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Resumo 

 

O presente trabalho pretende investigar as representações do processo criativo da dança 

contemporânea brasileira do Grupo Corpo por meio de seu registro audiovisual. A 

comparação de objetos do telejornalismo cultural e de vídeos da internet nos permite 

analisar os diferentes potenciais críticos e de expansão da experiência do público com os 

espetáculos apresentadas por estes conteúdos audiovisuais. Desta forma escolhemos 

realizar a análise do último episódio da “Série Corpos” exibida pelo programa Starte, no 

canal jornalístico GloboNews em abril de 2014, e da série de vídeos “Espetáculo 2015”, 

publicados no canal oficial do Grupo Corpo no YouTube, entre fevereiro e outubro de 

2015.  
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Audiovisual e processos de criação em dança 

O registro audiovisual dos processos de criação dos espetáculos do Grupo Corpo 

tem potencial de revelar as buscas conceituais da companhia e sua perspectiva teórica e 

prática sobre a produção de dança contemporânea no Brasil atualmente. É com esta 

potência crítica em vista que o presente trabalho pretende investigar as representações do 

processo criativo do Grupo Corpo por meio da comparação de objetos do telejornalismo 

cultural e de vídeos da internet.  

A análise desde corpus nos permite considerar os diferentes potenciais críticos e 

de expansão da experiência do público com os espetáculos apresentadas por estes 

conteúdos audiovisuais. Desta forma escolhemos realizar a análise do último episódio da 

“Série Corpos” exibida pelo programa Starte, no canal jornalístico GloboNews em abril 

de 2014, e da série de vídeos “Espetáculo 2015”, publicados no canal oficial do Grupo 

Corpo no YouTube, entre fevereiro e outubro de 2015.  
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Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Na conjuntura atual, que aponta cada vez mais para a convergência das mídias, a 

forma como o público experimenta produtos culturais é afetada. Se torna mais importante, 

inclusive do ponto de vista comercial, que os produtores de bens culturais ofereçam 

experiências narrativas expandidas. Este consumo transmidiático de um espetáculo de 

dança, por exemplo, pode ser feito através das mídias sociais da companhia, que oferece 

um olhar por detrás das cochias para seu público. 

O interesse em tornar conhecido o processo de criação, dando vislumbres dos 

bastidores dos projetos do grupo, nos disponibilizam novos materiais por meio dos quais 

analisar criticamente as produções artísticas sob uma nova perspectiva, ressignificando 

os produtos exibidos. Estes produtos audiovisuais podem, em um segundo momento, 

contribuir para o trabalho de outros críticos de arte que pretendam analisar as obras das 

companhias de dança contemporânea representadas. 

A pesquisadora de crítica genética, Cecilia Almeida Salles (2010), analisa os usos 

de registros audiovisuais sobre produções cinematográficas, como extras de DVDs e 

making ofs, para conhecer novos aspectos destas obras e ampliar as discussões críticas a 

respeito delas. “Talvez possamos dizer que, para os interessados nesses percursos, de 

modo mais específico, esse material é uma expansão do território documentos de 

processos criativos (...). Esses registros propiciam, como vimos, a compreensão de 

determinado momento desse processo” (SALLES, 2010, p.176). O mesmo pode ser dito 

sobre documentos audiovisuais de outras formas de produção artística, além do cinema, 

como é o caso da dança para o objeto desta pesquisa. 

