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RESUMO:  Este texto  faz uma reflexão da linguagem da dança  e  da poesia,  considerando as 
interfaces  entre  a performance,    a  poética do  imaginário  e  a natureza do texto poético numa 
abordagem comparativa. Nesse sentido,  o estudo  consiste na realização de atividades 
interdisciplinar a partir dos pressupostos teóricos da teoria crítica sobre o conceito de poético, 
de  mestres  performáticos  e suas observação  sobre técnica da dança e coreografias.  Nesse 
sentido   acolhe   reflexão sobre a dança  como  uma arte que é, ao mesmo tempo, performance e 
poesia, enfatizando o   um diálogo  entre a  arte poética   e  a dança.  O poema  ―Voa‖ de Lêda 

Selma,  matéria de analise,   exemplifica inicialmente  uma performance coreográfica e poética.  

PALAVRAS-CHAVE: poesia, performances,  dança, imaginário. 
 
ABSTRACT: This text reflects on the language of dance and poetry, considering the interfaces 
between performance, the poetics of the imaginary and the nature of the poetic text in a 
comparative approach. In this sense, the study consists in the realization of interdisciplinary 
activities from the theoretical assumptions of critical theory on the concept of poetic, of 
performative masters and their observation on technique of dance and choreography. In this 
sense it welcomes reflection on dance as an art that is at the same time performance and poetry, 
emphasizing the a dialogue between poetic art and dance. The poem "Voa" by Lêda Selma, a 
subject of analysis, initially exemplifies a choreographic and poetic performance 
 
KEY-WORS: Poetry, performances, dance, imaginary. 

         

          Introdução  

  

Ao falarmos em performance devemos entender primeiramente o que seu sentido 

está  ligado ao "acontecimento", traduzido do inglês happening. O termo 

―performance‖, combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Tem hoje 

seu conceito globalizado e sua percepção reflui ideias intercultural e étnica, atemporal e 

histórica, ritual e estética, política e sociológica. Ainda, um tipo de abordagem à 

                                                           
1 Dados da orientadora. Doutora em Teoria Literária pela  UNESP   – São José do Rio Preto;  Pós 
Doutora pela PUC Rio de Janeiro; Pós-doutora pela PUC São Paulo. Coordenadora do 
Programa– Mestrado em Letras  PUC/Goiás, crítica literária, ensaísta e escritora de obras 
infantis. (fatimma@terra.com.br).  Orientanda: Bailarina e estudante de artes performáticas e 
Engenharia Civil da PUC Goiás.  

 

2110

mailto:fatimma@terra.com.br


experiência humana, um modo de comportamento, um exercício lúdico, teatro 

experimental, entretenimento popular, esporte e estética.   

Assim sendo, performance é uma forma de expressão das artes visuais, 

consubstanciada com características das artes cênicas, em especial, improvisação e 

espontaneidade, na qual o espectador participa da cena proposta pelo artista.  A 

diferença é que, na performance, a realização artística é cuidadosamente elaborada, e, 

normalmente, não há participação do público ou espectadores de forma direta.  

 Nesse estudo abordaremos questões referentes às relações analógicas entre a 

construção do poema,  sua performance poética  e a dança  na realização  

performormática  da realização da sua ação criativa.  

 

1. A poesia e a dança  

 

O ato criador é duplo: intuição e ao mesmo tempo reflexão.  Deve ser lembradoa 

palavra Arte provém do termo Aretê dos gregos, o qual  significa ―fazer o melhor que se 

pode‖. Para essa reflexão lembraremos asponderações   Edgar Allan Poe, para quem 

―Num poema nada se deve ao Acaso. Tudo funciona como a rígida precisão de um 

problema matemático‖ (POE, 1985. p.101). O poeta necessita  conhecer  a sua arte. A 

Poesia (com P maiúsculo) é uma linguagem especial, encantatória e lúdica, abstrata na 

sua essência e concreta na estrutura artística do poema. Uma de suas funções é a de pôr 

à mostra aquilo que, por muito simples e pequeno, se torna invisível e vai passando 

despercebido no turbilhão e na intensidade da vida comum. Por intermédio da língua e 

do conhecimento de sua Arte o poeta constrói a sua linguagem, o seu poema. O artista  

precisa  apoderar-se das regras e da técnica e só depois, esquecidas, ceder à inspiração.   

mesmo vale para  a musica, artes plásticas e a dança.  

