicalidade, a dança ocorre no espaço tridimensional, no
entanto, pelo grau de integração emocional e mental apoiado
na intuição, o ser humano pode se transladar à realidades
multidimensionais.
No espaço tridimensional, temos as noções de largura,
profundidade e altura. Cada uma dessas dimensões tem os seus
sentidos correspondentes. A altura nos remete aos sentidos
acima e abaixo. A relação de altura estabelece os diferentes
níveis.
No espaço físico, os diferentes níveis podem ser mobilizados em
uma mesma parte do corpo, em diferentes partes do corpo, em
diferentes Bases de Sustentação e em diferentes Famílias da
Dança, tanto na relação do indivíduo com ele mesmo, como com o
outro, o grupo e objetos. Em ambientes construídos e naturais.
No espaço mental, os níveis estão associados aos graus de
“vibração” dos pensamentos e emoções. Os pensamentos e
emoções mais elevados, têm mais força, porque produzem mais
harmonia e integração do sujeito com ele mesmo, com o outro,
com o ambiente e com o universo como um todo.
Os sentidos acima e abaixo no corpo humano possuem múltiplos
simbolismos. Na base de pé, a cabeça acima comanda todo o
corpo. O tronco no meio sustenta e protege os órgãos vitais. No
tronco, o direcionamento das vértebras é para cima, a inversão do
tronco modifica a verticalidade da figura, podendo-a fazer variar
de uma base vertida para base invertida. Os membros superiores
possuem grande mobilidade. Seus direcionamentos tendem para
baixo. A maioria dos movimentos dos membros superiores, que
partem da Unidade Anatômica Extensional, é direcionada para
cima, assim como dos membros inferiores.
A exploração dos níveis dos segmentos, tomando como referência
a Unidade Anatômica Extensional se caracteriza da seguinte
forma: a) baixo; b) intermediário baixo; c) baixa diagonal; d) linha
média; e) intermediário acima; f) alta diagonal e e) vertical. Estes
níveis são fundamentais para a exploração das diferentes Bases
de Sustentação, das Progressões do Movimento Segmentar e
das Famílias da Dança.
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A noção de largura, estabelece os sentidos de direita e de
esquerda. Estes são fundamentais para o desenvolvimento
do trabalho físico criativo e da percepção do posicionamento
das partes e do corpo como um todo no espaço. A percepção
espacial de direita e de esquerda remete as noções de simetria
e de assimetria. Também leva a outras noções espaciais, como
as de desigualdades e de complementaridades. Estas se fazem
presentes na estrutura e proporções do corpo humano, bem
como, nos posicionamentos dos órgãos e suas funções.
A noção de largura também nos remete aos sentidos de grosso
e de fino, que são fundamentais na relação corpo-objeto. A
profundidade nos remete aos sentidos de frente e de atrás em
relação ao indivíduo com ele mesmo, com o outro e com o grupo
e do grupo entre si - em seus diferentes posicionamentos e
arranjos - tanto no ambiente construído - fixo e móvel - como no
natural.
O sentido de frente e atrás também é fundamental na construção
equilibrada do trabalho físico criativo. Todos os sentidos
espaciais são polares e complementares e guiam a exploração
das valências físicas a partir de uma exploração consciente das
funções dos músculos agonistas, antagonistas e fixadores em
uma determinada situação de movimento.
Além do aspecto motor, a exploração dos sentidos espaciais de
frente e atrás nos conduz a uma exploração perceptivo-visual
diferenciada. Perceber alguém ou algo sem ver, ajuda a aguçar a
sensibilidade. No que se refere ao significado visual da forma, uma
frase de movimentos vista de costas tem uma força expressiva
totalmente diferente daquela vista pela frente.
O ser que dança, vive no ato dançante a alternância constante da
dialética entre o pequeno e o grande movimento. Ao se encolher,
reduzindo o alcance de seus movimentos, toda uma psicologia
do encolhimento estará em jogo. Helenita investiga as conexões
do corpo no espaço como um campo de interações. Intrínseca a
qualquer corporalidade é sua relação forma-espaço. (EARP, 2000)
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Neste sentido, o Parâmetro Espaço está intimamente ligado ao
estudo da forma. Por sua natureza, como meio permissorlxxiv de
interações, seu estudo e abordagem na dança é feito a partir
das noções presentes na geometria euclidiana e nas geometrias
topológicaslxxv.

Deformações geométricas de um triângulo demonstrando o princípio do ritmoespacial. Fonte: Ricardo Sá Earp.

Sob o ponto de vista matemático-estético, o conceito de Ritmo
como distribuição foi analisado nos seguintes termos:
Vivemos num mundo de formas. Todo movimento estabelece
formas, ensina Helenita Sá Earp, aos seus alunos de dança.
(...) distribuições de uma forma, por sucessivos movimentos
determina novas formas e nuances rítmicas (...) As
disbuições estabelecidas nos exemplos são modificações
do triângulo, por movimentos de isometria ou homotetia,
chamadas de deformações geométricas. Além disto, se em
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vez de segmentos retilíneos ou euclidianos, permitíssemos
formas curvilíneos, obteríamos as chamadas deformações
topológicas. As deformações geométrico-topológicas,
provenientes da matemática, são aplicadas como recurso
na comunicação visual e fazem parte da estrutura da teoria
da coreografia. Na dança são usadas como recurso especial
pelos coreógrafos nas atividades idênticas na matemática
e nas artes (1992, p. 82)
Em síntese, na fisicalidade, a pesquisa do movimento das partes e
do corpo como um todo é conduzida a partir do estudo dos planos
horizontal e verticais (frontal, sagital e intermediário), dos eixos
(ântero-posterior, látero-lateral ou transversal, crânio-caudal
ou longitudinal), dos sentidos (frente, atrás, direita, esquerda,
acima, abaixo) e dos níveis (alto, médio, baixo e intermediário).
Estas transformações espaciais são aprofundadas de acordo
com a investigação oriunda de referênciais presentes na
geometria euclidiana, tais como: a) localizações, b) trajetórias,
c) posicionamentos, d) atitudes estendidas e flexionadas
(agudas, retas e obtusas), e) rotações, f) linhas da forma e suas
transformações (retas, curvas, angulares e mistas), h) simetrias
e assimetrias, i) homotetias, entre outras. Além disso, envolvem
também as transformações topológicas da forma.
Neste sentido, esta exploração do corpo no espaço também
engloba as noções de proximidade e distância (longe - perto),
de interioridade e exterioridade (dentro - fora), de dimensão
(grande – pequeno, largo – estreito), de conformação (fechado aberto), de características da forma, (recolhimentos, expansões,
cruzamentos, paralelismos, obliquidades, perpendicularismos,
consição, profusão, repetição, minimização, nivelamento,
aguçamento, simetria, assimetria), entre outras. Estas noções
auxiliam tanto a orientação das distribuições e trajetórias dos
movimentos partes e do corpo como um todo, além das interações
destes aspectos entre si e ainda com o meio ambiente.
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Aprofunde a pesquisa do seu corpo, da sua corporeidade.
Nada de superficialidade. A vida não pode ser apenas uma
paisagem. Me dê espaço, cadê o espaço? Estou no espaço.
Espaço é disponibilidade para interações. Ponto, linha,
superfície e volume. Onde estão? No meu corpo. Posso
construir uma cidade em cada parte.

Dança como arquitetura simbólica do corpo em movimento.
Fotos: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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Todas estas noções e seus respectivos sentidos espaciais
estabelecem trajetórias específicas que podem ser exploradas
por diferentes processos de trabalho na dança.
Estes referenciais espaciais se entrelaçam de modo intenso
na prática da dança com os elementos básicos visuais, suas
combinações e sintaxes compositivas.
Lara Seidler comenta:
A geometria euclidiana não vai ser tratada de forma concreta
e fixa, mas ela será tratada num processo fluido constante.
Portanto, a gente começa o nosso estudo através da ideia
e do sentido que o ponto nos traz. A ideia de recolhimento, a
ideia de concentração dessa forma, a ideia de recolhimento
dessa forma seria o ponto inicial do movimento. Seria o
início da relação do corpo mínimo trabalhando a partir do
recolhimento, a expansão de partes isoladas, uma parte
sucessiva a outra, partes simultâneas. As transformações
das linhas podem ser, para linhas angulares e as linhas
curvas, trabalhando diferentes níveis do corpo como um
todo, com impulsos, provocando a Família saltos, voltas,
finalizando com mudança de base. (2013)

Composição de fotos a seguir.
Transformação de elementos básicos visuais no corpo.
Fotos: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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As partes do corpo em suas aproximações e seus afastamentos
estabelecem contatos que enriquecem tanto a criação estética
do movimento quanto ajudam a ampliar o trabalho físico. Quando
estes contatos incorporam o peso corporal e criam apoios, e
ambos podem ocorrer entre indivíduos e estabelecer diversos
tipos de interação entre duplas, trios e grupos.
O contato das partes do corpo com o meio ambiente estabelece
inúmeras Situações do Corpo no Espaço: em suspensão, em
flutuação, em submersão e em sustentação.
A relação entre o peso corporal e o contato das partes do corpo
com o ambiente sólido estabelece as Bases de Sustentação. São
caracterizadas pelos diferentes apoios do corpo em superfícies
sólidas.
A experimentação das Situações do Corpo no Espaço em
diferentes tipos de ambientes, tais como: na areia, em pedras,
no mar, em piscinas, e ainda, em salas - com e sem uso de
objetos - ampliam as possibilidades criativas e a interação do
corpo humano com o corpo ambiental.
Abaixo, vejamos algumas implicações da exploração de diferentes
situações desse corpo-natureza.
A exploração das interações do Movimento Potencial e do
Movimento Liberado do corpo humano com outros corpos da
natureza é de imenso valor para a dança.
Como estar em Movimento Potencial em uma pedra em diferentes
formas? Podemos estar espalhados, recolhidos, deitados,
sentados, em pé, em bases combinadas, em suspensão; como
também, coberto por outras pedras, por exemplo.
O que acontece então, o que isso traz ao intérprete-criador? O
que essas duas forças juntas - ser humano e ser pedra - passam
a ser? Que trocas se dão? Que energia isso traz ao corpo humano
e ao corpo da pedra?
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Projeto “Corpos Telúricos” da Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ.
Fotos: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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E essa poética pode se dar no corpo como um todo, quando
espalhado nas pedras em diferentes formas ou só nas partes do
corpo, e isso nos acorda para percepções diferentes.
Como seria esse movimento na água? Se for em um riacho
tranquilo, pode-se boiar. Se for em um rio fundo, pode-se ficar
submerso. Se for em um leito de rio com areia, a pessoa pode ser
tocada levemente pela água e isto pode resultar em uma forma
de relaxamento. A água “plasma” formas no corpo humano. Ela
também nos renova por inteiro.
Sobre esta influência da água no movimento, tão cara à teoria
de dança proposta por Helenita, recorremos a Bachelard quando
ele diz:
Para bem distinguir essa ‘participação’ que é a própria
essência do pensamento das águas, do psiquismo hidrante,
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Ananda de Sá Earp Meyer no Rio Preto em Visconde de Mauá. Foto: Acervo do Laboratório
de Imagem e Criação em Dança.

teremos, pois, necessidade de nos debruçar sobre
exemplos raríssimos. Mas, se pudermos convencer nosso
leitor de que existe (...) uma série de imagens cada vez
mais profundas, cada vez mais tenazes, ele não tardará
a sentir, em suas próprias contemplações, uma simpatia
por esse aprofundamento; verá abrir-se, sob a imaginação
das formas, a imaginação das substâncias. Reconhecerá
na água, na substância da água, um tipo de intimidade,
intimidade bem diferente das que as ‘profundezas’ do fogo
ou da pedra sugerem. (1989, p. 6)
Assim, torna-se necessário questionar: e se entrássemos nas
águas dos rios onde existem correntezas? As correntezas por
suas próprias formas moldam o corpo. Então, vemos que a
Entrada da Força vem de um outro corpo, do corpo da água da
correnteza.

Jéssica Moreira interagindo com a água. Foto: Alexander Moreira
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Neste sentido, outra importante corporeidade a ser vivida é a
corporeidade das cachoeiras. Uma realidade muito presente na
vida e nos ensinamentos de Helenita.

Uma relação do corpo com a água. Foto: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

Rosangela Bernabé, que foi sua aluna no Curso de Especialização
de 1980, lembra que Helenita falava:
(...) eu gosto muito de ir para o sítio, ficar lá perto da
cachoeira, eu nem me alimento assim nesse dia, de comida,
eu me alimento de energia, de prana, prana é isso,cachoeira
tem muito pranaxxvi. E eu ficava olhando assim, prana?
(2008)

Composição ao lado
Yue Rodrigues em ato poético na vegetação. Fotos: Mateus Paiva
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Cachoeira Santa Clara. Foto: Videodança “Água das Origens”.

Utilizar a queda das águas sobre o corpo. A água cai exercendo
uma massagem natural que tem um grande valor terapêutico.
Por outro lado, façamos uma reflexão sobre o que pode significar
- sob o ponto de vista energético e simbólico – ir para a mata.
Estar em uma mata, a Mata Atlântica, por exemplo, provoca
um psiquismo totalmente diferente daquele que temos quando
estamos em um local que não tem nenhuma vegetação. Assim
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como deitar-se ou sentar-se sobre folhas secas, úmidas ou sobre
o barro. O Movimento Potencial e Liberado junto das árvores
também é um tema de relevância para este estudo. Uma espécie
de devaneio “vegetante” se instaura em quem fica na floresta.
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Yasmin Moreira no Vale da Santa Clara – Maringá / MG. Foto: Mateus Paiva

Pode-se dizer que o intérprete-criador se torna um “barro
primordial imaginário”, que aos poucos se converte em uma
escultura viva. Mas, não é sem luta, sem embate de forças,
resistências e levezas que surge a poética do movimento.

As materialidades despertam diferentes emoções no corpo.
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Composição de fotos
(a) Os corpos em devir se entregam juntos na lama. Foto: Alex Moreira.
(b) Lama como suporte da dança. Foto: Mateus Paiva
(c) Emile Rodrigues Dutra no Vale da Santa Clara - Maringá / MG. Foto: Mateus Paiva.

Conforme a pessoa adquire a capacidade de se integrar em
diferentes tipos de ambiente, ela passa a receber os benefícios
que emanam destes lugares. Neste caso, a pessoa que dança,
pode receber a ressonância das superfícies das rochas, bem
como a da lama. O toque da casca de uma árvore ou o deslizar
de uma folha na pele, oferecem outras sensações, por exemplo.
Nas águas geladas dos rios da região alta do Parque Nacional do
Itatiaia e em Visconde de Mauá, encontram-se piscinas naturais
e muitas corredeiras. Estes locais também têm “duchas”. Os
leitos dos rios são rochosos, o que proporciona várias práticas
de movimento, tanto nas pedras como nas águas e ainda na
vegetação.
É muito interessante utilizar essas possiblidades na dança. E
são situações que exigem uma preparação emocional. Isto faz
com que a pessoa vá se abrindo para outras atitudes mentais, e
assim, seja capaz de se beneficiar de inúmeras formas, inclusive com
banhos em águas muito geladas. Na água, em flutuação, manterse à tona, significa permanecer em uma superfície maleável. Em
submersão, experimenta-se outro tipo de envolvimento com a água.
Estas práticas ecoperformativas nos ligam diretamente com
os saberes dos povos originários e com a importância da terra,
do sol, do vento, da chuva, dos animais, da alimentação e de
uma fraterna aliança entre as corporeidades humanas e as nãohumanas.
Na água, em flutuação, você é sustentado por uma superfície
maleável e em submersão, você experimenta outro tipo de
sustentação aquática.
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Nestes ambientes acima mencionados, inúmeras práticas podem
ser realizadas envolvendo temas que visam potencializar e liberar
uma parte do corpo na terra, outra parte na água, na lama e
outra ainda na vegetação de maneira geral.
As Situações do Corpo no Espaço, quando exploradas para fins
de mobilização criativa da fisicalidade, ocasionam o surgimento
de vários temas de improvisação e pesquisa do movimento. Estes
temas podem ser explorados através de diferentes Lições de
Laboratório - Tipo Estudo, Tipo Relacional e Tipo Pequeno Roteiro
Coreográfico – tanto em ambientes naturais como construídos.
Todo este conjunto de possibilidades pode ser aplicado em
diferentes contextos educacionais, artísticos e terapêuticos.
As Bases de Sustentação são situações nas quais o corpo
se apoia em superfícies sólidas. São as bases de pé, sentada,
ajoelhada, deitada (decúbito ventral, dorsal e lateral), combinada
(que relaciona situações do apoio, como por exemplo, joelhos e
mãos) e invertida.
As Bases de Sustentação criam relações de apoio das partes
no ambiente. Movimentos realizados na base de pé provocam
diferentes acionamentos das alavancas e estruturas do corpo
de modo distinto dos realizados na base sentada ou na deitada,
por exemplo.
Todas estas noções e seus respectivos sentidos espaciais
estabelecem trajetórias específicas que podem ser exploradas
de diferentes processos de trabalho na dança.
No estudo dos referenciais espaciais, estuda-se o nível (a altura)
seja do corpo como um todo, seja de cada segmento deste corpo.
Assim, em relação as partes do corpo, podemos estabelecer
os seguintes níveis: nível baixo, diagonal baixo, intermediário
baixo, intermediário, intermediário acima, alta diagonal e vertical
acima. E também os ângulos: obtuso, reto e agudo aplicados aos
segmentos das partes do corpo.
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A largura e a profundidade são estudadas pelas diferentes
elaborações em relação aos planos. Mais que uma geometria
meramente externa, estas noções criam possibilidades de
exploração de devaneios simples do movente, como o ir, o se
aproximar, o se afastar e o estar perto de alguém ou de alguma
coisa. Enfim, largura, altura e profundidade trabalham os sentidos
físicos e corporais que instauram o estudo do espaço na dança
numa psicologia íntima onde cada movimento acontece.
Cada movimento tem simbologias e sentidos visuais diferentes.
Pode-se dizer que em relação ao plano sagital, a flexão anterior
amplia, faz um volume, ocupa um espaço e se conecta com a frente
do corpo. Cria também uma espécie de proteção. Já a flexão lateral,
alarga e se comunica com os lados direito e esquerdo do corpo. Os
braços acima da cabeça aumentam a linearidade da figura corporal.
As simbologias por sua vez modificam-se conforme os sentimentos
e as qualidades usadas na expressão do movimento e da face; e
são amplamente potencializadas com o uso de sons produzidos
pela respiração e voz.
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Composição de fotos.
Simbologias e sentidos visuais gerados pelos membros superiores na base deitada no
decúbito dorsal. Fotos: Paulo Chaffin.