O acesso as informações dos bastidores da criação abrem uma nova gama de 

possibilidades de análises para as obras em questão, além de instigarem indagações sobre 

os processos de criação artísticas em geral, dentro de cada forma específica de arte. Como 

estes registros audiovisuais muitas vezes mostram a contribuição de vários personagens 

envolvidos no processo de criação, podemos ter acesso a informações sobre a produção a 

partir de diferentes pontos de vista deste percurso, e assim “nos aproximar das questões 

que envolvem a singularidade desses profissionais em meio à coletividade do processo” 

(SALLES, 2010, p.178) 

Os objetos audiovisuais escolhidos para este estudo podem ser entendidos como 

“documentários do processo de criação” (SALLES, 2010, p.186) de um espetáculo de 

dança, no caso dos vídeos divulgados pelo Grupo Corpo em seu YouTube, que 

acompanham os ensaios e camadas do processo sem interferir na criação e mostrando 
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conceitos que estão intrínsecos no processo do grupo. Já a reportagem do telejornal Starte 

se aproxima de um “documentário sobre o processo” (SALLES, 2010, p.190), pois não 

são o registro resultante do acompanhamento diário do processo, mas uma narrativa 

posterior sobre o contexto e a história do processo de criação do grupo. 

A reflexão posterior às obras nos dá acesso a partes do processo de tomada de 

decisão, “sem termos acesso, na maioria das vezes as alternativas, isto é, ao ambiente das 

incertezas tão marcante nos processos de criação.” (SALLES, 2010, p.179). No entanto, 

a posterioridade destes registros, não diminui suas possíveis contribuições críticas, visto 

que a criação é um processo não linear e contínuo.  

De modo mais aprofundado, recorro ao conceito de criação com o qual 

venho dialogando, que ressalta a continuidade com tendências. Se 

reconhecemos a continuidade do processo de criação de um diretor, ator 

ou montador, por exemplo, não tem um término, ou ponto final, quando 

o filme estreia. As reflexões posteriores a esse momento são inevitáveis, 

e parte integrante de suas buscas, que não cessam ou estão permanente 

em processo. Estou falando do tempo contínuo da criação. (SALLES, 

2010, p.180). 

 

O estudo de Salles se propõe a “apontar as possibilidades críticas e, mais ainda, 

oferecer uma perspectiva com processual para esse material (...) tratar esses registros 

como índices de um processo de criação” (SALLES, 2010, p.185). A autora destaca como 

a disponibilidade destes documentos audiovisuais sobre os processos de criação 

possibilita ao espectador entrar em contato com novas camadas de significação das obras, 

“não como explicações, mas oferecendo maior complexidade” (SALLES, 2010, p.198). 

Quanto a sua relevância, este trabalho se justifica, primeiramente, pelo importante 

papel que os discursos disseminados pela mídia exercem na formação de uma opinião 

pública e, consequentemente, sua capacidade de incluir ou excluir formas de produção 

artística no gosto popular. A presença da dança contemporânea brasileira em programas 

de televisão e em material audiovisual disseminado no YouTube, como os que compõem 

a amostragem, acarreta em maior visibilidade e mais poder de legitimação e representação 

a esta produção artística: “É por conta da visibilidade que as mídias assumem um papel 

crucial como disciplina e controle, portanto, como promotoras/mantenedoras de escalas 

de valores, como vigilantes” (GOMES, 2003, p.77). 

Conforme o conceito de agenda setting proposto por Charaudeau (2012), as 

mídias fundamentam os comentários que os sujeitos participantes da vida social tecem 

sobre o espaço público. Desta forma funcionam como um filtro para os acontecimentos 

que chegam ao público, incluindo o tratamento dado a estes acontecimentos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

A cultura enquanto editoria, especialmente nos jornais da TV aberta brasileira, 

ainda não conseguiu estabelecer a sua identidade e se encontra em constante disputa por 

espaço na divisão temática que o telejornalismo opera sobre o espaço público 

(GUILHERME, 2015). E dentro da editoria de cultura e nas bibliografias dedicadas ao 

estudo da dança, esta é vista como a “prima pobre das artes” (CAMARGO, 2014, p.13), 

tendo seu espaço de representação bastante reduzido, sendo muitas vezes diluído em 

programas de variedades. 

