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AS CINCO PELES:
A INVESTIGAÇÃO DE SI COMO MATRIZ DRAMATÚRGICA
NO ENSINO DE DANÇA
Prof. Dr. Éden Peretta (DEART/UFOP)

Resumo
O presente artigo tem como objetivo compartilhar o processo criativo de composição
dramatúrgica proposto na disciplina “Expressão Corporal IV” junto aos alunos do curso de
graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Inspirados na concepção
de corpo plural proposta pelo pintor austríaco Friedensreich Hundertwasser, os alunos da referida
disciplina puderam investigar as diversas “peles” que compõem suas corporeidades, buscando
assim elementos de suas poéticas pessoais que pudessem ajudá-los na estruturação do tecido
dramatúrgico e coreográfico de suas cenas finais.
Palavras-chave: dança-teatro, processos compositivos, Hundertwasser, educação.

THE FIVE SKINS:
INVESTIGATION OF SELF AS A DRAMATURGICAL
MATRIX FOR TEACHING DANCE
Abstract
This article aims to share the creative process of dramaturgical composition proposed in
discipline “Body Expression IV” to the students of the undergraduate course in Performing Arts at
Federal University of Ouro Preto. Inspired by the concept of plural body designed by the Australian
painter Friedensreich Hundertwasser, students of this discipline could investigate the various
“skins” that compose their corporeity, looking for those elements of their personal poetics that
could help them in stucturing the dramaturgical and coreografic tissue of their final scenes.
Keywords: dance theater, compositional process, Hundertwasser, education.

primeiros passos
No segundo semestre de 2011 fui encarregado de ministrar a disciplina “Expressão
Corporal IV” junto ao curso de licenciatura em Artes Cênicas oferecido por meu Departamento
(DEART/UFOP). Além dos alunos regulares, também se inscreveram na referida disciplina alguns
alunos de outros períodos e cursos (bacharelados em Interpretação Teatral e Direção Teatral),
fazendo com que o trabalho fosse de alguma forma enriquecido por diferentes olhares e múltiplas
poéticas.
Durante o planejamento da disciplina, deparei-me com uma ementa1 tão concisa quanto
aberta, a qual acabava permitindo inúmeras re-interpretações e re-apropriações, uma vez que
propunha investigações seja de cunho mais técnico (o trabalho com técnicas corporais e de
respiração) como de cunho mais criativo (a criação da cena, propriamente dita, baseada em uma
matriz pessoal). Debrucei-me, portanto, sobre cada conceito levantado pela ementa afim de
mapear as possibilidades que teria para contribuir com a formação de meus alunos. Partindo de
meu universo de formação – fortemente pautado na dança e algumas práticas ditas “holísticas” –,
procurei levantar todas as técnicas “corporais e respiratórias” pelas quais tinha passado, com
intuito de sistematizar um percurso híbrido e coerente dentro da proposta formativa que gostaria
de oferecer. Grande parte da turma já era minha conhecida uma vez que tínhamos trabalhado
juntos no semestre anterior durante a disciplina “Expressão Corporal III: corpo na dança”, na qual
pude compartilhar com eles os principais fundamentos de meu trabalho, ao mesmo tempo em que
foi possível conhecer um pouco a poética de cada aluno (ou ao menos o seu “esboço”).
Uma vez elencadas e sistematizadas as tais “técnicas”, resolvi concentrar-me sobre
aquilo que considerei realmente o coração da disciplina, isto é, o processo de criação e
composição final, no qual cada aluno deveria construir uma cena baseada em sua “antropologia
pessoal”. O primeiro impulso que tive foi tentar entender melhor e problematizar esse estranho
conceito denominado “antropologia pessoal”, pois parecia ser a matriz principal para os trabalhos.
Sinceramente confesso que tal expressão pareceu-me de início muito dissonante, mesmo sem ter
conhecimentos mais aprofundados nos estudos antropológicos. Foi assim que tive que iniciar
tanto uma longa pesquisa bibliográfica como incontáveis discussões com muitos amigos
antropólogos, a fim de esclarecer o que aquela intrigante expressão poderia indicar.
Partindo do campo das Artes Cênicas, obviamente que as discussões sobre a Antropologia
Teatral de Eugenio Barba se ofereceram como primeiro âmbito de reflexão ao qual poderíamos

1
Ementa oficial da disciplina ART 510 – Expressão Corporal IV: “O corpo no teatro. Respiração como foco da
ação. Técnicas corporais como foco da ação. Aplicação cênica. Criação de cenas baseadas na antropologia
pessoal”.

