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RESUMO 

Durante a década de 1970, inventou-se na cidade de São Paulo o primeiro 
espaço com financiamento estatal voltado exclusivamente para a dança: o 
Teatro de Dança Galpão. Ali, abriu-se espaço para uma série de 
experimentações que iam na contra-mão da prática de dança academicista, 
que até então predominava no cenário local, e do autoritarismo que marcava a 
sociedade de modo amplo. Um exemplo é o espetáculo Pulsações, resultado 
do curso de “expressão corporal” ministrado por Célia Gouvêa no primeiro ano 
de funcionamento do Teatro de Dança. A partir destas experiências, pretende-
se apontar para uma possibilidade de resistência política frequentemente 
negligenciada nas análises que se voltam à produção artística do período 
ditatorial, tendo como ponto de articulação o corpo.  
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Como nos mostra Michel Foucault, o corpo não apenas está marcado 

pela história como é também a superfície sobre a qual incide o exercício do 

poder (2012: 237). No entanto, caminhar com Foucault significa compreender 

também que todo o exercício de poder pressupõe práticas de resistência (in 

Dreyfus e Rabinow, 1995: 231-250).  

Durante a ditadura civil-militar no Brasil, uma das expressões mais 

terríveis e corriqueiras do exercício do autoritarismo foi a prática da tortura, 

utilizada como meio preferencial não apenas para obter informações, mas 

sobretudo para arruinar a existência daqueles que se recusavam a colaborar 

com a ordem, modificando para sempre sua relação com o próprio corpo, no 

caso dos sobreviventes. Contudo, foi também a partir do corpo que se 

desenharam muitas práticas de resistência ao autoritarismo, por meio da 

liberação sexual e da afirmação do prazer, tão características da chamada 

contracultura.  

Desde o final da década de 1960, a oposição entre a militância 

revolucionária e o desbunde contracultural marcava um debate no interior dos 

movimentos que lutavam contra o regime ditatorial, inclusive no que se refere à 

produção artística (Cf. Napolitano, 2014: 173-204). No entanto, mesmo nas 

análises que se voltam à possibilidade de resistência política a partir da arte, a 

produção em dança costuma passar despercebida. O que me interessa nesta 

exposição é justamente escavar uma arqueologia negligenciada das práticas 

de resistência, por meio da experiência do Teatro de Dança Galpão, que 

funcionou em São Paulo a partir de 1974. Procurarei mostrar como este espaço 

possibilitou a experimentação de maneiras de dançar que não tinham lugar no 
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academicismo que marcava a cena da dança na cidade naquele momento, 

bem como apontar para uma outra forma de se conceber o corpo que dança ali 

expressa, que pode ser lida como a expressão de um vigor resistente diante do 

autoritarismo.  

*** 

O início da década de 1970 revela-se como um importante momento da 

produção de dança em São Paulo. Diante da hegemonia do balé clássico em 

termos de abrangência de público e práticas de ensino, naquele período nota-

se o fortalecimento de uma espécie de “movimento” que compreendia a 

emergência de grupos experimentais, a forte presença de alguns professores 

interessados no ensino de técnicas provenientes das danças modernas 

europeias e estadunidenses e um interesse, por parte dos artistas da dança, 

em aproximar esta expressão artística à realidade que se vivia (Ansaldi, 1994; 

Navas e Dias, 1992; Osório, 2012).  

Contudo, as condições materiais para a prática profissional de dança 

eram ainda mais incipientes do que o são atualmente. Nos teatros, apenas 

horários alternativos eram destinados a espetáculos de dança, quando muito; 

do ponto de vista do financiamento estatal, este se limitava à manutenção da 

Escola Municipal de Bailado, voltada para a formação de bailarinos clássicos, e 

do Corpo de Baile Municipal (atual Balé da Cidade) que, fundado em 1968, 

mantinha até 1974 um repertório fundamentalmente baseado em obras 

tradicionais do balé romântico ou em leituras, sob este viés, de temas do 

chamado “folclore brasileiro”. Ainda que se considere a fundação do Balé 
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Stagium, em 1971, o espaço de atuação para dançarinos interessados em 

linguagens fora do balé era extremamente restrito. 