Ao mesmo tempo, existe uma ausência de autores que discutam a representação 

da dança pelo jornalismo nos meios audiovisuais. A maioria das pesquisas está focada na 

presença desta forma de produção artística em revistas e jornais.  “No Brasil, a dança 

sempre encontrou dificuldade para conquistar ampla visibilidade nas mídias televisiva e 

radiofônica, restando ao jornalismo cultural impresso funcionar como uma das únicas 

instâncias de registro e discussão dessa arte, até a década de 1990.” (CAMARGO, 2014, 

p.12). 

Sobre o telejornalismo cultural, há uma carência de bibliografia, por isso 

utilizamos as questões apontadas para o impresso como guia para construir as 

problemáticas voltadas para o meio audiovisual. Por ter suas análises voltadas para os 

meios impressos, Daniel Piza destaca a diferença entre estes e a TV, por serem capazes 

de maior aprofundamento e argumentação. “Os telejornais só entram na área cultural 

quando há algum morto célebre, alguma exposição muito promovida que promete fazer 

filas na cidade ou mais uma vez alguma estreia chamativa no cinema para o fim de 

semana” (PIZA, 2011, p.66).  

Por este motivo é importante compreender experiências em que a TV ensaiou 

trabalhar com as questões culturais de forma crítica e aprofundada, deixando de lado o 

preconceito em torno deste meio, considerado, muitas vezes, menos sério e analítico. Ao 

mesmo tempo, realizamos a comparação com o material produzido pelo próprio grupo, a 

partir do qual eles narram a si próprios e seu processo criativo, analisando qual seu 

potencial de reflexão crítica sobre a produção artística em que estão inseridos. 

 

Representações do processo criativo do Grupo Corpo 

Toda vez que capturamos a realidade ela passa pelo filtro de um ponto de vista 

particular, construindo um fragmento do real. Por isto quando tentamos representar a 

realidade o que temos é um real construído. A notícia é uma forma de construção do 
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acontecimento dentro de um contrato de comunicação midiático. O contrato institui um 

quadro de restrições dentro do qual ocorrerá a encenação da informação. O produtor joga 

com os elementos do contrato de acordo com a situação de comunicação e com os efeitos 

que pretende produzir, unindo o desafio da credibilidade e atraindo o público 

(CHARAUDEAU, 2012, p.129). 

O telejornalismo parte do acontecimento para construir uma narrativa midiática. 

A televisão é um dispositivo que permite a narrativa tanto em simultaneidade, ou seja, 

construída ao mesmo tempo em que os eventos se desenrolam, quanto à narrativa após o 

acontecimento, onde se operará a reconstituição dos fatos.  

As reportagens se utilizam do recurso de montagem para construir a narrativa 

audiovisual dos acontecimentos relatados. Elas unem fragmentos de filmagens das 

produções culturais abordadas em diversos ângulos e enquadramentos, com depoimentos 

para a câmera em primeiro plano, principalmente do público e de artistas, e passagens dos 

repórteres em locais o mais próximo possível do acontecimento, também se utilizam de 

imagens de arquivo dos artistas e produções quando são mais antigas. 

Arlindo Machado (2000) caracteriza o telejornal como uma “polifonia de vozes”, 

onde a notícia reconstrói o acontecimento a partir da combinação de diversos pontos de 

vista, envolvendo vários enunciadores, diferentes entonações e níveis de dramaticidade, 

sem que um se sobreponha ao outro cabendo ao espectador interprete sua versão dos fatos. 

Nesta forma narrativa o repórter enviado para cobrir o evento é apenas mais um 

enunciador, que contribui para a multiplicidade de vozes. 

Em paralelo à ideia de polifonia encontramos o conceito de policromia proposto 

por Souza (2001). A autora argumenta que as imagens também possuem suas 

heterogeneidades na estrutura visual, no jogo entre os elementos da linguagem não verbal, 

o ângulo, as cores, detalhes, enquadramentos, representam diferentes perspectivas do 

objeto tratado. “Ao definir a policromia como rede de elementos visuais, implícitos ou 

silenciados, verifica-se que são esses os elementos que possibilitarão as diferentes 

interpretações do texto não verbal.” (SOUZA, 2001, online). 