recorrer. Arriscaria também afirmar que o autor da referida ementa provavelmente tinha os
estudos de Barba como referência quando procurou delimitar as pretensões da disciplina.
Contudo, parece que faltou um pouco mais de precisão conceitual e de clareza nos objetivos
desejados, afinal “antropologia pessoal” apresenta-se como um binômio contraditório por
excelência.
O termo “antropologia”, de forma mais ampla, nos remete principalmente aos estudos das
culturas humanas em todos os seus aspectos, servindo-se de dados e conceitos próprios de
diversas outras ciências, como a arqueologia, a etnologia, a etnografia, a lingüística, a sociologia,
dentre outras. Neste sentido, o termo “antropologia”, por definição, sempre se refere a dimensões
coletivas e inter-subjetivas construídas pelas sociedades humanas, uma vez que a “cultura” é
sempre inter-relacional. Indicarmos a possibilidade de existência de uma “antropologia pessoal”
pode nos conduzir, portanto, ao equivocado entendimento de que possa existir uma cultura
individual.
Atualmente os estudos antropológicos, e mais precisamente a perspectiva médica críticointerpretativa, apresentam um desenvolvimento ulterior dessas reflexões a partir da adoção de
chaves de leitura provenientes da filosofia fenomenológica, introduzindo assim um maior
protagonismo e centralidade à dimensão corpórea. Concebendo o corpo socialmente formado
como anel de conexão entre o sujeito e o mundo, essa perspectiva antropológica admite a
cumplicidade ontológica dessas esferas na construção da realidade social. O próprio sujeito,
portanto, se apresentaria enquanto produto final de um processo vivo e coletivo de construção do
mundo.
O centralidade do conceito de “incorporação”2 ao interno do universo semântico dos
referidos estudos, revela a sua relação orgânica com os princípios fenomenológicos propostos
pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty (1994). Influenciada, portanto, pela fenomenologia cultural,
essa perspectiva antropológica coloca em foco a importância da percepção do corpo na
construção do conhecimento, desestabilizando assim a habitual exclusividade da cognição nesse
processo. Desse modo, desloca a ênfase sobre o papel ativo do corpo na produção do sentido da
realidade social, apresentando uma concepção de cultura enquanto práxis corpórea; enquanto
produção cotidiana e carnal do “ser-no-mundo”.
Importantes antropólogos como Thomas Csordas (1990), Nancy Scheper-Hughes (2000) e
2 O conceito de “incorporação” (embodiment) ao qual se refere Csordas remete à subjetividade e à experiência
vivida, desvelando assim um “terreno metodológico indeterminado, definido pela experiência perceptiva e pelas
formas de presença e empenho no mundo” (CSORDAS, 2003, p. 46). Assume, portanto, uma atitude
metodológica que requer uma maior atenção à corporeidade, uma vez que os seus estudos não remetem
necessariamente ao corpo em si, mas principalmente a relação entre cultura e experiência, acolhida no “ser-nomundo” corpóreo.

James Clifford (1997), representantes dessa perspectiva crítica, oferecem uma releitura do corpo
enquanto fonte subjetiva e terreno intersubjetivo da experiência. Esse novo entendimento de
antropologia transcende, portanto, o papel passivo relegado historicamente ao corpo – enquanto
suporte de símbolos e representações –, emprestando-lhe dimensões mais ativas, por meio das
quais pode também produzir significados pautado em suas experiências.
Durante essas minhas pesquisas “antropológicas”, tive acesso também a uma perspectiva
que superficialmente poderia se aproximar daquela cunhada pelo autor da ementa. Ao invés da
equivocada “antropologia pessoal”, existiria sim, constituído historicamente, o campo investigativo
denominado “antropologia da pessoa”. Precursora do atual “perspectivismo cultural”, essa linha
de pesquisa antropológica nasceu dos embates científicos sul-americanos, que problematizaram
os modelos clássicos antropológicos utilizados pelos cientistas europeus para compreender as
estruturas simbólicas dos povos tradicionais africanos.
Diante da ineficácia3 de tais modelos na análise dos modos de vida das sociedades
tradicionais ameríndias, os antropólogos começaram a buscar os motivos de tal insucesso.
Identificaram assim alguns elementos transversais compartilhados por diferentes culturas nativas
da região sul-americana, ressaltando o protagonismo de um fator em específico: nessas culturas
os sujeitos não nasciam “pessoas”, e sim se construíam enquanto pessoas no decorrer de suas
vidas, enfrentando diversos ritos de iniciação e passagem. Em outras palavras, a “antropologia da
pessoa” passou a assumir a historicidade inerente à vida cotidiana como protagonista do
processo de constituição da identidade social de cada sujeito. Obviamente que, com isso, não
reinventaram a roda, mas poderíamos dizer que a fizeram girar de um outro modo.
Diante dessa frutífera imersão antropológica, decidi construir a proposta a ser desenvolvida
durante o semestre na referida disciplina fundamentada em alguns princípios básicos, a saber: a
impossibilidade conceitual de existência de uma cultura individual; a centralidade do corpo (ou da
práxis corpórea) na produção cotidiana da cultura; o processo histórico e a coletividade que
inerentemente compõe nossa identidade social, ou, em outras palavras, a pluralidade de
elementos e seres que nos constituem enquanto pessoas.
Baseado nessas indicações, propus aos meus alunos e alunas a construção de
“dramaturgias de si”, isto é, a estruturação de composições cênicas fundamentadas na história
pessoal de cada um. Ou melhor, fundamentadas na análise poética dos múltiplos elementos que
os constituem enquanto “pessoas”, bem como no cruzamento “fantástico” desses elementos entre