Quando experimentamos diferentes relações do corpo no seu
entorno, estabelecemos variadas relações do movimento em seus
contatos e apoios. As Mudanças de Bases, quando associadas
às voltas, aos saltos, às locomoções, às quedas, às elevações e
às transferências, permitem que sejam exploradas uma gama de
ações que podem estimular o desenvolvimento e a capacidade de
se movimentar com agilidade.
A exploração da relação do corpo com o solo nas diferentes Bases
de Sustentação estimula a criação de alavancas nos Movimentos
Segmentares e nas Famílias da Dança. Isto proporciona uma
maior diversificação dos exercícios na preparação corporal na
dança. Estas situações permitem com que haja uma ampliação da
solicitação das habilidades motoras e expressivas em diferentes
processos de ensino e criação coreográfica.
A medida que o corpo, ao apoiar-se, instaura inúmeras alavancas
nas diferentes Bases de Sustentação; isto leva com que surjam
diferentes modos de se explorar o trabalho físico, como também
a modificação da plasticidade dos movimentos segmentares e
das Famílias da Dança. Daí surge todo um estudo detalhado das
Progressões do Movimento.
Então, vê-se que espaço e forma formam um campo maleável
de metamorfoses no corpo em movimento. estofo corporal.
Assim, neste contexto, espaço é a conscientização experiencial
imaginativa da forma. O estudo do Parâmetro Espaço encontrase intimamente ligado ao do Parâmetro Forma, que passaremos
a detalhar a seguir.
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Forma
Como falamos anteriormente, o ato da criação se situa numa
habitação poética em um espaço sem e com dimensões. Existe
uma correlação entre este espaço adimensional do movimento
imaginado e a sua conformação exterior no espaço tridimensional.
A chamada “linguagem” da dança enquanto concretude física se
estabelece no espaço tridimensional, desenhando uma paisagem
dançante, através da orquestração de formas simbólicas
imaginárias numa visibilidade.
Qualquer movimento define ambiências. Situações estas
que configuram, definem e instalam posicionamentos, numa
correlação dialética da dinamogênia interior e exterior que a
forma entretém. (Earp, 2000)
O que permite que as formas existam é o Princípio do Ritmo, a
distribuição. O ritmo é intrínseco a todo universo, sem ritmo não existe
diversidade e não existe forma. Toda multiplicidade possui forma que
a define como ela é, em suas características, ordenações e arranjos.
A vida é que plenifica todas as coisas, por isso é que
devemos conscientemente procurar a vida que habita em
todas as formas. Assim podemos entender que as formas
podem ser plenas, quando nossa consciência expressa
total conexão com a vida que as originam. A forma pode
ser plástica como desenho externo do movimento no
espaço. Desta forma, o professor de dança, o coreógrafo
e o educador devem desenvolver em si mesmo e no outro a
Forma Plena. (EARP, 2011)
A forma humana reforça, dá suporte ao princípio da unidade
e da diversidade – identidade e alteridade – como inerente à
própria fisicalidade, pois que a figura humana é una enquanto
representação do humano e também múltipla nas diversas
possibilidades que surgem pelas inúmeras conformações advindas
de suas relações estruturais.
Como vimos anteriormente, uma vez que os pensamentos se
cristalizam e tendem a se repetir em formas de movimento; nos
Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp, há um contínuo
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esforço para que haja uma renovação na formação das formas,
para contrabalançar a tendência à fixidez que existe no ser
humano.
As transformações fazem parte da natureza de todas as coisas.
Descobrir e organizar vários desenhos da forma em diferentes
processos, promove na pessoa que dança, uma ampliação da
formatividadelxxvii – numa dimensão criadora e afetiva – para
acolher novas formas, para se doar, e assim, transcender
condicionamentos fixos.
Quando são experimentadas as potencialidades da forma
física, em diferentes distribuições, em diferentes relações
dos movimentos, em diferentes contatos das partes entre si,
tanto do indivíduo com ele mesmo como na relação com outros
indivíduos; em situações que envolvem a utilização das diferentes
Bases de Sustentação, isto ajuda e favorece a modulação da
forma em seu aspecto mental - emocional.
Descobrir as diferentes formas que as partes e segmentos do
corpo pode fazer – a cada instante – é estar compreendendo
este processo de formação das formas no corpo. Em relação
a fisicalidade, o estudo da forma parte da Unidade Anatômica
Extensional. Estabelece em cada movimento das partes e seus
segmentos e nas Famílias da Dança, um detalhamento e uma
análise dos desenhos que esses movimentos estabelecem. Assim,
o estudo do Parâmetro Forma permite a qualificação estética
das configurações, distribuições e arranjos em cada movimento,
em cada posicionamento e em cada conformação que surge na
forma corporal.
No que se refere a investigação das possibilidades dos movimentos
dos membros superiores, devido à sua ampla mobilidade, seja
através dos contatos que estes podem estabelecer entre si,
como cruzamentos e entrelaçamentos, por exemplo; multiplicamse em muito as figurações que estas partes podem fazer. E ainda
mais quando levamos em consideração as suas relações com o
corpo como um todo.
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Isto significa compreender a estrutura física do nosso corpo, não
só intelectualmente ou morfologicamente, mas sensívelmente.
Perceber e sentir a materialização nos ossos, nos músculos,
nos tendões, nos vasos, nos órgãos. Compreender a beleza da
relação harmônica de cada sistêma orgânico.
Desenhos geométricos são inerentes a todas as formas do
universo, assim como a sua deformação. Formar e deformar são
princípios complementares, que são estudadas pelas geometrias
como transformações geométricas e topológicas.
Como falamos anteriormente, o estudo do Parâmetro Forma
encontra-se intimanente ligado ao do Parâmetro Espaço. No
Parâmetro Forma, o foco incide sobre determinados aspectos da
ação corporallxxix, tais como: Posicionamentos ou Figurações do
Corpo no Espaço, Posições, Linhas da Forma, Transformações
das Linhas da Forma, Deformações, Trajetórias e Atitudes.lxxviii
A aplicação de referênciais da geometria - euclidiana e da
Topologia, juntamente com estudos da forma e seus elementos
básicos visuais aplicados ao movimento corporal, amplia esta
investigação a partir dos conceitos de ponto, linha, superfície
e volumelxxx e seus posicionamentos, tais como: paralelismos,
perpendicularismos, simetrias, assimetrias e homotetias. Neste
sentido, a noção visual de “ponto” foi relacionada com os Agentes
de Variação dos Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp, por
Lara Seidler nos seguintes termos:
Na composição da forma individual, as características
que mais se aproximam desta idéia seriam através da
utilização de formas recolhidas, podendo ser de: partes do
corpo até o recolhimento do corpo como um todo: partes
pequenas, partes grandes, recolhimento sucessivo das
partes, recolhimento simultâneo das partes, começando
sucessivamente depois de forma simultânea; recolhimento
do corpo: sem mudança do nível do corpo, com mudança
do nível do corpo, mantendo a base de pé, provocando
mudanças de base, em linhas curvas das partes, em linhas
angulares das partes, em andamento lento, em andamento
rápido; pequeno e grande: recolhimento e expansão, bases
baixas, mudança de nível, partes pequenas; estático e
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dinâmico: posições básicas, formas angulares, formas
curvas, sem e com deslocamento. (2007, p. 104)
Os pontos de convergência da forma, as transformações
das linhas (curvas, retas, angulares e mistas) se interligam
estruturalmente com os Agentes de Variação do Parâmetro
Espaço: direções (altura, largura e profundidade), sentidos
(frente-atrás, direita-esquerda, acima-abaixo) e aos níveis (alto,
médio, baixo e intermediário).
Aí são denominadas Posições Básicas aquelas onde o apoio é
bilateral e o eixo é distribuído uniformemente entre a resultante
da área de base e as Posições Iniciais, que são posições de
equilíbrio instável, de apoio unilateral, onde o peso de sustentação
do corpo se dá sob um dos membros inferiores.
Assim podem ocorrer diferentes meios para criação e análise
das mudanças entre as posições na base de Pé. Definem–se,
assim as transferências entre Posições Básicas, entre Posições
Básicas e Iniciais e entre Posições Iniciais. Earp estabelece que
o princípio da transferência é uma espécie de força propulsora
de todas as transformações moventes. Também o princípio
que origina outras Famílias da Dança como locomoções, voltas,
saltos, quedas e elevações. Somados aos estudos dos membros
inferiores, estão os das outras partes do corpo.
A diferenciação do tronco em partes é muito importante para o
trabalho segmentar. Assim, a coluna se movimenta a nível lombar,
estabelecendo os movimentos do quadril e da coluna dorso-lombar,
modificando a região superior do tronco. Já na porção torácica
existe mais liberdade nos movimentos, devido à sua maior mobilidade
articular, podendo ocorrer desde micro movimentos até grandes
movimentos. Na região da coluna cervical e da cabeça, tem-se
diferentes graus de possibilidades de movimentos da coluna
cervical e da cabeça, variando de acordo com as limitações e
possibilidades destas partes.
O estudo das configurações espaciais pode enfocar tanto a
movimentação do dançarino a nível individual, como também pode ser
aplicado na investigação do corpo grupal, tomando–se como referência
tanto o ambiente como objetos e localizações de intérpretes entre
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si. As relações espaciais entre o indivíduo e grupo criam diálogos
coletivos, em jogos e transformações coreográficas. Cada indivíduo é
uma parte do corpo-grupo, criando uma cena-mosaico.
Sempre há possibilidade de se criar novas conexões espaciais
e interações. O corpo humano tem uma determinada
configuração espacial dada pela forma humana. Mas pela ação
imaginante, surgem relações inovadoras que instauram novos
encaminhamentos.
Nos movimentos dos membros inferiores, o detalhamento
das relações de aproximação e afastamento em relação aos
planos anatômicos definem as posições. Assim, as posições
são determinadas de acordo com a relação de aproximação e
afastamento das articulações coxofemorais em relação aos
planos frontal, sagital e intermediário e pela característica total
da forma (se é uma forma unida ou se é uma forma cruzada) e em
relação ao apoio dos membros inferiores no chão. Estas são as
características básicas para se identificar as posições em suas
variantes.
A primeira posição, consiste na união dos membros inferiores
unidos, os calcanhares aproximados e os pés dirigidos a um
plano intermediário, como unidade referencial das posições. A
segunda posição é o afastamento no plano frontal, a terceira
posição, uma aproximação e cruzamento com contato no plano
sagital, a quarta posição um afastamento no plano sagital, a
quinta posição é uma aproximação no plano sagital, a sexta
posição é um cruzamento no plano frontal, a sétima posição é
um afastamento no plano intermediário e a oitava posição um
cruzamento no plano intermediário.
As posições de acordo com o tipo de apoio estabelecido na base
de pé dividem-se em Posições Básicas (apoio bilateral) e Posições
Iniciais (apoio unilateral). As Posições Iniciais, tendem a ser
posições de equilíbrio instável, pois o peso de sustentação do
corpo se dá apenas sob um dos membros inferiores.
As combinações entre Posições Iniciais e Básicas originam
diferentes meios para criação e análise das mudanças das
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posições na base de pé, de Básica para Básica, de Básica
para Inicial e vice-versa e entre Iniciais.
Quanto aos membros inferiores, o detalhamento das relações
entre os planos, sentidos e níveis, permite o estabelecimento de
princípios de diversificação destes membros.
Assim, as posições dos membros inferiores e suas diversificações
passam a possuir uma coerência em seus princípios, definições
e variações.
As posições dos membros inferiores são possibilidades de
como eles podem se apresentar no espaço tridimensional.
Estas posições também são eixos norteadores para uma maior
diversificação dos movimentos básicos dos próprios membros
inferiores. Quando são combinados com outras partes do corpo,
ampliam de inúmeras maneiras os movimentos no ato dançante.
Vale relembrar que nos Fundamentos da Dança de Helenita Sá
Earp, tudo está em conexão. Todos os Agentes de Variação estão
em conexão. Assim, o estudo da forma se conecta a investigação
das diferentes Bases de Sustentação e das diferentes Situações
do Corpo no Espaço, nas relações entre indivíduos e destes com
o meio ambiente.
A título de ilustração, podemos citar que a manutenção e
a variação das Linhas da Forma permite a organização das
seguintes esquematizações: a) mantendo linhas e mudando o
plano; b) mantendo linha e plano e mudando o nível; c) combinando
a mesma linha em diferentes partes dos corpo; d) combinando
linhas nas mesmas partes; e) combinando linhas em diferentes
partes; f) modificando planos, níveis e contatos em relação ao
outro e ao ambiente.
Se associarmos as transformações das linhas da forma ao movimento
corporal em diferentes Famílias, ritmos e dinâmicas, podemos criar
uma maior variação estilística na poética do movimento.
Como citado anteriormente, a pesquisa do movimento pelo
Parâmetro Forma é amplamente embasado na investigação das
deformações topológicas do corpo. No estudo da deformação do
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movimento é interessante verificar que o corpo humano é feito de partes
mais “moles”, portanto, mais maleáveis e de outras mais “duras”.
Os ossos mais rígidos, os ligamentos e tendões de consistência
intermediária, os músculos mais maleáveis e os tecidos e orgãos ainda
mais maleáveis. Estes últimos, por sua vez, permitem mais facilmente
a realização de movimentos em deformações topológicas. Por outro
lado, as partes mais “duras”, os ossos mais rígidos, tendem a
geometrizar a forma mais “apolineamente”lxxxi como detalhado abaixo :
Em termos gerais, Earp acerca da deformação na dança
e dos processos envolvidos na sua caracterização
estilística, analisa a questão sob dois eixos básicos: a
deformação funcionando como um fator desestabilizador
de uma composição gestual ordenada segundo aspectos de
uma configuração mais definida por referenciais da forma
corporal pautados na geometria euclidiana. E a deformação
sendo gestada a partir de mutações e modulações,
desdobrando-se no corpo em movimento a partir dela
mesma. (MEYER, 2004, p. 70)
Dentro do primeiro enfoque, Earp analisa a natureza da
deformação gestual por processos que desmantelam e dissolvem
uma estrutura mais estabilizada e sustentada que remonta uma
definição apolínea da forma. Neste enfoque, as deformações
ocorreriam como mosaico de forças para desfigurar o padrão
gestual de distribuição linear da forma, focalizado fisicamente no
corpo do dançarino.
Ao contrário, a deformação, como mosaico de relações gestuais,
compreende um modo de reconformação que afasta o ser que
dança de configurações estáveis para valorizar as instabilidades.
Tais redes de instabilidades cinéticas deflagram configurações
exteriores no ato dançante, não como simples desenhos
contorcidos de formas no espaço. Elas instauram por sua vez,
toda uma psicologia própria no movente e no fruidor.
Assim, compreendemos, com Earp (2000), como desestabilizar os
movimentos que possuem uma natureza ordenada por definições
euclidianas. Nos primeiros, testemunhamos um acontecimento
numa seqüência mais organizada. Pela deformação, os movimentos
tendem a ficar mais viscerais, a execução tende a tornar-se mais
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caledoscópica e a criar uma ambiência de desorganização, caos e
imprevisibilidade.
As mobilidades em deformação estão sempre provocando que o
corpo participe de forças que se projetam e retornam, gerando
uma série de imagens contorcidas. Por sua vez, sob o ponto de
vista da espacialidade da forma, estas movimentações assumem
uma natureza mais topológica. Pela deformação do movimento,
moldamos saberes do corpo que nele se fazem presentes.
No segundo eixo de abordagem, quando o deformar, isto é,
quando a mutação e o desmanche predominam, mais do que o
“formar estabilizador”, surge as possibilidades da deformação
que de dentro mesmo de um movimento já deformado. Nestes
casos, as deformações resultam de um processo de produção do
movimento que dissolve a arraigada noção de “solidez” do corpo.
Esta dinamogênia do “mole e do “duro” se instaura onde um
corpo busca materializar um movimento em deformação.
É interessante acompanhar a análise que Aline Teixeira faz sobre
a deformação na dança.
Um outro elemento muito importante dentro do parâmetro
espaço e forma é o estudo das deformações da forma
e a minha linha de pesquisa ela é toda em cima das
deformações.Foi exatamente isso que eu descobri quando
eu me deparei com os fundamentos da Helenita que era
um tipo de movimentação que eu tinha facilidade pra fazer,
mas o que eu não sabia que aquele tipo de movimentação
podia ter um lugar dentro da dança e para mim foi uma
descoberta muito grande e acho que até por conta disso
eu continuo dançando, por causa dessa linha de pesquisa.
A gente pensar que eu não tenho essas linhas que são tão
definidas, essas linhas retas, angulares e eu penso num
movimento que ele é mais amassado e por mais que eu
continue vendo um monte de ângulos no meu corpo, pela
transformação contínua dos movimentos, eu posso trazer
esse sentido da deformação do torcer, do moldar, do
contorcer. Nesse sentido o trabalho de força ele é muito
importante. Se eu trabalho isso com uma intensidade
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Composição de fotos.
Aline Teixeira realizando uma exploração criativa da
deformação do movimento no filme “Dançar”. Fotos: Acervo
do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