Esse  é um tema recorrente nas discussões dos  coreógrafos durante a criação. A 

linguagem da dança  é transmitida não com palavras, mas com o corpo.  O corpo é o que 

demonstra a criação e o seu significado. Porém, esse processo de inspiração e invenção, 

realizado pelo coreógrafo, tem interferência direta do intérprete.  

 Tanto o  poema como a dança   podem ter ou não poesia e emoção,   nascem da 

busca do perfecionismo. Na dança, a interpretação coreográfica influencia 

significativamente no resultado. Cada bailarino pode expressar de formas diferentes 

uma única criação coreográfica. Portanto, é um trabalho mútuo para que seja possível 

chegar ao resultado apresentado ao público. A arte da dança se faz através da 
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interpretação (1). Esta, não consiste apenas em executar o que foi coreografado. O 

dançarino dá vida à criação. Expõe a arte através da humanidade. 

 

Figura 1- A bailarina  

 

  O poema também tem de ser feito, criado pelo poeta, pois o poema é um objeto 

verbal. É possível que a idéia do poema ou o tema do poema esteja na sua cabeça, aí o 

que ele faz é expressar esse tema de maneira artística, a melhor que puder fazer  Aretê.  

Às vezes se faz da primeira vez, outras — e é o comum — precisam de várias versões, 

até que o poeta fique contente com o que escreveu. Exemplo, o famoso "Soneto da 

Fidelidade", de Vinícius de Morais foi escrito definitivamente depois de oito tentativas. 

Essas versões (tentativas) estão no Arquivo Museu de Literatura da Casa de Rui 

Barbosa, no Rio de Janeiro, para quem quiser ver. E João Cabral disse que gastou oito 

anos para escrever o poema que começa com o verso ―Um galo sozinho não tece uma 

manhã‖.  
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Figura 2-   O exercício do Aretê 

Na dança  é a arte  que segue  passo a passo o  Aretê dos gregos, pois deve  exige 

sempre  fazer o melhor que se pode (2). O resultado final pode ser rápido, mas pode ser 

produto de um longo processo de criação, adaptação e execução.  

A poesia (como toda a Literatura) não ―reflete‖ o real, pois ela é o real desse 

reflexo, pois ela o recria e se torna a parte dolorosa dele.  A dança partilha significados 

com o expectador através da expressão humana  (3). A poesia se manifesta e se expressa 

em diversos níveis: todos são válidos e todos têm os seus níveis de leitor. O poeta/ a 

poetisa deve aspirar ao mais alto. Qual é esse nível? Aquele que o poeta com a sua 

autocrítica acha que é.  

  

Figura 3- Criação 

 

O bailarino enfrenta desafios diários de superação das limitações do próprio 

corpo. Não existe uma fronteira da busca pela perfeição e aprimoramento. Sempre há 

algo para ser melhorado. As dores corporais são rotina. O anseio pelo alcance de um 

nível mais alto é constante (4). O sacrifício é um hábito. E a maior recompensa por todo 

o esforço e dedicação é o resultado final, durante a execução da dança, da arte. 
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Figura 4-  Aspiração  

Desta forma  poema como a dança  revelam  a realidade interior do artista e sua 

realização ou performance  atravessa abstratamente a realidade perceptível através dos 

sentidos, é a materialização do desejo de um porto sonhador a traduzir angústia do poeta 

ou do bailarino  à procura do seu próprio ser no mundo. A poesia é a essência do verso. 

O poema, composto por versos metódicos, não tem alma, é uma coisa triste, solitária, 

vazia. A poesia é ser do poema, é alegria, imaginação, criação, e imortalidade dos 

versos, o acontecimento que marca o poema. A dança é poesia. Em toda a beleza e 

busca pela perfeição. Uma dança sem conteúdo não encanta o expectador como uma 

que é detentora esforço e significado. Para o bailarino, a dança é um refúgio. O ato de 

dançar traz a oportunidade para expressar sentimentos, sensações, emoções. É a 

libertação de si mesmo, assim como toda arte. Porém, a dança é uma arte completa, 

reunindo elementos como música e teatro. É uma grande entrada para a criatividade. 

