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Este texto propõe-se a alinhavar uma série de experiências em textos escritos 
por mim e publicados anteriormente com trabalhos artísticos no âmbito da dança, 
videodança e videoperformance. Ao revisitar os processos criativos em escrita 
e dança, busquei arriscar-me num exercício de aproximação e de composição, 
dando visibilidade ao fio condutor responsável por um possível encadeamento 
das atividades, revelando, assim, as perguntas de corpo que acompanharam 
os processos de investigação. A escrita revela, ainda, como panos de fundo, 
o estudo do conceito de profanação segundo Giorgio Agamben, a prática 
aprofundada com a Técnica Klauss Vianna de dança e educação somática, e as 
produções como artista independente nos campos da dança, da videodança, da 
videoperformance, da prática didática e da escrita.
Palavras-chave: Processo Criativo, Profanação, Técnica Klauss Vianna, Dança.

This text proposes to stitch together a series of experiences in texts written by 
me and previously published with artistic works in the field of dance, videodance 
and videoperformance. When revisiting the creative processes in writing and 
dance, I tried to take a chance on an exercise of approximation and composition, 
pointing to the thread responsible for a possible chain of activities, thus revealing 
the bodily questions that accompanied the investigation processes. The writing 
also reveals, as backgrounds, the study of the concept of profanation according 
to Giorgio Agamben, the in-depth practice with the Klauss Vianna Technique of 
dance and Somatics, and the productions as an independent artist in the fields of 
dance, videodance, video performance, didactic practice and writing.
Keywords: Creative Process, Profanation, Klauss Vianna Technique, Dance.

1 Artista da dança e do movimento, com interesse em processos educativos e na arte como 
potência de vida. Graduada e Licenciada em Dança pela UNICAMP, Especialista em Técnica 
Klauss Vianna pela PUC-SP, e Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo 
- UNIFESP. Em 2016 e 2017 trabalhou como artista-orientadora no Programa de Qualificação 
em Dança, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Em 2017 foi 
co-fundadora e editora da Revista TKV. Desde 2017 mantém vínculo afetivo e criativo com o 
c.e.m - centro em movimento (Lisboa-PT). De 2019 a 2021 foi professora substituta no Curso de 
Dança da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Na mesma instituição foi co-coordenadora 
da mostra de processos Sala Aberta (edições 2020 e 2021), projeto pelo qual recebeu prêmio 
de excelência de práticas culturais. É co-fundadora, juntamente com o músico Thiago Righi, da 
Incubadora - Plataforma de co-criações, uma iniciativa cultural que abarca trabalhos em dança, 
vídeo e música.
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 O recorte de tempo que se assume por aqui tem o desejo de conversar 
com a sobreposição de duas efemérides: os 10 anos do Curso de Especialização 
em Técnica Klauss Vianna da PUC-SP, do qual fui aluna na primeira turma, e a 
celebração dos cinco anos de Revista TKV - Poéticas e Políticas do Corpo, da 
qual fui co-fundadora e editora entre 2017 e 2020. Não por acaso, esses dois 
projetos se entrecruzam neste ano de 2022: a Revista TKV (como era intitulada 
na ocasião do lançamento) foi desenhada e viabilizada para dar visibilidade à 
produção de alunos que passaram pelo curso. Junto com isso, havia o desejo 
de abrir espaço para que outras pessoas envolvidas com pesquisas e trabalhos 
artísticos afins pudessem também divulgar suas produções. Hoje, cinco anos 
depois do seu lançamento, a revista conta com uma nova Equipe Editorial e 
com uma proposta mais abrangente e provocadora: convidar ao pensamento 
as Poéticas e Políticas do Corpo. Ao mesmo tempo, o Curso de Especialização 
também aprofunda-se e cria raízes mais fortes, como pudemos constatar em 
depoimentos de ex-alunos publicados no perfil do curso no Instagram neste mês 
de agosto de 2022. As reverberações, os desdobramentos, os caminhos que 
se abrem e que se criam a partir do contato com a Técnica Klauss Vianna são 
inúmeros. Há de se celebrar essa abrangência. Há de se pensar, também, em 
estratégias para sustentar o estado da investigação viva, pulsante, fresca.

