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RESUMO

A atuação dançante ou mesmo dançar é o objeto dessa pesquisa e por si só um lugar de
investigação. Assim, este trabalho tem por objetivo propor, a partir do espaço delimitado de
uma experiência artística – a performance intitulada Conversas na noite – uma reflexão sobre
o estado sensível e potente da ação dançante que é aqui chamado de dancidade. O termo surge
a partir do que o filósofo Michel Bernard denomina de orchesalité e é investigado, neste
estudo, com base na análise de dois aspectos: movimento e relação, pensados como algo que
permeia e engendra a corporeidade nas diversas tonalidades específicas da dança.
O resultado é um estudo teórico-prático, que se insere no encontro entre artes cênicas e
artes visuais.

Palavras chave: Dancidade- movimento-relação
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RÉSUMÉ

Le jeu de la danse ou même danser est le sujet de cette recherche et par lui-même un
lieu de recherche. Ainsi, ce travail a pour but de proposer, à partir d'une experiénce artistique
– la performance Conversas na noite – une réflexion sur l'état sensible et puissant de l'action
dansante qui est ici appelée dansité. Ce terme surgit à partir de ce que le philosophe Michel
Bernard appelle orchesalité, et est fondé sur l'analyse de deux aspects: le mouvement et la
relation, pensés comme quelque chose qui traverse et engendre la corporéité dans les diverses
tonalités spécifiques de la danse.
Le résultat est une étude théorico-pratique, qui s‟insère dans un lieu de rencontre entre les
arts secéniques et les arts visuels.

Mots-clés: Dansité-mouvement-relation
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INTRODUÇÃO
INÍCIO DA CONVERSA
Quando falamos em dança o que muitas vezes nos vem à cabeça, de imediato, é a
imagem de corpos que extrapolam a obediência e se arriscam em espaços articulados,
multiplicados e imaginários. Estes corpos são aqueles que desenham e revelam espaços
lineares, pontuais, curvas, aproximações, afastamentos e nos fazem percorrer inúmeras
sensações. Entretanto, na experiência sutil de um bailarino quando dança, o corpo não é
somente configuração espacial ou arquitetura produtora de infinitas possibilidades de
movimento, mas também uma criação qualitativa do espaço fruto de uma atividade complexa
de gerenciamento e intensificação de um campo de interferências.
A atuação dançante, ou mesmo dançar é, aqui, o objeto da pesquisa e por si próprio
um lugar de investigação. Quando se dança, investiga-se, uma investigação que segue a lógica
da arte. Assim, esta pesquisa parte da experiência de um corpo que dança, que sente as
vibrações vindas de muitos lugares ao mesmo tempo: das sensações do corpo e do
movimento, da criação dos espaços, das formas, das suas qualidades, daquilo que é visto e
sentido na interação com outros corpos e na experiência das imagens.
Este trabalho configura o lugar de uma vivência pessoal fruto de uma trajetória
dançante desde os anos 90. No acúmulo das sensações através da vivência nas danças
urbanas, chamadas anteriormente de “dança de rua”, no estilo jazz ou na liberdade da dança
atual, o pensamento sobre a ação dançante foi amadurecendo e, nesta pesquisa, surge como
um momento intenso de gerenciamento de múltiplas relações e como algo que acontece bem
próximo do espectador, quase tocando-o. A experiência da dança de rua, nos festivais onde
mais de vinte bailarinos desenvolviam suas performances para produzir efeitos visuais no
conjunto da cena, foi o principal alimento para o desenvolvimento deste trabalho. Naquele
momento em que me via parte do grupo de bailarinos, cada gesto, nos seus mínimos e micro
detalhes parecia explodir na visualidade da cena, 'chamava' o espectador para bem próximo de
mim e ao mesmo tempo abria um campo de circulação de forças onde parecia que o tempo se
alargava e ali eu podia sentir minha carne, meus ossos, a qualidade, a trajetória do gesto, meus
pensamentos, minhas sensações, tudo junto do espectador. Era um momento de relação onde
não havia mais distinção entre os corpos, tudo se encontrava em cada mínimo gesto, num
circuito insistente.
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A partir de então, o gesto como um ponto singular de convergência deste circuito de
movimentos intensos adquire, aqui, importância bem como toda a ação dançante que parece
tornar-se um campo de gerenciamento e investimento que faz envolver todos os corpos
presentes.
O objetivo desse estudo é propor, a partir do espaço delimitado de uma experiência
artística, a reflexão sobre o campo múltiplo de forças que anima o momento dançante no qual
o bailarino se esforça para gerenciar e intensificar e que, aqui, é chamado de campo de
circulação de forças e discutir que ali é um campo de intensa investigação e, sobretudo de
atuação democrática entre todos os corpos envolvidos, bailarinos e espectadores. Também, é
pretendido destacar a ação dançante como um campo carregado de relações e movimentos e
como um jogo entre o sutil e a visibilidade do gesto, partindo de impressões e sensações
particulares, bem como de reflexões surgidas a partir delas. Assim, a pesquisa partirá de dois
pontos principais: movimento e relação, fazendo pensar o estado potente da ação dançante ou
o que esta pesquisa arrisca chamar, de estado de dancidade.
É sabido que a discussão sobre qualquer tema pode ser inexaurível e, sobretudo, ao
que se reporta esta pesquisa, pois suscitou e suscita muitas investidas investigativas. Portanto,
é pretendido, apenas, que as reflexões circunscrevam suficientemente e eficientemente o
trabalho artístico que é proposto. Neste sentido, a linha de pensamento deseja decorrer a partir
da experiência prática, mais do que pelo viés da análise imbricada entre percepção e ação,
mas por uma reflexão filosófica sobre os estados ressonantes de um ser que se move e se
relaciona. Há, também a pretensão de discutir a possibilidade de ver a dança como diálogo
entre os corpos e como imaginação das forças. Há, também, uma forma de pensamento
transitória entre a análise corporal sinestésica e técnica investida o tempo todo pelo
imaginário, o que desencadeia uma forma de escrita que alterna momentos poéticos
particulares com reflexões de teóricos e pensadores.
No que concerne à prática artística, há um desejo de explorar a poética do
desaparecimento dos limites entre os corpos com intuito de criar uma ambiência com base em
movimentos e relações. Assim,

