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RESUMO: A proposta desta pesquisa é de refletir esteticamente sobre as práticas de ecoperformatividade envolvidas na roteirização e produção de vídeodanças, ensaios foto-gráficos e
performances no contexto do Projeto Corpos Téluricos – a videodança com suporte da
ecoarte. O trabalho tem como pólo teórico-metodológico a Teoria de Princípios e Conexões
Abertas na Dança de Helenita Sá Earp, onde a corporeidade se manifesta numa rede de
originação interdependente do ser humano com a natureza, recorrendo a categorias e temas
presentes na Fenomenologia da Imaginação Criadora de Gaston Bachelard no sentido de
subsidiar a reflexão estética sobre a poética do movimento em suas interações com a água,
terra, folhas, raízes, pedras e árvores. Como resultados, a pesquisa pretender demonstrar
como diferentes formas de interação do corpo em movimento com as forças da natureza
podem ressignificar o ser humano na dança como forma de arte contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Corpo. Ecoperformatividade. Helenita Sá Earp.
A ECOPERFORMATIVIDADE E A POÉTICA DAS SITUAÇÕES DO CORPO
NO ESPAÇO
ABSTRACT: The proposal of this research is to reflect on ecoperformativities pratices involved
in videodances, photographic essays and performances choreographic composing creative
processes developed in Corpos Téluricos Project. The work has as theoretical-methodological
pole Helenita Sá Earp’s Theory of Principles and Open Connections in Dance, where the
corporeity manifests itself in a network of interdependent origination of the human being with
nature. Categories and themes present in Gaston Bachelard Phenomenology of the Creative
Imagination are analised in the sense of subsidizing aesthetic reflection on the poetics of the
movement in its interactions with water, earth, leaves, roots, stones and trees. As results, the
research intends to demonstrate how different forms of body movement interaction with nature
forces can resignify the human being and dance in the contemporary arts realm.
KEYWORDS: Dance. Body. Ecoperformativity. Helenita Sá Earp.
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Considerações iniciais
A proposta desta pesquisa é refletir esteticamente sobre práticas de movimento
envolvidas na roteirização e produção de vídeodanças, ensaios fotográficos, performances,
figurinos e documentário desenvolvidos no contexto do Projeto Corpos Téluricos – a
Videodança com Suporte da Ecoarte.
Discutimos com base nos conceitos de Corpo Ambiental da Teoria de Princípios e
Conexões Abertas de Helenita Sá Earp, de Imaginação Material da Fenomenologia da
Imaginação Criadora de Gaston Bachelard e da relação entre Originação Interdependente e
Lucidez do Budismo; como as conexões do ser humano com o meio ambiente envolvidos na
pesquisa de movimento, roteirização e composição coreográfica das obras desenvolvidas no
âmbito desta pesquisa podem estabelecer poéticas de significação e ressiginificação do corpo
e da natureza no contexto da dança como forma de arte contemporânea.
“Corpos Telúricos” em sua primera edição1 estava centrado na pesquisa, roteirização e
produção de duas videodanças e de uma vídeo-performance-instalação, intituladas
respectivamente de “Água das Origens - Eau des Origines” (2005); “Passo Passo - Pas à Pas”
(2006) e “Projeção Telúrica” - Projection Tellurique” (2007). Estas obras participaram de
expressivos eventos artísticos nacionais e internacionais.
As vídeodanças “Água das Origens” e “Passo a Passo” foram filmadas em rios, matas,
montanhas e cachoeiras do Parque Nacional do Itatiaia e na região de Visconde de Mauá.2
Juntamente com a produção, exibição e apresentação das videodanças e da performance, o
projeto organizou dois seminários que relacionavam a dança com a filosofia das imagens de
Gaston Bachelard.