 Aproveito a ocasião dessas duas efemérides para experimentar um 
exercício de ouvir a tessitura que se revela entre as minhas últimas produções 
acadêmicas e artísticas independentes. Experimento compartilhar um alinhavo 
de acontecimentos. Nos convido (você e eu) a observar se essas aproximações 
produziram confluências ou ruídos.

Este volume é um ensaio.

É um texto com S. Testo.

É preciso testar. É preciso textar.

Ida e volta.

(Re)ida e (re)volta.

Incorporo a revolta.

(CAMARGO, 2021)

 Empresto a abertura do Volume Laranja de Marcelo Camargo2 como quem 
aceita um convite, como quem também se propõe a ensaiar — dessa vez, uma 
hipótese já vislumbrada, e, no entanto, ainda fresca, ainda movente.
2 Marcelo Camargo é mineiro, artista da dança e da escrita, criador e curador (dentre outros 
projetos) da Mostra de Dança Impressa.
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 Deixa eu te contar da pergunta sobre a qual tenho insistido nos últimos 
anos? Melhor, deixa eu te mostrar as minhas pistas, o que tenho farejado até 
aqui — a pergunta aparece por si só.

 Arrisco-me, aqui, a ensaiar uma dança como quem já está em cena. O 
ensaio já é. Escrever um ensaio como quem dança. Peter Brook diz em uma de 
suas últimas publicações que prender-se ao que já deu certo é aproximar-se 
do beijo da morte. A questão está entre estar vivo ou sustentar uma imagem de 
algo que já morreu. Nesse sentido, a escrita (assim como a dança) não deve ser 
preparada com base no que “já é sabido”. É interessante que se assuma uma 
parcela de risco, de dúvida, de espaço para o diálogo. Nesse sentido, a trajetória 
que aqui apresento tem o intuito de arriscar um alinhavar dos acontecimentos e 
dos aprendizados. Um compartilhamento da experimentação em pensamento e 
escrita — a produção de uma outra camada sobre os trabalhos dos últimos anos.

 Entre os anos de 2012 e 2014, enquanto cursava a Especialização em 
Técnica Klauss Vianna na PUC-SP, tive a oportunidade de conhecer alguns dos 
escritos do filósofo Giorgio Agamben e logo me interessei pelo texto O elogio da 
profanação (2007). Um trabalho  intenso, desestabilizador, contundente. Desta 
fricção do pensamento e da prática da Técnica Klauss Vianna com textos de 
Agamben surgiram as primeiras formulações acerca de uma leitura minha da 
Técnica Klauss Vianna, defendidas como monografia de conclusão de curso 
em 2014, e posteriormente publicadas no primeiro número da Revista TKV 
em 2017. Nessas primeiras formulações eu me aproximava do que poderia 
ser uma "intenção profanadora" da TKV em termos de estrutura didática e 
criativa, e também em termos de uma elaboração filosófica de seus princípios 
e fundamentos transversais. Não estou, evidentemente, inferindo que a Escola 
Vianna de Pensamento3 baseia-se na filosofia de Giorgio Agamben. Trata-se 
de um desenho de afinidades que podem ser vislumbradas entre esses dois 
campos de conhecimento. E é sobre essas afinidades e aproximações que os 
meus trabalhos teórico, didático, corporal e artístico têm sido elaborados desde 
então. Ao tecer e destecer essas aproximações é que esses trabalhos puderam 
ganhar corpo e existir no mundo. Este ensaio é, portanto, uma experimentação-
teste sobre este mapa de navegação que foi desenhando a si mesmo, tendo 
como ponto de partida o estudo da Técnica Klauss Vianna, e como companhia, 
o conceito de profanação segundo Giorgio Agamben. Para tanto, foi preciso  
alimentar o desejo da TKV de se manter como uma “técnica aberta”, dinâmica, 
porosa, viva.

A [questão da] 'técnica aberta', como propunha Klauss Vianna, 
diz respeito a isso também. Tem que permitir a pesquisa, os 

3 Em 2012, Jussara Miller cunha o termo Escola Vianna de Pensamento para abarcar as pessoas 
que pesquisam e elaboram suas práticas a partir do contato com o trabalho de Klauss, Angel e 
Rainer Vianna. 
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novos caminhos, que não são lineares nem cartesianos. Retomar 
um tema não significa caminhar para trás, mas estabelecer uma 
relação a mais, enriquecer o que está sendo pesquisado. Então, 
em Técnica Klauss Vianna, caminhamos muito, para todos 
os lados."Necessitamos perceber a importância de continuar 
alimentando o processo ao invés de torná-lo um produto 
acabado" (Rainer Vianna apud MILLER, 2007, p.89). (BARROS, 
2017a, p. 22).