Nessa acepção, poesia  e a arte do bailarino são   performáticas,  sentido de  que ambas  

acionam  o  corpo,  a voz   que se integram à poética interpretada e  projeta uma ação,  

uma emoção   que anima a transmissão de ideia.  Segundo Paul Zuntor: 

a performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, 

destinatário, circunstâncias se encontram concretamente confrontados, 

indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da comunicação 
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social; e aquele em que se unem a situação e a tradição.( ZUMTHO, 2010, 

p.30). 

Assim, conceito de "performance" tem se revelado, no decorrer desses anos, cada 

vez mais adequado ao estudo de tradições orais,  à vocalidade  expressão da  corpo, da 

musica, da encenação e qualquer acontecimento que propõe a observação dos 

fenômenos culturais numa perspectiva experimental e múltipla. Paul Zumthor (1993) 

orienta que, para reconhecermos uma performance,  basta que nos situemos no lugar em 

que vibra o eco da de uma ação, cuja comunicação está centrada na ação produzida pelo 

som,   expressão  ou movimento.  Assim, ―performance‖ é reconhecimento. Ela 

desempenha, concretiza, transmite um conceito que pode ser reconhecido, no passado 

ou na atualidade, no universo virtual ou a realidade. Nessa acepção, é situado num 

contexto ao mesmo tempo cultural e situacional; é um fenômeno que sai desse contexto, 

ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. É, ainda, o comportamento verbal dos 

indivíduos, interpretados, reiterados em forma de ação, vivência e dinamiza o ―texto 

oralizado – na medida em que, pela voz que o traz, engaja um corpo‖  Zumthor, 1993 

p.160) – Eis a performance.   

 

2. A performance do poema  

 

O  ―Voa‖  é  um poema  performático de Lêda Selma,  musicado por Ivan Lins 

que fascina  o  leitor /ouvinte da música. A popularidade do texto é notória, 

principalmente,  nas redes sociais da Web. O texto  poético da poetisa  de Goiás assume 

papel de hino à vida, de auto-ajuda, reunindo epístola de soluções para problemas de 

cunho emocional, pessoal ou psicológico, propaganda de transportes para outras 

paragens, selo de vivência, história, realização ou religião.  

https://www.youtube.com/watch?v=66gHwh3iilU 

Entre as sugestões causadas pelo texto,  está a  indicação de que o sujeito-lírico 

faz uma interlocução com seu receptor oferecendo o poema como se fosse mais do que 

uma canção. Outro olhar pode perceber  o indício  da possibilidade da revelação de  

uma  cogitação ou mesmo um axioma sobre a  balle/dança  existencial do homem e seu 

eterno desejo de ser feliz. 

A voz lírica do cantor Ivan Lins,  o bom gosto e visibilidade na música brasileira 

direcionaram o poema nos meios de comunicação social.  No entanto, antes do poema 

ser midiatizado,  o texto poético de Lêda Selma já chamava atenção pelo ritmo dos 
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versos que se expandem, numa crescente vocálica: ―Se teu sonho for maior que ti‖.  A 

elevação da voz aciona  (no ouvinte/leitor/cantor) a metáfora do desejo, inerente ao ser 

humano, de voar alto, livre, e realizar o sonho de atingir suas metas, as mais recônditas 

do inconsciente. É um desejo muito forte, que move a imaginação coletiva e pertence, 

ao mesmo tempo, a cada um. A imagem estabelecida pelo convite ao voo alto provoca, 

no ouvinte/leitor/cantor/, o desejo de realizar a ação ou o acontecimento promotor do 

prazer de arquitetar a fantasia de alçar vôos  destemidos, dançar as músicas da vida 

Voa 
 

Poema: Lêda Selma 
Música: Ivan Lins 

 
Se teu sonho for maior que ti  

Alonga tuas asas  
Esgarça os teus medos  
Amplia o teu mundo  

Dimensiona o infinito  
E parte em busca da estrela...  

 
Voa alto!  

Voa longe!  
Voa livre!  

Voa!  
 

E esparrama pelo caminho  
A solidão que te roubou  

Tantas fantasias  
Tantos carinhos  

E tanta vida!  
 

Voa alto!  
Voa longe!  
Voa livre!  

Voa! 
 