1

Desenvolvido no período entre 2004 e 2012 pela Companhia de Dança Contemporânea - UFRJ do Laboratório
de Imagem e Criação em Dança – LICRID, através do Programa de Iniciação Artística e Cultural – PIBIAC da
Pró Reitoria de Graduação - PR1 da UFRJ.
2
Sugerimos
o
acesso
ao
canal
do
YouTube
do
LICRID,
<https://www.youtube.com/channel/UCOVZMOr6Cqp3q_kzRNKUz5Q/videos?view_as=subscriber>
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O projeto foi retomado com a pesquisa e produção da videodança “A partir da Terra”
(2017). Este ensaio audiovisual nasceu de um estudo 3 onde uma intérprete-criadora
gradualmente se verticaliza em um ambiente não controlado, modificando e sendo modificada
pela chuva, areia e vento, numa atmosfera de integração entre corpo e natureza.
A pesquisa atualmente está centrada na criação de ensaios fotopoéticos, performances
e videodanças onde o corpo e o movimento se fundem com a água, terra, lama, pedras,
folhas, raízes e árvores. Também são feitas investigações criativas que unem moda e
ecologia através da confecção de figurinos com materiais recolhidos na natureza. Por fim, um
documentário com artistas da região de Visconde de Mauá está sendo filmado.
A noção de Corpo Ambiental, que estrutura diversas ações criativas desta pesquisa
implica, por sua vez, em toda uma concepção do que seja a própria dança, a criação e o
movimento. Nessa perspectiva, as concepções de movimento para uma corporeidade
distendida no espaço, extrapola uma visão segmentada de destrezas e habilidades motoras,
exigindo que o processo de ensino e criação na dança que envolve práticas na natureza –
Ecoperformatividade – seja dimensionado para absorver metodologias adequadas à
aquisação de novos conhecimentos.
Corporeidade, Originação Interdependente e Lucidez
“Corpos Telúricos” tem como polo teórico-metodológico a Teoria de Princípios e
Conexões Abertas na Dança de Helenita Sá Earp. Esta teoria desenvolve referenciais abertos
- princípios filosóficos, pressupostos epistemológicos e metodológicos – que são capazes de
instaurar agentes diversificadores da linguagem corporal no sentido de promover um
desenvolvimento holístico de habilidades motoras, interpretativas e criadoras na dança.
Este modo de conhecer a dança pode facilitar o acesso não fragmentado entre
diferentes processos de ensino e criação na dança, onde a corporeidade é vista através de

3

Através do Projeto “ A Poética das Situações do Corpo no Espaço” - PIBIAC / PR1 da UFRJ.
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seus aspectos como movimento-espaço-forma-dinâmica-tempo, como expressa Elena Garcia
nas seguintes palavras:
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. (2009, p. 67)

Estes aspectos da corporeidade são denominados Parâmetros da Dança. Estes são
concebidos como princípios geradores e diversificadores das ações corporais. Desta forma,
os Parâmetros da Dança e seus Agentes de Variação permitem simultaneamente, tanto a
delimitação de especificidades da ação corporal, como tambem, a conexão destas
especificidades em expansões ilimitadas.
A metodologia de ensino e criação na dança utilizada nesta pesquisa parte de
situações exploratórias originárias presentes nos próprios atributos intrínsecos da
corporeidade, em seus aspectos de movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. Estes
atributos estão presentes na corporeidade humana como também nos demais fenômenos do
universo.
Estes apectos são princípios imanentes que estão presentes em todas as coisas. Isto
nos permite, por exemplo, relacionar a corporeidade do ser humano com a corporeidade de
pedras, árvores, folhas, lama, água; pois forma, função, estrutura, arranjo e configuração se
caracterizam como aspectos comuns das artes e ciências.
Como não se tem nenhum padrão de movimento a seguir e como a pesquisa de
movimento é ilimitada, uma pessoa pode dançar em diferentes ambientes, tanto naturais
como construidos, portanto em toda e qualquer situação do corpo no espaço instauradora de
uma mobilização poética, seja ela qual for.
Podemos relacionar o movimento corporal e entende-lo como pertencente à
corporeidade de todas as coisas, o que facilita o uso de imagens e símbolos, em estreita
vinculação com o conhecimento detalhado da diversificação do movimento.
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A corporeidade é aqui entendida como um campo de interações conceito este que está
esta intimamente ligado ao 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 aversos que causam sofrimento. Quando este processo é plenamente
conscientizado, as escolhas são feitas em função do amadurecimento da psiqué e da
sabedoria decorrente que envolve o contato com a realidade numinosa.4
É por isso que nos Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp (Teoria de Princípios e
Conexões Abertas na Dança), 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 impulsionam as suas aspirações mais elevadas, retirar impurezas cerceadoras e
fortalecer tendências positivas que fortificam a vontade e ajudam a criar um campo
vibracional, onde a beleza, harmonia e a verdade podem 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 emocionais.
Podemos fazer uma metáfora do Ser como luz5, que ao passar por um prisma se
polariza em muitas cores, assim o Ser é luz enquanto núcleo essencial, o prisma é o
4

