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Um conto idiota – treinamento, criação e composição 
 

Cynthia Domenico*

 

Este artigo tem como tema central narrar o processo criativo e de elaboração da peça 

coreográfica “Um Conto Idiota”, realizada pela J. Garcia & cia Dança Contemporânea com o 

apoio do II Edital Municipal de Fomento à Dança, São Paulo. Sob a direção de Jorge Garcia, 

o processo foi realizado ao longo de oito meses durante os anos de 2007 e 2008, e teve sua 

estréia no dia 06 de março de 2008, na Sala Paissandu, da Galeria Olido, São Paulo. Após 

a estréia o espetáculo percorreu a cidade de São Paulo cumprindo cerca de 30 

apresentações, desenvolvendo também workshops e bate-papos sobre seu processo de 

criação e produção. 

 

O processo criativo de “Um conto idiota” envolveu características da chamada dança 

contemporânea, que dizem respeito à noção de corpo na cena contemporânea e às noções 

de composição coreográfica presentes na contemporaneidade, isto é 

pensamentos/tendências estéticas, plurais. Sua realização aconteceu a partir de 

experiências vividas pelos bailarinos do elenco da companhia, aqui registrados e narrados. 

 

Para um melhor resultado da avaliação desse processo vou considerar três categorias de 

análise: trabalho de base ou o treinamento e as técnicas corporais utilizadas, trabalho 

criativo ou os instrumentos de criação ou as fontes criativas e o trabalho compositivo ou a 

organização destes elementos e a composição estética do trabalho em si. Este modo de 

trabalho e de reflexão propõe uma expansão de fronteiras da atuação do artista 

contemporâneo ao longo do tempo de criação. O processo é constituído de diferentes 

tempos: o tempo do aprendizado, o tempo da criação e o tempo da obra no instante que 

acontece.  

                                                   
* Bacharel em Dança pela Universidade Anhembi Morumbi, participou do processo de criação do espetáculo “Um 
conto idiota” como bailarina da J. Garcia & cia. 
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Primeira etapa – formando a companhia 
 

 

Com o projeto “Um conto idiota”, a J. Garcia & Cia. tinha como objetivo 

revisitar o trabalho “Fortunello”, coreografado pelo seu diretor e 

coreógrafo Jorge Garcia para a companhia Distrito Cia. de Dança em 

2003. A proposta era de remontar o trabalho com outro elenco e re-

trabalhar as intenções dos gestos, o movimento, a pesquisa, a luz, o 

cenários e o figurino; enfim, todo o universo da obra. 

 

 

A primeira etapa do processo teve início em julho de 2007, com uma audição lançada pela 

J.Garcia & Cia. Jorge Garcia, em parceria com Henrique Lima, na época seu assistente de 

coreografia e também bailarino da companhia, procuravam profissionais com características 

plurais e com formações vindas de diversas correntes da dança. Eles buscavam criar uma 

companhia que não apresentasse uma única referência corporal constitutiva e que levasse à 

cena corpos híbridos.  

 

 

Participaram dessa audição cerca de 50 profissionais da dança e do teatro e o processo de 

seleção foi dividido em duas etapas: um primeiro encontro com duração de 4 horas, que 

envolveu uma aula de técnica de dança e um exercício coletivo de improviso livre. Nessa 

primeira etapa foram selecionados alguns profissionais que passaram para a segunda fase. 

O segundo momento da seleção envolveu as mesmas atividades anteriores e cada 

profissional apresentou uma cena individual com o tema: “uma coisa idiota”. Dessa etapa 

foram finalmente selecionados 12 profissionais para compor o novo elenco da companhia. 
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Como resultado desse processo seletivo, foram convocados a exercer a função de 

bailarinos os seguintes profissionais: Patrícia Bergantin, Cynthia Domenico, Marina Massoli, 

Marina Salgado, Beto Amorim, Ricardo, Ana Lacombe, André Graça e Ditto Leite. Que 

somados aos profissionais: Jorge Garcia (coreógrafo e diretor), Henrique Lima (assistente 

de coreografia e bailarino), Andréa Thomioka (produtora administrativa e executiva), Osmar 

Zampieri (vídeo-registro), Silvia Machado (foto-registro), Agnaldo Bueno (trilha-sonora), Ari 

Buccioni (iluminador) e Fábio Markoff (cenógrafo), compunham o quadro completo da 

companhia. 