3
Não é o objetivo do presente artigo realizar qualquer juízo de valor sobre as distintas perspectivas
antropológicas, e sim apenas ressaltar as singularidades que distinguem cada uma e, principalmente, aquilo que elas
contribuíram para a estruturação de minha proposta de trabalho na disciplina.

si, sobre o qual falaremos mais adiante.
Uma vez elaborada a proposta, faltava-me somente uma referência concreta para
emprestar-lhes como matriz de análise, a partir da qual poderiam explorar cada elemento ao
interno de categorias que os guiassem no processo compositivo. Assim, quando pensei em uma
matriz que representasse o corpo composto por sua pluralidade, isto é, um corpo que assumisse
matizes da alteridade na constituição de si, imediatamente ofereceu-se à minha memória a obra
do pintor Friedensreich Hundertwasser, a qual tive a oportunidade de estudar mais
detalhadamente em minha dissertação de mestrado4.
corpo multi-epidérmico
“Oscar Wilde salientou que as pessoas não viam os nevoeiros antes que certos poetas e
pintores do século XIX lhes ensinassem como fazê-lo” (SONTAG, 1987, p. 20).

As artes plásticas nos trouxeram assim a representação, bem como o relato de
experiência, de um corpo multi-epidérmico, um corpo com cinco peles e múltiplas dimensões. Um
corpo composto pelas relações que estabelece e não somente pela matéria que é. O austríaco
Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser, polêmico pintor e arquiteto naturista, traz
uma outra concepção de corpo humano, desenhada sobre telas, cores e uma filosofia singular de
vida. Em seus traços e relatos é possível perceber a existência de um corpo plural, assimétrico e
curvo, um corpo lento e embolorado que se permite compor pelos matizes de suas alteridades.
Um corpo com cinco peles que se desenrola rumo ao infinito.
Nos traços de Hundertwasser, o corpo humano tem seu princípio em um eixo central e
abstrato denominado “eu-profundo”, desenrolando-se em forma de espiral, constituindo as suas
múltiplas peles em diversos níveis. Uma contínua e gigante pele que incorpora diferentes
dimensões, uma vez que se apresenta – muito mais do que uma simples membrana física – como
um nível de consciência: uma das múltiplas formas por meio das quais o ser humano pode
elaborar e encontrar o sentido de sua existência. É uma pele não superficial, e sim processual,
consolidando-se em uma direção concêntrica ao seu eixo fundador de forma osmótica5 e
pluridirecional. Neste sentido, essa pele plural seria concomitantemente, física e abstrata; uma
fronteira que empresta definições formais ao ser humano, ao mesmo tempo em que possibilita a
sua conexão com o além-de-si.
Em seu desenho, a epiderme – como a conhecemos – seria a primeira pele. A
materialidade das células e dos órgãos envolveria intimamente o chamado “eu-profundo” que a
4 “Alteridades da pele, fronteiras do corpo”, defendido junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física
da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2005.
5 Imagem trazida por Pierre Restany (1999, p.10)