a partir de laboratórios experimentais foi criada a

performance intitulada "Conversas na noite".
Nesta performance era interessante destacar o corpo na cena, vivo e ao vivo e que sua
própria presença fosse o mote da construção cênica. Além disso, era também importante para
este trabalho, que a ação do bailarino fosse provocada todo o tempo, que sofresse e
provocasse intervenções convocando efetivamente diálogos entre todos os corpos e ao mesmo
12

tempo, colocando o espectador bem próximo das sensações de um corpo que dança. Para isso,
as interações entre os diversos corpos aconteciam no ambiente de uma sala sem luz,
iluminado somente por pequenas lanternas presas aos corpos dos espectadores, ou seja, o
público como “interator”3entrava no recinto escuro e tinha a liberdade de iluminar aquilo que
lhe interessava, ao mesmo tempo que era instigado pela presença e pelos movimentos dos
bailarinos.

Fig.1: O esboço da cena.

Fig. 2: A luz sugerindo o encontro entre bailarinos e espectadores. (Im. Doc.)

A condição de movimento e de relação queria abarcar, em "Conversas na noite", os
vários âmbitos, fazendo do gesto substrato de toda uma conversa que acontecia no diálogo
intra e entre corpos. Neste sentido, o formato de performance interativa destacava alguns
aspectos que dizem respeito a possibilidade da aproximação extrema entre os corpos
3

Para a autora Maria Beatriz de Medeiros (2008, p.24), a performance acontece, também com a participação do
espectadores que passam a ser interatores.
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dançantes e não dançantes e a possibilidade da ocorrência de intervenções e imprevistos. A
cena propunha criar esteticamente aquilo que acontece nos mínimos âmbitos de uma
corporeidade: o eterno movimento de criar, ajustar e organizar as sensações, percepções e
ações que vêm de todos os lados, do nosso mundo interno e externo. Também é proposto
configurar um ambiente de hipersensibilidade experimentada no calor da ação e estabelecer
diálogos entre as forças circulantes, tensionando umas com as outras no intuito de provocar
um campo de jogo.

Fig. 3: O jogo dançante entre bailarinos e espectadores. (Im. Doc)

Na experiência dançante em "Conversas na noite", pretendia-se, também, que o
diálogo entre os corpos e luzes efetivamente interferissem e delineassem a movimentação de
todos configurando um panorama de contatos, encontros, qualidades e tonalidades espaçotemporais e visuais da ação e da cena.
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Fig.4: Bailarinos e espectadores em relação. Todos os presentes criam a cena dançante. (Im. Doc.)

A obra artística não pretende apresentar uma representação, uma história ou uma
narrativa mas sim, ser concebida com base no investimento nos corpos, movimentos e
relações, com a intenção de estimular, a partir destes parâmetros, a intensificação do estado de
dncidade. Neste sentido, é desejado fazer a dança se configurar em si mesma, no próprio
gesto, enquanto espaço de relação de tensão entre as forças psicofísicas e afetivas, fazendo do
bailarino, aquele que amplifica, dilata e intensifica a atividade de administrar os diálogos e os
níveis de dancidade entre todos os envolvidos.