O audiovisual só pode falar sobre aquilo que está mediado, só pode mostrar os 

fatos que forem capturados por suas câmeras e correspondentes ou sejam descritos por 

testemunhas, leigas ou oficiais. A televisão, e os meios audiovisuais de uma forma geral, 

são dispositivos que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal onde imagem 

e fala estão “numa solidariedade tal, que não se saberia dizer de qual das duas depende a 
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estruturação de sentido” (CHARAUDEAU, 2012, p.109). Neste jogo enunciativo a 

imagem tende para o sentimental e a palavra para o conceitual. 

Muitas vezes a TV pode ser apenas ouvida sem prejuízo ao entendimento da 

informação transmitida, isso acontece porque a imagem está sendo descrita e explicada 

pela fala. Este tipo de imagem repetitiva, que ilustra o que está dito no texto está bastante 

presente na reportagem analisada. Também são utilizadas imagens que complementam o 

sentido das palavras, mostrando aspectos da produção cultural sobre a qual se refere. 

Muitas imagens de arquivo dos espetáculos e algumas de ensaios da companhia compõem 

a identidade visual do telejornal, acompanhadas de cenas das entrevistas realizadas pela 

repórter. 

A imagem televisual das reportagens de cultura tem a função de designação, 

mostrando o mundo em sua realidade perceptiva (CHARAUDEAU, 2012, p.225). Os 

produtos culturais são os “objetos mostrados”, criando um efeito de transparência, como 

se o espectador estivesse lá, em contato com a produção artística, contribuindo com o 

efeito de autenticidade buscado pelo jornalismo. 

Os vídeos produzidos pelo próprio Grupo Corpo para seu canal no YouTube fazem 

maior uso das imagens para mostrar o processo criativo, ao invés de investir em um estilo 

mais verborrágico recheado de explicações por meio de entrevistas, o espectador da 

internet é capaz de ver e experimentar a criação por si mesmo.  

Esta diferença é interessante pois quando o criador descreve seu processo, ela 

narra as decisões tomadas e de certa forma descarta os descaminhos e erros que fazem 

parte do desenvolvimento da ideia. Em vídeos mais “livres” é possível ver o fluxo de 

informações e interações entre o grupo e as mudanças que ocorrem ao longo do projeto. 

Um recurso visual utilizado nos vídeos da internet são os letreiros com contagem 

regressiva até o dia da estreia, para explicitar o decorrer do tempo no processo e o uso do 

termo “continua” ao final de cada vídeo, o que demonstra o constante desenvolvimento 

da criação. 

Logo no início do último programa da “Série Corpos” do telejornal cultural Starte, 

o renome internacional do Grupo Corpo, que tem quarenta anos de trabalho ininterrupto, 

é destacado na narração da repórter, juntamente com a proposta de desvendar os 

pensamentos dos artistas responsáveis por suas criações. As imagens que acompanham 

esta narração em off são de trechos de espetáculos do grupo, e mostram rostos de vários 

profissionais envolvidos no processo criativo das coreografias.  
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No entanto, ao longo da reportagem só ouvimos entrevistas com o coreógrafo 

residente Rodrigo Pederneiras, e seu irmão Paulo Pederneiras, diretor artístico do grupo. 

Por esta escolha de fontes operada na reportagem jornalística, observamos que apesar de 

destacar em suas falas o aspecto coletivo da criação, ressalta-se a hierarquia decisiva da 

produção, onde a voz de maior importância é do coreógrafo. A visão criativa que 

acompanhamos é a dele, explicitando a singularidade de alguns profissionais dentro da 

coletividade do processo. 