 Dito isso, sigamos na nossa caminhada.

 Os dois trabalhos de pesquisa4 que realizei em torno da filosofia de 
Agamben e da Técnica Klauss Vianna me indicaram um olhar para a estrutura 
(móvel) que pode existir por dentro de uma técnica de trabalho corporal. Foi 
quando entrei em contato com escritos sobre os dispositivos de poder (nas 
obras de Foucault, e posteriormente em Agamben) que comecei a considerar 
que um corpo que estuda dança a partir da perspectiva da uniformização, da 
disciplina, da docilização, da repetição “cega" de padrões, não colabora com a 
produção de sujeitos críticos e autônomos porque está implicado num ambiente 
que produz (e fomenta) a manutenção de dispositivos de poder. Nesse sentido, a 
vontade da Técnica Klauss Vianna em sustentar um estado investigativo a partir 
do autoconhecimento e da experimentação a partir de princípios e tópicos de 
trabalho de forma autônoma5 me pareceu um caminho interessante para pensar 
o escape da captura e do controle de dispositivos de poder. Tais dispositivos são, 
essencialmente, mecanismos da máquina de governo dos corpos que possuem 
como principal objetivo nos disciplinar, controlar, constringir, conformar. Agamben 
associa essa intenção ao movimento de sacralização, ou seja, um movimento 
de separação da esfera dos homens comuns em direção a um espaço sagrado, 
ao inalcançável. O que é sacralizado torna-se, portanto, intocável, indiscutível, 
imutável: um conhecimento, uma prática corporal, um percurso didático, um 
método de criação, uma forma de se expressar, e por aí vai. Daí o lembrete: 
“é importante toda vez arrancar dos dispositivos — de todo dispositivo — a 
possibilidade de uso que os mesmos capturaram. A profanação do improfanável 
é a tarefa política da geração que vem” (AGAMBEN, 2007).

 Se o dispositivo é um mecanismo essencialmente sacralizador, profanar, 

4 O primeiro no âmbito da Especialização em Técnica Klauss Vianna na PUC-SP, intitulado 
“Profanações - Possíveis contra-dispositivos da Técnica Klauss Vianna”, orientada pela Profa. 
Dra. Jussara Miller, em 2014, e o segundo trabalho de pesquisa que culminou na dissertação 
de Mestrado em Educação na UNIFESP intitulada “A Técnica Klauss Vianna de dança: Por uma 
micropolítica do corpo profano”, orientada pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Ribeiro, em 2017.
5 Importante lembrar aqui que a opção pelo termo "autônomo", não diz respeito necessariamente 
a um processo desacompanhado, tampouco solitário. A autonomia como movimento de se 
reconhecer como corpo soma em sua totalidade e diversidade é justamente o que torna a prática 
em grupo tão rica e interessante: quando eu reconheço o meu corpo singular, posso partilhar das 
minhas impressões e ouvir as impressões de outras pessoas com empatia.
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portanto, é uma operação diversa (não exatamente inversa) da sacralização e 
que propõe uma ação de percorrer outros eixos de atuação. Ao invés de destruir 
ou “usar de modo correto”os dispositivos, Agamben propõe ultrajá-los, tornando  
suas funções inoperantes6. Ao experimentar uma atitude profanadora estamos 
cuidando para que seja possível proporcionar o toque, o contato, o debate, a 
reinvenção, o afeto. Ao profanar — ou seja, ao trazer determinado elemento 
para a esfera das pessoas comuns — estamos possibilitando o ato de continuar 
criando nossos caminhos de investigação, desenhando o nosso próprio mapa de 
navegação. 

 Em 2017, em pesquisa de Mestrado em Educação, avancei um pouco mais 
nessa hipótese a partir da profanação e localizei quatro operadores biopolíticos 
— o performativo, a inoperosidade, o uso de si, e o jogo — para estudá-los na 
relação com os contra-dispositivos que eu observava na estrutura da Técnica 
Klauss Vianna. 