origina. A epiderme poderia assim ser considerada como um sistema complexo e não mais como
um envelope ou uma barreira; um sistema multidirecional e poroso.
As roupas ou vestimenta seriam a segunda pele do humano. Assim sendo, os tecidos que
escondem a nudez também seriam parte da dimensão que identifica, segrega, define e aproxima
os seres humanos entre si. Neste entendimento, a roupa passa também a explicitar as dimensões
íntimas e subjetivas do humano, tornando-se um canal ambivalente de interiorizaçãoexteriorização de si.
A casa surge como a terceira pele. A morada construída e decorada pelo ser humano
demonstraria assim intensamente a sua subjetividade, materializada por determinadas cores,
formas e materiais. A concretude física das construções arquitetônicas adquire assim outras
dimensões, talvez mais íntimas e subjetivas.
A identidade social, isto é, as relações sociais construídas na família e na sociedade,
aparecem em sua representação como sendo a quarta pele. É interessante observar que este
nível do corpo-espiral sublima a própria materialidade e adquire uma dimensão mais abstrata,
mesmo que não abdique de seus matizes concretos. A quarta pele já seria, portanto, uma pele
essencialmente coletiva. Uma pele composta por multiplicidades; uma pele que mantém em tensa
guarda a alteridade e seus limites.
E enfim, o planeta – a humanidade e a Natureza – seria a quinta pele. Uma pele
interminável, uma vez que se desenrola rumo ao infinito. Uma pele planetária que conecta
visceralmente o corpo humano à Natureza e a própria humanidade, por mais abstratas que
possam parecer essas dimensões. Assim sendo, é possível conceber que todos os indivíduos
passem a comungar e compartilhar de uma mesma pele, composta principalmente por elementos
extra-humanos. Uma pele que não dilui nenhum elemento que a compõe, mas encontra a justa
densidade de sua existência na potência de relação na qual os submerge, podendo trazer alguns
elementos para repensarmos aquilo que é fundamentalmente inegociável na resistência das
fronteiras e limites do corpo.
Binômio fantástico
Depois que apresentei aos estudantes a concepção desse corpo multi-epidérmico,
passamos então a discutir sobre as possibilidades de utilização deste diagrama como uma
estrutura matriz para a composição dramatúrgica de cada trabalho. Foi assim que construí um
exemplo (Figura 01) de interpretação dos diferentes elementos que compõem as múltiplas peles
de Hundertwasser, propondo

um percurso concreto de exploração das idiossincrasias que

constituem cada camada do complexo processo de construção de si enquanto “pessoa”.
Transitando entre elementos concretos e abstratos, cada estudante foi (re)compondo em
forma de mosaico os elementos que constituem seu corpo multi-epidérmico. Imergindo nessa
pesquisa pessoal, os estudantes tiveram a possibilidade de trazer ao nível consciente algumas
importantes matrizes que fundamentam a suas poéticas pessoais. Com o intuito de registrar
esses múltiplos elementos, codificando-os como uma espécie de partitura que fundamentaria a
dramaturgia de sua cena final, foi pedido que cada um elegesse alguns conceitos-chave em cada
uma das “peles” e os representasse em uma estrutura circular na qual se tornou possível a
visualização de possíveis relações de complementariedade e interdependência entre os mesmos.
Essa estrutura foi denominada de “mandala pessoal” (exemplificada pela Figura 02), uma vez que
possuía como características fundamentais tanto a sua forma circular, com um fluxo espiralado e
concêntrico, como um alto poder de síntese.
Uma vez prontas, as “mandalas pessoais” conseguiam sintetizar com potência alguns dos
elementos essenciais da poética pessoal de cada estudante. Faltava-nos, portanto, somente uma
dinâmica compositiva, isto é, um modo eficaz de diálogo entre esses elementos que pudesse
oferecer-lhes uma estrutura dramatúrgica mais consistente. Foi então que propus a utilização de
um dos interessantes métodos de criação “fantástica” propostos pelo escritor italiano Gianni
Rodari (1982). Em seu livro “Gramática da Fantasia”, o autor expõe de modo singular alguns dos
diferentes métodos que utilizava com seus alunos para a criação de histórias fantásticas. Partindo
de uma perspectiva literária, Rodari construiu inúmeros mecanismos de criação e composição
pautados em diferentes formas de estimulação do imaginário infantil. Inspirado, portanto, em suas
propostas, sugeri que os estudantes que estavam trabalhando comigo utilizassem como princípio
de composição dramatúrgica um dos métodos criados por Rodari denominado “binômio
fantástico”.
Esse método, basicamente, propõe a aproximação e/ou sobreposição de conceitos
aleatórios que não necessariamente tenham uma relação lógica entre si. Pelo contrário, quanto
mais desencontrados forem os significados destes conceitos, mais eficácia “fantástica” terá
aquele binômio. Em seu trabalho, a fusão imagética destes conceitos era realizada por
aproximações simples de composição, isto é, tornando-os palavras compostas (como “cachorroarmário”), unindo-os através de preposições (cachorro no armário, sob ou sobre o armário etc),
ou desdobrando imagens orbitais que, de alguma forma, constituem cada um dos conceitos
matrizes (coleira, osso, pés/patas, puxador etc). Com este método – dentre outros –, Rodari
construiu juntamente com seus alunos inúmeros contos e histórias infantis, povoadas por seres
fantásticos e narrativas mágicas que o fizeram ser considerado um dos maiores escritores infantis
da história italiana.