Númeno ou noúmeno (do grego νοούµενoν) é um acesso que se tem a uma realidade sem a ajuda dos
sentidos. termo é geralmente usado em contraste ou em relação com fenómeno, que em filosofia se refere ao
que aparece aos sentidos. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeno> Acessado em: 31
ago. 2018.
5
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)
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complexo corpo-mente e os raios são a multiplicidade das nossas ações no mundo. Se o
corpo-mente, (o prisma), é translucido toda a ação é rica, plena, vivificada, em sua
potencialidade. Para que a mente fique translúcida é importante esvaziar-se de
condicionamentos e fixações.
O tema do autoesvaziamento, Sunyata (Vazio dos Budistas), aponta para uma união
entre dança e mística, que pode ser relacionado com a noção de repercussão proposto por
Bachelard. Na repercussão, os fatos memoriais de nossa existência ou de nossa psicologia
pessoal momentaneamente desaparecem e somos invadidos pela presença de forças
arquetípicas imemoriais. Pela repercussão saímos da temporalidade comum, horizontal e
passamos a ascender numa temporalidade vertical. Conceito fundamental da fenomenologia
bachelardiana, a repercussão se refere ao signo do homen em estado de criação, do homen
feliz; ao passo de que a ressonancia, outro conceito-chave, se vincula com a noção de
personalidade, com seus hábitos, costumes e valores; o eu empiríco e psicológico.
Neste contexto, podemos dizer que a corporeidade passa a ser uma espécie de
mandala onde o ser humano se abre para o seu ilimitado ser e deixa de ser determinado pelo
seu ego condicionado. O movimento feito com plena atenção – mindfullnes 6- envolve a
otimização constante, rica e ilimitada do fazer, pensar e sentir como caminho para a lucidez.
Quanto mais pura, livre e aberta for a mente, maior será a tomada de consciência entre a
pluralidade e sua origem, entre o Ser e o múltiplo. De tal modo que existe um contínuo "entre
a luz e os seus raios" e nesse sentido os raios são apenas aspectos da luz, em si mesmos,

6

O termo mindfulness designa um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a
experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e tolerante, dirigida a todos os fenômenos que
se manifestam na mente consciente — ou seja, todo tipo de pensamentos, fantasias, recordações, sensações e
emoções percebidas no campo de atenção são percebidas e aceitas como elas são. E definido como a
capacidade de estar presente, o estar consciente do que se passa à nossa volta, das emoções que vamos
sentindo ao longo do dia e do nosso próprio corpo.
O treinamento e aprendizado dessa forma de atenção, geralmente se dá através de técnicas de meditação e de
outros exercícios afins, permitindo ao indivíduo uma maior tomada de consciência de seus processos mentais e
de suas ações.
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luz incolor. (EARP, 2011, p. 43 - 44)7 Desta forma, o campo da corporeidade fica permeável
ao fluxo da intuição criadora.
Do ponto de vista da corporeidade e da multiplicidade, existe a relação de co
emergência, 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.
Assim, a corporeidade se distribui entre energia e matéria. As formas visíveis no
universo são o resultado das vibrações densas e sutis que se atraem entre si, por forças e
afinidades, caracterizando diferentes temporalidades existências. Neste contexto, a
corporeidade não se estabelece apenas como uma realidade fisicalidade em sua natureza
anatômica-fisiológica visível, mas sim como um campo maleável de expressão do Ser num
continuum de interações entre o indívíduo, grupo e ambiente.
Ecoperformatividade e a poética das Situações do Corpo no Espaço no contexto do
Projeto “Corpos Telúricos”
Em seus estudos sobre o imaginário, Bachelard enfocou diferentes devaneios ligados a
imaginação do movimento, do contato do corpo com a água, ar, terra e fogo, da memória, da
cosmicidade, entre outros. A imaginação material estabelece uma tetralogia de arquétipos –
água, ar, terra e fogo – entendidos como matérias - imateriais, energias internas in-formes,
que se ativam em combinações e predominâncias no cogito do criador. Neste sentido, a
imaginação é uma espécie de voo ambivalente que nos permite vivenciar diferentes estados
7