 

 

Ao longo do trabalho alguns profissionais se afastaram do processo por diferentes motivos, 

sendo integrados à companhia os seguintes bailarinos, que compõem até hoje o quadro da 

J. Garcia & cia Dança Contemporânea: Amanda Raimundo, Alexandre Magno e Nathália 

Mendonça. 
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Segunda etapa – o trabalho de base e o trabalho criativo 
 
 
A segunda etapa do trabalho foi o inicio do processo de treinamento corporal e criação do 

espetáculo com o grupo selecionado. A sede da companhia foi o Espaço Caçamba de Arte, 

sediado no bairro da Aclimação. A partir daí o elenco recebeu orientações para os próximos 

procedimentos da pesquisa prática-teórica, com o auxílio do material disponibilizado pelo 

diretor e treinamento corporal. Neste período os focos foram a aquisição dos novos 

elementos técnico-corporais e a experimentação e criação de cenas. Essas atividades 

cumpriram o papel de articular os diferentes enfoques exigidos para a criação. 

 

 

Para o levantamento das questões a serem investigadas no processo de montagem 

recebemos a orientação para ser elaborado um memorial, sobre a trajetória que estávamos 

percorrendo durante o processo. Neste memorial relatamos as experiências vividas no 

processo de trabalho de base, nos processos de trabalho criativo e compositivo. O resgate 

dessa trajetória está exposto neste artigo e sendo utilizado para realizar uma análise critica 

do processo como um todo. 
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Memorial do processo investigativo 
 
 

Eis aqui alguns textos selecionados com trechos transcritos. A importância desse memorial 

está em perceber e relacionar o processo investigativo e os questionamentos levantados 

com o resultado final, isto é, o espetáculo em cena.  

 

Jorge Garcia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto à esquerda: 
 
- Música e coreografia que vão até um certo ponto como se a estória fosse contada e aos 
poucos vão abrindo janelas onde vão acontecendo (...) situações e de repente a história 
continua. 
 
- Rever os movimentos das coreografias já feitas, tentar desconstruir, usar mais intensidade 
e profundidade. 
 
- (...) usar garrfas e tentar entender “por que” e para onde ir. (Não sei se quero entender, 
pois acho que descobrir aos poucos o que quero tem um sabor diferente). 
 
Texto à direita: 
 

- Experimentar coisas, músicas, movimentos, objetos, sensações, emoções, cores, texturas 

e etc. É o que na verdade me excita. 
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Cynthia Domenico 
 

 
Lembranças e comentários da experimentações: 

 

- Cenas que trazem semelhanças: dois duos que 

falam da relação homem – mulher: Ditto e Ana, 

Henrique e Pati. 

 

- Dois duos e um solo que são próximos de uma 

“dança pura”: André e Marina Salgado, Beto e 

Cynthia e Marina “Doce”. 

 

- Os três usaram o bambu como parte do corpo 

para Compor uma dança / cena. Engraçado que, 

no caso, os dois duos criaram coreografias que 

tinham uma sincronicidade na ação.  