 

Figura 1: Repórter Bianca Ramoneda do Starte entrevista corógrafo Rodrigo Pedeneiras 

  

A repórter aproveita o título do espetáculo mais recente na época da exibição da 

reportagem, “Triz”, para iniciar a narrativa sobre as dificuldades enfrentadas por Rodrigo 

ao coreografar este trabalho. Por ter passado por cirurgias, o coreógrafo teve que aprender 

a verbalizar o movimento e confiar em seus bailarinos para trazer a corporalidade, já que 

ele estava limitado nas demonstrações físicas, que eram parte de seu processo de 

montagem.  

Os vídeos publicados no canal do YouTube, na lista “Espetáculo 2015”, mostram 

bem a forma como o coreógrafo Rodrigo Pederneiras transmite suas ideias de 

movimentação para os bailarinos, demostrando pouco e sempre contando com a ajuda da 

assistente de coreografia e dos próprios bailarinos para testar e definir os movimentos em 

sua corporalidade. Existe um contraste com a forma como a coreógrafa Cassi Abranches, 

que interage mais fisicamente com o elenco, demostrando bem mais os movimentos e os 

executando junto com os bailarinos durante o processo de montagem coreográfica. 

 A base técnica utilizada pelo Grupo é o balé clássico e neoclássico, como pode ser 

observado nas aula registrada no décimo sétimo vídeo da lista no YouTube e na fala de 

Rodrigo na entrevista ao Starte. A técnica aos poucos recebe interferências de 

movimentos brasileiros que vem das danças populares aos movimentos cotidianos, da 

rua, levando para os palcos a forma particular que os brasileiros têm de se mover durante 

os momentos de montagem coreográfica.  Esta é uma preocupação do coreógrafo da 
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companhia: inventar uma nova linguagem corporal, que choca os movimentos clássicos 

com um aspecto “natural” das novas velhas formas brasileiras de se mexer. 

 O espetáculo “21”, de 1992, é considerado por consenso entre críticos de dança 

brasileiros como o inaugurador de uma fase de brasilidade mais evidente do Grupo 

(BOGÉA, 2001, p.91). Seu momento marcante é a abertura da segunda parte quando após 

um black-out o palco se abre para um painel de cores e texturas e os corpos explicitam a 

linguagem específica proposta pelo corógrafo Rodrigo Pederneiras, usando o quadril 

requebrado como símbolo da renovação e da fusão entre clássico e popular.  

Em entrevista ao programa Starte, Pederneiras reforça diversas vezes a 

importância deste conceito de “fusão” para a criação coreográfica e o desenvolvimento 

de sua linguagem corporal para o Grupo Corpo. As imagens do espetáculo “21”, com seu 

quadril marcado e cores vibrantes, ocupam a tela e explicitam para o telespectador o 

aspecto da produção artística do grupo ao qual ele se refere. 

 

Figura 2: Cena do espetáculo "21" no programa Starte 

O conceito de criação em rede, como um processo não linear, dinâmico e flexível 

(SALLES, 2008) pode ser percebido nas falas de Rodrigo Pederneiras, quando se refere 

a um “vai e vem”, na tentativa de encontrar caminhos durante o processo de montagem 

coreográfica, e na capacidade dos bailarinos de assimilarem de forma pessoal os 

movimentos marcados durante a criação. Paulo Pederneira contribui para esta noção de 

criação quando afirma que se interessa pelo que não sabem fazer ainda, ressaltando esta 

fluidez e tateamento por soluções em uma busca constante, em ideias que vão se 
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transformando, no que se revela sua parte preferida do processo: o processo em si, e não 

o produto exibido. 

 Todos os trabalhos do Grupo Corpo têm como ponto de partida a música. Este 

ponto do processo criativo da companhia é reforçado diversas vezes, em resenhas críticas 

e nos objetos audiovisuais estudados. A própria organização da série de vídeos publicada 

no canal oficial do YouTube remete a esta divisão das fases da criação coreográfica, pois 

os cinco primeiros vídeos trazem a composição das trilhas sonoras como protagonistas. 