Texto oriundo das apostilas datilografadas: a) “Fundamentos Filosóficos, 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 em 2011 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.
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do corpo em movimento. A criação da obra de arte é regida pela dialética material da
formação e da deformação, que se manifesta no intercambio estrutural da energia e da
matéria. (SIMÔES, 1995, p.60)
Essa visão bachelardiana se entrelaça de modo íntimo com a noção de Corpo
Ambiental de Helenita Sá Earp que estabelece a ideia de uma interconectividade entre a
corporeidade humana e os outros tipos de corporeidade do universo.
A matéria possui três estados sólido, líquido e gasoso. No corpo humano as variações
e a manutenção da forma física dependem da boa relação entre estes três estados. A
interação entre os estados da matéria não só é uma das condições da existência corporal,
mas também é fundamental para a criatividade. Pois é justamente a vivência e a
experimentação entre solidez e fluidez nas interações entre as formas – individual, grupal e
ambiental – que amplia a maleabilidade expressiva e funcional do corpo em movimento.
As relações entre os diferentes tipos de corporeidades – humanas e não humanas –
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 contato das partes do corpo com o meio ambiente estabelece inúmeras Situações do
Corpo no Espaço: suspensão, flutuação, submersão e sustentação. A relação entre o peso
corporal e o contato das partes do corpo com o ambiente sólido (chão) estabelece as Bases
de Sustentação. São caracterizadas pelos diferentes apoios do corpo em superfícies sólidas.
Estas bases podem ser vertidas e invertidas, puras e combinadas. São as bases de pé,
sentada, ajoelhada, deitada (decúbitos 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 alancancas e estruturas do corpo de modo distinto
dos movimentos realizados na base sentada ou na deitada.
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Contudo, antes de analisar os principais temas e protocolocos de criação envolvidos na
produção de produção de vídeodanças, ensaios fotográficos, performances e documentário
desenvolvidos no contexto do Projeto Corpos Téluricos, façamos uma exposição geral de
relações exploratórias de fusão do corpo com a água, terra, lama, pedras, folhas, raízes,
vento, arvores e plantas desenvolvidas a partir de dois conceitos-chave presentes nos
estudos de Earp, os de Movimento Potencial e Movimento Liberado.
O Movimento Potencial é uma ação em busca de uma convergência de forças na
corporeidade, em busca de diminuir a dispersão, e, assim, dinamizar a atenção na ação. O
Movimento Potencial ajuda a conduzir a pessoa em um estado de concentração. Contribui
para uma intensificação da percepção cinestésica da forma, e, também pode, dependendo da
atitude mental e emocional, promover o relaxamento psicossomático e a meditação. O
Movimento Liberado é um movimento de exteriorização e mudança, isto é, 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.
Movimento Potencial e o Movimento Liberado, quando estimulados, e dinamizados,
provocam diferentes estados na consciência humana, assim como, sua relação na fisicalidade
provoca 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, 1974, p. 7) Se apresenta como a energia latente e
circulante que atua constantemente, ocorrendo de modo pouco perceptível sem mudança da
trajetória aparente. O Movimento Liberado é caracterizado pela mudança em trajetórias no
espaço. (Figura 1) 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 e situações no espaço.
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Figura 1 – Yuri Rodrigues de Souza, Yasmin Moreira e Ananda de Sá Earp Meyer no Vale da Santa
Clara - em Maringa/ MG, julho de 2018.

Fonte: Laboratório de Imagem e Criação em Dança. Foto - Mateus Paiva

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. Corpos que
tem menos movimento externos são mais coesos e fortes como as pedras, por exemplo. Mas
isso não quer dizer que estes corpos não tenham um movimento interno muito intenso, pois
se assim não fosse, não se manteriam enquanto pedra.
Um movimento sem trajetória visível no espaço, tende a gerar uma intensidade interior,
totalmente diferente da proporcionada pelo Movimento Liberado. Como estar em Movimento
Potencial em uma pedra de diferentes formas? Podemos estar espalhados, recolhidos,
deitados, sentado, de pé, em bases combinadas, em suspensão, envolto por outras pedras,
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por exemplo. O que acontece então, o que isso traz ao interprete-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?
Um novo pricípio 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.
(KEEPIN, 2016, p. 21)

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? (Figura 2) Se nesta água não tem correnteza,
for um riacho tranquilo, o corpo pode boiar, se for fundo, pode ficar submerso. Ou se for na
superfície, e se houver um leito com areia onde a pessoa possa ficar, ela poderá ser tocada
levemente pela água. Isto pode resultar em uma forma de relaxamento. A água plasma suas
formas no corpo humano. E quando isto acontece nos transforma por inteiro.
Para bem distinguir essa ‘participação’ que é a própria essência do pensamento das
águas, do psiquismo hidrante, 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. (BACHELARD, 1989, p. 6)