 
 
 
 
 

Patrícia Bergantin 
 
- Agüenta ai. Não acredito que eles colocaram mais 

um (bambu) entre os meus dedos, aqui é muito foda 

de segurar, sabia? Quanto mais eu abaixo, mais eu 

tremo. Como essa sensação pode me despertar 

tantas coisas? Quando caio é como se estivesse 

ainda ali, alvo de espetadas individuais. Meu corpo 

tem espasmos. Não quero sair daqui, essa posição 

me deixa segura. Mas nossa, quando saio é como se 

estivesse no abismo de novo. Eu não acredito que 

eles voltaram a jogar! Nem sequer repararam! Eu, 

vulnerável, despida, e ninguém nem ai? Foda-se, sai 

do jogo e se veste. Agora já é outro estado. Sinto 

muito. Passou.  
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André Graça 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Quanta coisa! Jogo de “mata-mata”, com microfonia, poliritmia e “castigo” (nudez 

emoldurada/limbo). (...) discussão sobre ficar pelado!!, espetar a Ana (ou a Pati), dificuldade; 

rolê de banco é um sofrimento... 

 

- Jogo: (...) regras novas revitalizam a energia e ao mesmo tempo criam tensões. As 

pessoas se adaptam. Novas regras surgem e o processo se repete. A gargalhada da 

Cynthia é muito engraçada. Criou-se tensão extra-jogo. Quem sabe melhor como eu jogo, 

eu ou os outros “jogadores” ou ainda quem está de fora? Que tipo de energia eu preciso 

colocar, e em que momento? O que vem antes, a escuta ou o “matar”? Puxo a dinâmica ou 

“vou na onda”? Escuto a mim mesmo ou aos outros? E se eu “morrer”? É um castigo? Fico 

perto ou londe da “tela”? Vão ver meu corpo? Quem ta olhando?  

 

- (...) O “Hotel de um milhão de dólares” – natureza humana, bode expiatório, ridículo, 

patinho feio, amor, ganância. Se não fosse a parte do suicídio, provavelmente me sentiria 

em casa. Nada contra o suicídio... pode ser bonito se visto com distanciamento. Certamente 

os paradoxos do Tom Tom me são análogos, pelo menos em certa medida. (...)  
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O treinamento corporal 
 
 
Para compreender melhor a dimensão do trabalho de preparação corporal nesse processo é 

necessário ressaltar que todos os bailarinos da companhia compartilhavam de uma 

formação trans-disciplinar em dança e tinham formações técnicas corporais e experiências 

estéticas diversificadas. Cada profissional teve uma trajetória de formação muito específica 

e o trabalho de treinamento técnico-corporal da companhia serviu para proporcionar uma 

unidade ao grupo, isto é, gerar códigos de dança comuns que buscassem uma harmonia 

estética em cena, sem se sobrepor às especificidades corporais de cada bailarino.  

 

 

A partir deste objetivo o treinamento foi orientado no sentido de encontrar uma dramaturgia 

da fisicalidade, realizada a partir de movimentos e gestualidades do bailarino. Esse 

pensamento auxiliou na construção do corpo cênico e para a realização deste trabalho, a 

preparação corporal foi pautada, nas técnicas do Aikidô e da Capoeira Angola.  

 

 

 

 
Henrique Lima      Ana Lacombe  
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O Aikidô 

 

Aikido é uma arte marcial criada no Japão na década de 1920 pelo mestre Morihei Ueshiba 

que concebeu o aikido a partir da sua experiência com dezenas de artes marciais, kenjutsu 

(técnica da espada), o jiu-jitsu e o jojutsu. O termo aikido é composto por três caracteres 

kanji: 

• Ai : harmonia 合  

• Ki : energia 気  

• Dô : caminho 道  

Em tradução livre, "caminho da harmonização das energias" e baseia-se em movimentos 

fluidos e circulares, queda, recuperação e rolamentos. Estas eram também as qualidades 

mais importante que Jorge Garcia buscava oferecer aos bailarinos de sua companhia com o 

aprendizado dessa técnica e o professor convidado que acompanhou o grupo ao longo dos 

oito meses de treinamento foi o Sensei Leonardo Sodré em aulas que aconteciam duas 

vezes por semana e tinham a duração de uma hora e meia.  