maior eu posso trazer um caráter expressivo diferente do
que se eu faço suave. As deformações elas tentam trazer
movimentos que a gente não trabalha usualmente, as
rotações internas, os outros apoios do pé, as entradas
de força nas partes trazendo realmente esse sentido de
deformação da forma. (2013)
Diante do exposto, cabe ressaltar que os princípios euclidianos e
topológicos estão presentes em todo o corpo, com maior e menor
expressão de rigidez e maleabilidade, definindo possibilidades de
complementação entre as formas.
A forma, neste caso, privilegia a distorção para outra distorção,
não dando lugar para uma sustentação mais estabilizada do
corpo. Obedecendo a lógicas próprias, que estão postas em jogo no
ato de sua criação, tende a valorizar corpos moles. Também focalizam
necessidades de simplificação por movimentos feitos por e em
amassamentos que variam em diversas gradações do tônus muscular,
imprimidas pelas partes do corpo individual, do contato entre os corpos,
da relação com objetos e com o meio ambiente. Estas necessidades
podem ser satisfeitas sob certas condições.
Na configuração de um determinado movimento, há sempre em
jogo um centro de seletividades que se perfazem no processo
de sua realização. E qual o sentido estilístico vital próprio
da deformação? A deformação se estabelece com filiações
dinâmicas que estabelecem um jogo de dissolvimento, criando
relevos contorcidos de desmantelamento e desmanche do corpo,
determinando situações e estilísticas gestuais específicas.
Podemos verificar pelos estudos de Earp (2000) que para a
deformação gestual ocorrer, relações de força e forma tem
que se explicitar. Uma parte ou partes do dançarino podem ir
em sentidos e forças opostas. Numa espécie de autofagia das
formas que se recolhem e entram “dentro de bocas”, que se
situam onde a imaginação do intérprete-criador que realizar
esses tipos de movimentação.
Outros aspectos entram em jogo. Estas formas que assumem
vetores contrários, podem ser geradas dentro de forças ligantes
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e ou descontínuas. caso contrário, a modulação deformante não
poder-se-á realizar no plano gestáltico. É a formação, e não a forma,
que permanece misteriosa. Na deformação gestual, esta força de
passagem se encontra na raiz do mistério da vida formadora, o
mistério da formação lenta e continua ou contrastada e súbita.
Mas esta referência à lenta formação é apenas umas das
etapas fundamentais da meditação do dançarino que deforma
seu corpo. Esta meditação em movimento – que quer viver
nas imagens da deformação – não deve entregar-se apenas às
seduções das belezas formais externas do gesto. Estas virão
como consequência de um exaustivo amassamento de gestos
íntimos, de criações de micro movimentos e de inclinações
desequilibrantes, por exemplo.
Na composição gestual, as diferenciações representam um
passo decisivo na caracterização estilística desta movimentação
em questão. Procedimentos que distorcem os tamanhos, as
configurações, as distâncias pessoais e os ângulos, a fim de
comunicar profundidade, por exemplo, rompem consideravelmente
não apenas o aspecto da distribuição regular da forma dos
movimentos dos dançarinos, como também dos próprios jogos
coreográficos.
Em essência, podemos ver dentro dos estudos de Helenita, que a
deformação constitui um processo de acentuação de diagramas
de forças em movimento que muda substancialmente o sentido
com o qual habitualmente experimentamos o nosso próprio
corpo ou como percebemos o movimento dos outros que estão
à nossa volta.
Geralmente o sentido pejorativo que envolve o termo deformação
ou distorção apenas revela que, aqui como em tudo, entram
em jogo valores inconscientes. Justamente o ser deformado é
associado com adjetivos de incapacitado, invalido, sem falar, nas
pessoas portadoras de deficiências físicas e motoras, que se
diferenciam dos valores e juízos estéticos socialmente aceitos.
Neste estudo, a deformação é uma função de despertar, possui
um valor de positividade criadora.
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As forças postas em vigor, na composição de jogos grupais em
deformação, também definem circuitos de espaço específicos.
Tanto nas expansões como nos recolhimentos dos intérpretes
entre si e a qualidade particular das suas localizações, corroboram
para ambientar reentrâncias e tramas desconstruídas. Em
suma, a interação espaço e força é vivenciada dentro de uma
ênfase também diferenciada.
É evidente que as deformações provêm de tensões. Quer
estejamos traçando gestos curvados em linhas sinuosas como se
fossem “esculturas de borracha”, ou uma espécie de “espuma de
barbear!”, a preferência se volta para as formas arredondadas,
criando tensão nas proporções, tal como o gesto barroco prefere
as proporções mais delgadas ou mais achatadas. Elas contêm
mais tensão, parecem versões comprimidas ou alongadas de
oblongos de proporções mais simples. Mas, também, podem
envolver energias mais leves na movimentação dançante.
Em outras palavras, a dança requer que os canais corpóreos
estejam abertos para que o fluxo imaginário possa se traduzir na
expressão em movimento.
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Dinâmica
Segundo Helenita, a dança é intrínseca a todos as manifestações.
Está presente desde o infinitamente pequeno ao extensamente
grande. Ordem e caos se unem num devir de energia dinâmica
desde os microfenomenos aos astros siderais. Conformam
assim, uma orcheses cósmica que expressam múltiplas vibrações
de corpos em sinfonias coreográficas, gerando incontáveis
paisagens dançantes na natureza.
Todas as formas são expressões da energia. Toda forma tangível
provém de uma energia não visível. Toda matéria vem da energia e
a energia é luz, portanto o universo material é lucigênito. Quanto
maior for à integração e a criatividade na ação, mais energia e
mais vitalidade são conscientizadas. Pela integração podemos ter
acesso à consciência da energia onipresente que tudo permeia.
Embora o corpo físico possa parecer ser uma massa de
proporções limitadas, ocupando apenas uma pequena porção do
espaço, subjacente ao movimento químico das células, está a
dança das ondas do movimento molecular e atômico e em um
nível mais sutil, as ondas das partículas atômicas emergem e
submergem num oceano cósmico de força vital.
A força vital se manifesta no ser humano como consciência e
esta como sensação, pensamento, sentimento e vontade. Desta
forma, a medida que se intensifica a percepção desta vasta
rede de energia circulante fora e dentro do corpo, se amplia
a consciência da interconexão do corpo físico com o espaço
onipresente. (YOGANANADA, 1997, p. 4)
A energia é matéria mais sutil, possui frequências mais rápidas,
portanto tem mais movimento. No universo fenomênico, o que
possui mais frequência tem mais vitalidade, assim, desta forma,
a luz é a referência do universo físico, tudo se torna luz, sua
frequência altíssima permite que esta se desenvolva à uma
velocidade ultrarrápida.
É importante conhecer as forças que atuam na nossa
corporeidade, entendendo por Força aquilo que promove a ação,
Dínamolxxxii. As forças são originárias da Potência, que ao se
polarizar no mundo manifestado, cria ambivalências vibracionais
complementares que se expressam na vasta teia da vida.
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Neste sentido, o corpo – físico, mental e emocional – sendo
energia, está imerso num vórtice dinâmico de forças. Deste
modo, as distribuições vibracionais criam polaridades em um
desenho rítmico-dinâmico pleno de energia e vitalidade.
Todo corpo é energia sutil, que ao adensar-se, se torna matéria
tangível. O próprio funcionamento do corpo depende das trocas
de energia. Os átomos interagem entre si pela energia, as células
funcionam pela liberação de energia, o alimento é digerido para se
obter energia, o ar penetra nos pulmões para produzir energia,
a mente se concentra para adquirir mais energia. Desta forma,
compreender e vivenciar de modo mais consciente a dinâmica no
movimento é determinante para que haja uma expressão mais
autêntica do ser humano em suas ações.
A capacidade do ser humano para sentir e expressar essa energia
depende do grau de sua intuição e de sua integração criadora nas
ações que este corporifica em seu agir no mundo. Esta tomada
de consciência da energia através do corpo e seus canais de
expressão é o que define a abrangência e o foco do estudo do
Parâmetro Dinâmica na dança segundo Helenita Sá Earp.
Entre pólos que a resistência da matéria produz no movimento,
podemos potencializar nossas próprias energias dinâmicas
no gesto. Esta alternância entre estes estados opostos,
da dureza e da moleza, regem as imagens que guiam nossas
ações a imprimir uma vontade contra a resistência que as
coisas oferecem aos nossos movimentos. Nesta animação,
os movimentos passam a tomar parte da fabulação, trocando
e partilhando suas potencialidades dinâmicas com a energia de
cada situação deflagrada.
Para Helenita, dançar é despertar estas potencialidades
dinâmicas dos nossos movimentos, do nosso ser. É abrir em nós
a capacidade de dominar as resistências e as provocações que
delas emanam.
No âmbito dos Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp, o
estudo da dinâmica e suas expressões no movimento corporal
abrange a investigação das Passagens da Força, das Intensidades
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(do Forte ao Fraco), da Ligação do movimento, das Entradas da
Força, dos Impulsos e dos Acentos.
Este estudo inicia a partir do binômio entre a concentração da
energia e a dispersão da energia. Pode-se concentrar a energia
mental - física - emocional sobre um só ponto e assim alcançar
uma unipolarização total da atenção naquele aspecto, e com isso,
convergir todas as energias da corporeidade para aquele foco.
Este estado de concentração na ação pode ser aplicado tanto em
movimentos potenciais como em liberados.
A dispersão da energia não significa dispersão mental e ou
inquietude, mas sim, uma atenção plena ao fluxo do movimento.
Neste sentido, a energia concentrada alimenta e vitaliza a energia
liberada e essa energia liberada aprofunda as possibilidades
variacionais das manifestações energéticas do corpo.
A energia liberada possui graus diferenciados, estados
vibracionais que originam as diferentes intensidades da força.
Estas intensidades estabelecem nuances que fazem o movimento
variar do forte ao fraco. Ir do suavíssimo ao fortísssimo em
inúmeras gradações. Estas variações da intensidade podem e
devem ser aplicadas em cada parte do corpo, em cada segmento
de parte do corpo, nas relações entre as partes do corpo, bem
como, nas relações entre o indivíduo e o outro e deste com o seu
meio ambiente. Estas variações de intensidade da força também
podem ser realizadas em diferentes velocidades, de modo contínuo
ou descontínuo e de forma centrífuga e centrípeta, por exemplo.
As variações da intensidade solicitam um maior ou menor grau
de contração muscular da (s) parte (s) do corpo envolvida (s) na
ação.
As variações da intensidade no Movimento Potencial exigem
uma percepção cinestésica apurada, pois envolvem o trabalho
detalhado de tensionar e relaxar, de direcionar fluxos energéticos
internos, de levar e retirar a energia circulante interna nos órgãos
e músculos; em consonância com o domínio e a conscientização da
respiração. Quando isto é plenamente conscientizado, ocasiona
uma melhor distribuição da energia e uma expressão autêntica
do movimento.
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A direção da energia pode ser conscientizada de modo com que
esta percorra o corpo, tanto de modo centrífugo como centrípeto,
isto é, indo das extremidades para o centro e do centro para
as extremidades. Uma relação profunda do olhar pode e deve
ser mobilizada com esta passagem da energia. Isto favorece
que haja uma diversificação das expressões faciais com outros
movimentos da cabeça e com outros movimentos do corpo.
Estas variações da intensidade estabelecem nuances dinâmicas,
que podem ser comparadas a “tonalidades” em relação a outros
aspectos da forma. A força pode se manisfestar de modo
mais circunscrito, tanto em uma contração como em uma
forma relaxada, e ainda pode transitar entre estas situações.
Quando isto acontece, estabelece-se uma Passagem da Força.
Desta forma, a qualificação, domínio e a Passagem da Força
na forma “parada” pode facilitar e promover a energização do
corpolxxxiii, pois trabalha as Passagens da Força em contrações
isométricas. Estas podem ser feitas no Movimento Potencial
situações aparentemente “paradas”, tais como: a) contrações
e relaxamentos de um segmento de parte, b) contrações e
relaxamentos de um segmento de parte para outro segmento de
parte; c) Passagens da Força de uma parte para outra parte com
a manutenção da mesma intensidade, d) Passagens da Força de
uma parte para outra parte com variação gradual e e) Passagens
da Força de uma parte para outra parte com variação abrupta
da força. Estas situações podem ocorrer de modo crescente e
ou decrescente, indo do fortíssimo ao suavíssimo e vice versa.
Neste sentido, a Passagem da Força pode ocorrer com a
manutenção ou com a variação do tônus muscular, à medida que
esta vai percorrendo a parte ou o segmento da parte por onde ela
vai passando. As Passagens da Força podem ser praticadas numa
mesma parte ou segmento de parte do corpo, como também,
podem ser feitas de uma parte para outra parte do corpo, no
corpo como um todo, em relações sucessivas ou simultaneas em
qualquer forma ou situação do corpo no espaço.
A Ligação do Movimento consiste em manter continuamente
o fluxolxxxiv na realização da ação. Nesse sentido, a Ligação do
Movimento leva com que o movimento seja executado sem
interrupções.
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Na dança, uma das maneiras de sentir a energia do corpo e
utilizar suas possibilidades cinético–dinâmicas mais plenamente,
pode ser evidenciada pela ligação do movimento.
A Ligação do Movimento consiste na manutenção contínua do
gesto. O dançarino pode então, se assim desejar, movimentar–se
em anamorfose (distorção da figura pelo seu alongamento), como
fruto dessa extraordinária atividade de fina ligação entre seus
movimentos. Nesse sentido, a Ligação do Movimento enfatiza a
noção de durar e de continuar sem interrupções o ato dançante.
Esta força ligante colabora para dar ao ser que dança, meios de
integrar-se consigo mesmo e com o seu espaço de entorno. No
Tai Chi Chuan,lxxxv esta ligação é manifestada de tal forma, que
gera a impressão de que apenas um único movimento está sendo
realizado pelo praticante.
A Ligação do Movimento é mais bem caracterizada nos movimentos
liberados, onde é possível ver a passagem da força pelas partes
de modo contínuo. Mas é também possível caracteriza-la em
alternância com os movimentos potenciais, desde que se torne
possível manter essa energia fluente nas partes que estão se
alternando na realização dos movimentos.
As Entradas da Força consistem em salientar a intensidade da
movimentação de uma parte do corpo sobre a outra. Podem
ser realizadas de modo contínuo ou descontínuo. As Entradas
da Força promovem o surgimento de “relevos e coloridos”
expressivos na movimentação dos dançarinos. Podem iniciar pela
raiz do segmento da parte do corpo, como ombros e quadril, em
relação aos membros superiores e inferiores, respectivamente,
ou em qualquer articulação do segmento da parte do corpo, como
cotovelos e joelhos.
As Entradas da Força no Movimento Liberado e as variações
da intensidade podem ser aplicados aos movimentos, tanto
em expansões como em recolhimentos das partes do corpo.
Quando começam pela Raiz do Segmento e percorrem as partes,
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estabelecem relevos na movimentação, de forma à salientar
visualmente esta parte, que sobressai sobre as outras. Estes
tipos de Entradas da Força podem ser feitas em Movimento
Potencial e Movimento Liberado.
Cria–se, então, um existencialismo das forças. Em particular
as entradas da força promovem relevos na movimentação
dos dançarinos, tanto em movimentos extrovertidos, quanto
retraídos em termos dinâmicos.
As entradas de força podem ser executadas em uma mesma
parte, como por exemplo, somente através de movimentos dos
membros superiores ou ainda passando por vários segmentos
desta parte. Voltemos aos movimentos da coluna, especialmente
em se tratando do emprego de movimentos com entradas de
força. Devido às inúmeras mobilidades geradas pelas porções da
coluna, verdadeiros labirintos gestuais podem ser explorados a
partir das entradas de força nos movimentos da coluna.
Já nos membros inferiores, o quadril pode ser utilizado para
ajudar a enfatizar a entrada da força nesta parte. Como também
entre partes mais próximas em relação a esta articulação,
como entre partes distantes ao extremo. Enriquecendo o leque
de possibilidades, as entradas de força podem ser executadas
conjuntamente com todas as famílias da dança como impulso
inicial para estes movimentos, durante sua execução ou no
final da ação. Estes relevos tendem a criar descontinuidades,
desaparecimentos e irrupções desconstrutivistas das estruturas
corporais.
Outro aspecto no estudo da dinâmica, tal como desenvolvido por
Earp, é a questão da gradação da força. Esta gradação pode
acontecer de uma maneira controlada ou de um modo que gere
picos descontínuos instantâneos da força. A manutenção da
força pode ocorrer de maneira controlada em movimentos fortes
e fracos. Pelos movimentos fortes somos convidados a contrair
e tencionar os músculos de modo muito mais intenso do que nos
movimentos fracos, que são realizados de uma maneira suave.
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Estas intensidades gradativas da energia no movimento podem
acontecer em diferentes andamentos, sejam rápidos e lentos;
por exemplo, em movimentos suaves-lentos, suaves-rápidos e
fortes-lentos e fortes-rápidos. Apesar do tempo rápido ajudar
que a execução do movimento seja mais forte, é extremamente
importante que o intérprete-criador seja capaz de dissociar
a intensidade da duração. Isto permite que haja uma maior
potencialização expressiva nos seus movimentos. Tal dissociação
ajuda a criar na dança uma movimentação cheia de nuances
expressivas.
Por outro lado, quando as gradações deixam de ser uniformes e
acontecem com intensificações súbitas de menor ou maior força,
surgem os pequenos e grandes Impulsos.E aqui, o mosaico de
múltiplas conexões mais uma vez se estabelece dentro da teoria
de movimento de Earp. Existem diferentes níveis de gradação
do Impulso, que podem ser aplicadas aos pequenos e grandes
movimentos, realizados tanto por pequenas e grandes partes
do corpo, como pelo corpo como um todo. As grandes partes
necessitam de maior Impulso para que haja seu deslocamento,
enquanto as pequenas partes não necessitam de tanto Impulso,
mas isto não quer dizer que não podemos dar pequenos Impulsos
em grandes gestos e grandes Impulsos em pequenos gestos. Os
pequenos e grandes Impulsos combinados as grandes e pequenas
partes do corpo e ou aos grandes e pequenos movimentos
geram solicitações musculares completamente diversificadas e
constituem–se meios fundamentais para a variação da estilística
da movimentação.
Podemos utilizar os pequenos e grandes Impulsos como
geradores para iniciar uma determinada Família da Dança, como
por exemplo, Impulsos dos braços e ou pernas que desencadeiam
voltas. Alguns Impulsos podem causar desequilíbrios, quando
realizados com a utilização da cabeça em voltas, por exemplo. Os
pequenos e grandes Impulsos junto a utilização de Movimentos
Potenciais e Liberados são de grande importância à criação de
exercícios na formação técnica do dançarino, possibilitando com
que seja trabalhado as contrações isométricas combinadas com
outras partes Liberadas em Impulsos.
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Neste sentido, o estudo da dinâmica é amplo e envolve também
as noções do peso e da massa corporal. A dinâmica também se
vincula ao ato de resistir e ceder à gravidade. Então a força,
como sinônimo da energia, está sempre presente em tudo.
No seu aspecto particular, ela vai dar uma nuance diferente à
estilística do movimento.
Earp amplia este estudo como os modos de execução do
movimento. Os modos de execução são relações que se formam
a partir da dinâmica, da forma e do tempo. A maneira como
jogamos com a dinâmica no movimento também o caracteriza em
diferentes modos de execução. Modos de execução são maneiras
pelas quais são aplicadas diferentes forças nos movimentos do
corpo. São dois grupos básicos: os conduzidos, que se subdividem
nos conduzidos propriamente ditos, ondulantes e pendulares;
e os impulsionados, que são os balanceados, lançados e os
percutidos. Em estreita vinculação com o Movimento Potencial
temos o modo de execução vibratório.
O movimento conduzido está vinculado a uma maneira contínua e
controlada, preponderando a ligação do movimento. O movimento
ondulante é um movimento conduzido que produz uma linha
sinuosa no corpo e nas partes movimentadas, de tal sorte que
alternam curvas ascendentes e descendentes ou côncavas e
convexas de modo constante. Já o percutido é aquele definido
por uma contração rápida que vai levar a uma força explosiva e
contida. O movimento lançado inicia-se por uma força explosiva e
seu término é feito sem que haja retenção da força. O retorno do
lançado, pode ser feito através de sua própria energia cinética,
pela recuperação da gravidade, ou através dos outros modos
de execução. O movimento vibratório consiste numa contração
isométrica tão intensa, que as partes que estão realizando a
ação vibram em conseqüência da intensidade interna causada
pela forte tonalização. O movimento balanceado é gerado por um
Impulso inicial que desloca a parte do corpo ou o corpo como um
todo no espaço. O retorno desta parte ou do corpo como um
todo é feito pela ação da gravidade e permite que a recuperação
do Impulso seja feita por uma outra parte ou pela mesma parte
do corpo ou do corpo como um todo.
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Mais uma vez, a ênfase na dissociação ambivalente, produz
coloridos dinâmicos na movimentação do ser dançante que sabe
jogar com as variações dos modos de execução. Os pequenos e
grandes Impulsos são mais bem caracterizados nos modos de
execução lançados e balanceados.
Podemos dizer que a energia, como o próprio sentido da
corporeidade possui vários aspectos. Daí, a corporeidade tornarse o movimento, o espaço, a forma, a temporalidade e a dinâmica.
Desta forma, o ritmo alcança dimensões íntimas e imensas na
vida. Em tudo há ritmo, existindo vida e movimento porque existe
ritmo. O Princípio do Ritmo está presente em todas criações de
corpos. Assim existe ritmo espacial, ritmo da forma, ritmo do
movimento, ritmo das intensidades dinâmicas e ritmo temporal.
Esses aspectos da corporeidade são sempre coexistentes. As
dinâmicas, os modos de execução e caráter emocional estão
intimamente ligados.
Os Acentos acontecem pelo aumento do salientar da força tanto
no início como no percurso do movimento da parte do corpo sobre
a outra ou do corpo como um todo e pode ocorrer com diferentes
intensidades e velocidades.
Os Impulsos ocorrem quando o controle da gradação da força se
faz com alternâncias em picos de maior ou menor intensidade.
Os Impulsos podem ser pequenos e grandes. Os pequenos e
grandes impulsos podem ser aplicadas aos pequenos e grandes
movimentos e serem realizados tanto por pequenas e grandes
partes do corpo, como pelo corpo como um todo. O estudo da
dinâmica envolve também as relações do movimento da massa
corporal no ato de resistir e ceder à força da gravidade.
Os Modos de Execução Conduzido, Ondulante, Pendular,
Balanceado, Lançado, Percutido e Vibratório são oriundos
da interação da Dinâmica com aspectos dos Parâmetros
Espaço, Forma e Movimento. Estes assumem propriedades e
características visuais próprias.

.

240

.

Em síntese, os Agentes de Variação do Parâmetro Dinâmica
permitem que a energia seja mobilizada em suas mais variadas
gradações e situações no corpo em movimento.
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Tempo
Duração é a relação entre permanência e impermanência, entre
a Imobilidade e o devir, entre o Vazio e a forma. Esta relação
de permanência e impermanência é que origina o ritmo - a
distribuição dos aspectos e atributos das coisas e seres.
Ritmo vem do grego Rhytmos e designa aquilo que flui, que
se move, movimento regulado. O ritmo está inserido em
tudo na nossa vida. Na vida, como nas artes, o ritmo está
presente. Vemos isso na música, na dança, no poema.
Os ritmos biológicos regem o funcionamento do corpo e
estão sujeitos a evoluções, como os batimentos cardíacos,
a respiração, sono e vigília, etc. Até no caminhar temos
um ritmo próprio. Ritmo é o tempo que demora qualquer
fenômeno se repetindo em diferentes condições, mas
geralmente a palavra ritmo é mais usada na música, na dança
ou fazendo parte da poesia. Designa a variação (explícita ou
implícita) da duração dos sons no tempo. Quando o ritmo
se rege por regras chama-se métrica. O estudo do ritmo
das palavras envolve entonação e intensidade do discurso,
chama-se prosódia e é um tópico pertencente à linguística.
(MACHADO, 2012, p. 1)lxxxvi
Moléculas, células, átomos, partículas e ondas, nas menores
entidades em que se possa estudar a matéria; tudo vive em
constante pulsação, em contínuo movimento no ritmo espacial
e temporal, tal como foi bem expresso por José Miguel Wisnik
quando diz:
“A onda sonora é um sinal oscilante e recorrente, que
Reto (...) psicológicas). (1999, p. 19). Isto quer dizer que,
no caso do som, um sinal nunca está só: ele é a marca
de uma propagação, irradiação de frequência. Para dizer
isso, podemos usar uma metáfora corporal: a onda sonora
obedece a um pulso, ela segue o princípio da pulsação.
Bem a propósito, é fundamental pensar aqui nessa
espécie de correspondência entre as escalas sonoras
e as escalas corporais com as quais medimos o tempo.
Porque o complexo corpo/mente é um medidor frequencial
de frequências. Toda a nossa relação com os universos
sonoros e a música passa por certos padrões de pulsação
somáticos e psíquicos, com os quais jogamos ao ler o

.

242

.

tempo e o som. No nível somático, temos principalmente
o pulso sanguíneo e certas disposições musculares (que
se relacionam sobretudo com o andar e suas velocidades),
além da respiração. A terminologia tradicional associa o
ritmo à categoria do andamento, que tem sua medida média
no andante, sua forma mais lenta no largo e as indicações
mais rápidas associadas já à corrida afetiva do allegro e
do vivace (os andamentos se incluem num gradiente de
disposições físicas e psicológicas).” (1999, p. 19)
O ritmo é de natureza fisiológica. Podemos citar como exemplos,
o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco. Estas funções vitais
acontecem de uma maneira tão espontanea e natural, que
sequer nos damos conta desses extraordinários aspectos da
manisfestação do ritmo em nosso organismo.
Outro aspecto importante que deve ser destacado neste
contexto é a percepção sensorial que nos permite, através do
instinto rítmico, realizar movimentos em determinadas cadências
de acordo com a necessidade das situações da vida expressas
quando caminhamos, nadamos, corremos, entre outras. O ritmo
temporal é de grande importância para os professores que
trabalham com atividades de movimento do corpo, pois se reflete
diretamente na formação básica e técnica, na criatividade e na
sistematização do movimentolxxxvii.
Além destes aspectos funcionais ligados ao ritmo do organismo
humano, temos o ritmo expressivo que está intimamente ligado
ao próprio ritmo interno de cada um, à sensibilidade e ao campo
emocional. A plástica rítmica é a maneira como expressamos
nossos movimentos de acordo com a predominância das emoções
de cada momento.
Os ritmos naturalmente divergem entre si por serem diferentes
os elementos de espaço, de tempo e de intensidade que os
caracterizam. Assim existe o ritmo do espaço e da forma,
que se apresentam na pintura, na escultura e na arquitetura.
Neste sentido, o ritmo pode ser individual (ritmo próprio); grupal
(caracterizado muito bem pela dança, nado sincronizado, capoeira
e por uma série de atividades feitas em equipe); mecânico
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(uniforme, sem variação); disciplinado (condicionamento por um
ritmo predeterminado); natural (ritmo biológico); espontâneo
(realizado livremente) e internalizado (reflexão sobre o que foi
realizado). Todas estas variações do ritmo podem ser trabalhadas
na música e na dança em diferentes atividades.
O elemento primário do ritmo é o pulso, marcação mais importante
de toda a estrutura rítmica, repetido constantemente. É
a parte cíclica percebida em um espaço-tempo definido. As
combinações rítmicas de uma música têm como referência uma
pulsação rítmica constante e regular, por isso é imprescindível
compreender a noção de ritmo. Ritmo não é som, mas o tempo
organizado, é toda e qualquer organização do movimento dentro
do tempo. O ritmo não faz parte apenas da música, mas ligase ao movimento. Partindo da idéia de que ele é um elemento
básico da música, podemos estruturar um estudo rítmico aliando
música e movimento. (ANDRADE,1999, p. 32)
Na música, o ritmo é um elemento característico que se
particulariza pela distribuição das durações entre som e silêncio.
Neste sentido, a duração é o tempo que os sons e as pausas se
prolongam. O comprimento do som pode ser curtíssimo, curto,
médio, maior que médio e longo. Segundo Bohumil Med:
Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de
corpos elásticos. Uma vibração põe em movimento o ar na
forma de ondas sonoras que se prolongam em todas as
direções simultaneamente (...) A duração do som depende
da duração da vibração do corpo elástico. A duração é maior
ou a menor continuidade de um som. A relação de durações
de sons define o ritmo. (1996, p. 11 e 20)
Antonio Adolfo nos diz: “Os valores das durações, são
representados por figuras rítmicas relativas. Podem ser positivos
(notas) ou negativos (pausa) (...). Em música o tempo é relativo”.
(2002, p. 24) Neste sentido, a duração é um fenômeno que
pode ser emitido em unidades absolutas de tempo, no entanto,
a noção de duração é relativa. Em uma estrutura rítmica é mais
importante a relação entre as durações dos sons do que as
durações isoladaslxxxviii.
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As durações são representadas pelos símbolos utilizados na
partitura também chamadas figuras. As figuras musicais e sua
relação com o som podem ser aplicadas em aulas de técnica da
dança, na elaboração de estratégias de improvisação e roteiros
para fins de elaboração coreográfica. A duração de cada figura
depende da forma do compasso que define qual som será tomado
como unidade de tempo-pulso e quantas unidades existem
em cada compasso. Outro fator que influência a duração é o
andamento, ou seja, a freqüência dos pulsos que definem quanto
dura cada pulso. Se tocarmos uma música em um compasso
4/4 com um pulso que dura cerca de um segundo, isto resulta
num ritmo moderado. Se a unidade de tempo tiver o dobro dessa
duração, o ritmo será mais lento, por isso que na música as
durações são relativas.
Em uma estrutura rítmica, as durações maiores em um
compasso podem ser representadas por ligações de dois ou
mais sons, chamadas de ligaduras. As durações curtíssimas
são representadas pela colcheia, a duração curta corresponde
a uma semínima, a duração média corresponde a uma mínima,
a duração média mais corresponde a uma mínima pontuada e a
duração longa corresponde a uma semibreve.
Segundo Suzana Machadolxxxix,os momentos de pausa na vida como
um todo podem ser aproveitados de forma produtiva e não como
momentos de inércia ou mera absorção passiva de informações.
Precisamos nos dar conta de que os momentos de pausa em
nosso dia a dia permitem a contemplação e a escuta sensível.
Numa aula de dança, tudo isso passa pela escolha de nossas
músicas, pela capacidade de ouvi-las, senti-las e transformá-las
em movimento. Também envolve a capacidade de produzirmos
música a partir da escuta de nosso próprio corpoxc.
Podemos relacionar o som e o ruído produzido pelo atrito, pelo
peso, pelo cair, pelo levantar, pelo balançar, pelas vozes e pela
respiração nas mais variadas práticas de movimento.
É importante resgatarmos na prática da dança os sons
onomatopaicos, das vogais, das consoantes, das palavras, dos
vocalizes, das poesias e do canto.
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Improvisando com a produção de sons. Fotos: Filme “Dançar”.