Fig.5: Vivian Vieira em e no movimento.
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O gesto do bailarino, nesta experiência, pretende ser evocado como conversas que
surgem e se transformam em outras e outras, recheadas de nuances e dinamicamente
transformáveis a cada encontro com algo, pois ele é pensado como um substrato delimitado de
estados flutuantes da corporeidade que delineiam microcampos vibrantes. O gesto, aqui,
parece um campo convergente e contaminável de movimentos e relações nascido em algum
lugar entre a corporeidade e o meio: talvez nos encontros. E o momento dançante é pensado
como gerenciamento das forças que circulam no sistema corporal e no ambiente.

Fig.6: o intercâmbio corpo-espaço.

O processo artístico que levou à concepção de "Conversas na noite" levantava
constantemente o questionamento, se é possível criar um estado de dança a partir
eminentemente de movimentos e relações e, sobretudo, uma construção estética onde todos os
corpos, incluindo os espectadores, pudessem, de alguma maneira ou em algum nível, dançar.
Era necessário evocar aspectos subjetivos e objetivos, orgânicos e técnicos4 que sustentassem
a visualidade do momento dançante. Para isso, as impressões e sensações da minha
experiência enquanto artista bailarina e performer foram essenciais na delimitação de alguns
dos aspectos subjetivos.
Nesta perspectiva surgem alguns questionamentos de cunho conceitual e filosófico: o
que significam corporeidade e movimento? O que são estas forças que instituem o gesto e a
4

Aqui a técnica é entendida como Techné, na concepção grega de produção por num processo complexo da
razão e da inspiração, que envolve ao mesmo tempo sensibilidade e trabalho árduo, do corpo, mente e espírito.
Para o teatrólogo Eugênio Barba, técnica, é o que ele chama de utilização extracotidiana do corpo-mente, ou
seja, aquele gesto que sofre um determinado tratamento peculiar, seja por que método for para adquirir um
estado de presença e estilização artísticas. (BARBA, 1994).

16

cena como campo de circulação? O que se quer dizer com relação intra e entre os corpos? O
que é o estado de dancidade? O estado de dancidade pode ser pensado com base num estado
de gerenciamento de movimentos e relações?
De cunho operacional: é possível reconhecer no momento dançante e no próprio gesto
o trânsito entre forças visíveis e invisíveis intra e entre os corpos? É possível se criar relações
sensíveis entre corpos através do estado de dancidade? É possível alijar o gesto de qualquer
tipo de representação, preocupação com a significação ou resultado visual sem sair do plano
estético? Todos os envolvidos, inclusive os espectadores podem em algum nível ser
contaminados por este estado de dancidade? É possível dançar apenas a circulação das forças
de percepção e ação como simples motivo? É possível traduzir esteticamente a sensibilidade
de uma corporeidade dançante? Quais os elementos de movimento mais adequados a serem
recrutados para este propósito? Quais elementos técnicos, cênicos e de iluminação contribuem
e participam ativamente para a amplificação dos movimentos e das relações? É possível o uso
da tecnologia, do vídeo e do digital sem perder a experiência do estado de dancidade?
O trabalho foi concebido a partir de laboratórios de sensibilização e experimentações
que foram costurando e criando densidade no diálogo com o arcabouço teórico. Assim, a
pesquisa foi se desenvolvendo num encontro entre teoria e prática e na necessidade de uma
abordagem aprofundada sobre as questões decorrentes. Dada a complexidade do assunto no
que se refere a sua multiplicidade de questões, os autores surgem como pontos de luz, como
"entradas de força" que, no decorrer da experiência prática, vão iluminando e contribuindo
para o encadeamento das ideias. Eles também se apresentam para dar apoio ao sentimento de
urgência em querer lidar com as questões. É interessante ressaltar que esta pesquisa é
conduzida a partir e durante a experiência artística pessoal e, portanto, é refletida e organizada
através de impressões singulares de um corpo que dança formando um contexto delimitado de
um ponto de vista. Ao mesmo tempo, a experiência prático-artística se define nela mesma
como eminentemente investigativa: dançar é também investigar pela lógica da arte.
A visualidade do trabalho se dá principalmente, a partir dos elementos técnicos da
ação corporal: entradas e as passagens da força que são pronunciações mínimas e sutis do
gesto visível e que, aqui, representam pontos de convergência e de abertura do corpo para
uma passagem imaginária das forças e dos 'movimentos no movimento'.
No sentido da relação, o formato interativo da performance foi fundamental, bem
como a utilização de uma concepção de iluminação através da utilização das lanternas. Com
focos bem pequenos e direcionados, a iluminação por lanternas tinha o intuito de ressaltar
17