 

 

 

Aikido como inspiração para movimentos dançados 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morihei_Ueshiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kenjutsu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jojutsu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kanji
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A capoeira angola 

 

A capoeira angola é uma manifestação cultural afro-brasileira que envolve luta, dança, 

cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil por escravos africanos e seus 

descendentes, sua movimentação é constituida por golpes e movimentos ágeis e 

complexos,  que envolvem pés, mãos, cabeça, joelhos, cotovelos e elementos ginástico-

acrobáticos. Uma característica que a diferencia de outras artes marciais é o fato de ser 

acompanhada por música.  

 

À primeira vista o jogo de Capoeira Angola parece pouco perigoso e pouco elaborado, no 

entanto ele se assemelha ao jogo de xadrez pois envolve uma grande complexidade dos 

elementos envolvidos. Seu domínio é muito complicado, envolvendo não só a parte 

mecânica do jogo mas também características como sutileza, a teatralização, a mandinga e 

mesmo a brincadeira para superar o oponente. Para o aprendizado dessa técnica foi 

convidado o professor Pedro Peu em aulas que aconteciam uma vez por semana com a 

duração de uma hora e meia.  

 

 

 
Capoeira como inspiração para movimentos dançados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1stica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acrobacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez
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As lutas e o idiota – treinamento e criação 

 

O pensamento contemporâneo traz à tona a pesquisa de movimento por isso um processo 

criativo é composto por uma pesquisa de linguagem e de movimento. Trabalhar este corpo, 

organizá-lo, é criar uma corporeidade, um corpo que expressa. Nesse sentido o trabalho de 

base e o trabalho criativo estão relacionados intimamente dentro de um processo criativo, 

assim, além das qualidades cinéticas que envolviam treinamento proposto, Jorge Garcia 

procurava também os conceitos filosóficos abordados por ambas as lutas.  

 

 

O espetáculo “Um conto idiota” abordava questões morais que tocavam nas qualidades 

mais baixas do ser humano, isto é, sua conduta agressiva, sua perversão e a maldade em 

relação aos outros homens. As duas técnicas aprendidas pela companhia tinham condutas 

éticas similares e previam o respeito e a não-violência como regras de relação humana. 

Nesse processo, o diretor queria incorporar gestos de luta e agressividade, preservando o 

respeito e a boa relação no ambiente de criação. 

 

 

 
Condutas agressivas 
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Uma pesquisa chamada Um conto idiota 
 

 

Para a criação das cenas do espetáculo foi estabelecido, ao longo do período de ensaio, um 

espaço de pesquisa individual e coletiva e foram adotados como procedimento para criação, 

ainda que de um modo inconsciente, uma forma mista de metodologias. Com isto quero 

dizer que o procedimento criativo não foi elaborado pelo diretor a priori com base em uma 

ou outra metodologia criativa específica, mas é possível afirmar que, de uma maneira 

intuitiva, ele envolvia fundamentos de um processo colaborativo que gerava uma autonomia 

poética aos bailarinos, mas com a forte presença do coreógrafo estabelecendo seqüências 

coreográficas. No entanto todos os integrantes da companhia foram elementos participativos 

do processo que foi, fundamentalmente, feito de pesquisa e investigação.  

 

 

O processo criativo do espetáculo aconteceu por meio de infinitas experimentações 

cinestésicas, simbólicas e textuais. Ao longo da semana eram criados espaços de improviso 

livres, que geraram muito material para a composição das cenas. Como fonte criativa ou 

inspiração, Jorge Garcia disponibilizou ao grupo uma extensa lista de materiais para 

pesquisa. Entre eles encontravam textos literários, livros de artes plásticas, filmes, músicas, 

objetos, roupas, entre outros elementos. Esse material foi intensivamente explorado pelos 

criadores e muitos deles geraram cenas e/ou estavam em cena no produto final. Dentre 

esse material disponibilizado escolhi alguns materiais e conceitos que guiaram 

dramatúrgicamente todo o processo, no sentido de ter proporcionado a criação de sentidos 

ao trabalho.  