No início da década de 1970, quando da vinda da companhia do Royal 

Ballet de Londres, financiada pela Secretaria de Cultura e cobrando preços 

exorbitantes pelos ingressos, alguns artistas da dança enviaram à Secretaria 

um abaixo-assinado demandando mais recursos para a produção local 

(Ansaldi, 1994). A partir disso, foi fundada uma comissão de dança, formada 

por Marilena Ansaldi, Linneu Dias, Nidya Licia e Zilah Vergueiro, que propôs a 

criação de um espaço inteiramente voltado para a dança, onde professores 

fossem pagos pela prefeitura para oferecer cursos gratuitos e os artistas 

pudessem apresentar as produções “independentes”. A Secretaria de Cultura 

alugou então a sala Galpão do Tetro Ruth Escobar, no bairro do Bixiga.  

Quando alugada para funcionar como Teatro de Dança, a sala 

apresentava condições precárias: problemas de umidade e ventilação, piso 

irregular. A arquitetura era mais próxima dos teatros de arena do que os de 

palco italiano, com uma arquibancada em cujo patamar mais baixo se 

localizava o palco, sem coxia. Para Marilena Ansaldi, era importante que o 

Teatro de Dança fosse justamente naquele lugar, que representava a realidade 

com a qual a dança precisava lidar naquele momento1. A estrutura física e a 

própria localização apontam para a importância do espaço para o tipo de 

                                                           
1 “Eu me lembro que lutei muito para que fosse naquele lugar o teatro... Queria não sei o quê, 

queriam dar o São Pedro, queriam mandar a gente não sei para onde. Quero aquele teatro! 

Porque é muito importante o ponto. É importante o teatro. O teatro era ruim, quer dizer, sem 

grandes condições etc. e tal, mas eu acho que foi formidável, é isso mesmo, a nossa realidade é 

essa. Quer dizer: não tem água no teatro, camarins não tem, não funciona, nada funciona. Mas é 

isso mesmo, a gente tem que trabalhar com esses elementos, se essa é a nossa realidade...” 

(Depoimento de Marilena Ansaldi em 1978, apud Navas e Dias, 1992: 123). 
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produção que se desenvolveu ali. Em uma região ocupada por muitos teatros, 

casas de show, bares e restaurantes – um importante reduto da vida boêmia e 

da classe artística paulistana – o Teatro de Dança se abria para a cidade, 

deslocando a dança dos estúdios e academias fechados, da pompa do Teatro 

Municipal.  

Em dezembro de 1974 o Teatro de Dança Galpão teve sua estreia 

extraoficial com a apresentação de Caminhada, concebido por Célia Gouvêa e 

Maurice Vaneau. E, no primeiro semestre de 1975, os cursos – de balé 

clássico, dança moderna, expressão corporal e interpretação para a dança – 

começaram a funcionar. Pela primeira vez em São Paulo, jovens bailarinos, ou 

simplesmente interessados em dança, tinham a possibilidade de frequentar 

cursos gratuitos fora da rigidez da Escola Municipal, ou aulas que 

ultrapassavam a formação clássica sem precisar pagar as mensalidades das 

academias e estúdios particulares. A existência do Galpão se abria para 

pessoas interessadas em uma formação que ultrapassasse o aprendizado de 

uma técnica, mas que dizia respeito à formação de um olhar para a dança; 

simultaneamente, criou a possibilidade de expansão de uma cena 

independente de dança, que já vinha se desenhando havia alguns anos. Era 

um local onde artistas podiam mostrar trabalhos em processo de criação em 

uma linguagem experimental, que não encontravam espaço no academicismo, 

o que atraía também um público curioso que já frequentava o teatro 

experimental. Foi um espaço que possibilitou encontros, servindo de celeiro 

para a criação de vários grupos.  



Página 6 de 9 

 

O Galpão tornou-se a casa da chamada dança independente em São 

Paulo, em um momento profundamente marcado por uma certa rixa entre os 

bailarinos clássicos/acadêmicos e os ditos modernos/independentes. Estes 

últimos entendiam que a produção clássica institucionalizada da dança se 

mantinha apartada da realidade vivida, enquanto os primeiros muitas vezes 

interpretavam os trabalhos “alternativos” como não-dança. Criar um espaço 

para este tipo de produção significava também garantir-lhe certa legitimidade 

no interior da própria dança.  