Ao começar um projeto, o grupo pode ter uma ideia em mente e a partir daí 

convida um compositor para fazer a trilha do espetáculo antes de pensar na coreografia, 

“o mais válido é deixar-se influenciar pelo compositor do que influenciá-lo”, são as 

palavras de Paulo Pederneiras (BÓGEA, 2001, p.59). Esta frase e parafraseada por 

Rodrigo Pederneiras no primeiro vídeo da lista no YouTube, consolidando este pilar do 

processo criativo. A colaboração com os compositores é apontada como uma 

característica de construção gradativa dos conceitos do espetáculo, onde as coisas “vão 

se encaixando”, segundo Rodrigo. 

Entretanto a liberdade dos autores das músicas não exclui a possibilidade de 

interferências para arredondar as trilhas, tornando o entrosamento necessário. Este 

procedimento é observado nos vídeos, onde são registrados momentos de composição 

musical intercalados com conversas entre os coreógrafos, músicos, maestro e diretor 

artístico.  

Um bom exemplo é o diálogo entre Paulo Pederneiras, Cassi Abranches e os 

integrantes da banda Skank sobre a trilha do espetáculo “Suíte Branca”, no segundo vídeo 

da internet. Como os músicos não tem experiência em compor para dança, a coreógrafa e 

o diretor artístico do grupo apontam que são necessários momentos de respiração na trilha 

para que os bailarinos tenham um andamento melhor ao longo do espetáculo e não fiquem 

exauridos em pouco tempo.  

Em um segundo momento, quando a banda é convidada para assistir o ensaio da 

coreografia no décimo vídeo da lista no YouTube, Samuel Rosa ressalta como a 

experiência de enxergar a música é diferente e fascinante. O compositor ainda brinca com 

a noção de reciprocidade dos palpites, e diz que sempre que for convidado, gostaria de 

assistir as montagens da movimentação. 

 Sendo assim, o ritmo é um dos aspectos marcantes dos espetáculos do Grupo. Na 

reportagem da “Série Corpos”, Rodrigo ressalta que “dança e música tem que ser uma 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

coisa só”. As composições utilizam elementos sonoros das tradições populares regionais 

e da MPB, por vezes misturados com elementos clássicos, retomando o conceito de 

“fusão”. Paralelamente, os bailarinos movimentam os quadris e o equilíbrio entre o apelo 

do chão das danças populares e a leveza da dança clássica contribuem para criar a 

malemolência e a sensualidade consideradas características de brasilidade, pela qual o 

grupo é reconhecido internacionalmente, como destaca a crítica Helena Katz em 

depoimento ao Starte, como um selo de qualidade.  

 A importância do ritmo e da marcação dos movimentos na pulsação da música é 

reiterada no nono vídeo da internet, intitulado “Contando os passos”. Neste registro 

audiovisual da montagem coreográfica ouvimos depoimentos dos bailarinos, coreógrafos 

e assistentes de coreografia sobre o papel fundamental que a contagem tem na sincronia 

da movimentação do elenco. Por meio das imagens vemos a utilização de um sistema de 

notação para a contagem do tempo e dos movimentos. 

 No mesmo vídeo, os bailarinos comentam sobre a experiência de participar 

simultaneamente da montagem de dois espetáculos com coreógrafos diferentes. Cassi 

Abranches e Rodrigo Pederneiras comandam a equipe na criação de duas peças para 

comemorar os 40 anos do Grupo Corpo, e os bailarinos precisam se adaptar ai estilos 

diferentes de criação de cada um deles. É preciso “trocar o chip” para cada período do 

dia, descreve um bailarino. 

 O cenário faz parte do final do processo de criação. Sua concepção e mostrada nos 

vídeos a partir do décimo primeiro. Paulo Pederneiras, diretor artístico da companhia, 

toma o protagonismo desta camada do processo. Ele é quem é mostrado no comando 

desde o conceito até o teste de materiais escolhidos para a cenografia e a montagem do 

espaço do espetáculo.  