 Considerando a TKV como uma prática de cuidado de si e, simultaneamente, 
de elaboração do mundo ao redor, vou investindo na tessitura:

[…] é preciso que se toque na existência ela mesma, na 
consciência de si e do mundo: "A prática de si é essa operação 
em que o sujeito se adequa à própria relação constitutiva, 
continuando imanente à ela: “O sujeito põe em jogo a si mesmo 
no ato de tomar cuidado de si.” (AGAMBEN, 2016a, p. 129). 
A Dança e a Educação Somática configuram um espaço de 
abertura potencialmente profanadores por abordarem o corpo 
ele mesmo, em suas entranhas, desejos, sentidos, ações, 
posicionamentos, movimentos consigo e como mundo que 
o circunda. Seria possível, então, imaginar uma estratégia 
profanadora rumo a uma política que vem, tendo como parceira 
a dança? E mais, seria possível pensar este processo como um 
processo educativo? (BARROS, 2017b, p.51).

 Dos meus primeiros estudos com a profanação segundo Agamben para 
cá, o que mais vinha me provocando a investigar esse conceito era justamente o 
deslizar dos sentidos, das práticas. O deslizar começou a mostrar-se como uma 
ação mais apropriada porque tornava mais difícil a captura e os gestos de agarrar, 
de controlar e de apropriar-se. Enquanto experimentava os deslizamentos em 
minha prática de estudos com a TKV, eu observara também que, ao investir 
em uma conduta mais permeável, afinada com a escuta dos corpos moventes7 
este trabalho corporal revelava uma importante questão do sujeito ético como 
caminho para uma prática emancipatória:

6 Pode-se observar essas propostas ao longo da série de obras do autor intitulada Homo Sacer, 
bem como no livro que leva o nome Profanações. 
7 De acordo com os princípios de trabalho da TKV, que podem ser encontrados especialmente 
nas obras de Neves, Miller e Carion.
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Se a Técnica Klauss Vianna, como trabalho somático, criada para, 
e, a partir de corpos-exceção, promove o cuidado de si como 
atitude ética e moral, podemos dizer que a prática deste trabalho 
corporal específico se trata de um processo antropogenético que 
promove a vida como obra de arte. Pensar/agir em constante 
estado de presença consigo e com o ambiente pode resultar em 
um processo de elaboração de si não com fins estéticos, mas 
éticos e morais. E é aqui que torna-se possível pensar um sujeito 
político. Sem a constituição do sujeito ético não há sujeito capaz 
de fazer política. O cuidado de si é, portanto, necessário para a 
passagem do sujeito capturado para o sujeito ético, emancipado 
(BARROS, 2017b, p.73).

 No mesmo ano em que encerrei um ciclo importante de estudos e 
aproximações entre a TKV e a filosofia proposta por Giorgio Agamben, desloquei-
me para Lisboa a fim de integrar o programa intensivo de estudos do corpo, do 
movimento e do comum, nomeado “Risco da Dança”, e conduzido por artistas-
orientadores que integravam o c.e.m - centro em movimento. Por seis meses, 
praticávamos em período integral a dança, as aproximações com a cidade, e 
os estudos aprofundados do movimento. Éramos convidados a refinar a escuta 
diariamente — de nós mesmos e do nosso entorno. Desse período de imersão, 
seguido de alguns meses de estágio de criação, acompanhado pela equipe do 
c.e.m - centro em movimento, o trabalho de dança intitulado BICHO começava a 
dar-se a ver. 

 O BICHO nasceu de um período de estarcom8 o Beco do Jasmim, na 
Mouraria,  cidade de Lisboa. Após algumas semanas no trabalho diário e 
demorado de estarcom um espaço específico da cidade, foi possível ouvir no 
corpo o que viria a se tornar o trabalho de dança BICHO9. Uma das vontades 
de criação era justamente romper com a hierarquia entre corpo e cidade, entre 
a dança que estava lá "para ser vista" e a vida cotidiana do bairro, entre o corpo 
que estava lá para nada e o corpo que estava lá para qualquer coisa. Portanto, 
um dos pilares da criação esteve justamente no empenho em não sobrepor a 
dança ao que já havia lá. A intenção não estava em impor que a atenção das 
pessoas do bairro estivesse em um corpo em estado de dança, mas que a vida 
do Beco do Jasmim pudesse conviver com a minha dança da mesma maneira 
como conviviam os vizinhos entre si, os pássaros, cachorros, sacos de lixo, 
malas de turistas, árvores e relevos do próprio pavimento do chão. 