 

São estes: 
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Tadeusz Kantor (1915 - 1990) 

 

Artista polonês, cenógrafo e diretor de teatro, ficou conhecido 

por suas performances e happenings.  Influenciado pelo 

simbolismo, Kantor usva e, sua criação elementos como a 

recusa do psicologismo, o lado infernal, a "destruição" e a 

"negação" como métodos artísticos. No entanto foi a relação 

com o OBJETO criada por Kantor em seu processo 

dramatúrgico que influenciou a companhia na criação e 

composição do trabalho. O objeto ocupava uma posição importante em sua pesquisa onde 

buscava estabelecer uma relação ator-objeto. Um objeto qualquer era usado e quanto 

menos importante fosse ele, maiores possibilidades revelava. O objeto era, para Kantor, 

uma prótese do ator e cada personagem tinha o seu próprio objeto que, ligado a seu corpo, 

forma com ele um só ser. Na cena esses objetos vão mudando de significado. 

 

 

     

Textos estudados sobre Tadeusz Kantor 
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Na criação de Um conto idiota, alguns objetos foram aproveitados e utilizados em cena, 

seguindo a influência de Kantor. Dentre eles, podemos tomar a vara de bambu como 

exemplo, que apareceu em diferentes cenas, com significados diversos a cada momento. 

 

 

 
Bambu-telefone (ao fundo: bambu-cerca) 

 

 

 
Bambu-arma 
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Jan Saudék 
 

 

 O fotógrafo tcheco nasceu em Praga em 1935 e ainda muito jovem foi preso em um campo 

de concentração nazista de onde conseguiu escapar com seu irmão. Saudek foi um dos 

primeiros fotógrafos tchecos a ser conhecido no ocidente, o que lhe valeu a suspeita do 

governo checo até aos anos 80. As suas fotografias têm como temática recorrente a 

sexualidade e a relação entre homens e mulheres; velhice e juventude; vestuário e nudez.  

 

 

 

 
Foto de Jan Saudék 

 

 

 

 
Cena de Um conto idiota 
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O palhaço 
 
“E o palhaço o que é? É um excêntrico. Tudo nele é exagerado. 

Do nariz aos sapatos.” Foi assim que Jorge Garcia descreveu em 

seu projeto o palhaço que gostaria de pesquisar para o 

espetáculo. Aos bailarinos foi indicado fugir da imagem tradicional 

que existe do palhaço do circo. O diretor queria pesquisar o lado 

bizarro do palhaço, a figura maligna, desconcertada e 

desconcertante.  

 

Para auxiliar na construção dessa figura foram utilizados principalmente dois textos: “Sobre 

o clown” de Federico Fellini e um resumo de Le Fou – Roi dês Theaters de Serge Martin. 

Em “Sobre o clown”, Fellini coloca essa personagem como a sombra, a criatura fantástica 

que expressa o lado irracional do homem. Para ele, o clown traz à tona o lado grotesco do 

ser - humano e suas deformidades apresentam ao mundo o lado humano que ninguém quer 

ver. Não muito diferente desta é a visão de Serge Martin sobre a figura do palhaço. Em seu 

texto ele coloca o bufão como “um espelho de uma profundidade incomensurável” que nos 

revela a deformação da nossa realidade. Além desses textos foram principalmente as 

imagens que orientaram a criação dessa figura. Retiradas de livros e revistas, elas 

nortearam todo o processo criativo: 
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O dadaísmo 
 

 

O movimento dadaísta surgiu em Zurique e 

foi formado em 1916 por jovens franceses e 

alemães caracterizado essencialmente como 

um movimento de negação. Esses jovens 

estabeleceram um movimento literário para 

expressar suas decepções em relação à 

incapacidade que o pensamento filosófico, 

religioso e cientifico da época encontrou para evitar a ruína da Europa. Sua proposta era 

que a arte fosse o resultado do automatismo psíquico, se liberando das amarras 

racionalistas e o processo criativo aconteceria por meio da seleção e combinação dos 

elementos ao acaso. 