 Os vídeos do YouTube vão além dos ensaios e montagem de cenário e figurino. 

Eles acompanham a criação de matérias gráficos para o espetáculo, como encartes e capas 

de CD para as trilhas, fotos de divulgação e coletiva de imprensa realizadas pelo grupo, 

mostrando os bastidores do processo de distribuição e divulgação do produto artístico até 

sua chegada ao público, representada no registro das estreias em Belo Horizonte, casa da 

companhia, São Paulo e Rio de Janeiro, nos vídeos finais da série produzida para o 

YouTube oficial do Grupo Corpo.  
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Figura 3: Montagem do cenário no teatro em vídeo do canal oficial do Grupo Corpo no YouTube 

 A questão do espaço de criação se torna bastante explícita no primeiro vídeo da 

série publicada na internet, quando em uma rara entrevista do coreógrafo Rodrigo 

Pederneiras neste objeto de registro audiovisual, ele reitera o fato do Grupo Corpo ter 

sede em Minas Gerias e convidar músicos mineiros para colaborar neste espetáculo de 

comemoração de 40 anos da companhia. Em sua fala ele revela a estrita relação que sua 

produção tem com o espaço físico e cultural que ocupam em Belo Horizonte e no cenário 

da dança nacional. Os espaços nos vídeos posteriores são mostrados por filmagem das 

preparações do palco para as apresentações e da sede da companhia sendo ocupada pelos 

artistas em seu cotidiano no processo criativo. 

 Um comentário que se ouve sobre os espetáculos do Grupo Corpo é como eles 

fazem surgir um sentimento “patriota”, de certa forma. Não nacionalista como o hino 

nacional ou algo assim, mas um pertencimento, o prazer de compartilhar aquilo que é ser 

brasileiro. Um jeito de ser e fazer que é imediatamente identificado por outro brasileiro. 

Segundo Luis Fernando Veríssimo existe entre o Corpo e os brasileiros uma forma de 

cumplicidade, de comunidade, de enlevo (BÓGEA, 2001, p.19). Esta característica de 

brasilidade do Grupo Corpo é reforçada algumas pela repórter no programa da Série 

Corpos. 

 

Considerações Finais 

Ambos os registros audiovisuais do processo de criação em dança do Grupo Corpo 

analisados trazem novas perspectivas críticas sobre as produções desta companhia, que 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

tem renome internacional e é considerada representante da dança brasileira. Através das 

imagens e depoimentos apresentados podemos ampliar a visão do conceito de dança 

contemporânea adotada pelos artistas que trabalham no grupo, especialmente os irmãos 

Rodrigo e Paulo Pederneira, figuras que se singularizam na coletividade das criações dos 

espetáculos. 

 Tanto o último episódio da “Série Corpos” exibida pelo programa Starte, no canal 

jornalístico GloboNews em abril de 2014, quanto a série de vídeos “Espetáculo 2015”, 

publicados no canal oficial do Grupo Corpo no YouTube, possibilitam ao público leigo e 

aos especialistas uma experiência ampliada dos espetáculos, trazendo ao conhecimento 

de mais pessoas aspectos dos bastidores de suas produções. Os registros audiovisuais são 

como uma narrativa transmidiática da coreografia que chegará aos palcos, e se encaixam 

no contexto de convergência das mídias onde as fronteiras dos meios de comunicação e 

das diferentes formas artísticas e culturais se diluem. 

 Uma observação importante para concluir esta reflexão é que nenhum dos 

registros analisados deixa transparecer muitos dos conflitos que fazem parte de processos 

criativos em geral. Os erros e tropeços do caminho são minimizados, possivelmente 

porque estes objetos tem uma finalidade comercial de aumentar o interesse do público 

pela produção do Grupo Corpo e atrais espectadores para o teatro. No entanto, este fator 

não minimiza o potencial de abrir mais perspectivas para a crítica e o público sobre os 

espetáculos e a trajetória da companhia. 
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