Por acreditar na eficácia simbólica desengatilhada por esse método do “binômio
fantástico”, sugeri que cada aluno fizesse esse exercício, elegendo pares aleatórios dos conceitos
que compunham suas diferentes “peles” e assim gerassem alguns “germes” dramatúrgicos, isto é,
imagem insólitas – ícones potentes6 – geradas por este encontro fantástico que lhes serviriam de
estímulo inicial para o desenvolvimento de uma possível dramaturgia de sua cena final. Pedi
então, que fizessem este exercício inúmeras vezes, fundindo entre si os diferentes conceitoschave presentes em suas “peles” e esgotando a possível narrativa nascida dessa imagempotência. Depois de esboçarem muitas narrativas possíveis, desdobrando e problematizando
cada um dos binômios elegidos, os estudantes passaram então à pesquisa de cada uma das
várias narrativas tecidas, em busca das imagens mais eficazes que serviriam de substrato para a
elaboração da dramaturgia final.
Foi assim, portanto, que cada um construiu a estrutura dramatúrgica de suas cenas.
Alguns realizaram um verdadeiro mosaico, fundindo os fios compositivos das várias narrativas
encontradas; outros, por sua vez, durante esse exercício depararam-se com “binômios
fantásticos” que corresponderam imediatamente com a dramaturgia que desejavam, poupando-os
assim da necessidade de exploração de outras possíveis fusões conceituais e imagéticas.
considerações finais
Em linha geral, os trabalhos apresentados revelaram uma qualidade artística mediana,
com suas consideráveis exceções. Em meio a muitas leituras mais literais e poéticas ingênuas –
ou naïfs –, destacaram-se trabalhos muito densos e de excepcional qualidade artística. Pude
assim constatar que as leituras que buscaram uma certa essencialização de suas imagenspotência, ao invés de cederem ao sedutor desejo de abarcarem toda a complexidade de suas
poéticas, apresentaram resultados mais eficazes e potentes naquilo que se refere à sua
qualidade artística. Contudo, é interessante constatar também o pouco tempo de elaboração e
composição que cada estudante teve para concretizar sua cena, uma vez que a disciplina
possuía uma carga horária de 60 horas – não inteiramente dedicadas à composição da cena – e
estava inserida ao interno de um currículo formativo mais denso, fazendo assim com que os
estudantes não pudessem se concentrar tão intensamente na sua cena final.
Mesmo diante de todas essas ressalvas e da relativa qualidade artística de grande parte
dos trabalhos apresentados, acredito que o processo instaurado tenha conseguido atingir com
6
Como exemplo poderia citar uma estudante que possuía o elemento “pedra” em sua quinta pele (Natureza),
e o elemento “mãe” em sua quarta pele (Identidade Social). Seu primeiro insight, isto é, a imagem primeira que se
ofereceu a ela, foi de uma senhora maltrapilha caminhando lentamente, portando em seus braços uma pedra,
alentando-a e aleitando-a como se fosse seu filho. A partir dessa imagem-potência, a estudante passou a desdobrar
a narrativa guiada pelas perguntas quem é, por quê veio, por quê faz, pra onde vai etc. As respostas que germinaram
construíram assim uma narrativa possível e concreta para seu trabalho.

grande eficácia seus objetivos. Muito mais do que avaliar o produto final, preferi observar e
acompanhar de perto aquilo que julgo ser mais relevante no processo educativo e formativo de
nossos estudantes-artistas: o processo de investigação e composição. Acredito, portanto, que o
percurso instaurado com essa turma conseguiu revelar a importância e a efetividade dessa
investigação das poéticas pessoais. Mesmo que por vezes tal processo possa se assemelhar a
uma espécie de catarse individual, procurei afasta-los de uma leitura mais “psicologizante” ou
mesmo terapêutica, tentando conduzi-los para uma análise artística dos elementos históricos e
sociais que compõem suas existências enquanto “pessoas”. Ao fazê-lo, acredito ter contribuído
com o processo de amadurecimento de suas poéticas enquanto artistas e – por que não –
enquanto cidadãos, uma vez que puderam assim se deparar com a pluralidade de existências
que nos compõem organicamente.
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Figura 01

Figura 02
Exemplo de “mandala pessoal”