Do canto dos pássaros ao canto lírico, ao canto folclórico, a
música modal, tonal e atonal e do silêncio. Tudo isso pode ser
levado ao dia a dia de nossa vida como também para a sala de
aula e palcoslci.
A abertura desses processos que Helenita utiliza na
dança para qualquer tipo de repertório: Usar música
contemporânea que, por usa vez, também problematizou
muitas das questões musicais. Pensar o que é o som, o que é
o som musical, som e silêncio, regularidade, irregularidade,
Pulsátil, não pulsátil e é muito bacana de ver nos princípios
de Helenita essas mesmas questões. Então isso não só
permite essa interface como também leva a um repensar
das nossas próprias questões musicais. (COHEN, 2013)
Na dança, as relações entre as durações do Movimento Potencial
e do Movimento Liberado é o que modela o ritmo temporal do
corpo em movimento. Neste sentido, os valores positivos podem
se relacionar com as durações dos movimentos liberados e os
valores negativos com as diferentes durações dos movimentos
potenciais. A duração da trajetória do movimento é que define se
este movimento é curtíssimo, curto, médio, maior que médio ou
longo. A duração do tempo que este perdura em potencial é que
define as diferentes durações das pausas.
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O estudo das durações do Movimento Liberado e Potencial
é fundamental para a expressão artística na dança. Também
fornece elementos essenciais para o desenvolvimento das
Progressões do Movimento Segmentar e das Famílias da Dança,
pois permite com que sejam organizados diferentes esquemas
do ritmo-temporal na preparação corporal. Em função do nível
da turma, do movimento escolhido e da fase da aula de dança,
a semibreve, a mínima e a semínima são mais indicadas, que a
colcheia e a semicolcheia.
As variações das durações afetam expressivamente o trabalho
físico segmentar assim como norteiam a relação das durações
das possibilidades motoras. Por exemplo, o alongamento em
Movimento Liberado é favorecido pelas durações médias e longas.
Nas situações de alongamento em Movimento Potencial, as pausas
curtas devem ser utilizadas primeiramente e depois as pausas
médias e longas. O trabalho de força também é intensificado com
valores médios e longos e seus respectivos valores de pausa.
Já o desenvolvimento da agilidade e da velocidade requer o uso
de valores curtos e curtíssimos de tempo, como a colcheia e
semicolcheia respectivamente. A coordenação motora é muito
dificultada quando os movimentos são feitos em valores curtos,
já o equilíbrio é dificultado pelo uso de valores longos e facilitado
pelos curtos. A percepção cinestésica é facilitada pelos valores
longos com suas respectivas pausas.
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Em relação às Famílias da Dança, a Família Transferência é
facilitada pelos valores médios e longos, a não ser em situações
de equilíbrio instável, quando feita com uso da meia ponta. As
Locomoções são facilitadas pelos valores médios, longos e
rápidos que trabalham a agilidade do corpo no espaço. Os quartos
de volta e meia volta, podem ser realizados em valores curtos
sem com que haja um grande aumento do grau de dificuldade
na execução. Já as voltas inteiras são facilitadas pelos valores
médios. As duplas voltas pelos valores médios com ligadura, por
exemplo. Os saltos são facilitados por valores muitos longos que
exigem uma grande impulsão a fim de favorecer a manutenção e
ou a transformação da forma no ar. As quedas e elevações são
facilitadas por valores médios e longos.
Estruturar e compor movimentos a partir de valores musicais de
som e de pausa em diferentes compassos gera desenhos rítmicos
que são fundamentais para o desenvolvimento da composição
coreográfica.
Os valores musicais também fornecem temas para Lições de
Laboratório e a exploração das qualidades e características
de uma determinada duração. Assim, uma aula de Lição de
Laboratório Tipo Estudo com tema que explore a pausa, por
exemplo, remete e requer um preparo interior para a quietude, o
silêncio e a imobilidade. Cada valor temporal pode ser explorado
como tema principal de uma aula e sua aplicação nas diferentes
situações do corpo possibilita uma riqueza não só para a
criatividade como também para o próprio trabalho físico. As
combinações entre valores positivos e negativos são muito
importantes no desenvolvimento de temas para a improvisação e
nas aulas de técnica.
O sentido rítmico é desenvolvido pela variedade da combinação de
valores de pausa e movimento em diferentes relações corporais
e sonoras. As variações das durações no movimento podem
apoiar tanto a criação de exercícios segmentares como do corpo
como um todo. Estas variações podem ser tematizadas com o
uso de todas as figuras ou com a predominância de determinadas
durações.
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O predomínio da duração longa pode favorecer didaticamente uma
aula cujo enfoque é o alongamento, o relaxamento, a meditação
e a correção postural. Também facilita a expressão de certas
emoções, como as dramáticas e místicas, por exemplo. Já
as durações curtas e médias favorecem didaticamente aulas
mais agitadas, caracterizadas pela utilização de músicas mais
pulsantes.
De forma resumida, em seus aspectos de aplicação na linguagem
da dança, o estudo do Parâmetro Tempo estabelece uma íntima
conexão da duração do movimento com o estudo da duração
do som e silêncio, através do ritmo muisical. Estruturalmente
permite estabelecer relações do movimento na dança com os
seguintes aspectos: pulso, andamento, duração, ritmo regular
e irregular, valores de pausa e movimento, figuras rítmicas,
métrica musical e compassos.
Juntamente com os conteúdos citados anteriormente, são
incorporadas à prática da dança, a produção de sons gerados
pela percussão das partes entre si, com objetos, entre pessoas,
no ambiente, pela respiração, por sons onomatopaicos, entre
outros.
As durações podem ser utilizadas numa coreografia em variados
jogos e arranjos. A coreografia como um todo pode apresentar
durações variadas ou pode haver a predominância de um tipo de
duração.
A exploração das durações que podem ser aplicados na elaboração
de esquemas no trabalho físico segmentar, nas Famílias da Dança
e em composições coreográficas.
Neste sentido, os movimentos de uma mesma parte do corpo,
entre partes do corpo, em diferentes bases, com mudanças de
base, em diferentes Famílias da Dança e entre as Famílias da
Dança, tanto do indivíduo com ele mesmo quanto em relação ao
outro, ao grupo no ambiente móvel e imóvel; podem ser organizados
a partir de: a) Relações com mesmos valores e mesmas pausas,
b) Valores diferentes e pausas iguais, c) Valores diferentes
e pausas diferentes, d) Combinações de valores e pausas
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aleatórias, e) Combinações de valores crescendo e decrescendo
em relação a duração, f) Combinação de valores e pausas por
oposições e g) Diferentes relações com sons: onomatopaicos,
sílabas, palavras, frases, vocalizes, poesias, percussão corporal,
com objetos sonoros e com acompanhamento musicalxcii.
Como vimos, pelo Parâmetro Tempo, os Fundamentos da Dança de
Helenita Sá Earp está apto a assumir noções, ideias e conceitos
da musicalidade, em suas variadas facetas - antigas e atuais –
em diversas possibilidades de aplicação na dança como forma de
arte corporal.
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Técnica criativa
Como destacado anteriormente, a epistemologia da dança
proposta por Helenita Sá Earp conduz à uma estética da
inteligência das possibilidades corporais. Esta teoria promove
conhecimentos para que o ser que dança saiba como criar e como
executar os movimentos decorridos pela cognição e imaginação
de seus “germes originantes” – os parâmetros movimento,
espaço, forma, dinâmica e tempo - que permitem a instauração
de uma técnica criativa que pode constantemente se renovar.
Na concepção dos Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp,
essa visão de técnica, pode ser relacionada com várias correntes
e tendências filosóficas. Analisemos a noção de livre relação para
com a técnica de Martin Heidegger e a de fenomenotécnica de
Gaston Bachelard.
Dentro da visão de essência da técnica, não há como separar
técnica e criatividade, como evidenciado por Heidegger nas
palavras abaixo:
Quando pensamos, porém, a essência da técnica, fazemos
a experiência da com-posição, como destino, como destino
de um desencobrimento. Assim, já nos mantemos no
espaço livre do destino. Este não nos tranca numa coação
obtusa, que nos forçaria uma entrega cega à técnica ou, o
que dá no mesmo, a arremeter desesperadamente contra
a técnica e condená-la como obra do diabo. Ao contrário,
abrindo-nos para a essência da técnica, encontramo-nos, de
repente, tomados por um ato de libertação. (2006, p. 28)
Por outro, a técnica na dança, pensada como fenomenotécnica
bachelardiana, pressupõe que os movimentos do corpo,
simplesmente dados pela natureza, não constituem uma ação
em dança per se. Os movimentos necessitam, por assim dizer,
passar por uma reinvenção de suas possibilidades - sentidos e
finalidades - a partir de instrumentais técnicos da linguagem
corporal. É esta manipulação das possibilidades corporais que
permite com que haja uma originação do corpo em movimento.
Isto nos ajuda a repensar no ensino da dança hoje. Podemos
verificar que é possível questionar a idéia de que a formação
técnica apurada necessáriamente tenha que ser feita a partir
de métodos codificados de ensino de dança. Os pressupostos
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epistemológicos e metodológicos presentes na concepção de
técnica segundo os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp
permitem edificar:
(...) fenomenotécnicas abertas e setoriais, onde o movimento
no espaço - tempo que se deseja descobrir e dominar é que
desencadeia a investigação dos seus agentes materializantes”.
(MEYER, 2004, p.68 e 69).
Nesta linha de raciocínio, Celina Batalha diz que:
A formação do intérprete ainda é predominantemente encaminhada
pela associação justaposta de várias técnicas e métodos
tradicionais de ensino na dança baseados na transmissão e
adestramento de habilidades sem permitir qualquer engajamento
criativo do aluno (1986, p. 62).
Isto significa dizer que o intérprete é formado por um somatório
de aulas realizadas em várias técnicas codificadas de dança em
métodos fechados de ensino. A apuração técnica e o ecletismo
corporal são obtido, neste caso, pela multiplicidade das práticas
experimentadas. E a prática da improvisação fica direcionada,
neste contexto, apenas para fins de criação coreográfica.
Já os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp propõem
uma outra maneira de preparar tecnicamente o intérprete de
dança sem o submeter a um alinhamento justaposto baseado na
repetição de modelos pré-codificados a priori, pois não identifica
nesta metodologia de ensino da dança, uma forma de trabalho
que reconhece a necessidade de se estabelecer princípios do
movimento e relações intrínsecas entre si, o que leva com que haja
uma grande perda do potencial da dança como forma de produção
de conhecimento em si mesma; como também dificulta e não
garante seu vínculo com outras áreas artísticas e científicas.
Earp estabelece uma visão de técnica que fornece subsídios para
a criação de diferentes práxis de ensino da dança coadunadas
com os desafios da dança na atualidade. Assim, a visão de técnica
se estabelece para proporcionar o domínio, a transformação e a
criação de múltiplas genealogias de movimentação e estilísticas
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corporais em diversas estruturas de aulas voltadas para uma
formação eclética do intérprete na dança.
Earp trabalha com o seguinte binômio; delimitar para
expandir e expandir para delimitar; num processo
de constante mutação (...) trata de práticas de
desenvolvimento de aulas que cada professor/coreógrafo
confecciona e molda a partir de parâmetros germinais,
para cada situação específica de ensino e criação (...) que
permitem construir sínteses múltiplas que passam por
diferentes esquemas de elaboração de exercícios (...) induz
à uma pedagogia na dança onde se faz necessário praticar
esquematizações gestuais sempre novas, em vez de se
limitar a repetição memorial de padrões e repetir sempre
os mesmos movimentos. (MEYER, 2004, p. 67)
Nessa perspectiva, a técnica extrapola uma visão segmentada
de destrezas e habilidades motoras, sugerindo que o processo
didático absorva competências técnicas e criadoras em diferentes
tipos e estruturas de aulas de dança.
Como pelos fundamentos não existem movimentos préestabelecidos, o apuro plástico e expressivo da execução do
movimento é feito por Pontos Fundamentais de Execução que se
instauram no devir da criação dos exercícios segmentares e do
corpo como um todo. Cada exercício que se cria ou movimento que
se deseja dominar, instaura e possui seus Pontos Fundamentais
de Execução. Estes dão o suporte instrumental de cognição,
informação e correção técnica do movimento. A necessidade
constante de aprimoramento, faz com que este processo seja
intérmino, pois sempre será necessário qualificar plenamente
a ação rumo ao pleno domínio de seus aspectos expressivos e
funcionais.
Neste contexto, para garantir uma maior eficiência do processo
ensino-aprendizagem na dança, são pesquisadas as Progressões
do Movimento. Estas progressões definem etapas numa
ordenação do mais simples e para o mais complexo em graus de
dificuldade de execução e de solicitação motora. Definem também
a descoberta e exploração de temáticas que envolvem o domínio e
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a improvisação de possibilidades do corpo. Nas combinações dos
movimentos segmentares entre si, nas Famílias da Dança, nas
Famílias da Dança e as partes do corpo e nas combinações entre
as Famílias da Dança. Tudo isto se liga com as especificidades
que as diferentes Bases de Sustentação possibilitam em termos
de criação de alavancas para o desenvolvimento da preparação
corporal e descoberta coreográfica. Não apenas isto, este
estudo é feito para toda investigação das dinâmicas, modos de
execução, mudanças de base, velocidades e distribuições rítmicotemporais, por exemplo.
Estas noções evidenciam que há um detalhamento em progressão
na combinação do movimento, que promove solicitações
musculares diversificadas; numa escala de complexidade - do mais
fácil para o mais difícil – na execução do movimento. A progressão
do movimento segmentar ajuda a ampliar a percepção da forma,
o trabalho físico e a construção de arquiteturas cinestésicas
ricas e plurais na dança.
A técnica da dança, segundo Helenita Sá Earp, abrange a
expressão, a criatividade e a sensibilidade. A técnica materializa
em suas práxis, os princípios filosóficos, epistemológicos e
metodológicos que norteam sua teoria de dança. O trabalho
técnico e a formação do intérprete na dança, advinda desta
abordagem, por ser feito a partir de temas abertos, pode andar
junto com diferentes processos de pesquisa coreográfica; e
assim, promover que haja um inter-relacionamento com outras
áreas de conhecimento, tanto artísticas como científicas.
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Aulas e processos de ensino
Com o objetivo de propiciar mais eficiência e objetividade ao
processo ensino – aprendizagem na dança, foram pesquisados
diferentes tipos de organização de aula, chamadas de Lições:
Lição Completa, Lição de Estudo, Lição de Laboratório, Lição de
Coreografia e Lição de Treinamento. Estas lições permitem que
sejam realizadas aulas de técnica da dança, de improvisação,
de composição e de ensaio coreográfico; abordadas em temas
e subtemas que ajudam com que o processo didático absorva
estratégias diretivas e não diretivas de ensino.
A estrutura básica de uma aula de técnica da dança é composta a
partir de um tema que é desenvolvido em: a) introdução, b) estudo
segmentar, C) estudo das Famílias da Dança e e) finalização.
Vejamos as características básicas de cada uma destas etapas
das Lições de Dança propostas por Earp:
Na Lição Completa, o tema e seu conteúdo é desenvolvido com
abordagens diretas e indiretas e envolve o uso dos Parâmetros
de maneira integrada com a dinamização das potencialidades
técnicas e criativas. Façamos uma análise mais detalahda deste
tipo de aula.
A estrutura de uma aula Tipo Lição Completa de uma maneira
geral é pensada numa progressão, onde a metodologia e
consequentemente suas partes constitutivas podem variar.
Contudo, antes de prosseguir com nossa reflexão sobre
as principais características de uma aula de dança - Tipo
Lição Completa - sob o ponto de vista didático-pedagógico, é
importante dizer que a palavra completa tem aqui dois sentidos
básicos. Completo, pode ser visto como um ato pleno e perfeito,
portanto ligado a totalidade. Todos os tipos de aula devem se dar
dentro desta completude. Isto é, serem atos totais e plenos,
independentemente do tipo de estrutura e metodologias que
contenham. Mas a palavra Completa, usada para especificar
este tipo de aula, quer dizer que, esta aula reúne nela mesma,
vários aspectos metodológicos que formam uma síntese.
Em relação a introdução desse tipo de aula as possibilidades
são vastas. Pode-se fazer uma introdução da aula com uso do
relaxamento. Ou ainda com uma meditação. Também é possível
fazer com um trabalho aeróbico, como por exemplo, explorar o
caminhar com reconhecimento do espaço.
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Composição de fotos.
Uma aula utilizando a barra e o chão de modo criativo.
Fotos: Acervo do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

Uma outra ideia é começar com uma manipulação livre de objetos,
o que faz com que as pessoas possam ir se “aquecendo” e usando
suas potencialidades criativas com os seus objetos-partners.
Ainda pensando sobre a introdução de uma aula, você pode fazer
com poesias, com trabalhos não diretivos e ainda com trabalhos
diretivos. Neste último caso, as atividades requerem suavidade e
lentidão, de uma maneira que o trabalho possa ser bem detalhado,
até que se atinja um estudo segmentar mais complexo. Neste
caso, poderíamos até falar que esta introdução seria de um “préestudo segmentar”.

Sheyna Queiroz explorando criadoramente o movimento com um banquinho. Fotos: Acervo do
Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
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A introdução também pode ser realizada com alongamento e
respiração de modo diretivo. Então, a ideia é que a introdução
seja uma espécie de acolhimento e este acolhimento pode ser
feito tanto de modo diretivo quanto não diretivo. Pode-se ter
como foco a respiração, inclusive mesclando-a junto à estratégias
diretivas e não-diretivas. Enfim, na introdução a ideia é acolher.
Mais uma coisa importantíssima! A introdução anuncia o tema
da aula. Nas propostas metodológicas de Helenita, você tem um
trabalho geral do corpo, um trabalho diversificado que procura
explorar várias possibilidades do corpo, onde temas são definidos.
Por que é necessário definir um tema? Por que o tema ajuda a
trabalhar a diversidade. Se o professor estabelece um foco nos
contatos, isto levará com que a aula seja totalmente diferente
de uma outra, onde o foco é a exploração de movimentos rápidos
do corpo individual. Isto gera uma diversificação muito maior,
por temática – não por modalidade de dança em “estilos précodificados”. Essa é a visão central.
A ideia central é que pelo uso dos Agentes de Variação dos
Parâmetros da Dança, o estudo segmentar e o estudo das
Famílias da Dança, pode ser feito tanto individualmente como em
grupo em diferentes conexões no ambiente.
Na estrutura de uma aula de dança - Tipo Lição Completa - já
está ali implícita, a relação do intérprete consigo mesmo, com o
outro e com o espaço natural ou construído. Os conteúdos que
serão trabalhados, são definidos a partir do tema. Reúne-se a
este planejamento, as diferentes estruturas metodológicas que
serão utilizadas na aula.
O tipo de aula vai definir a metodologia a ser usada. No caso de
uma Lição Completa vai se trabalhar essa totalidade das relações
diretivas e não-diretivas.
No meio da introdução, por exemplo, pode-se enfocar a respiração
do seguinte modo: a) respiração com uma parte do corpo, b)
respiração em diferentes bases, c) respiração com o outro,
d) respiração em diferentes velocidades, e) improvisação com
respiração, f) respiração com fala e g) deslocamentos respirando.

.

258

.

Então, tem muita coisa a ser feita a partir do tema. Quando o
tema é definido e relacionado com subtemas, o próprio tema vai
sendo expandido sem deixar de ser foco principal.
No estudo segmentar, busca-se que as partes do corpo sejam
trabalhadas de uma maneira ampla, com uso de movimentos
isolados e combinados em combinações sucessivas e simultâneas.
É importante que haja um trabalho segmentar em diferentes
progressões. Vejamos isto com mais atenção. Pode-se fazer um
movimento isolado da coluna, depois ele mesmo combinado com
outro movimento da mesma parte ou de uma outra parte.
Não é uma técnica que vem de um trabalho corporal feito por
“coreografias marcadas” de “sequências prontas”. Para se
explorar os movimentos de uma maneira ampla e profunda, o
estudo requer maior tempo dedicado ao trabalho exploratório
de todos os movimentos isolados - meia hora não bastaria. O
importante é ter equilíbrio na forma como explorar as ações
musculares. Entre os agonistas e os antagonistas. Quando, por
exemplo, se faz um trabalho de força abdominal, equilibra-se com
um outro, de alongamento da coluna, em outro momento se faz
posterior e alonga-se o abdômen. Quer dizer que, ao utilizar todos
os movimentos das articulações, estes devem ser feitos com
uma inteligência cinética – ou melhor – “cinestética”; que levem à
uma harmonização do corpo. Se o trabalho for feito em diferentes
bordos do pé na base de pé, a qualidade física - Equilíbrio - estará
sendo mobilizada. Se o contato de um dos pés for retirado do
chão, estabelecem-se as posições iniciais. Isto requer que se
tenha um trabalho preparatório em posições básicas e que esta
preparação seja capaz de conduzir o intérprete-criador para
executar bem as posições iniciais.
Nas posições iniciais, trabalha-se os membros inferiores de uma
outra maneira. A força realizada pelo membro inferior de base,
que dá sustentação para o outro, é diferente da realizada pela
perna leve.
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Aqui – no contexto da Teoria de Princípios e Conexões Abertas
em Dança de Helenita Sá Earp (Fundamentos da Dança) – tudo é
feito de modo criativo e de modo conectivo através dos Agentes
de Variação dos Parâmetros da Dança. Neste sentido, esta
aula de técnica de dança (criativa) tem uma estrutura básica. O
movimento e suas combinações são trabalhadas em Potencial e
Liberado, de modo sucessivo e simultâneo e em diferentes Bases
de Sustentação. A estrutura da aula fica dividida em: introdução,
estudo segmentar, estudo das Famílias da Dança e finalização.
Todas estas etapas possuem suas variantes conforme as
temáticas abordadas; variações quanto à diretividade e nãodiretividade nas diferentes fases da aula, em diferentes esquemas
relacionais, tanto para trabalho físico segmentar, quanto para
as Famílias como para as improvisações utilizadas.
O estudo segmentar e o estudo das Famílias, podem ser
realizados pelo indivíduo com ele mesmo, com o outro; em um
ambiente construído ou natural, com uso de objetos fixos e
móveis. O estudo segmentar também pode ser feito de diversas
formas. Pode-se fazer na cadeira, na barra, no banco, com
bastão, com bola e em duplas, por exemplo. Isso diversifica a
aula. Esta diversificação pode se dar ao longo do planejamento
de um curso. Um dia o estudo segmentar pode ser individual,
noutro em dupla, noutro na barra, e em outro com barra e bola,
,por exemplo.
Na parede tem muita coisa boa para fazer! Se o professorcoreógrafo para em uma situação e “puxa” a perna, estabelece
um contato específico, isso faz com que o alongamento
seja intensificado. Esse tipo de aula acontece em um tempo
instantâneo do gozo técnico-estéticoxciv.
Existe um pré-desenho que orienta a ação pedagógica. Imagine
que você quer trabalhar um exercício de alongamento e ao fazêlo, relaciona organicamente seus diferentes aspectos. No caso
de uma aula de técnica, o enfoque tem que proporcionar com que
as qualidades físicas sejam ampliadas. O estudo segmentar é
importantíssimo para a ampliação das qualidades físicas.
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Seja para o que for, você tem que preparar o corpo físico da
pessoa. Neste contexto, Tatiana Damasceno comenta:
Era uma aula de técnica criativa onde eu era estimulada
tanto a criar como a perceber o meu corpo em movimento.
As aulas não eram dadas baseadas em modelos, não tinha
modelo, tudo era criado e a gente ia absorvendo aquela
criação ao mesmo tempo com o entendimento de uma
técnica, desse fazer! Por exemplo, esse movimento de
elevação do ombro, todo movimento era explicado! Eleva o
ombro, mas ao mesmo tempo, mantém uma contração da
musculatura central do corpo, percebe só esse movimento.
Então as aulas eram feitas assim com movimentos
isolados, movimentos combinados, associados à dinâmica
que é essa variação da intensidade, associados à forma e
como essa forma vai se transformando, associada ao plano
do movimento. (2013)