ainda mais a poética dos "buracos" além de criar uma ambientação intimista, lúdica e que
delineasse passagens entre o claro e o escuro, entre o visível e o invisível. Também foi
utilizada como importante estratégia para a direção técnica das ações dançantes.
Toda pesquisa é permeada pela poética das imagens e pelas sensações da experiência
entremeada por reflexões filosóficas e científicas. Por entre as imagens poéticas, surgem
questões que encaminham a pesquisa, principalmente, para uma abordagem da dinâmica
percepto-motora, sobre a dinâmica das sensações, das integrações e a dinâmica da atividade
criativa. Dentre alguns autores, esta pesquisa destaca os pensamentos sobre a dança do
filósofo Michel Bernard (2001 e 2011), o teatrólogo, cenógrafo e artista plástico Valère
Novarina (2003 e 2005) que inspirou intensamente toda esta trajetória com suas palavras
sensoriais e poéticas e Gilles Deleuze na sua análise filosófica sobre a pintura de Francis
Bacon. Neste sentido, também foi recrutado o estudo da Antropologia teatral de Eugênio
Barba (1991, 1994 e 2010), e principalmente os olhares potentes, do estudioso do movimento
Rudolf Laban (1978) e Helenita Sá Earp (1947 e 1948) sobre os conceitos de dança,
movimento e a atividade sensível do artista-bailarino. Foram abordados alguns aspectos da
atividade perceptiva por Antônio Damásio (2000) e Gerald Edelman (1992) no que diz
respeito à conexão entre sensação-pensamento-ação, pois ajudaram a refletir sobre as questões
sobre a atividade percepto-motora, além de visadas complementares de Michel Bernard
(2001) e Hubert Godard (1995 e 2010). As reflexões também se debruçaram sobre alguns
conceitos filosóficos de Gilles Deleuze (1992, 2007 e 2010) à medida em que a presença no
ato de dançar é entendida como uma relação de forças sutis e mudanças e a corporeidade
dançante como algo relacional, múltiplo e agenciador.
A pesquisa é divida em três capítulos que aprofundam as reflexões que vão surgindo
em simultâneo à experiência prática.
As reflexões, no primeiro capítulo, se iniciaram a partir do termo orchésalité de
Bernard que estimularam o pensamento sobre o termo dancidade. Seu conceito gravita
entorno de quatro aspectos da especificidade da dança: organização das sensações com
relações às necessidades auto-afetivas e reflexivas, brincar com as sensações por si só, estar
bêbado de si, desafiar a gravidade, desejo de se metamorfosear e brincar com o esgarçamento
temporal e espacial, que têm uma relação interessante com a noção de corporeidade. Também,
o primeiro capítulo se refere aos aspectos do movimento e da relação. São abordadas as
questões que envolvem os movimentos internos e externos ao corpo, movimentos que
invadem e evadem dos corpos. É pensada a história da dança no intuito de destacar como a
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dança vem caminhando num processo crescente de investigação que se desloca de um
pensamento sobre à concretude da forma corporal para investir a criação na corporeidade e
nos múltiplos corpos no corpo, se debruçando, assim, sobre os movimentos mais sutis e
invisíveis que motivam e impulsionam a ação dançante. O olhar para dentro atravessa a forma
na direção das emoções, sensações e pensamentos o que contribui para o sentido de que a
ação dançante é um campo de movimentos convergentes em vários níveis: nos níveis mais
sutis e invisíveis e nos níveis mais visíveis e formais. Neste sentido, examina-se o pensamento
de Rudolf Laban e Helenita Sá Earp sobre a atuação dançante enquanto uma atividade onde o
movimento é tomado, na sua profundidade, como produtor de relações potentes: entre o
mental, físico e emocional, entre mundo interior e exterior, entre a unidade e diversidade e
que não dissociam a força criadora das qualidades intrínsecas do mover: espaço, tempo,
dinâmica e forma.
No segundo capítulo é aprofundada a descrição e a reflexão sobre o trabalho artístico.
É feita uma aprofundada reflexão sobre as escolhas técnicas do trabalho no que concerne a
importância da interatividade, do lúdico e, sobretudo, dos elementos técnicos que dirigem e
alimentam a ação dançante. Neste capítulo, o estado de dancidade também é pensado como
um estado de gerenciamento e investimento e como a insistência nos 'movimentos do
movimento', por assim dizer, um estado cambiante, sensível e não definido. São apontados,
também, como os aspectos do movimento e do processo de relação intra e entre os corpos
criam o jogo performático e delineiam micro e macrocampos de ação e de relação entre
bailarinos, interatores, gestos e cena. Também, é iniciada a discussão de como estes campos
de relações intensos se interconectam e dilatam a dancidade do bailarino para todos os corpos
envolvidos em níveis moduláveis, criando a poética da cena como grande campo de jogo.
Questões fundamentais como o formato interativo respaldam tanto a construção do trabalho,
passando pelos laboratórios e experimentações pré-concebidas, quanto subsidia toda a
reflexão sobre o pensamento atual da dança e sua relação com a performance. A partir daí, o
trabalho performático "Conversas na noite" evoca questionamentos acerca dos aspectos que
interferem e impulsionam o mover dos corpos, qualificando o espaço da cena e a atuação
dançante e, da mesma forma, faz refletir não mais tanto sobre a célebre frase “o que move o
corpo?” da coreógrafa Pina Bauch (1941-2009), mas “onde está a dança?”
No capítulo III a relação se aprofunda na questão do contato e na atividade sinestésica
pois, na dança, o contato extrapola o físico e permite alcançar as ambiências do mental,
afetivo, intuitivo e imaginativo, promovendo a poética dos encontros, dos diálogos e das
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aproximações. É discutido o jogo entre os sentidos na atividade perceptiva que engendra o ser
no mundo e a intensa atividade das imagens que retroalimenta a constante insistência em
mover, desencadeando um processo de metamorfose permanente no corpo que dança. Surge,
então, a poética da metamorfose, um eterno desejo de transformar-se em outro,
desterritorializar-se, querer ser múltiplo em um único corpo.
A atuação dançante que intensifica o movimento da atividade perceptiva e imaginária
cria e dilata este circuito integrado de circulação e retroalimentação entre a ação e percepção.
Neste capítulo há um encontro entre a arte e a ciência e, por vezes, a cena performática se
deixa levar pela poética da passagem pelo claro e pelo escuro, pelo visível e invisível e, por
vezes, pela biologia da percepção e da consciência.
Ainda, é proposto um apêndice intitulado “E a conversa continua...”, contendo os
desdobramentos deste trabalho e algumas reflexões sobre as novas experiências que estão
sendo incorporadas a partir do intercâmbio com a pesquisa de doutorado de Leonel Brum.
Ao final, conclui-se, a partir do tecido constituído da tese, que o termo orquesalidade
descrita por Bernard é acrescentado de outras considerações que conduzem o conceito de
dancidade à uma definição particular que ressalta a convergência entre o sutil e o visível, a
atividade de gerenciamento constante dos movimentos no movimentos, a atividade de
experienciação da própria experiência de ser e de mover e, principalmente que leva a pensá-la
como um estado, um estado sensível.
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I CAPÍTULO
DANÇA: TERRITÓRIO MOVEDIÇO

