fechará sobre o pé que pisar na palavra bicha. Também se menciona a similaridade
com uma prisão ou gaiola, entre outras. A discussão sobre os desdobramentos e
relações do diagrama com os processos criativos sugere novas ideias para a criação
e, simultaneamente, esclarece algumas escolhas e relações entre ideias e
configurações desse processo.
O último procedimento experimentado é a tradução do diagrama. Apresento
três maneiras de traduzir, a partir dos três tipos de ícone de Peirce: imagem,
diagrama e metáfora. A primeira se refere à tradução de qualidades superficiais, a
segunda, de relações, e a terceira, de interpretações. Estas categorias já foram
desenvolvidas e experimentadas anteriormente, em oficinas e processos de criação
(cf. Queiroz, 2009).
Os artistas residentes escolhem os tipos de tradução e os formatos que
utilizam no exercício. No último dia da oficina essas traduções são apresentadas e
se estabelece uma longa conversa, relacionando os procedimentos de tradução
intersemiótica desde o início da oficina e os modos como esse exercício se relaciona
com os processos criativos.
Considerações finais
Há diversas diferenças entre as experiências do ensino universitário de dança
e da oficina em residência artística, as quais não serão discutidas aqui. O foco, por
outro lado, é sobre como procedimentos de tradução intersemiótica criados em
diálogo com a teoria em desenvolvimento podem funcionar como ferramenta
artística, pedagógica e conceitual.
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Além do contato com uma ferramenta de criação, a tradução intersemiótica
como recriação, aplicada ao exercício criativo em sala de aula, auxilia o estudante a
compreender aspectos conceituais sobre dança e criação em dança, tais como: (i)
fenômenos culturais, em suas diversas configurações e manifestações, podem ser
observados em diversos níveis ou camadas; (ii) tais níveis são identificados e
selecionados dependendo do interesse do criador-tradutor; (iv) a identificação e a
escolha desses níveis é uma ação crítica; (v) no processo de tradução, o aspecto
escolhido não encontra nível equivalente na dança, e é isso que força o tradutor na
direção de uma criação, ou recriação; (vi) a tradução pressupõe que “forma e
conteúdo” são aspectos inseparáveis na criação artística.
O exercício de tradução intersemiótica para artistas promove uma reflexão
conceitual e artística de seu próprio processo de criação: (i) proporciona certo
distanciamento de seu próprio trabalho; (ii) evidencia para os artistas de que modo
materializam suas questões e, ao mesmo tempo, como suas materializações
produzem questões artísticas; (iii) evidencia e possibilita a reflexão sobre suas
escolhas; (iv) evidencia o fato de que “forma e conteúdo” são inseparáveis na
criação artística.
Deste modo, espero ter apontado aqui uma proposta inicial de promover uma
relação entre três termos inseparáveis: prática de ensino, prática artística e prática
teórica através da tradução intersemiótica.
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