Observo que nesta investigação o corpo revelou-se em 
8 Margarida Agostinho versa sobre este e outros moveres no caderno Arco, corpos e palavras, 
publicado pelo c.e.m em 2018.
9 Para uma leitura mais aprofundada deste processo de investigação e criação do trabalho 
BICHO e das perguntas de corpo que atravessaram o processo, sugiro o artigo “Kaleidoscopic 
presence – A study of presence, listening and movement in Lisbon” (Pad Journal, 2018), com 
tradução "Presença caleidoscópica – Um estudo de presença, escuta e movimento em Lisboa”, 
publicada em 2020 pela e Revista Performatus. 
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uma textura de movimento específica, combinada com os 
desequilíbrios e curvaturas de coluna, provocados pela 
convivência com o relevo enrugado e acidentado do chão. […]
A paisagem que chegava a mim pelo olhar também se tornava 
corpo, tornava-se movimento no e com o Beco, o movimento 
tornava-se finalmente Beco, alterando o olhar do BICHO, 
formando, assim, uma espécie de ciclo vicioso: à medida em que 
me movo, posso ter outros olhares-corpo-movimento, e assim 
por diante. Marie Bardet (2014) discute a relação entre dança 
e espaço a partir dos escritos de Schopenhauer a respeito de 
arquitetura (BARROS, 2020). 

Figura 1: Registro do trabalho BICHO, de Camila Soares. Fotografia de Thiago Righi, 2018. Para 
todos verem: Fotografia em preto e branco que mostra Camila Soares com as mão e pés no chão 
e a coluna curvada, durante a apresentação do trabalho BICHO em Lisboa-PT. O chão tem um 
relevo acentuado, como um morro, e é revestido por pedras. Ao fundo é possível ver as casas 
dos moradores da Mouraria.

Dessa forma, eu começava a elaborar em estado de dança essa presença 
e escuta aguçadas, afinadas com a vida do Beco do Jasmim — como a imagem 
de um caleidoscópio, que se transforma e se recria a cada nova situação. Uma 
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reconfiguração da presença — e portanto, da dança — em tempo real. Foi 
nesse trabalho que inaugurei a pergunta de corpo a partir de algo que chamei de 
presença caleidoscópica (BARROS, 2019 e 2020).

 A escrita a partir desse processo criativo me aproximou da obra de Marie 
Barded, que posteriormente colaborou com uma ideia de estudar possíveis 
arquiteturas do corpo em dança. Elaboro então uma proposta de oficina de 
dança nomeada “Dançando com a arquitetura do corpo”10, que surge do desejo 
de perguntar ao corpo vivo em estado de dança quais as possíveis composições 
arquitetônicas que podemos observar (ou fabular) como gatilhos de investigação. 
Essas imagens arquitetônicas dialogam com os tópicos de trabalho da Técnica 
Klauss Vianna, como o estudo do Processo dos Vetores, e o Processo Lúdico, 
expandindo as práticas para a possibilidade de fabular sobre outras deformações 
e provocações a respeito do que pode ser (ou fazer parte da) estrutura do corpo. 

 Veja que, o que alinhavo aqui tende a caminhar novamente para 
perguntas sobre estrutura. Assim como a presença caleidoscópica, as estruturas 
“internas" também são capazes de cambiar entre si de acordo com o nosso 
foco de atenção, apresentando-nos outras paisagens: estabilizar um corpo na 
posição ereta pelos apoios ósseos dos pés pode ser completamente diferente de 
considerar uma estabilização (móvel) pela escuta da densidade do músculo ílio-
psoas, por exemplo. É nessa pergunta sobre o que significa pensar em estrutura 
(do e no corpo), que tenho me demorado nos últimos tempos.