―Voa‖ tem algumas marcas da história de certas tradições da poesia oral, por 

exemplo, as chamadas ―canções pessoais‖, em que o indivíduo projeta seus sonhos em 

discurso liberador, agora, não mais fantasmático ou folclorizado, como usados por 

vários povos da África, Europa, América e Ásia, mas com as aspirações inseridas nas 

fontes antropológicas do imaginário, localizadas por Gilbert Durant, e refletidas como 

símbolos catamórficos; esses símbolos metaforizam axiomas relativos à angústia 

humana, diante da temporalidade em que são expressos nas imagens dinâmicas da 

queda, do medo em oposição ao desejo de voar, de  ter asas, para sempre subir, 

destemido, para conhecer novos mundos, buscar estrelas, resgatar seu próprio infinito, 
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fugir da prisão que escraviza o homem, e apostar no sonho, na imaginação e na vida. O 

poema de Lêda Selma exprime o desejo coletivo, numa visão junguiana, de vida, 

destemor, realização de sonhos e liberdade. Essa aspiração coletiva também revela a 

reflexão de um eu-lírico manifestar um desejo individual, na visão freudiana, integrado 

ao inconsciente, de que é preciso sair da sua realidade de medo, de limites, de desamor, 

de realidade e morte. O discurso do eu-poético, ao ser comunicado por meio de uma 

leitura silenciosa ou vocalizada (que, no geral, mesmo em silêncio, o poema parece soar 

uma voz que diz, em alto e bom som, aquele desejo do emissor, que é também do 

receptor), manifesta um desejo ao mesmo tempo coletivo e individual.  

 O  poema musicado determina uma performance necessária para o júbilo do 

receptor da mensagem por meio da voz do cantor. Essa performatividade também pode 

ser alcançada na leitura do poema quando o ouvite/leitor se descobre no sonho de voar, 

enquanto se diz, ou se ouve, a poesia de Lêda Selma. E,  para usarmos o pensamento de 

Zumthor : ― A voz se diz enquanto se diz; em si ela é pura exigência. Seu uso oferece 

um prazer, alegria de emanação que, sem cessar, a voz aspira a reatualizar no fluxo 

linguístico que ela manifesta e que, por sua vez, a parasita. (ZUMTHOR, 2010, p.11).‖ 

Jung também afirma que a evocação dela ―faz algo brilhar em nós, a nos dizer que 

realmente não estamos mais sozinhos‖.(ZUMTHOR,2010, p.12). De tal modo, o poema 

Voa aciona,  performaticamente, uma presença por meio de ações e reações que movem 

o leitor ou receptor a seguir outros sítios do sonho ou devaneio, quando profere: 

―Alonga tuas asas, /Esgarça os teus medos, /Amplia o teu mundo, /Dimensiona o 

infinito, / E parte em busca da estrela... /Voa alto! / Voa longe!/ Voa livre! / Voa!  
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Figura 5-  Os vôos da dança  

 

A ação do corpo e a elevação da voz,  aciona,  no ouvinte/ leitor/ cantor,  a   

metáfora do desejo inerente ao ser humano de voar alto e livre e realizar o sonho de 

atingir  suas metas mais recônditas do inconsciente (5).    Esse é um  desejo  muito forte 

que move a imaginação coletiva e pertence ao mesmo tempo a cada um. A imagem 

estabelecida pelo convite  ao voo alto  provoca no  ouvinte/ leitor/cantor/  o desejo de  

realizar a ação ou o acontecimento  promotor do prazer de arquitetar a  fantasia de alçar 

voar  sem receios. Nesse sentido, o poema musicado  determina uma performance   

necessária para a júbilo do receptor da mensagem  meio  da  voz do cantor. Essa 

performatividade também pode ser alcançada  na leitura do poema quando o ouvite/ 

leitor  se descobre no  sonho de voar,  enquanto se diz ou se ouve a poesia de Lêda 

Selma, para usar o pensamento de Zumthor : ― A voz se diz enquanto se diz; em si ela é 

pura exigência. Seu uso oferece um prazer, alegria de emanação que, sem cessar,  a voz 

aspira a reatualizar no fluxo linguístico que ela manifesta e que, por sua vez, a parasita. 