Figura 2 – Jéssica Moreira no Rio Preto – Visconde de Mauá / RJ, maio de 2018.
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Fonte: Laboratório de Imagem e Criação em Dança. Foto - Mateus Paiva

Se nos entrelaçarmos em águas de rios onde existem correntezas, as correntezas vão
moldando aquele corpo que ali se situa. Então a Entrada da Força vem de um outro corpo, do
corpo da água.
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 de modo
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 de 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, estabelecem relevos
na movimentação, de forma à salientar visualmente esta parte, que sobressai sobre as outras.
Estas Entradas da Força podem ser feitos em Movimento Potencial e Movimento Liberado.
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Outra importante corporeidade a ser vivida é a corporeidade das cachoeiras. Utilizar a
queda das águas sobre o corpo. Aquela água sempre batendo em uma parte ou em várias
partes do corpo e do corpo como um todo tem um grande valor terapêutico.
Estar numa relva provoca um psiquismo totalmente diferente do estar em baixo dos
galhos de uma árvore, por exemplo. Assim como deitar ou se sentar sobre folhas secas,
úmidas ou sobre barro. (Figura 3) O Movimento Potencial e Liberado junto das árvores
também é um tema de revelancia para este estudo. Uma espécie de devaneio vegetante se
instaura em quem fica na floresta.
Figura 3 – Yasmin Moreira no Vale da Santa Clara - em Maringa/ MG, julho de 2018.

Fonte: Laboratório de Imagem e Criação em Dança. Foto - Mateus Paiva

Entra em jogo a textura das superfícies das coisas com as quais se entra em contato.
(Figura 4) Se é áspera e dura ou se é macia e mole. Estes toques despertam sensibilidades,
diferentes emoções no corpo. Conforme a pessoa adquire capacidade de lidar com ambientes
hostis, passa a receber os benefícios de estar nas superfícies das rochas duras. Em relação
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às superfícies, às texturas, quando você experimenta uma folha deslizar suavemente em sua
pele, isso também causa outra sensação, a de conforto.
Figura 4 – Emile Rodrigues Dutra no Vale da Santa Clara - em Maringa/ MG, julho de 2018.

Fonte: Laboratório de Imagem e Criação em Dança. Foto - Mateus Paiva

É necessário saber lidar com essas ambivalências, pois estas são importantes e
exigem uma preparação emocional. Isto faz com que a pessoa vá descobrindo outras atitudes
mentais, de inclusive se beneficiar com banhos em águas muito geladas.
Na água, em flutuação, você é sustentado por uma superfície maleável e em
submersão, e assim, você experimenta outro tipo de sustentação aquática. Nas águas
geladas que ficam nos rios da região alta do Parque Nacional do Itatiaia e em Visconde de
Mauá, encontram-se verdadeiras piscinas naturais e muitas corredeiras. Encontra-se locais
com “duchas” naturais. Os leitos dos rios são rochosos, o que proporciona várias práticas de
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movimento, tanto nas pedras como nas águas. Assim como na mistura que se dá entre a
vegetação, água e pedra.
Figura 1 – Yuri Rodrigues de Souza, Yasmin Moreira e Ananda de Sá Earp Meyer em Maringa/ MG,
julho de 2018.

Fonte: Laboratório de Imagem e Criação em Dança. Foto - Mateus Paiva

Nestes ambientes acima mencionados, inúmeras improvisações foram realizadas,
envolvendo temas ligados ao potencializar e liberar uma parte do corpo na terra, outra parte
na água, na lama e outra ainda na vegetação de maneira geral.
Considerações finais
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A videodança “A partir da Terra” foi exibida no IV Seminário Internacional de Arte - SIA
2017 no Foyer do Teatro João Paulo II da Pontifícia Universidade Católica de Minas Geras PUC Minas, realizado na cidade de Belo Horizonte. como parte da Instalação "Sobre o Dorso:
Foto-Vídeo-Performance". A utilização da Teoria de Princípios e Conexões Abertas na Dança
de Helenita Sá Earp, também conhecida como Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp,
permite instaurar eixos de roteirização e criação coreográfica de forma detalhada no em
práticas que relacionam a dança no contexto da ecoperformatividade.
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