Vamos recorrer a outro exemplo. Quando se faz um trabalho de
massagem no braço combinado com um movimento do ombro,
pode-se intensificar o alongamento. No entanto, para que este
trabalho possa ser bem elaborado, é necessário compreender
que existe um conhecimento sensível-intuitivo que se associa
a um conhecimento lógico-somático para se realizar uma aula
que contenha um trabalho equilibrado e criativo em termos de

Tatiana Damasceno comenta sobre a técnica criativa em Helenita Sá Earp. Foto: Filme “Dançar”.
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Tatiana Damasceno em ato interpretativo. Foto: Acervo do Laboratório
de Imagem e Criação em Dança.

solicitação física. Se uma determinada ação de uma parte for feita,
realize uma outra de outro modo. Vai-se assim “arquitetando”
isso.
Em relação ao estudo das Famílias, dado o fato de o corpo já ter
sido preparado no estudo segmentar, de estar mais tonificado e
com mais alongamento, pode-se realizar com mais desenvoltura as
transferências, locomoções, voltas, saltos, quedas e elevações.
Quando o trabalho for mais ligado à preparação física, a utilização
de situações que intensifiquem o domínio e a preparação corporal
deve ser enfatizada. As locomoções podem ser feitas em
diferentes velocidades. Já nas voltas, tem-se a percepção da
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rotação do corpo como um todo. O trabalho de quedas e elevações
é importante para o trabalho físico. Saber cair. Dentro dessa
metodologia tem micro metodologias, e isto é gerado através de
esquemas. Os esquemas são relações específicas, tanto para o
trabalho diretivo quanto para o não-diretivo.
Esquema de organização, significa dizer que é como se organiza
esse conteúdo. Então, por exemplo: a) tem um exercício básico
e varia a velocidade dele, isso é um esquema, b) um mesmo
movimento em diferentes bases, é um outro esquema de
composição de exercício, c) Um movimento depois somado à
uma outra parte e a outra; é um esquema por somatório, em
composição; d) o inverso seria um esquema por decomposição
do movimento global. Vai decompondo até ficar até ficar um só.
Isso são os esquemas, que são formas de relações de como se
criar exercícios.
Um outro exemplo é fazer um movimento sucessivo e depois fazer
simultâneo, é outro esquema. Sucessivo de perna, sucessivo
de braço, perna e braço, simultâneo. Por exemplo, o mesmo
movimento em diferentes planos: flexão, frente, lado, trás. A
pessoa que executa vivencia o movimento em diferentes planos.
Depois combina um plano e outro, é um outro esquema. Quatro
de um e dois do outro, já dá uma organização ao exercício. É
interessante examinar que o balé tem muitos esquemas
pedagógicos, por exemplo: o mesmo movimento que se faz na
barra depois se faz no centro, isso faz com que o balé permita
que haja um bom desenvolvimento técnico nas propostas de
movimento que compõem os padrões de movimento desta escola.
Maria Inês Galvão ao rememorar as aulas que fez com Helenita,
faz uma interessante reflexão:
As aulas de Helenita eram muito fortes, eram muito
inteligentes e sempre associavam a questão da técnica
com a criatividade - um ponto que eu tinha bastante
dificuldade porque eu vinha de uma escola de dança muito
tradicional e muito fechada acerca da criatividade. A gente
só reproduzia modelos, e quando eu vi que eu tinha essa
possibilidade com a proposta de dança dela de trabalhar
essa técnica, mas também de ter uma consciência maior

.

263

.

artística e plena do que eu podia estar fazendo, eu me
senti assim pela primeira vez dançando. O balé é muito
rigoroso em suas formas, na construção do movimento, na
progressão de uma aula e o trabalho da Helenita também
tem esse rigor, só que ele tem esse rigor e vai abrindo um
leque de possibilidades.(2010)

Maria Inês Galvão em depoimento para o documentário “Dançar”. Foto: Acervo do Laboratório de
Imagem e Criação em Dança.
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Formação técnica aberta em Helenita Sá Earp na reflexão de Maria Alice Motta. Foto: Acervo do
Laboratório de Imagem e Criação em Dança.

E que foi comentado por Maria Alice Motta do seguinte modo:
Helenita diz que o balé é interessante porque está vivo há
muitos anos e tem uma técnica que é transmissível né, que
é útil, que forma o corpo, mas ao mesmo tempo que limita”.
E ela ‘pega’ essa ideia de formar, que é assim que eu vejo,
o corpo, mas sem que ele se limite à forma, na verdade ele
se transforma. (2008)
Enriquecida por Heloisa Helena Ururay assim:
Na dança clássica você tem que ter um biotipo preparado
para executar, se você não tiver aquele biotipo: uma ponta
de pé, o peito do pé, elevação de perna, desiste que não
vai dançar. E isso foi o que me chamou muita atenção no
sistema da Helenita onde você podia levantar a perninha só
até aqui, você podia dançar.
Os estudos de Helenita sobre a progressão segmentar e das
Famílias é bem amplo. A progressão em Helenita é pensada para
todas as bases, para todos os movimentos, não são só para a
rotação interna e ou externa, mas inclui também como fazer uma
articulação dos movimentos em progressão em cada base.
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Ana Célia de Sá Earp comenta:
Uma vez quando eu dei uma aula para uma turma – a
primeira turma do Bacharelado – uma aula toda com foco
na rotação externa. Me falaram que isso era do balé, e eu
disse assim: isso é um movimento de rotação externa que
o balé utiliza; mas aqui, ao se focar a rotação externa, as
situações vão “surgindo”. (2019)
Um outro aspecto importante tem a ver com o uso da linguagem
oral. A linguagem pode ser simultânea ao exercício, ou depois. Ela
pode falar do movimento, ela pode explicar princípios. Ela pode
trazer emoções. Vejamos por exemplo, como em uma flexão do
tronco isto pode se dar: a) mexe a articulação, alonga bem, isso
é uma linguagem mais anatômica, b) vai aprofundar o teu corpo,
joga o teu corpo para frente, já é uma linguagem espacial, c) veja
essa relação com a gravidade te puxando, olha essa energia, já
tem uma linguagem com enfoque na dinâmica, d) sai dessa sua
verticalidade, olha o chão, conecta com a terra, liga-se mais com
a emoção. Então, a mesma flexão do tronco, falada de diferentes
maneiras, leva a outros modos de conhecer e sentir aquela
possibilidade.
Isso é importante, pois desenvolve uma interpretação diferente.
E, com isto, uma percepção do que tá acontecendo de uma
maneira diferente. Quando se muda a linguagem, se percebe
mais detalhes, devido ao fato de nos Fundamentos da Dança
de Helenita a oralidade ser aberta, ela também abre mais o
movimento.
Uma gota de água, a água tem que ter a forma de uma
gota, pra gente chamar isso de gota. Então se a gente
quer expressar um certo tipo de emoção, de experiência
mais profunda, de uma intuição também, que a gente
quer expressar isso, tem que preparar o corpo para isso.
(ARYAMANI, 2013)
No estudo das Famílias - transferências, locomoções, voltas,
saltos, quedas e elevações – o trabalho emerge dos princípios
variantes do corpo, por exemplo: a) mesma posição, variando a
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posição, básica e inicial, diferentes níveis, acrescendo outras
partes, etc e b) salto em uma mesma posição, posição básica,
posição inicial, mantendo a posição, variando a posição, de inicial
para inicial.
A finalização pode ser feita pelo relaxamento trabalhando o
diretivo, uma composição, um texto, uma poesia, só que essa
finalização também pode ser variada como no início, mas a
progressão é outra, quando no início o trabalho não-diretivo é
mais simples, justamente por estar começando, aqui pode ser
mais complexo. Essa é a estrutura básica. Essa estrutura varia
quanto a disposição espacial.
Com isso pode-se variar todas as posições. Variar também os
trabalhos não-diretivos.
A Lição de Estudo é uma abordagem diretiva em que se desenvolve
um tema de movimento de forma detalhada.
A Lição de Laboratório é uma abordagem indireta, na qual são
experimentadas possibilidades do corpo. A Lição de Laboratório
pode ser realizada em quatro aspectos: a) Laboratório Tipo
Estudo que aprofunda a descoberta de um tema de forma
detalhada, b) Laboratório Tipo Relacional, onde mais de um
aspecto é investigado numa visão de descoberta diversificada
de conexões, c) Laboratório Tipo Pequeno Roteiro Coreográfico,
onde situam-se improvisações organizadas com início, meio e fim
que propiciam o desenvolvimento de um esquete coreográfico e d)
Laboratório Tipo Grande Roteiro Coreográfico, que encadeia num
todo organizado os pequenos roteiros, no sentido de conformação
de cenas de um espetáculo.
A Lição de Coreografia é a aula onde ocorre a montagem
coreográfica propriamente dita, através de processos diretivos,
não-diretivos e mistos.
A Lição de Treinamento é uma abordagem diretiva quando o professor
- coreográfo corrige os detalhes dos intérpretes - alunos a fim de
aprimorar tanto a execução individual como a de conjunto, visando a
apresentação da coreografia como obra de arte.
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Lara Seidler comenta sobre esta riqueza de processos que
podem ser gerados em diferentes organizações nos tipos de
aulas propostos por Earp da seguinte forma:
Criar diferentes possibilidades daquele corpo entender que
eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não preciso
só repetir o movimento para frente, para trás, para baixo,
para cima, mas eu posso daqui ir para frente, para trás, ir
para lateral e fazer isso ... quer dizer, criar novas formas
de dar ao aluno possibilidade de sensação, possibilidade de
construção do seu próprio corpo, porque as pessoas querem
experimentar o seu corpo de diferentes maneiras e de uma
maneira criativa e de uma maneira coerente também.Toda
aula é sempre um grande evento, toda aula é sempre muito
criativa com diferentes possibilidades no chão, na barra,
em dupla, seja na base de pé, na base sentada, quer dizer,
as aulas se tornam momentos criativos. (2013)
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Roteirização e montagem coreográfica
Pelos estudos de Earp, os processsos de roteirização e
montagem coreográfica podem acontecer por: a) um processo
associativo, no qual, as descobertas advindas das improvisações
dos intérpretes-criadores vão sendo absorvidas e se sucedem na
montagem total da obra e b) um pré-roteiro inicial que passa por
adaptações à medida que os participantes processam a montagem.
(DIAS,1998, p. 11) Estes processos de roteirização e montagem
coreográfica são realizados com grande uso da prática da improvisação
em seus diferentes tipos de estruturação e delimitação.
No primeiro caso, enquadram-se improvisações ligeiramente
lapidadas que constituem-se como um exercício preliminar para
desenvolvimento da criatividade orientada e podem nortear
conjuntos coreográficos refinados. É sob a impulsão destas
pesquisas iniciais que o intérprete-criador delineia os primeiros
movimentos da proposta coreográfica. Estas improvisações
criam uma intimidade na qual os dançarinos tornam-se aptos
a ter acesso aos movimentos apropriados para eles mesmos
dentro dos contextos artísticos pesquisados. Em alguns casos,
podem ainda firmar-se como obras de arte, pela associação de
pequenas frases de movimentos que resultam em composições
coreográficas interessantes.
A Lição de Laboratório Tipo Estudo gera a descoberta de
possibilidades de investigação adequadas à estilística da
movimentação individual dentro do contexto artístico trabalhado.
Já a Lição de Laboratório Tipo Relacional é caracterizada como
uma aula de improvisação que estabelece conexões entre
diferentes aspectos dos Parâmetros entre si e destes com
outras áreas do conhecimento.
Nestes dois tipos de lições (Tipo Estudo e Tipo Relacional) situamse improvisações que podem instaurar processos gerativos típicos
de um work in progress xcv onde pequenas frases de movimentos
vão se firmando de maneira mais definida. A investigação que
passa pelo Laboratório – Tipo Estudo ao Tipo Relacional e deste
ao Tipo Pequeno Roteiro, permite a instauração de esquetes
coreográficos. Estes pequenos roteiros coreográficos quando
concatenados entre si formam grandes roteiros e estes, por sua
vez, formam as cenas da coreografia. A estruturação das cenas
em um todo conduz ao roteiro coreográfico da obra.
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Pré-roteiro coreográfico com estudo de variação de trajetórias espaciais para quatro
intérpretes. Fonte: Acervo Glória Futuro Marcos Dias.

No segundo caso, a coreografia é montada a partir de um préroteiro geral, ou a partir de um storyboard, que contêm desenhos,
esquemas geométricos e outras referências que orientam tanto
as disposições dos intérpretes em suas trajetórias no espaço
como as características de suas movimentações durante o
desenvolvimento da cena.
Em muitos casos, estes pré-roteiros definem uma série de
referências para guiar a montagem coreográfica, tais como:
a) indicações sobre a movimentação individual e grupal, b) uso
de elementos cênicos, c) número de intérpretes nas cenas,
d) acompanhamento musical, e) número e duração de cenas
ou de partes de cenas e f) entre outros. Este pré-roteiro se
caracteriza como um guia detalhado para desenvolvimento do
processo criador dentro da proposta estética desejada.
Os estudos de Helenita Sá Earp propõem que haja uma integração
entre estas duas abordagens no processo de roteirização
e montagem coreográfica, pois no primeiro, desenvolve-se
a criação espontânea, improvisação e a avaliação rápida; no
segundo, um maior planejamento. A culminância deste processo
resulta na elaboração e construção de um roteiro geral de
coreografia, onde diversas referências para elaboração de uma
performance ou espetáculo coreográfico são organizadas. Este
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processo de materialização da composição coreográfica passa
constantemente por muitas elaborações e reelaborações, até a
cristalização formal-plástica da obra final.
Para concluir esta exposição sobre os Fundamentos da Dança
de Helenita Sá Earp, é oportuno citar seis pressupostos de
organização curricular do Curso de Bacharelado em Dança da
UFRJ:
1) Redes de conhecimentos na dança gerados por
Parâmetros que funcionam como princípios e agentes
diversificadores da linguagem da dança no desenvolvimento
integrado de habilidades motoras, interpretativas e
criadoras; 2) Imagens – conceitos do corpo nas suas
relações com o Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica e
Tempo; que se conformam através de uma interpenetração
orgânica entre as improvisações; 3) Técnica da dança e
composição coreográfica gerando competências múltiplas
dentre de um mesmo enfoque temático; 4) Constelações
de conhecimentos advindos da interação entre a linguagem
da dança com demais manifestações e modalidades
artísticas na constituição de múltiplos enfoques de
roteirização e encenação coreográfica; 5) Desenvolvimento
de conexões da linguagem da dança com o conhecimento
da sua fisicalidade advindos de conteúdos com (...) as
ciências, tais como anatomia, cinesiologia, bioquímica,
matemática, geometria, história, física, biologia, entre
outras e 6) Enfoque numa pedagogia de inovação que incide
no desdobramento de diversas estruturas e tipos de aulas
capazes de fornecer subsídios para a criação de diferentes
práxis de ensino de dança mais coadunada com os desafios
da arte contemporânea. (EARP, 2010, p.7 e 8)
Neste sentido, os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp
permitem subsidiar, sob o ponto de vista conceitual, teórico,
técnico e operacional, processos de ensino e criação em dança
com forma de arte, ciência e educação.
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FOTOCRONOBIOGRAFIA
Nasce na cidade
de São Paulo em
7 de abril, filha
de Oswald Leite
Pabst e Jenny de
Camargo Pabst.

1919

Anos 20
A família se muda
para a cidade do
Rio de Janeiro e
a pequena Maria
Helena passa a
residir no bairro de
Ipanema, perto da
praia, onde viveu sua
primeira infância.

1928 a 1934

Praia de Ipanema nos anos da primeira infância de Helenita. Foto:

Faz seus primeiros
anos escolares
no Colégio Mello
e Souza na Rua
Xavier da Silveira em
Copacabana.
Colégio Mello e Souza na Rua Xavier da Silveira no Bairro de Copacabana. Quando o colégio foi
vendido, em meados dos anos 70, surgiu ali o Colégio Impacto.

1934 a 1938
1936 a 1938

Realiza o Ginásio no
Colégio Bennet no
bairro do Flamengo.

Fachada da casa principal do Colégio Bennet na década de 30. Foto: Espaço Memória Bennet.

1939
Torna-se Professora
Catedrática da
Escola Nacional de
Educação Física e
Desportos.

Se dedica ao estudo
da música através
da realização do
curso completo de
“Elocution” certificado
no Brasil pelo London
College of Music.

Anos 40
Faz aulas de piano e
teoria musical com
Heitor Villa Lobos.

1940 a 1949
Atua como
professora de
dança do Clube dos
Marimbás, situado
no Posto 6 na Praia
de Copacabana.

1943 a 1984
Implanta o “Grupo
Dança” como seu
laboratório de pesquisa,
atuando com intérprete,
coordenadora e
coreógrafa; hoje
conhecido como
Companhia de Dança
Contemporânea da
UFRJ.
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1943 a 1981
Implanta, coordena e
leciona em quinze (15)
edições dos Cursos de
Pós-Graduação Lato
Sensu em Dança.

1945
Publica o artigo “A Dansa
como fator Educacional”
na Revista Arquivos em
Movimento – ENEFD.

1946
Publica o artigo “O campo
psicológico da dança
educacional” na Revista
Arquivos em Movimento ENEFD.

1949
Defende sua tese apresentada
para o Concurso de Livre
Docência - Tema: “As atividades
rítmicas educacionais segundo
nossa orientação na ENEFD”

1947
Publica o artigo “Atividades
rítmicas educacionais segundo
nossa orientação na ENEFD”
na Revista Arquivos em
Movimento - ENEFD.
Atua como professora
de dança do Clube
Fluminense.

1949 a 1959

1951
É convidada pela Associação Americana
para a Saúde e Educação Física dos
Estados Unidos para ministrar “Master
Classes” e realizar apresentação de
espetáculo coreográfico em vinte e seis
universidades americanas e duas na União
Pan Americana em Washington. A turnê
inicia em 17 de outubro e encerra no dia 6
de dezembro.

Participa como ouvinte
do Congresso e Festival
de Ginástica em
Frankfurt na Alemanha.

1956
Participa do I Internacional
Curso de Dança em Zurich
na Suíça, onde estuda
com Mary Wigman, Sigurd
Lieder e Harald Kreutzberg,
discípulos de Rudolf Laban
e com as coreógrafas Ana
Sokolov e Rosalia Cladek.

1956 a 1959
Designada como Chefe do Departamento
de Ginástica e Recreação da ENEFD.

1957
Ministra aulas no Estágio
Internacional de Educação
Física, realizado pela Divisão de
Educação Física do Ministério da
Educação e Cultura.

1959
Apresenta-se com seu grupo de dança
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Realiza palestras ilustradas em
vários centros educacionais e
museus do Brasil.
Ministra aulas no Curso de Extensão
Universitária na Universidade de Bauru,
no Estado de São Paulo.

1955

1958
Realiza uma palestra
ilustrada no Museu de
Arte Moderna do Rio
de Janeiro.
Realiza uma palestra ilustrada
no II Estágio Internacional de
Educação Física na cidade do
Rio de Janeiro.
Ministra aulas no Curso de Informação sobre Educação
Física pelo Ministério da Educação e Cultura.
Publica o ensaio “Dança - Encontro da Arte com
a Ciência” na Revista O Cruzeiro.
Designada como Membro Integrante do Conselho
Consultivo da Companhia Nacional de Educação.
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1960
Reside em New Portland
(Massachusetts). Lá estabelece
um intercâmbio com fins
didático-pedagógicos onde
pesquisa, observa e participa
de encontros de dança no
Bennington College.

1961
Contratada pela Escola de
Danças Clássicas do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro,
atual Escola de Dança Maria
Olenewa, como Titular de Dança
Moderna.

1962
Realiza palestra
ilustrada na
“Maison de France”
do Rio de Janeiro.

1963

Participa do I Encontro
das Escolas de Dança do
Brasil, onde realiza duas
aulas públicas e apresenta a
coreografia “Ritmo, Forma
e Cor”.
Publica o artigo “Ballet”
na Revista Cultural da
América sobre a Dança
no Brasil. Lima - Peru.

Leciona na Escola
de Dança da
Universidade Federal
da Bahia - UFBA e
convive com Rolf
Gelewski, Angel e
Klauss Vianna.

Participa do 10 Festival
de Dança do Estado da
Guanabara no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro,
com a Academia de Ballet
Contemporâneo de Nina
Verchinina, Academia de Ballet
Tatiana Leskova, Academia
de Danças Modernas e
Folclóricas Mercedes
Baptista, Ballet Renée Gumiel,
Escola de Dança do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e
Grupo de Dança Moderna de
Maria Duschenes.

1964
Realiza uma turnê com
apresentação de espetáculos
e aulas de dança em vários
estados do Brasil.
Ministra aulas no III Estágio
Internacional de Educação Física
realizado na cidade do Rio de Janeiro.
Realiza palestras ilustradas
na Escola de Belas Artes da
UFRJ.

1968

1966
Faz turnê pela Europa,
com apresentação de
espetáculos e aulas
em Madrid na Espanha,
Lisboa em Portugal e em
Amsterdam, Rotterdam
e Haia na Holanda.

1966
Citada na edição
do “The Dance

Leciona na
Universidade de São
Paulo - USP.

Apresenta espetáculo de dança
no Clube Caiçaras, a convite do
Fórum de Ciência e Cultura da
UFRJ.

Encyclopedia”.

1969
Citada no livro “Introdução à
Didática da Educação Física”
de Alfredo Gomes de Faria
Junior.
Realiza espetáculo de dança na
Semana de Arte Brasileira no
Instituto de Educação do Rio de
Janeiro.
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1971
Realiza espetáculos de
dança no Programa de Encerramento das
atividades do Women’s Club of Rio de Janeiro.
Realiza apresentações em Vitória no
Espírito Santo.

1971 a 1973
Eleita Chefe do Departamento de
Ginástica e Recreação da EEFD.
Ministra aulas no Curso
de Dança promovido pelo
Conselho de Extensão da
Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG.

Publica o artigo “Dança
Contemporânea” na Revista Forma.

1972
Participa como professora no I Curso
de Férias de Santos, promovido pela
Faculdade de Educação Física de
Santos sob o patrocínio da Federation

Internacional D’Education Physique.

Realiza palestras ilustradas, sob o
patrocínio do Ministério da Educação e
Cultura, no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e no Distrito Federal.
Apresenta espetáculos no
Festival de Dança Teatral no
Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro.