 Tenho observado que a TKV nos provoca a habitar uma estrutura que 
demanda vida, respiro, atenção, delicadeza, rigor, e que esses estados todos 
acabam por colaborar com a elaboração de uma arquitetura do corpo refinada, 
complexa e exigente, porque não se acomoda em caminhos e estados de corpo 
fixos, já estabelecidos. É uma estrutura que só opera se estiver viva, pulsando. 
Nesse sentido, tomar os princípios e tópicos da TKV como disparadores de 
pesquisa e não como objetivos a serem alcançados faz toda a diferença. Suspeito 
que a prática de corpo aqui sugerida nos levará a reconfigurar (e atualizar) o uso 
de termos como técnica e estrutura nas nossas expressões discursivas.

 “Dançando com a arquitetura do corpo” tem sido, portanto, uma camada 
de estudos que dialoga livremente com a TKV: permito-me pesquisar sobre 
a arquitetura do corpo sem medo de contradizer a Técnica Klauss Vianna 
porque considero a TKV como algo que mais abre do que fecha. É uma técnica 
que permite-se aberta porque sabe que tem suas bases e princípios bem 
estabelecidos na estrutura dos processos e tópicos de trabalho em diálogo com 
a  própria habilidade do corpo (MILLER, 2012). Essa potência de sustentar-se 
10 Essa proposta de oficina de dança esteve por dentro do projeto #poéticasderesistência da Cia 
Corpocena em 2018, da programação do c.e.m Verão 2018, e do convite “Um corpo aprendendo 
a criar” de Mariana Lemos, no c.e.m - centro em movimento em fevereiro 2019.
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aberta sem se diluir, sem perder-se de si mesma, a meu ver, é uma qualidade 
sustentada (dentre outros fatores) pela manutenção de uma atitude muito  mais 
profanadora do que conservadora (BARROS, 2017a e 2017b). A proposta da 
técnica “aberta” — como anunciava Klauss Vianna e sustentada pelas gerações 
de pesquisadores do corpo e do movimento que o sucederam — mostra-se como 
um desenho estrutural complexo e refinado, porque exige de seus praticantes 
e pesquisadores um estado de presença sempre muito sensível e afinado com 
o trabalho. Na TKV não há roteiros de trabalho fixos: as estratégias didáticas e 
criativas necessitam de constante atualização no sentido de uma permanente 
manutenção da escuta, dos vislumbres, das experimentações acerca dos tópicos 
e princípios de trabalho. Não há um lugar a chegar, mas um caminho que se 
revela a cada passo. Uma espécie de abertura ao arrebatamento.

Figura 2: Projeto heterológica. Créditos de imagem: Camila Soares e Thiago Righi, 2021. Para 
todos verem: Camila Soares veste uma blusa branca e está em pé, de lado para a câmera e com 
as mãos tampando o rosto. Thiago Righi está mais à frente de Camila, com o tronco abaixado 
para o lado oposto, olhando para o chão, também vestindo roupa branca. O fundo da imagem é 
liso e cor de rosa claro.

 Mais adiante, entre 2020 e 2021, ainda experimentando práticas didáticas 
e criativas em dança, desenvolvi, ao lado de Thiago Righi11, o projeto de criação 

11 Thiago Righi é músico e historiador. É também co-fundador da Incubadora - Plataforma de co-
criações, iniciativa artística em que desenvolve trabalhos de música e dança na interface com 
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artística  heterológica, que resultou no trabalho em vídeo de mesmo nome12. 
Nesta investigação, nos perguntamos sobre os desvios e deformações de 
sentidos, de significados; "heterológica" diz respeito àquela palavra que nomeia 
um grupo de elementos, mas que, ela mesma, não pertence a este grupo. Tem 
a ver com estar à margem, com um descolamento de sentidos, com uma não 
correspondência de enunciados, com um estranhamento, com o dissenso, com 
o imprevisível. Trata-se de um trabalho criado em meio à pandemia do Covid-19, 
em condições de distanciamento social, e com o suporte financeiro da Lei Aldir 
Blanc — uma condição atípica e muito específica que deu corpo à metodologia 
e ao assunto do trabalho.

 Ainda no contexto da pandemia e com apoio financeiro às produções 
artísticas por meio da Lei Aldir Blanc, dei corpo a mais dois trabalhos: a 
fotoperformance a.m.o.r.f.a (2022), e o vídeo Para sentir o tempo (2021).