A tensão entre estes dois polos, frequentemente enfatizada por artistas 

que viveram este período, pode ser lida pela relação entre uma dimensão 

apolínea e outra dionisíaca. De acordo com Nietzsche, estas seriam as duas 

possibilidades de se pensar a produção artística na Grécia Antiga. A primeira, 

caracterizada pela ideia de justa medida, pela vontade de verdade e pela 

atenção à forma, seria expressa nas estátuas e na dimensão do sonho. A 

segunda, relacionada à desmedida e ao excesso, se expressaria na tragédia e 

na embriaguez. O caráter dionisíaco que marca a cultura helênica estaria 

relacionado ao “dizer sim à vida, inclusive aos seus mais obscuros e mais 

duros problemas; a vontade de vida, que se alegra da própria inesgotabilidade 

(...)” (Nietzsche, 2014: 113). E não seria justamente a afirmação da vida o que 

estava em jogo na dança que emergia movida pela “paixão”, como afirmam 

artistas que vivenciaram este período, quando não havia políticas de fomento e 

patrocínio que garantissem algum retorno financeiro?  

A realização do espetáculo Pulsações no Teatro de Dança Galpão 

articula as duas principais características do espaço: prática pedagógica e 
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experimentação de linguagem na criação de dança. Pulsações foi criado por 

Célia Gouvêa com os alunos de seu curso de “expressão corporal” em 1975, a 

partir de pequenos exercícios de improvisação propostos em aula. Desloca-se 

a figura do coreógrafo como autoridade inquestionável, e leva-se para a cena 

uma multiplicidade de corpos que jamais teriam espaço na lógica do corpo de 

baile, enfatizando suas características singulares: alguns mais e outros menos 

experimentados em dança; baixos e altos, magrelos e gorduchos, brancos e 

pretos. Não se pode relevar o fato de que a figura central do espetáculo era 

Ismael Ivo, um homem negro, o que por si só já apresenta um ponto bastante 

fora da curva dentro do que se costumava ver em dança naquele momento em 

São Paulo, como também uma atitude transgressora a uma cultura ainda mais 

machista e racista do que a de tempos atuais. O próprio Ivo afirma que, neste 

espetáculo, os papéis do masculino e do feminino na dança eram deslocados 

da tradição clássica. O masculino se destacava para além do portée e o 

feminino recusava a mera fragilidade: “os corpos que por vezes se 

comunicavam e colidiam (...) [tratava-se de] redescobrir a força dos corpos”2. 

Por conta do próprio processo de criação, os corpos se apresentavam em suas 

singularidades. Segundo Célia, tratava-se de uma “procura por uma linguagem 

de movimento, simplesmente, com muitos carregamentos, muitos encaixes de 

corpos...”3 e que tinha como mote algo próximo de uma energia vital, “essa 

pulsação que existe na natureza, nos animais, nas plantas”4. Corpos singulares 

que pulsavam juntos, em associação, expressando uma força provocadora e 

                                                           
2 Entrevista com Ismael Ivo realizada em 20/08/2013. 
3 Entrevista com Célia Gouvêa realizada em 07/02/2012.  
4 Entrevista com Célia Gouvêa realizada em 07/02/2012.  
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resistente tal qual a vitalidade de certos jovens que, inventando novas relações, 

puderam desestabilizar a disciplina requerida pelo regime ditatorial.   

Pulsações pontua a existência do Galpão enquanto Teatro de Dança, 

como abertura para o que cada corpo tinha de próprio, de raro, em oposição à 

ideia de adequação a um modelo, que costumava balizar a prática do balé 

clássico. Um corpo entendido não por seus aspectos físicos, mas como a 

própria vida, vontade de potência, assim como o é o corpo no pensamento 

nietzschiano. Compreender a singularidade de cada corpo também se 

relaciona à compreensão do corpo não como uma unidade, mas como 

multiplicidade de afetos, instintos e pulsões; uma pulsação que não diz respeito 

a um sujeito enquanto identidade, mas que atravessa a vida, as forças que 

permeiam humanos, animais não-humanos e plantas. Como afirma Célia 

Gouvêa, o tema de Pulsações lidava com a “percepção de um universo 

cósmico”, uma pulsação vital composta por uma multiplicidade de forças e o 

encontro entre elas.  

Em um tempo marcado por corpos arruinados e pela morte à espreita, 

o trabalho de Pulsações no interior do galpão afirmava um corpo permeado por 

um apetite de vida. Na obra de Nietzsche, a dança assume um papel 

importante na medida em que se relaciona ao deslizar pelo espaço sem ponto 

fixo. Sem pressupor um modelo a ser seguido, sem se prender a um ponto fixo, 

o corpo pode ser ele mesmo um espaço propício à invenção de liberdades.  
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