(2010,   p.11)   Jung também afirma que  a evocação dela ―faz  algo brilhar em nós, a 

nos dizer que realmente não estamos mais sozinhos‖. (ZUMTHOR, 2010,  p.12).  De tal 
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modo, o poema Voa, traz aciona performaticamente uma  presença por meio de ações e 

reações que    movem o leitor ou receptor  a seguir outros sítios do sonho ou devaneio,  

quando profere:  ―Alonga tuas asas /Esgarça os teus medos /Amplia o teu mundo 

/Dimensiona o infinito / E parte em busca da estrela... /Voa alto! / Voa longe!/ Voa 

livre! / Voa!. Nesse sentido,  empregamos ainda as reflexões  de Zumthor: 

Não se duvida que a voz constitua no inconsciente humano uma forma 

arquetipal: imagem primordial e criadora, ao mesmo tempo, energia 

configuração de traços que predeterminam, ativam, estruturam a cada um de 

nós as experiências primeiras, os sentimentos e pensamentos. (ZUMTHOR, 

2010, p.80) 

 Desta forma,  por meio da voz do cantor do texto poético, os ouvintes/leitores 

abandonam seus medos originais,  produzidos  desde o momento de seu nascimento, 

pois de acordo com Gilbert Durand  

―o recém-nascido é imediatamente sensibilizado para a queda: a 

mudança rápida de posição no sentido da queda ou no sentido do 

endireitar-se desencadeia uma série de reflexa dominante, quer dizer 

inibidora dos reflexos secundários. O movimento demasiado brusco que 

a parteira imprime ao recém-nascido, as manipulações e as mudanças 

de nível brutais que se seguem ao nascimento seriam, ao mesmo tempo, 

a primeira experiência da queda e a primeira experiência do medo‖. 

(DURAND, G. 2012, p.112).   

Haveria não só uma imaginação da queda, mas também uma experiência 

temporal, existencial, o que faz Bachelard escrever que  ― nós imaginamos o impulso 

para cima e conhecemos a queda para baixo. A queda estaria assim do lado do tempo 

vivido.‖ (DURAND, 2012, p.112).  Essa  acepção  nos leva-nos a afirmar que o texto 

poético de Lêda Selma aciona, por intermédio da leitura e da voz do cantor, o   impulso 

performático do leitor/ ouvinte para o mundo do devaneio e do imaginário, lugar 

também da obra de arte.   

Enquanto a realidade provoca mal-estar e quedas de Ícaro, o personagem  

mitológico que caiu aniquilado pelo sol e que é arquétipo de todos  as pessoas que não   

aceitam as prerrogativas de uma  existência marcada por limites e mundos assinalados 

por demarcações.    

Diante do exposto, o poema de Lêda Selma performatiza a imaginação coletiva 

em torno do anseio do ser humano de superar seus limites na terra, alçar-se a sempre 
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novos desafios, buscar vitórias, realizar os desejos mais ocultos ou intricados, ser um 

baluarte de devaneios. 

 

Considerações  finais  

 

Diante do exposto, o poema de Lêda Selma performatiza a imaginação coletiva 

em torno do anseio do ser humano de superar seus limites na terra, alçar-se a sempre 

novos desafios, buscar vitórias, realizar os desejos mais ocultos ou intricados, ser um 

baluarte de devaneios. Eis uma das razões da popularidade de ―Voa‖: é um texto poético 

que conseguiu, com magnitude e intensidade, dizer o indizível e realizar uma obra 

balizada pela literariedade, que é a elevação da língua à sua função máxima, à sua 

plurissignificação, à sua polissemia, ao seu poder de sugestão. É esse o motivo que leva 

o poema a acionar o  leitor/ouvinte,  performativamente –   quer seja na voz do cantor 

Ivan Lins, ou na leitura vocalizada ou silenciosa do poema – para abertura de um leque 

de possibilidades, de interpretações e de abundante receptividade na cultura de massa, 

ou mídia.  

O leitor/ouvinte participa também da ação poemática, performativamente, em 

forma de interação e encantamento, uma vez que  o poema é a revelação de uma 

realidade interior que atravessa abstratamente a realidade perceptível pelos sentidos.   

Assim como as artes performáticas, o poema  compartilha deslumbramentos e desliza 

entre  no ser e   tempo do ritmo e da canção, como o balé de um   corpo em movimento  

e da vida em sua plenitude performática.  Na dança  e nos  vôos por mundos 

insondáveis.  
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