1973 a 1978
Introduz a Expressão Corporal
aplicada ao Teatro na Escola
Martins Penna.

1974
Participa com
apresentações no VIII
Festival de Inverno de
Ouro Preto em Minas
Gerais.

Faz uma turnê pelo Brasil através do Plano de Ação
Cultural do Ministério da Educação e Cultura.
Realiza espetáculo de
dança promovido pela
Decania do Centro de
Filosofia e Ciências
Humanas no Clube
Caiçaras.

1974 a 1980

Designada Presidente
da Comissão de
Reestruturação
Curricular do Curso de
Licenciatura em Educação
Física da UFRJ.

Abre e coordena sua academia
de dança, o “Dança Studio”,
situada no bairro de Ipanema
no Rio de Janeiro.

1975 a 1976
Designada
Vice-Diretora da
EEFD.
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1976 a 1979
1977

Designada Diretora da EEFD.

Realiza
apresentações
na Sala Cecília
Meirelles no Rio
de Janeiro.

1979

Na praia.

1981

1991
Viaja para a Cidade do
México, onde participa do
I Simpósio Internacional –

Apresenta a palestra ilustrada “O que é
dança, afinal?” no Centro de Convenções
do Hotel Glória no Rio de Janeiro.

“La Danza e Su Integración
Interamericana – Cuballet”,
no México, com a palestra
coreografada “Introdução
Geral aos Fundamentos da
Dança de Helenita de Sá Earp.”

1989

1997

Participa do Programa
de televisão “Edna
Savagé” onde é
entrevistada sobre
a homenagem de
seus 50
anos de atividades
profissionais.

Fala sobre seu
trabalho para novas
gerações de alunos
e professores da
escola.

1999
Participa do
Programa “Sem
Censura” da TVE.

Recebe o Título de
Professora Emérita
em Dança da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.

2000
Recebe o diploma
de Professora
Emérita em Dança da UFRJ.

2014

2006
Recebe a Medalha da
UFRJ.

Faz sua
passagem para
a eternidade
na Região de
Visconde de
Mauá.
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NOTAS

Ver AZEVEDO, Ângela Celeste Barreto; MALINA, André. Memória do Currículo de Formação Profissional em Educação Física no Brasil. Revista Brasileira de
Ciências do Esporte, Campinas, v. 25, n. ̊2, p. 129-142, jan. 2004. Disponível
em: < file:///C:/Users/Andre/Desktop/LIVRO%20CAPES/231-694-1-PB%20(1).
pdf> Acessado em: 24/12/2019.
i

Em seu depoimento dado em 2010 para o documentário “Dançar”, que é
um longa-metragem sobre a vida e obra de Helenita Sá Earp. Para maiores informações sobre o filme acessar o site < https://www.helenitasaearp.com.br/
documentario >.
ii

Para maiores informações ver: PINTOR, José Luiz Marques. “A criação da
Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil e sua
inserção na política do Estado Novo”. Dissertação de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Educação Física. EEFD/UFRJ, 1995. Disponível em:< http://
cev.org.br/arquivo/biblioteca/4010732.pdf > Acessado em: 25/12/2019.
iii

Isadora Duncan (1877 - 1927) foi uma coreógrafa e bailarina norte-americana, considerada a precursora da dança moderna, aclamada por suas apresentações em toda a Europa.
iv

Emile Jacques-Dalcroze (1869 - 1950) foi um músico suíço que desenvolveu
um trabalho sistemático de educação musical baseado no movimento corporal
e na escuta musical. Segundo Fonterrada, o sistema de Dalcroze “parte da natureza motriz do sentido rítmico e da idéia de que o conhecimento precisa ser
afastado de seu caráter usual de experiência intelectual para alojar-se no corpo
do indivíduo e transformar-se em experiência vivida” (2008, p. 135), buscando
trabalhar de forma ativa a escuta, a sensibilidade motora, o sentido rítmico e a
expressão. Dessa forma, por meio de atividades que promovem a reação corporal
a um estímulo sonoro, ou exploram o espaço em diferentes direções, planos e
trajetórias, que combinem, alternem ou dissociem movimentos, que estimulem
a concentração, a memória e a audição, pode-se vivenciar as estruturas da música. Esse sistema é chamado por Dalcroze de Rithmique. É direcionado para a
educação e busca a relação entre a pessoa e a música, procurando desenvolver
uma escuta consciente que parte do movimento corporal estático ou em deslocamento. Desta forma, o sistema procura gerar a compreensão, a fruição, a
conscientização e a expressão musical nas pessoas. A música deixa de ser um
objeto externo à pessoa e participa diretamente da criação do movimento pela
pessoa. Metaforicamente o corpo expressa a música e se transforma em ouvido,
passando a ser a própria música. No momento em que isso ocorre, música e
movimento se integram na pessoa. Ver FONTERRADA, Marisa T. de Oliveira. De
tramas e Fios: um ensaio sobre a música e educação. São Paulo: Unesp, 2008.
v

Pioneiro da dança moderna alemã (1879-1958). Grande referência da dança
no século XX, foi um teórico e coreógrafo que uniu ciência e dança sem precedentes na história. Abordava o conhecimento da dança por quatro Fatores do
Movimento: Tempo, Espaço, Peso e Fluência, compreendendo um tipo de experiência onde se vive a interconexão entre as diferentes formas de manifestação do
movimento. Criou referenciais e princípios para uma abordagem original acerca
da análise do movimento, pelos quais, as pessoas podem criar suas próprias
sequências de movimentos. Desenvolveu uma concepção de arte do movimento
enquanto uma abordagem não fragmentada da expressão humana, cuja teoria,
oferece suporte para o estudo e análise do ser humano através do movimento de
forma holística. Ver MIRANDA, Regina. O movimento expressivo. Rio de Janeiro:
Funarte, 1979.
vi

Ver HÉRBERT, G. L’ Éducation Physique, Virile et Morale par La Méthode
Naturelle. Paris: Libraire Vuibert, 1936.
vii

Assim como Helenita Sá Earp considera a dança como inerente a todos,
Fayga Ostrower em sua obra Criatividade e Processos de Criação afirma: “consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização desse
viii
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potencial uma de suas necessidades. E ainda, acrescenta: “as potencialidades
e os processos criativos não se restringem, porém, à arte.” Pois, ver as artes
como área privilegiada do fazer humano, não lhe parece uma visão correta, porque o criar só pode ser visto num sentido global como agir integrado em um viver
humano. De fato, “criar e viver se interligam” (1994, p. 5). Neste sentido, para
Helenita Sá Earp, a dança cósmica universal e a dança de cada ser humano se
interligam como viver do cosmo e do ser humano.
Temas que mais tarde encontrariam ressonâncias na sua pesquisa sobre as
Situações do Corpo no Espaço.
ix

Hoje este tipo de produção e geração de conhecimento vem sendo chamada
em língua inglesa de Practice as Research.
x

A Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ é um grupo artístico de
representação institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde
de sua criação se caracteriza como um núcleo de pesquisa e experimentação
na dança como uma forma de expressão da arte contemporânea. Por ser uma
companhia vinculada a uma instituição pública de ensino superior, as pesquisas
artísticas têm como resultado, além da produção e apresentação de espetáculos, vídeodanças, vídeos didáticos, documentários e a publicação de artigos
científicos que discutem questões diversas sobre o corpo, a cena e os seus processos criativos, considerando uma dinâmica de ações integradas entre o ensino,
a pesquisa e a extensão. Atualmente a companhia conta com uma diversidade
de linhas de pesquisa em linguagens coreográficas. Hoje a companhia acontece
através de diversos projetos coordenados por Maria Inês Galvão, Patrícia Gomes
Pereira, Tatiana Damasceno, Ana Célia Sá Earp, Lara Seidler, Aline Teixeira, Maria
Alice Motta, Vanessa Tozetto, André Meyer, entre outros; docentes-pesquisadores interessados em investigações artísticas de naturezas diversas que tenham
a dança como caminho da prática como pesquisa em linguagens e processos de
criação cênica. Disponível em: < https://www.helenitasaearp.com.br/companhia-de-danca>. Acessado em 25/12/2019.
xi

Dom Hélder Pessoa Câmara OFS (1909 — 1999). Foi um bispo católico,
arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos direitos humanos durante
a ditadura militar no Brasil. Pregava uma Igreja simples, voltada para os pobres, e a não-violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais
e internacionais. Foi o brasileiro por mais vezes indicado ao Prêmio Nobel da
Paz, com quatro indicações. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/
H%C3%A9lder_C%C3%A2mara > Acessado em 25/12/2019.
xii

Algumas datas foram retificadas nesta publicação.

xiii

Helenita residiu em Newport no estado de Massachusetts que faz fronteira
com o estado de Vermont. Isto facilitou suas viagens para o Bennington College.
Esta universidade despenhou um importante papel na dança moderna americana.
Para maiores informações ver: < https://www.bennington.edu/news-and-features/how-modern-dance-took-root-vermont> Acessado em 25/12/2019.
xiv

Conforme descreve em seu site “Dança Moderna” disponível em: <http://
dancamoderna.com.br/2015/pioneiros-no-brasil-helenita-sa-earp/ >. Acessado
em 25/12/2019.
xv

Rolf Gelewski (1930-1988) foi um dançarino e coreógrafo alemão naturalizado brasileiro, fundador da CASA Sri Aurobindo. Foi diretor da Escola de Dança
da Universidade Federal da Bahia. Começou a dançar com 18 anos na Alemanha,
estudou dança com Mary Wigman e Marianne Vogelsang na vertente expressionista. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolf_Gelewski>. Acessado em
25/12/2019.
xvi

No livro Breves Danças à Margem, Luciana Ribeiro relata como Lenir Lima, a
partir da formação com Helenita Sá Earp, desenvolveu um trabalho determinante
para o florescimento da dança em Goiânia e sua institucionalização no Estado de
Goiás como um todo.
xvii

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (LDB 9.3941/1996) Para
maiores informações sugerimos a leitura do artigo “Políticas Educacionais e Pesxviii
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quisas Acadêmicas sobre Dança na Escola no Brasil: um movimento em rede.”
De Josiane Franken Corrêa e Vera Lucia Bertoni dos Santos. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rbep/v9n1/2237-2660-rbep-9-01-e82443.pdf>. Acessado em: 03 jan. 2020.
O curso de Bacharelado em Dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro
foi criado em 1994, constituindo-se na época de sua criação como um dos quatro
cursos públicos de graduação em dança no Brasil. Teve seu reconhecimento pelo
MEC através da portaria n° 321 de 31/01/2006 D.O.U 31/1/2006. Está estruturado em 10 semestres, podendo ser concluído em 8, dependendo do número de
créditos cursados pelo aluno. Fonte: <http://www.pr1.ufrj.br/cursos/oscursos/
edufisica.php> Acessado em: 19/11/2018. Ver em <https://www.publionline.iar.
unicamp.br/index.php/abrace/article/view/4175/4190>.
xix

A intuição significa para Henri Bergson (1859-1941) a apreensão imediata
da realidade por coincidência com o objeto. Em outras palavras, é a realidade
sentida e compreendida absolutamente de modo direto, sem utilizar as ferramentas lógicas do entendimento: a análise e a tradução. Somente a intuição pode
garantir uma coincidência imediata com o real sem o uso de símbolos nem das
repartições analíticas. A intuição pode ser entendida, portanto, como uma experiência metafísica. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson>
Acessado em: 11/11/2018.
xx

Ver
em:
25/12/2019.
xi

<https://www.eefd.ufrj.br/ppgdan/sobre>.

Acessado

em:

E que se manifesta como o Zeitgeist (termo alemão que significa espírito da
época, espírito do tempo ou sinal dos tempos). Significa, em suma, o conjunto do
clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características
genéricas de um determinado período de tempo.
xii

François Dagognet faz uma reflexão sobre a arte e a ciência contemporâneas. Para ele, o artista, tal como o cientista, é aquele que descobre um acesso
novo ao real, experimenta um insólito contato, prova um ingrediente desconhecido para libertar e oferecer um substrato ignorado; quando diz; “Arte e ciência
iconográficas aproximam-se por uma outra razão: elas derivam de uma estratégia da miniatura ou da contração; elas chegam à imensidão, graças à manipulação
de algumas linhas. Ambas atingem o mais com o menos (...) a arte inicia até o que
a ciência pode finalizar. Se a arte não recorre aos mesmos meios que a ciência – a
arma suprema e efetiva da cosmogênese – ela chega a um resultado absolutamente parecido: a captura do universo, que conseguiu envolver por meio de alguns traços e pelo jogo das cores. (...) pintura concebida aqui como propedêutica
à empreitada científica, como técnica da fabricação, como a aurora de um mundo
oscilante, no momento e na hora em que parecemos transpô-lo e glorificá-lo.”
(DAGOGNET, 1975, p. 48) A relação entre a ciência e a arte contemporâneas
fica bem evidenciada quando ele diz: “Atrevemos-nos, portanto, misturar ‘arte e
ciência’, aproximar todos estes trabalhadores do ‘multiaxial’ ou do ‘projetável’,
estes escritores da iconografia”. (DAGOGNET, 1975, p. 12) Ver bibliografia.
xiii

Em seu discurso ao receber o Título de Professor Emérito da UFRJ, Helenita rendeu uma homenagem a professora Glória nas seguintes palavras “(...)
me submeti a uma rigorosa disciplina de estudos diários sobre a dança tendo a
professora Glória Futuro Marcos Dias como fiel colaboradora, de muitas dias e
muitas noites mergulhadas nas insondáveis maravilhas do estudo da potencialização poética do movimento. Logo reconheci que meu papel e minha missão na
universidade era estruturar e organizar uma teoria de dança até então pouco
existente no país.” (EARP, 2000, p. 4)
xxiv

xxv

Manuscrito da professora Helenita intitulado “Sistema”. Sem data definida.

A Teoria dos Sistemas, cujos primeiros enunciados datam de 1925, foi proposta em 1937 pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, tendo alcançado o seu auge
de divulgação na década de 50. A pesquisa de Bertalanffy foi baseada numa visão diferente da presente no reducionismo positivista para criar uma unificação
científica. A ciência do século XIX adotava a mecânica clássica como modelo do
pensamento científico. Isso equivale a pensar nas coisas como mecanismos e
sistemas fechados. A ciência de nossos dias adota o organismo vivo como modelo, o que equivale a pensar em sistemas abertos. Ver BERTALANFFY, Ludwig Von
xxvi
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Teoria Geral dos Sistemas Petrópolis: Vozes;1975. Ver também CAPRA, Fritjof.
A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix; 1997. Neste sentido é interessante examinar
que o uso da terminologia da Teoria dos Sistemas, no então Sistema Universal de
Dança - SUD, fica evidenciado nesta passagem do livro Dança na Arte-Educação:
Tentativas, Encontros e Desencontros, da professora Celina Batalha, nas seguintes palavras: “(...) a utilização de um sistema de referências cujos elementos de
movimento corporal são organizados em unidades e diversificações, desenvolve
um processo criativo para a Dança em que o aluno domina os conhecimentos
básicos e sobre eles descobre possibilidades com seu próprio corpo. Com estes
elementos, se torna capaz de analisar, julgar, avaliar e apreciar se suas descobertas são coerentes, a do professor e ou dos próprios alunos” (EARP, Helenita;
DIAS, Glória Futuro, apud BATALHA, 1986, p. 98)
Docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental e Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Arte, estes dois últimos da UFF. A Teoria das Estranhezas foi “reconhecida pela Capes (...) como um dos principais paradigmas que ampara o debate
interdisciplinar no âmbito do Mestrado em Ciência da Arte.” (MALUF, 2002, p. 7)
A abordagem da dança feita por Helenita se coaduna com a Teoria das Estranhezas (Maluf,1999). Nesta teoria é concebida uma noção de isomorfismo afastada
da concepção tradicional deste termo, que denotaria o resultado da aplicação de
um tipo especial de transformação reversível não fechada. Como oposições, dualidades, diferenças ou diversidades básicas que sofrem transformações recíprocas
entre si - permitindo a fluidez entre diferentes formas de combinar e recombinar
os movimentos básicos do corpo, bem como entre diferentes processos e técnicas de dança codificadas. Desta forma ajudam a fundamentar uma concepção de
criação gestual como mosaico de isomorfos motrizes.A concepção mosaiquiana
na dança, pode então ser entrevista dentro das pesquisas de Earp, enquanto um
modo de compreender o corpo como um protótipo básico, em qualquer de uma
de suas disposições, podendo se transmutar em inúmeras genealogias gestuais
para outros protótipos derivativos, que podem se relacionar isomorficamente
com outros movimentos, que por sua vez vão configurar novos protótipos, num
processo ad infinitum. Este mosaico de isomorfos visa fundamentar processos
voltados para a estruturação de fenomenotécnicas na dança que sempre podem
expandir-se em novas relações corporais. (MEYER, 2002, p. 97 e 98)
xxvii

A livre relação para com a técnica é um conceito que Heidegger no seu
ensaio Sobre a questão da técnica afirma “ Assim a técnica não é somente um
meio: ela é uma modo do desvelamento. Se nos a considerarmos asssim, então
se abre a nos, para a essencia da técnica, um dominio completamente diferente.
É o domínio do desvelamento ” Ver bibliografia.
xxviii

Evelyn Underhill falando sobre esta busca do ser humano sobre o Real da
realidade, no seu livro Mysticism, afirma: “The most highly developed branches
of the human family have in common one peculiar characteristic. They tend to
produce — sporadically it is true, and often in the teeth of adverse external circumstances — a curious and definite type of personality; a type which refuses to
be satisfied with that which other men call experience, and is inclined, in the words of its enemies, to ‘deny the world in order that it may find reality.’ Their one
passion appears to be the prosecution of a certain spiritual and intangible quest:
the finding of a ‘way out’ or a ‘way back’ to some desirable state in which alone
they can satisfy their craving for absolute truth.” (1911, p. 10). Ver bibliografia.
xxix

O conceito de fenomenotécnica pressupõe uma distinção do conhecimento
vulgar e do conhecimento científico. Nesta distinção os dados são os resultados.
Os fenômenos naturais devem ser instrumentalizados, não tendo a mesma
significação direta que possuem na vida comum. Os fenômenos científicos são
objetivados, portanto, piscanalizados dos caracteres dos objetos comuns.
Assim, a garrafa de Leyde, enquanto um condensador, não é uma garrafa, porque
a sua capacidade não é a capacidade de um mero recipiente. Na fenomenotécnica
busca-se tecnicamente as variáveis que preparam os fenômenos tecnicamente
construídos. Assim, “as trajetórias que permitem isolar os isótopos no
espectroscópio de massa não existem na natureza, é preciso construí-las
tecnicamente. Elas são teoremas transformados em coisas. Iremos mostrar que
aquilo que o homem faz numa técnica científica (...) não existe na natureza, e nem
mesmo constitui uma sequência natural de fenômenos naturais” (BACHELARD,
Gaston. Rationalisme, Cap. VI, p. 101-102, apud LECOURT, Dominique.
BACHELARD, Gaston. Epistemologia, 1977, p. 17).
xxx
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Práxis é a união dialética entre teoria e prática. A práxis é entendida como
a atividade de transformação das circunstâncias, as quais nos determinam a
formar ideias, desejos, vontades, teorias, que, por sua vez, simultaneamente,
nos determinam a criar na prática novas circunstâncias e assim por diante, de
modo que nem a teoria se cristaliza como um dogma e nem a prática se cristaliza
numa alienação. Na pedagogia, práxis é o processo pelo qual uma teoria, lição ou
habilidade é executada ou praticada, se convertendo em parte da experiência vivida. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xis> Acessado em:
02/01/2020.
xxxi

A noção de rede, localizada nos trabalhos de Michel Seres, no seu livro
Hermes I, a comunicação, nos transmite uma idéia de que todos os pontos que
se conectam, num espaço delimitado, formam um todo, no qual o princípio de
estabilidade se sustenta nas ligações produzidas por esta rede, ou seja, o que
dá sustentação à rede são os atores (tudo que for passível de produzir novas
conexões, isto é, qualquer pessoa ou conteúdo capaz de produzir alianças) que se
conectam de forma estável, porém, na rede qualquer espaço delimitado é assim
visto por uma questão de explicitação didática, pois a rede é aberta a novas conexões, ela nunca se fecha completamente. Cf. em SERES, Michel. Hermès I, la
communication (Hermes I, a comunicação), Editions de Minuit, Paris, rééd. 1984.
xxxii

Rizoma é um modelo descritivo ou epistemológico na teoria filosófica de Gilles
Deleuze e Félix Guattari. A noção de rizoma foi adotada da estrutura de algumas
plantas cujos brotos podem ramificar-se em qualquer ponto, assim como engrossar e transformar-se em um bulbo ou tubérculo; o rizoma da botânica, que
tanto pode funcionar como raiz, talo ou ramo, independente de sua localização na
figura da planta, servindo para exemplificar um sistema epistemológico onde não
há raízes - ou seja, proposições ou afirmações mais fundamentais do que outras
- que se ramifiquem segundo dicotomias estritas. Deleuze e Guattari sustentam o que, na tradição anglo-saxã da filosofia da ciência, costumou-se chamar
de antifundacionalismo (ou antifundamentalismo, ou, ainda, antifundacionismo):
a estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, de um conjunto de
princípios primeiros, mas sim elabora-se simultaneamente, a partir de todos os
pontos sob a influência de diferentes observações e conceitualizações. Isto não
implica que uma estrutura rizomática seja necessariamente flexível ou instável,
porém exige que qualquer modelo de ordem possa ser modificado: existem, no
rizoma, linhas de solidez e organização fixadas por grupos ou conjuntos de conceitos afins. Tais conjuntos definem territórios relativamente estáveis dentro do rizoma. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Rizoma_(filosofia)> Acessado
em: 02/01/2020. No livro Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia, Gilles Deleuze
e Félix Guattari, 1995) indicam que o conceito de rizoma compreende. “Subtrair
o único da multiplicidade a ser constituída; escrever n-1. Um tal sistema poderia
ser chamado de rizoma. Um rizoma como haste subterrânea distingue–se absolutamente das raízes e radículas (...) O rizoma nele mesmo tem formas muito
diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até
suas concreções em bulbos e tubérculos”. Ver bibliografia.
xxxiii

No Livro “Contra o método” Paul Feyrabend diz: “a única que não impede
o progresso é tudo vale” Isto vai ao encontro do trabalho de Helenita na dança quando ela pensa ser necessário inverter o primado da técnica codificada
fechada, que deduz os movimentos na dança a partir de seus elementos, por
fenomenotécnicas abertas e setoriais, onde o movimento que se deseja descobrir
e dominar é que enseja a investigação dos seus agentes materializantes. Ver
bibliografia.
xxxiv