Figura 3: Registro da videodança Para sentir o tempo, de 2021. Créditos da imagem: Camila 
Soares. Para todos verem: fotografia feita do alto em direção ao chão. Mostra Camila Soares 
deitada no chão durante a execução do trabalho Para sentir o tempo. A imagem tem a estética 
de um negativo de fotos e tem tons azulados.

outras expressões artísticas. Para saber mais: www.thiagorighi.com
12 O projeto h e t e r o l ó g i c a conta com uma videodança, um livro de documentação de 
processo e uma mostra da residência artística Práticas para sustentar a imprecisão, realizada 
com a colaboração de 12 artistas do corpo.

http://www.thiagorighi.com
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Para sentir o tempo é um trabalho que versa sobre o tempo linear, Ocidental.  
A âncora de criação esteve no exercício de mover-me considerando sempre o 
retorno pelo mesmo caminho. Ir e voltar, frente e verso, passado e futuro (num 
presente esgarçado). Para além de uma escolha pontual de exercício temporal, 
o trabalho trouxe consigo a provocação de pensar sobre outras concepções do 
tempo13 ele mesmo, sobre o que se celebra, o que se reafirma, e mesmo o que 
é preciso lembrar para não repetir. Em termos de metodologia de investigação 
corporal para a criação, elegi o tópico Apoios da Técnica Klauss Vianna para 
colaborar com a pesquisa do movimento de ida e volta. Por meio do estudo deste 
tópico foi possível elaborar uma densidade de movimento que desejava confundir 
os olhos de quem assistia: estamos a ver um vídeo de trás para frente ou no 
encadeamento original? Como coadjuvante, o tópico Articulações aparece nos 
estudos criativos, de forma a possibilitar um roteiro de acionamentos e desenhos 
do corpo em movimento. A opção pelo posicionamento da câmera também faz 
alusão ao visor de um relógio de ponteiros — um convite a um tempo analógico, 
dotado de textura e densidade.

Figura 4: Imagem que integra a série de fotoperformance a.m.o.r.f.a. Créditos de imagem: Camila 
Soares, 2022. Para todos verem: Imagem em preto e branco. Mostra o rosto de Camila Soares 
ocupando quase todo o espaço da fotografia. Os cabelos da artista são castanhos, longos e 
estão soltos. A imagem foi editada de forma que o rosto da artista aparece com dez olhos, 
dispostos em duas colunas de cinco olhos cada.

13 Trago como referência o livro Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela, de 
Leda Maria Martins, uma das obras sobre a qual tenho me debruçado atualmente.
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a.m.o.r.f.a é uma fotoperformance de 2022 que pergunta sobre as criaturas 
que querem ser vistas de tempos em tempos, fantasmagorias, espectros do corpo 
que dança só e que dá-se a ver em forma de sensações em sonhos. Por meio da 
manipulação e distorção de imagem, experimentei a exposição de algumas das 
paisagens de corpo que experienciei internamente neste período de pandemia. 
São arquiteturas monstruosas, surreais, espectrais, cruas. A exposição virtual 
das imagens é acompanhada por uma sonorização composta pelo músico 
Thiago Righi. Aqui a pergunta desloca-se para a forma, para a superfície do 
corpo deformada na tela do computador e no papel impresso. Estudei a edição 
de imagem como uma parceira dessa fantasmagoria que quer vir à tona. Me 
pergunto: quais histórias essas deformações nos contam?

Ouvindo ainda a latência dos últimos trabalhos de criação, percorro os fios 
e observo que alguns ainda deslizam no alinhavar das ideias, outros lidam com 
alguns nós, alguns arriscam romper-se, no limite do que cada experimentação 
pode ser. Ouço, ainda, os próximos passos de estudo e trabalho em curso 
apontando para o inútil e o inefável, para um interesse pelas coisas que não 
servem para nada, que não partem da funcionalidade como premissa para existir 
no mundo. Sigo ensaiando e escutando o próximo encadeamento, o próximo 
lançamento, a próxima queda livre, a próxima invenção. Este vazio que pode 
conter tudo. Este instante entre abrir e fechar, entre inspirar e expirar, entre um 
passo e outro.

Dançar como se não houvessem palavras. Escrever como quem dança.

Palavrar no corpo, e depois anotar no caderno apenas: dança. Confiar na 
suficiência das coisas.

Dançar como quem escreve no mundo.
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