 

 

Foi a partir deste mote que a companhia passou a criar as cenas que resultariam no 

espetáculo final. Interessante notar que essa metodologia dadaísta acabou por orientar 

inclusive a construção dramatúrgica do espetáculo, no 

sentido de que as cenas foram compostas também ao 

acaso, em um exercício de tentativa e erro, construção, 

descontrução e re-construção. O acaso tornou-se uma 

maneira de trabalhar da companhia e passou a ter um 

papel importante inclusive nos registros pessoais. Jogos 

de associação, de combinação levaram à criação de 

cenas e de uma memória em comum durante o processo 

criativo. 

Registro de Marina Massoli 
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Ainda como parte do processo criativo foram feitos vídeo-registros que depois eram 

analisados pelo grupo, desenhos, vídeos, improvisos na rua, entre outros. 

 

 

 

 

 

Desenho de Cynthia Domenico 
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O jogo: processo e composição 

 

Para o aquecimento da companhia, antes do início dos ensaios, o diretor e coreógrafo da 

companhia Jorge Garcia estabeleceu um jogo de improviso, com o intuito de gerar um 

estado de concentração aos bailarinos. Este jogo era constituído de regras simples e tinha 

um caráter funcional. Primeiro foi estabelecido uma “zona de jogo”, e a cada vez podiam 

entrar no máximo três bailarinos que deveriam “dançar juntos”, isto é, usar os mesmos 

elementos como força, tempo, dinâmica que os outros. Como o grupo encontrou 

dificuldades em perceber as entradas e saídas dos bailarinos da determinada “zona de 

jogo”, foi estabelecida e regra da morte, isto é, aquele bailarino que estivesse desatento 

poderia ser morto pelas costas por um outro bailarino. 

 

Foi assim que teve inicio a transição entre o processo criativo e o processo compositivo. 

Esse jogo seguiu evoluindo, passando a ser chamado de JOGO DA VIDA; suas regras 

foram sendo re-criadas e se tornaram cada vez mais elaboradas; ao jogo foram sendo 

dados significados e de repente ele se tornou a base para o trabalho compositivo. O jogo se 

tornou o eixo narrativo do espetáculo Um conto idiota. À ele foram acrescentadas as cenas, 

as seqüências coreográficas desenvolvidas, os objetos utilizados e os vídeos feitos, e em 

um exercício coletivo, dirigido por Jorge Garcia, teve inicio a composição do espetáculo em 

si. 

 

  

O jogo como aquecimento                                   O jogo em cena na Galeria Olido 
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A composição partiu das cenas criadas anteriormente, cada uma com sua característica 

própria, mas que em planos de sobreposição, criavam uma unidade estética e significativa. 

A narrativa do espetáculo foi construída então por meio da junção entre jogo e cenas. 

Simultaneamente ao trabalho de composição cênica ocorreu a criação da trilha sonora, do 

cenário e do figurino. Essa foi a característica principal do processo criativo e compositivo do 

espetáculo: todos os elementos constitutivos da dança foram criados simultaneamente em 

um processo orgânico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudos de Jorge Garcia para a composição 
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Considerações finais 
 
 

Durante todo o processo de construção da obra os esforços foram por buscar qual o fio 

condutor do trabalho. Qual seria a liderança de sentido? Como compreender o que unia 

dramatúrgicamente as cenas, os gestos, os movimentos, os corpos?  Com um grupo de 

profissionais reunidos pela primeira vez a tarefa era árdua: primeiro encontrar uma 

corporalidade em comum, em segundo significar essa corporalidade dentro de uma temática 

proposta. 

 

Ao final do intenso trabalho todos estes elementos unificados entraram em cena e 

terminaram por criar uma textura, isto é, uma carga de significação que orientou o público a 

capturar as imagens, sentidos e figuras observadas e criadas ao longo do processo. Assim 

surgiu o espetáculo final, fruto de uma experiência intensa que reuniu artistas de diversas 

áreas, com formações distintas e trajetórias diversas, e foi dessa pluralidade que surgiu este 

amálgama, chamado finalmente de Um conto idiota. 
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