Huberto Rohden (1893 - 1981) foi um filósofo, educador e teólogo catarinense, radicado em São Paulo. Precursor do espiritualismo universalista, escreveu mais de 100 obras (ao final da vida, condensadas em 65 livros), onde
franqueou leitura ecumênica de temáticas espirituais e abordagem espiritualista
de questões pertinentes à Pedagogia, Ciência e Filosofia, enfatizando o autoconhecimento, autoeducação e a autorrealização. Propositor da filosofia univérsica,
por meio da qual defendia a harmonia cósmica e a conexão do ser humano com
o universo e florescimento da essência divina do indivíduo, reconhecendo que
este deve assumir as consequências dos atos e buscar a reforma íntima. Traço
marcante no pensamento de Rohden e o estudo da metafísica fundamentado na
análise comparada de religiões e filosofias espiritualistas do Ocidente e Oriente.
Atualmente publicados pela Editora Martin Claret (São Paulo), seus livros foram
também publicados pelas editoras: Vozes (Petrópolis), União Cultural (São Paulo),
xxxv
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Globo (Porto Alegre), Freitas Bastos (Rio de Janeiro) e Fundação Alvorada (São
Paulo), entre outras. Em meados do século XX, Huberto Rohden já abordava
temas que só a partir do final daquele século começariam a se tornar recorrentes na literatura espiritualista brasileira: a cidadania e a consciência cósmicas;
a auto-educação como principal meio de auto iluminação; a cosmocracia (autogoverno de acordo com a Ética universal); a felicidade via exercício contínuo do
autoconhecimento e auto-realização; a espiritualidade de cunho laico, temporal,
ecumênico e universalista. Apesar de ser, como intelectual, o principal precursor
brasileiro do espiritualismo universalista e de ter obras com boa distribuição e a
preços populares, ainda é pouco conhecido e divulgado, o papel pioneiro de Huberto Rohden no âmbito do espiritualismo universalista. Disponível em: <www.http://
pt.wikipedia.org/wiki/Huberto_Rohden>. Acessado em: 7 jan. 2012.
Filho de Helenita, matemático, Professor Associado da PUC-Rio. Ministrou
aulas de Matemática aplicada à Dança nos Cursos de Especialização em Dança
da UFRJ. Colaborou com as pesquisas de Helenita, sobre representações matemáticas do espaço e da forma aplicadas à dança.
xxxvi

Espelhado na concepção de homem integral, em harmonia com o universo,
professada pelo filósofo Huberto Rodhen; inspirada pelos pensamentos e as filosofias orientais, tais como as contidas no Yoga do Bhagavad Gita.
xxxvii

Utilizou-se o termo creador no sentido tal como esclarecido pelo professor
Huberto Rodhen em suas obras. Ver em RODHEN, Huberto. Educação do Homen
Integral. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 11.
xxxviii

Aqui vemos a influência do pensamento de Plotino na concepção de dança de
Helenita. Refletindo sobre a questão da teofania do divino na mística sufi, a partir
da poesia de Rumi (1207-1273) e da filosofia de Ibn Arabi (1165-1240), José
Tadeu Arantes, no ensaio de préfácio do livro Poemas Místicos – Divan de Shams
de Tabris – seleção, tradução e introdução de José Jorge de Carvalho, fala que esta
visão de unidade na multiplicidade presente no sufismo, encontrou sua expressão
mais elaborada na escola neoplatônica com Plotino. (século 3 d.C). Para Plotino,
todos os entes seriam manifestações do único ser: o Uno, que corresponde à
nossa noção intuitiva de Deus. Tal ser estaria além da compreensão racional e
mesmo da capacidade descritiva das palavras, pois a linguagem pressupõe uma
separação entre o sujeito (que fala) e o objeto (do qual se fala) ao passo que ele
transcendia toda dualidade. Por emanação, o Uno teria originado tudo que existe.
Mas os entes criados o manifestariam como diferentes graus de completude
e perfeição. Plotino recorre a metáfora da luz para explicar esta passagem da
unidade para a multiplicidade. Ver bibliografia.
xxxix

Huberto Rodhen comenta que: “A bipolaridade complementar do Cosmos,
que permeia a Filosofia Chinesa do Tao Te King de Lao -Tse, é simbolizada pelo antiquíssimo diagrama chinês chamado tei-gi. Analisando a gênese deste símbolo,
podemos dizer: O círculo incolor e vácuo representa a TESE do absoluto, Brahman, a Divindade, como o Puro Ser. Este círculo incolor e indefinido do Absoluto,
evolve rumo aos relativos do Devir, aparecendo como positivo e negativo, Yang e
Yin, masculino e feminino, céu e terra, o simples Ser de Brahman se tornou o
Creador Brahma, iniciando o drama de evolução: Estas duas antíteses amadurecem na síntese, rumo a Tese Inicial, integrando-se nela e diluir-se na mesma,
de maneira que a Tese Cósmica, passando pelas Antíteses Telúricas, culmina na
Síntese Cosmificada. E o que se dá automaticamente no Cosmo Sideral, pode
acontecer espontaneamente no Cosmo Hominal, pelo poder creador do livre arbítrio humano.” (1987, p. 19 - 20)
xl

Citação utilizada pela Professora Helenita em suas pesquisas sobre o Princípio do Ritmo. Ver: WHIPPLE, Fred Lawrence In: RODHEN, Huberto. Roteiro
Cósmico, São Paulo: Alvorada, 1980, sem página definida.
xli

Os átomos de carbono podem formar duas substâncias diferentes: grafite
e diamante. Essas duas substâncias são constituídas exclusivamente de carbono, mas o que difere são as “disposições espaciais.” No diamante os átomos de
carbono se distribuem segundo um cubo, no grafite segundo um prisma hexagonal. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Alotropia> Acessado em: 21 jul.
2011.
xlii

xliii
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Texto oriundo das apostilas datilografadas: a) “Fundamentos Filosóficos,
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Científicos, Artísticos e Educacionais da Dança”, b) “Estudo do Movimento na
Dança – Parte II- Movimento – Ritmo – Forma – Dinâmica: relações na Natureza,
na Ciência e na Arte”. Trabalho de Pesquisa de 1975. e c) “Trabalho de Pesquisa
de 1977 – Ritmo”, todos da professora Helenita Sá Earp, que foram digitalizadas e revistas na pesquisa desenvolvida no Projeto:“Vida, Corpo, Movimento e
Criação: fundamentos filosóficos presentes nas concepções de dança de Helenita
Sá Earp,” contemplado com o auxílio financeiro APQ1: E - 26 /112.289/2008 do
Edital “Humanidades” – 2008 da Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas
Filho – FAPERJ. Coordenação geral, organização e revisão da Professora Titular
Elena Moraes Garcia - IFCH/UERJ.
xliv

Idem nota anterior.

Conforme manuscrito da Palestra Coreografada “O que é Dança afinal?” proferida pela professora Helenita no Hotel Glória no Rio de Janeiro em 1980.
xlv

Concepção segundo a qual a realidade é regida por um princípio fundamental
único que se manifesta em todas as coisas.
xlvi

xlvii

Rumi (1207-1273) foi um poeta e mestre espiritual persa do século XIII.

Atenção profunda na ação. Na dissertação de mestrado “A poética da deformação na dança contemporânea” esta atitude de integração na dança proposta
pela Professora Helenita foi relacionada com o conceito bachelardiano de topofilia
(amor pelo lugar) como uma cinesiofilia, nos seguintes termos: “Este ato de amor
ao movimento é a chave para uma abertura corporal maleável de transmutação.
Um estar presente, numa inteireza plena do psiquismo numa filiação amorosa
com a ação exercida.” (MEYER, 2004, p. 28). Ver bibliografia.
xlviii

No Budismo, porém, o nada absoluto não quer dizer que nada exista. Ele
deve, ao contrário, libertar o Homem do pensamento substancializante e da comoção substancializante de si mesmo. Para o Budismo a auto-substancialização
do homem serve de base para o pensamento substancializante, e essa auto-substancialização tem uma raiz oculta no eu tal como o aprisionamento do eu.
O eu é compreendido no ensinamento budista como o eu-consciência e o modo
mais elementar do eu-consciência diz: “Eu sou eu”, e no seguinte modo: “Eu sou
eu, pois eu sou eu”. Este “eu sou eu” que, por sua vez, tem seu fundamento em
“eu sou eu”, de tal forma fechado e trancado em si mesmo, este eu-sou-eu com
sua chamada tripla auto-intoxicação, qual sejam, ódio contra outros, cegueira
elementar contra si mesmo e cobiça, é tido como o equívoco fundamental do homem e como o motivo que impede sua cura. Ao contrário, o verdadeiro si-mesmo,
que na compreensão budista é um si-mesmo abnegado, diria sobre si mesmo:
“Eu sou eu e ao mesmo tempo eu não sou eu” (de acordo com a formulação do
Prof. Nishitani), ou: “Eu sou eu porque eu não sou eu” (Daisetzu Suzuki). Tudo vem
para a completa dissolução do eu-sou-eu fechado e trancado, para a separação
definitiva do eu-aprisionado. O eu homem deve morrer definitivamente em função
do querer do verdadeiro si-mesmo, que é abnegado.
xlix

Por ego entende-se a consciência identificada com o complexo corpo-mente,
e, portanto, circunscrita e limitada a personalidade, e, por eu a consciência identificada com a alma numinosa, e, portanto, identificada com a sua natureza divina. Cabe ao ser humano permear sua personalidade – ego – com a conscientização do seu Eu profundo, e assim, agir de modo pleno, feliz e consequentemente,
ético.
l

Acerca desta premissa, Paul Tillich em seu livro A Coragem de Ser “A coragem como ato humano, como matéria de avalização, é um conceito ético. Coragem como auto-afirmação do ser de alguem é um conceito ontológico. A coragem
do ser é o ato ético no qual o homen afirma seu próprio ser a despeito daqueles
elementos de sua existência que entram em conflito com sua auto-afirmação
essencial.” (1972, p. 3). Neste sentido, Rollo May enfatiza no seu livro A Coragem de Criar que “A palavra coragem tem a mesma raiz que a palavra francesa
coeur, que significa ‘coração’ (...) torna possíveis todas as virtudes psicológicas.
Sem ela os outros valores fenecem, transformando-se em arremedo da virtude.”
(1975, p. 11) Ver também o livro Educação para a sensibilidade de Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986) filósofo e místico indiano. Entre seus temas estão incluídos
revolução psicológica, meditação, conhecimento, relações humanas, a natureza
da mente e a realização de mudanças positivas na sociedade global. Constanteli
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mente ressaltou a necessidade de uma revolução na psique de cada ser humano
e enfatizou que tal revolução não poderia ser levada a cabo por nenhuma entidade
externa seja religiosa, política ou social. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Jiddu_Krishnamurti.> Acessado em: 19 jan. 2012.
No artigo “Desapego e entrega: atitudes centrais da meditação zen-budista
e suas ressonâncias nos pensamentos de Eckhart e de Heidegger de José Carlos Michelazzo, uma passagem do Shõbõgenzõ do Mestre Dõgen cita “Aprender
o Caminho do Buda é aprender a si mesmo. Aprender o Caminho de si mesmo é
esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser confirmado por todos
os Dharmas. Ser confirmado por todos os Dharmas é realizar o desprendimento
do corpo e mente e corpos e mentes de outros também. Todos os traços de
iluminação [então] desaparecem e essa iluminação sem vestígios continua indefinidamente. Nessas cinco sentenças de Dõgen, a segunda, esquecer-se de si
mesmo, é a experiência-limite que possibilita a ultrapassagem da ilusória existência dualista para a verdadeira existência não-dualista. Trata-se do salto mediante
o qual o portal para o modo de habitação numinosa, o despertar búdico, é aberto.
Com o desmantelamento do si mesmo separado do mundo, o tecido interdependente do real, em sua totalidade, é o que passa a sustentar o homem na medida
em que é confirmado por todos os Dharmas. Para esse homem, todo resquício
de dualidade e de autocentralidade é deixado para trás porque todos os demais
corpos e mentes do mundo se desprenderam de olhar antropocêntrico que os
via como entidades separadas. Nem mesmo permanece para esse homem algum
vestígio de iluminação. Para Dõgen, por conseguinte, quem foi transpassado por
essa experiência foi emancipado da dualidade e, a partir de então, é capaz de
experienciar as polaridades do real em sua completa interpenetração, transformando-a em uma totalidade não-dualista. E outras palavras, a origem de todo e
qualquer acontecimento está condicionada a um exercício contínuo da teia cósmica. Tudo o que “é”, ou seja, tudo o que vem à existência é fruto da prática da
coexistência, enquanto trama de acontecimentos cósmicos interdependentes.
Para ilustrar essa trama, Dõgen dá o seguinte exemplo: o “peixe nada na água; a
água para o peixe é vida. [por isso] se um peixe deixa a água ele, imediatamente,
perece”. Por essas palavras podemos constatar que a plenitude da vida do peixe
é possibilitada por sua completa interpenetração com a água. Não há caminhos
objetivamente pré-estabelecidos na água para o peixe nadar porque ele não os
estuda antecipadamente. Os caminhos surgem para o peixe ao praticar o nado;
peixe e água formam uma unidade não-dualística que é costurada pela prática da
natação. E quando essa unidade é quebrada, a essência do peixe, sua piscidade,
desaparece. É evidente que não sabemos como o peixe se exercita nessa teia
cósmica, nunca saberemos qual é a postura correta adotada pelo peixe para a
sua prática contínua. Mas há nessa constatação paradoxal um aceno da condição
humana que pode ser apreendida, talvez, pelas seguintes questões: será que
a exclusividade do homem não estaria, então, relacionada ao exercício de uma
prática especificamente humana, pelo fato dele ser, dentre todos os seres, o
único que se esqueceu da teia cósmica, que perdeu a memória de sua originação
dependente, de sua não-dualidade? E por esse esquecimento e perda lhe é exigido um esforço difícil e contínuo para se entregar ao que originariamente ele é e,
assim, fazer o caminho de volta à sua própria casa? Qual seria, por conseguinte,
a prática contínua do homem, exclusivamente humana, diferente da do peixe,
como Caminho que disponibiliza metodicamente o seu retorno a essa unidade
não-dualística? Para o Zen-budismo, esse retorno do homem é realizado mediante duas atitudes fundamentais que atuam conjuntamente formando um binômio:
desapego-entrega. Tais atitudes são promotoras do movimento da kenosis, isto
é, do esvaziamento de caráter subjetivo e antropocêntrico da existência humana ou, na linguagem de Dõgen, da perda do si mesmo, tal como mostrou a sua
segunda sentença vista anteriormente. Aqui também, para falar desse binômio
através de uma linguagem mais filosófica, nos parece oportuno valer da ajuda das
perspectivas de Eckhart e de Heidegger. Como sabemos, no interior da mística
eckhartiana, a Deidade – o Uno, a Mente ou a Corrente divina interpretada como
pura simplicidade, fundo abismático, oculto e misterioso ou, ainda, como terra
desértica que transcende todos os nomes – brota no fundo da alma (Grund der
Seele). A Mente divina teria, entretanto, dois movimentos. O primeiro, o centrífugo, é aquele que parte da unidade para a multiplicidade, seguindo a corrente de
efluxo, de emanação e diferenciação, tanto para as pessoas da Trindade, quanto
para as coisas criadas que, além daquelas presentes na natureza, englobariam
também os sinais, as imagens, os símbolos, presentes de maneira singular para
cada intelecto humano. Mas há também um segundo movimento da Mente divina,
o centrípeto, no qual a corrente segue o sentido do influxo e isso significa que as
lii
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criaturas e a alma do homem têm uma participação nesse processo de singularização, sendo coautoras e co-atualizadoras de um tornar-se cada vez mais o que
se é. Mas, para que se dê tal acontecimento, há a necessidade de uma disposição
do homem, denominada por Eckhart de Gelassenheit, o deixar-ser, a serenidade
que, por sua vez, se traduz em duas atitudes básicas. A primeira – negativa, que
exige do homem o esvaziamento de si mesmo – é o desprendimento (Abgeschiedenheit) da alma em relação a todas as criaturas, ou seja, deixar os entes irem,
partirem (lassen-gehen). A segunda – positiva, pois solicita do homem se soltar,
abandonar-se – é a entrega (Hingabe) da alma à Corrente divina, ou seja, deixar,
permitir, deixar vir (lassen-kommen). O homem, por conseguinte, só poderia ser
si mesmo, em seu Desapego e entrega mais alto grau, livrando-se do apego das
coisas como condição para se entregar à Mente divina que o impeliria ao seu
ser mais singular (hecceitas). Desapego e entrega seriam, desse modo, as duas
atitudes centrais de mística de Eckhart para realizar a kenosis antropocêntrica
como condição sine qua non para o nascimento do filho no fundo da alma, tal
como mostra a conhecida sentença do místico: “estar vazio de toda a criatura
é estar cheio de Deus e estar cheio de toda criatura é estar vazio de Deus”. No
pensamento de Heidegger vemos também a presença desses dois movimentos
eckhartianos. Tomemos por exemplo, o caráter essencial do homem tomado pelo
filósofo como Dasein, isto é, o homem não é um ente encerrado em si mesmo,
mas uma relação de co-pertença com o ser ou, mais propriamente, uma abertura
ou uma clareira (Da), por meio da qual o ser (Sein) dos entes se manifesta, ganha
presença. Ser homem é, por conseguinte, ser abertura para os dois movimentos
do ser: é tanto acolher o movimento centrífugo do efluxo do ser que se dá na
medida em que ele se desapega da aderência dos entes enquanto simples presentidade; como é também acolher movimento centrípeto do influxo do ser, que
acontece na medida em que se entrega a convocação do ser para ser o que ele
é. Todavia, esses dois movimentos, centrífugo e centrípeto, são fruto do caráter
temporal que promove a abertura do Dasein, dotando o homem de uma existência
ekstática – expressa em sua raiz latina ex-sistere –, cuja essência é a de ser um
ente que se sustenta (sistere) na condição de estar constantemente narrado
uma desalojado para fora (ex) de si mesmo, nesta relação bitransitiva com o ser.
Disponível em: < https://revistas.pucsp.br/index.php/rever/article/view/8138>.
Acessado em: 02 jan. 2020.
No Bhagavad Gita, o conceito de corpo é assim descrito: “O corpo é o que
se chama de campo e o Eu que vive no corpo, o conhecedor do campo” (Bhagavad
Gita,13:1).
liii

A filosofia Vedanta originou-se dos Upanishads, textos que conformam a
última parte dos Vedas, as mais antigas e importantes escrituras da India. A
partir destas escrituras surgiram as bases filosóficas de todos os sistemas de
pensamento religioso hindu, tanto dualistas, dualistas qualificados e monistas.
A Vedanta fundamenta-se em três pontos:1. A natureza humana é divina. 2. O
objetivo de vida humana é despontar e manifestar esta natureza divina. 3. A
verdade é universal, não sendo possessão exclusiva de nenhum credo, raça ou
época. Religião é, portanto, a busca do autoconhecimento, a procura do Deus
existente dentro de nós mesmos. Pode-se dizer que Vedanta é filosofia, religião, psicologia e ética, todos integrados numa metafísica que satisfaz a razão,
podendo ser compreendida e realizada intuitivamente por qualquer pessoa que
pratique e experimente as disciplinas adequadas. Encoraja-nos a realizar o Deus
que já temos dentro de nós através de certos métodos chamados Yogas que
são: JNANA; BHAKTI ; KARMA YOGA e RAJA YOGA. Disponível em: <http://www.
vedantarj.org.br/SITE/Portugues/VEDANTA/vedanta.htm.> Acessado em: 15 jan.
2012. Na perspectiva da mística hindu, a questão da dança da unidade na multiplicidade pode ser analisada a partir da Vedanta e da Shankya, quando Swami Sri
Yukteswar diz que “Brahman, a vastidão absoluta, sem princípio e sem fim, faz
emergir a criação, a natureza (Prakriti). De Om (Pranava, o verbo, a manifestação da força onipotente) vieram Kala, o Tempo; Desa, o Espaço e Anu, Átomo (a
estrutura vibratória da criação). A manifestação da Força Onipotente (Repulsão-Atração) é a vibração que se apresenta como um som peculiar: o Verbo, Amém,
Om. Om dá a ideia de mudança, que é o Tempo (Kala) no Sempre-imutável; e a ideia
de divisão, que é o Espaço (Desa) no Sempre-indivisível (...) O efeito resultante
é a ideia de partículas (...) Assim, o Verbo (Amem, Om) sendo a manifestação da
natureza eterna de Deus-Pai Onipotente, ou do próprio Si Mesmo Dele (Brahman)
é Dele inseparável e não é senão o próprio Deus, assim como o poder de combustão é inseparável do fogo e nada mais é do que o próprio fogo” (2011, p. 24).
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Entendido como Logos (terminologia dos neoplatônicos e de João Evangelista) ou Logosfera (terminologia herdada de Teilhard de Chardin e de Huberto
Rohden), Eterno (terminologia dos profetas de Israel), Tao (terminologia do filósofo chinês Lao-Tsé, herdada pelo Zen), Pleroma (teminologia de Paulo de Tarso),
Essência, Realidade.
lv

Por luz, Agripina Encarnación Alvarez Ferreira no Dicionário de Imagens, Símbolos, Mitos - Termos e Conceitos Bachelardianos, define como: “A luz tem uma
dupla fonte. Vem do mundo celestial para iluminar e fazer resplandecer todas as
coisas e da ‘alma iluminante’ do ser humano quando purificado e liberto das impurezas que obscurecem o seu ser.” (2008, p. 118)
lvi

Swami Vivekananda (1863 – 1902) foi o principal discípulo do místico do
século XIX Sri Ramakrishna Paramahamsa e fundador da Ordem Ramakrishna. É
considerado uma figura chave na introdução da Vedanta e da Yoga no Ocidente,
sobretudo na Europa e América. É também creditado pelo crescimento da consciência inter-religiosa. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda.> Acessado em: 19 jan. 2012
lvii

Este processo pode ser descrito nos termos propostos pela noção de junguiana de individuação. O processo de individuação acontece através de uma sequência de transformações que vão se desenvolvendo no interior do indivíduo à
medida que seu ego, já estruturado, desenvolvido, é capaz de confrontar-se com
uma outra natureza mais prospectiva e totalizante, que é o Si-Mesmo (Self).
(GIGLIO; GIGLIO, 2006, p. 151).
lviii

Esta característica vem sendo descrita nas neurociências e ciências cognitivas por meme, termo cunhado em 1976 por Richard Dawkins no seu best-seller
O Gene Egoísta, é para a memória o análogo do gene na genética, a sua unidade
mínima. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, ou entre locais onde a informação é armazenada (como livros)
e outros locais de armazenamento ou cérebros. No que diz respeito à sua funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode de
alguma forma auto propagar-se. Os memes podem ser ideias ou partes de ideias,
línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais, ou qualquer
outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida enquanto unidade
autônoma. O estudo dos modelos evolutivos da transferência de informação é
conhecido como memética. Quando usado num contexto coloquial e não especializado, o termo meme pode significar apenas a transmissão de informação de uma
mente para outra. Este uso aproxima o termo da analogia da “linguagem como
vírus”, afastando-o do propósito original de Dawkins, que procurava definir os
memes como replicadores de comportamentos. Ainda que tal possa surpreender
alguns defensores da memética, conceitos similares ao de meme antecedem em
muito a proposta de Dawkins, ocorrendo por exemplo no ensino Sufi, segundo o
qual os Muwakkals são considerados como entes autônomos e elementares que
constroem o pensamento humano. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/
Meme.> Acessado em: 15 jan. 2012.
lix

Como por exemplo as atividades de pesquisa, roteirização e produção de
vídeodanças, ensaios fotopoéticos, performances e documentários desenvolvidas
no “Projeto Corpos Telúricos” da Companhia de Dança Contemporânea e do Laboratório de Imagem e Criação em Dança.
lx

Seu Jorge, escultor da região, em depoimento gravado em 2019 nos fala que
“Em mais ou menos 1945 e 1946 era muito difícil subir (Visconde de Mauá). As
pessoas iam a cidade buscar coisas na quarta-feira e só retornavam no sábado.
Havia um hotel que buscava as pessoas da cidade para o hotel em um cargueiro,
um era colocado ao lado do outro - pra equilibrar o peso - dentro do balaio. Se
tivesse uma pessoa só que pesasse 60 kg tinha que ser colocada uma pedra no
outro balaio pra poder dar o peso certo. Não sabiam andar a cavalo, tinha que
ser no cargueiro. O cargueiro eram dois balaios grande, um do lado e o outro do
outro, colocados em cima da cangaia. Nessa mesma década só tinha uma estradinha muito vagabunda, estradinha apertadinha, tinha movimento nenhum quase,
então a gente pousava na estrada, fechava ali um pedacinho da estrada, não existia carro. Quando chegou carro em Mauá foi a novidade que deu na vida, o pessoal
ficava tudo doido pra ver aquele carro chegando, um caminhãozinho pequenininho,
o pessoal ficava tudo doido pra ver aquele carro. Muita gente pensava que era
bicho e saia correndo pro mato. Tinha um carrinho carregando duas pessoas só.
lxi

.

296

.

Tinha que ser pessoa muito bem arrumada pra entrar dentro do carro, senão não
entrava não. Se estivesse de gravata bem engravatado entrava, senão não entrava no carrinho dele não. Caminhão foi muito antes desses carrinhos. Tinha dois
só carrinhos aqui, não sei se ainda tem aí em cima, aqueles automoveizinhos que
tinha aquela capotinha por cima. O pessoal ficava tudo encantado de ver aquele
bichão chegando.
No Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa palavra parâmetro é descrita como “variável ou constante à qual, numa relação determinada ou numa
questão específica, se atribui um papel particular e distinto das outras variáveis
ou constantes.”(AURÉLIO, 1986, p. 1267) No contexto dos Fundamentos da
Dança de Helenita Sá Earp, parâmetro é definido como referencial que abrange
realidades qualitativas como quantitativos da corporeidade, portanto fica afastada a possibilidade de utilizá-lo num sentido limitado ou reducionista.
lxii

A visão de ciência utilizada neste livro pode ser entendida tal como foi expressa na Declaração de Veneza, no Comunicado final do Colóquio “A Ciência diante
das Fronteiras do Conhecimento”, organizado pela UNESCO, com a colaboração
da Fundação Giorgio Cini (Veneza, 3 a 7 de março de 1986) nos seguintes termos: O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento interno, chegou
aos limites em que pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento.
Neste sentido, reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua oposição, mas sua complementaridade. O encontro
inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo
permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo
num novo racionalismo, que poderia levar a uma nova perspectiva metafísica. Recusando qualquer projeto globalizante, qualquer sistema fechado de pensamento,
qualquer nova utopia, reconhecemos ao mesmo tempo a urgência de uma procura
verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências “exatas”, as ciências “humanas”, a arte e a tradição. Pode-se dizer que este enfoque
transdisciplinar está inscrito em nosso próprio cérebro, pela interação dinâmica
entre seus dois hemisférios. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do
universo e do homem, poderia assim nos aproximar mais do real e nos permitir
enfrentar melhor os diferentes desafios de nossa época.”
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000685/068502por.
pdf.> Acessado em: 15 jan. 2012.
lxiii

Esta dinamogênia deve ser entendida como operadores e forças que engendram as formas. (BULCÃO, 2010, p 38) Utilizamos este conceito, no sentido de
que é a matéria em movimento quem comanda a forma, onde a obra de arte é
regida pela dialética da formação e da deformação, que se manifesta no intercambio estrutural da energia e da matéria. (SOUZA, 1995, p. 60) Neste sentido, a
forma é uma qualidade da matéria e não uma essência separada desta, como fica
evidencia na análise materiológica da forma presente em François Dagognet, que
absorve em sua filosofia, os conceitos de imaginação e racionalismo material de
Gaston Bachelard.
lxiv

Utilizamos este termo no sentido estabelecido na Teoria das Estranhezas,
como “cada ‘ponto’ se remete a cada um dos outros, de modo iterativo”. (MALUF, 2002, p. 77)
lxv

Em virtude da sua condição de ser, pela imaginação, aberto para a criação,
este ser humano ao se colocar em movimento corporal pode irromper em gestos expressando-se num fenômeno de totalidade, com uma presença corporal
intensa na disposição de cada movimento. “O ser que dura tem, portanto, no
instante presente em que se decide a realização de um desígnio, o benefício de
uma verdadeira presença (...) como móbil consciente de sua unidade, vivendo o interior a mobilidade total e una” (Bachelard, 1990a, p. 226). A partir do conceito
bachelardiano de Topofilia, do amor pelo lugar, poder-se-ia falar de uma Cinesiofilia,
do amor pelo movimento. Este ato de amor ao movimento é uma espécie de chave para uma abertura corporal maleável de transmutação. Um estar presente,
numa inteireza plena do psiquismo numa filiação amorosa com a ação exercida.
Neste ato, no próprio devir em dança, um salto se faz para dentro e para fora do
corpo, como um transbordamento, numa abertura de felicidade dinâmica. Penetrando na intimidade de um gesto somos por este ato dançante levados a regiões
insondáveis. Imersão cinética em forças anímicas-energéticas, o corpo que dança
comunga com o profundo. A dança é sempre este ato de comunhão onde se realiza um cosmos.
lxvi
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O termo Cinestética foi criado por Helenita Sá Earp para indicar a intensificação da percepção cinestésica no ser que se move com plena integração, o
que proporciona uma conscientização sensível da forma no corpo em movimento.
O termo Sonosfera foi cunhado por Suzana Machado para designar o conjunto
sonoro do corpo universal. Ver: RIBEIRO, Suzana Machado. O Imaginário Infantil,
Arte e Educação. In: Anais da Jornada de Pesquisadores em Ciências Humanas
da UFRJ, 1995, p. 9, b) Música e Jogos Dramáticos como Alternativas de Constituição do Real. In: Anais da III Jornada de Pesquisadores em Ciências Humanas
da UFRJ.1996, p. 18, c) Brincando com Música na escola. In: Anais da V Jornada
de Pesquisadores em Ciências Humanas da UFRJ,1999, p. 12.
lxvii

Segundo o Swami Sivananda em seu livro O poder do pensamento pelo Yoga
ele diz: Os pensamentos têm vida (...) quanto mais potentes mais depressa eles
frutificam (...) O pensamento é uma força tremenda (...) as forças mentais serão
renovadas à proporção que os raios dispersos da mente forem agora sendo reunidos. (SIVANANDA, 1971, passim)
lxviii

Citação oriunda da apostila “Estudo do Movimento na Dança – Parte II- Movimento – Ritmo – Forma – Dinâmica: relações na Natureza, na Ciência e na Arte”
da professora Helenita que faz parte de um relatório de pesquisa escrito em
1975.
lxix

As partes e segmentos do corpo e suas articulações comportam os movimentos básicos da cabeça, da cintura escapular e dos membros superiores, do
tronco e seus segmentos - cervical, toráxico, lombar, da cintura pélvica e dos
membros inferiores. Para maiores informações sugerimos a leitura de: a) DANGELO, José; FATTINI, Carlo. Anatomia Humana – Sistêmica e Segmentar. 3ª ed.
Revista. São Paulo, Atheneu, 2011. e b) SCHÜNKE, Michael. Prometheus Atlas
de Anatomia: anatomia geral e aparelho locomotor / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher; com a colaboração de Jürgen Rude; ilustrado por Markus
Voll e Karl Weske. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
lxx

Segundo Marx, a práxis é uma atividade teórico-prática em que a teoria se
modifica constantemente com a experiência prática, que por sua vez se modifica
constantemente com a teoria. A práxis é entendida como a atividade de transformação das circunstâncias, as quais nos determinam a formar ideias, desejos,
vontades, que, por sua vez, simultaneamente, nos determinam a criar novas
circunstâncias e assim por diante, de modo que nem a teoria se cristaliza como
um dogma e nem a prática se cristaliza numa alienação. Disponível em: < https://
pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xis> Acessado em: 04 jan. 2019.
lxxi

Luisa Sabino Dutra, Mariana Pedro da Rocha, Malcon Mateus Freitas, Mariana Yoshida, Shirlene Paixão e Viviane Francisca da Silva.
lxxii

Neste sentido, sugerimos acesso à Web Série “Fundamentos da Dança de
Helenita Sá Earp - Estudo do Movimento. Base Deitada. Decúbito Dorsal”, onde
várias combinações dos movimentos básicos do corpo são realizadas. Disponível em: <https://www.helenitasaearp.com.br/videos-didaticos>. Acessado em:
29/12/2019.
lxxiii

Conceito desenvolvido por Tarthang Tulku em seu livro intitulado Conhecimento de Tempo e Espaço, editado no Rio de Janeiro, Associação Cultural do Grupo
Nyingma, 1995.
lxxiv

Topologia é o ramo da matemática que estuda os espaços topológicos, sendo
considerado como uma extensão da geometria. A palavra topologia é usada tanto
para descrever essa área de estudos quanto para designar o espaço topológico.
A Topologia é uma área muito ampla, com muitas subáreas. A divisão mais básica
é: 1) Topologia Geral, que investiga conceitos como compacidade, conexidade,
separabilidade; 2) Topologia algébrica, que investiga conceitos como homotopia e
homologia; 3) Topologia geométrica, que estuda as variedades e suas aplicações,
fibrados incluindo a teoria dos nós. Particularmente importantes no estudo dos
espaços topológicos são as funções conhecidas como homeomorfismos. Trata-se de funções que preservam a ‘estrutura topológica’ do seu espaço. Assim,
se entre dois espaços existe um homeomorfismo, então esses espaços são topologicamente indistinguíveis. Disponível em: <www. http://pt.wikipedia.org/wiki/
Topologia_(matem%C3%A1tica)> Acessado em: 22 set. 2011.
lxxv
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De certa forma, este relato mostra a influência do Yoga na sua teoria de
dança.
lxxvi

Conceito desenvolvido por Luigi Pareyson em seu livro Os problemas da estética, onde ele reflete sobre a arte como formatividade no sentido de que esta
é um “tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer (...) de
modo que a atividade artística consiste no “formar”, isto é, exatamente num
executar, produzir e realizar, que é ao mesmo tempo, inventar, figurar, descobrir.”
(PAREYSON,1997, p. 26)
lxxvii

Em Ponto e linha sobre Plano, Vassily Kandinsky faz uma análise microscópica
de três elementos básicos da forma. Valerie Preston-Dulop aponta algumas conexões entre as teorias da cor e da forma elaboradas por Kandisnky e as teorias
de dança de Rudolf Laban, que também estão embasadas em conceitos da forma
aplicados ao movimento corporal.
lxxviii

Para maiores informações sobre a aplicação dos elementos básicos visuais
na composição coreográfica a parir dos Fundamentos da Dança de Helenita Sá
Earp, ver SEIDLER, Lara Labirintos dos Espaços. elementos básicos na tensão
coreográfica. Niterói, UFF (Dissertação de Mestrado), 2007, p. 102 - 133.
lxxix

A Física Clássica baseava-se na noção de um espaço absoluto, tridimensional, independente dos objetos materiais que contem e obedecendo às leis da
geometria euclidiana, mas também na noção de tempo como dimensão separada,
que igualmente absoluto, flui de maneira uniforme, independente do mundo material. Estas noções eram consideradas propriedades genuínas e inquestionáveis
da natureza. A crença que a geometria é inerente a natureza e não parte de um
arcabouço que lançamos mão para descrever a natureza, fez com que a geometria euclidiana fosse considerada como a verdadeira natureza do espaço. Foi necessário que surgisse Einstein para mostrar que essa geometria não é inerente
a natureza, mas fora imposta a ela pela mente humana. A filosofia oriental, ao
contrário da grega, sempre sustentou que espaço e tempo são construções da
mente. Desta forma, os antigos filósofos e cientistas orientais já demonstravam
a atitude que veio a se tornar tão básica na Teoria da Relatividade, ou seja, que
nossas noções de geometria não são propriedades absolutas e imutáveis, mas
construções intelectuais. Nas palavras de Ashvaghosha, “Que fique bem claro
que o espaço não é mais que um modo descritivo, sem existência em si mesmo.
O espaço apenas existe em relação à nossa consciência particularizante”. O
mesmo se aplica à nossa noção de tempo. Os místicos orientais ligam as noções
de espaço e tempo a estados particulares de consciência. Sendo capazes de ir
além do estado normal de consciência através da meditação, apercebem-se que
esses conceitos convencionais não são a última verdade. A apurada concepção
de espaço e tempo que resulta do seu sentir místico mostra-se, em muitos aspectos, semelhante ao conhecimento adquirido pela física contemporânea, como
é exemplificado pela Teoria da Relatividade. Qual é então esta nova perspectiva
em relação ao espaço e ao tempo que surgiu da Teoria da Relatividade? Baseia-se no facto de que todas as medições efetuadas no tempo e no espaço são
relativas. A relatividade dos acontecimentos no espaço era já um fato conhecido.
Era já tido como certo que a posição de um objeto no espaço poder ser definida
relativamente a um outro objeto. Isto é geralmente conseguido com o auxílio de
três coordenadas, e o ponto a partir do qual estas são medidas pode ser o local
onde se encontra o “observador”. Cf. em O Tao da Física de Fritjof Capra. Neste
livro ele traça um paralelo entre a física moderna (relatividade, física quântica,
física das partículas) e as filosofias e pensamentos orientais tradicionais, como
o taoísmo de Lao Tsé, o Budismo (incluindo o zen) e o Hinduísmo. Surgido nos
anos 70, O Tao da física busca os pontos comuns entre as abordagens oriental
e ocidental da realidade. Foi recebido com enormes críticas pelo campo ortodoxo
tanto da religião, quanto das ditas ciências atuais, as quais desprovaram muitas
das propostas de Capra em seu livro.
lxxx

Ued Maluf em uma das suas aulas no então Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Arte, hoje intitulado Programa de Pós-Graduação Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense, disse que “a palavra apolíneo, deriva do grego, onde a significa negação e pollos, múltiplos. Daí a – pollos =
único, então, apoloníneo seria a negação do múltiplo, por extensão apollaplásios
– sem multiplicidade.” (Maluf, 2002)
lxxxi
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Os trilhões de células minúsculas que compreendem nossa carne e nossos
ossos estão cheios de vida e vitalidade. O corpo humano, que parece tão compacto e sólido, é, de fato, um feixe de movimentos: forças em turbilhões que giram
juntos a velocidade ultrarrápida. O corpo físico é uma combinação de células
que se compõem de moléculas em movimento e que por sua vez, são feitas de
átomos em rotação. Essas formas diminutas, semi-inteligentes, compõem-se
de elétrons, prótons e nêutrons, manifestações das forças vitais vibratórias.
As forças vitais são centelhas dos pensamentos criativos da Inteligência Infinita
– Deus.”(YOGANANADA, 1997, p. 4) Esta citação de Paramahansa Yogananda
está disponível nas Lições da Self Realization Fellowship em: <http://www.yogananda-srf.org/> Acessado em: 22 ago. 2011. Paramahansa Yogananda teve sua
singular história de vida imortalizada no best-seller Autobiografia de um Iogue.
lxxxii

No livro Termos Filosóficos Gregos, Peters comenta que o termo grego é dynamis corresponde a energia ou energéia que significa potência e potencialidade,
funcionamento, atividade, ato e atualização. (1974, p. 58 e 73) Neste sentido,
“a energia quer dizer: qualquer capacidade ou força. Capaz de produzir um efeito
ou de cumprir um trabalho. Nesse sentido, se fala de energia espiritual e material, de energia nervosa e física. (...), mas o conceito fundamental (a partir da
relatividade e mecânica quântica) já não é o de energia, mas o de campo e toda
a distinção entre matéria e energia ou matéria e campo perdeu interesse.” (ABBAGNANO, 1970, p. 315)
lxxxiii

Quando realizados juntamente com uso de visualização criativa e atenção
concentrada, torna-se uma prática de pranayama, ou controle da energia, uma
das etapas da Raja Yoga descrita por Patanjali nos Yoga Sutras.
lxxxiv

lxxxv

Denominado Fluxo Contínuo no Sistema Laban.

É uma arte marcial chinesa reconhecida também como uma forma de meditação em movimento. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tai_chi_chuan>
Acessado em: 04 jan. 2019.
lxxxvi

Anotações recolhidas durante as aulas realizadas na disciplina Laboratório
dos Parâmetros da Dança D – EFA 307, ministrada do Curso de Licenciatura em
Dança ministrada pelas professoras Ana Célia de Sá Earp e Suzana Machado
Ribeiro em 2012/1.
lxxxvii

Segundo o Prof. Dr. Paulo Baeta da Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG, Rolf Gelewski “(...) foi o introdutor e organizador das bases curriculares
do primeiro curso superior de Dança do país, na Universidade Federal da Bahia
– UFBA, a partir de 1960, na qual, em 1962 fundou o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, onde atuou como coreógrafo e diretor artístico até o final de
1971. (...) Como Diretor e professor da Escola de Dança, estruturou e pôs em
prática vários métodos didáticos referentes ao ensino de improvisação, composição, coreografia em grupo, estudo de formas, estudo de espaço e rítmica,
sempre avaliando a dança como um meio para o desenvolvimento da consciência
e auto evolução”. (BAETA, 2012, p. 3). Seus principais cadernos didáticos que
abordam o diálogo entre a dança e a música são: a) Estruturas Sonoras 1. Salvador: Nós Editora, 1973. b) Estruturas Sonoras 2. Salvador - BA: Nós Editora,
1974. c) Proporção e Precisão: um método de rítmica com base em metros
gregos. Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1986. d) Rítmica Métrica (Um método
didático para o ensino de rítmica). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1967.
e) Ver, Ouvir, Movimentar-se. Salvador: Nós Editora, 1973.
lxxxviii

Quando ouvimos música podemos compreender seus elementos separadamente. Ao investigar sobre como aprendemos música, Edwin E. Gordon (2000, p.
20) afirma que é por meio da métrica que conseguimos compreender uma sintaxe
rítmica. Para Gordon o ritmo se define por três elementos: os macros tempos,
os micros tempos e o ritmo melódico. Ele nos diz que o único modo de compreender o ritmo musicalmente é por meio do movimento do corpo e da audição do
movimento do corpo. Para tanto destaca autores que estudaram essa percepção
rítmica: Dalcroze e Laban.
lxxxix

Depoimento colhido durante as atividades de planejamento das aulas da disciplina Laboratório dos Parâmetros da Dança D - EFA 307, ministrada para o
Curso de Licenciatura em Dança em 2012/1.
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Murray Schafer ao refletir sobre a importância do silêncio na música cita “a
experiência de Jonh Cage na câmera de prova de som (anecóica), onde ouviu estes
dois: o grave da circulação e o agudo do sistema nervoso em funcionamento”.
(1992, p. 71)
xci

Quando a professora Helenita Sá Earp se refere à dança como uma grande
sinfonia plástica, sonora e cromática, este raciocínio está em conjunção com a
concepção da música de que, na escala cromática, semitom ou meio tom é o menor intervalo adotado entre duas notas na música ocidental (no sistema temperado). O menor intervalo entre dois sons é, na verdade, a diferença de uma vibração, por exemplo, entre uma nota com dez vibrações e outra com onze vibrações
por segundo. O sistema musical ocidental utiliza somente uma seleção semitonal
dos sons existentes. Algumas culturas orientais usam frações menores que um
semitom, como os microtons e o coma. A escala temperada consiste na divisão
da oitava em doze semitons iguais. Instrumentos temperados são instrumentos
de som fixo como piano, órgão, violão, que produzem as notas da escala temperada. Instrumentos não temperados são instrumentos que não tem som fixo como
violino, contrabaixo acústico, trombone, canto e etc. E podem produzir as notas
da escala natural. Quando se refere à plasticidade, está em conjunção com as
diferentes condições dos semitons e possibilidades de sonoridades incluindo o
semitom natural, diatônico ou cromático. O semitom natural é formado por notas
naturais, o semitom diatônico por notas diferentes e o semitom cromático é formado por notas de nomes iguais, mas com acidentes. (ADOLFO, Antônio, 2002,
p. 74) Segundo Schaffer “Hoje todos os sons pertencem a um campo contínuo
de possibilidades, situado dentro do domínio abrangente da música. Eis a nova
orquestra: o universo sônico! E os novos músicos: qualquer um e qualquer coisa
que soe!” (1992, p.121)
xcii

Ver o artigo “Helenita Sá Earp e suas propostas para abordagens criativas
da formação técnica de intérpretes na dança contemporânea” In: Anais do I Congresso Brasileiro de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, São Paulo:
1999, v. 1.
xciii

Ver em: BULCÃO. M. O Gozo do Conhecimento e da Imaginação: Françõis
Dagognet diante da Ciência e da Arte Contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad X,
2010, p. 233 - 234.
xcic

Ver COHEN, Renato. Work in Progress na cena Contemporânea. São Paulo:
Perspectiva, 1999, p. 1 e 2.
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O editor e os autores manifestam seu agradecimento ao
Departamento de Arte Corporal e à Escola de Educação
Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), pela atmosfera acadêmica que
contribuiu, com este trabalho,para o resgate do legado
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