1.1 Os movimentos no movimento

O momento em que o bailarino dança é, neste estudo, o espaço de investigação e, por
muitas vezes, me colocou como próprio objeto de pesquisa. Sabemos que para um bailarino o
exercício técnico, a prática e muitos outros fatores contribuem para que sua presença e sua
potência expressiva sejam aprimoradas, entretanto em nosso olhar, o instante em que o corpo
dança, a sua capacidade de gerenciar a sucessão de fluxos e movimentos e, convocar uma
ambiência poética a partir de seus gestos é algo que tem a ver com uma atividade extrema de
relação e eminentemente de movimento.
Relação, porque quando vemos um corpo dançante parece que sua atuação reverbera
para além de seu próprio corpo, ganha o espaço e outros corpos, imprimindo um campo onde
os corpos se encontram, trocam e interferem uns nos outros. E como atividade de movimento
porque a atuação dançante é o tempo todo um jogo de acordos entre os mínimos movimentos
do interior da sua corporeidade e das interferências do meio, isto quer dizer que o bailarino
em ação está constantemente gerenciando um terreno movediço, instável que é o seu próprio
corpo e a multiplicidade de inferências do meio.
Por isto surgiu a necessidade de criar uma performance artística em que o momento
dançante pudesse provocar mais do que a arquitetura visual dos movimentos, mas os
movimentos, fluxos e atravessamentos que a regula e a intensifica como gesto de dança. Para
tanto, a proposta deveria priorizar a atividade de monitoramento da ação dançante frente aos
movimentos e interferências, pois é este processo que alimenta o bailarino porque estimula
um circuito de retroalimentação constante e permite, neste conjunto, a criação de sentidos.
Esta atividade coloca em jogo a constante atenção, intenção e dilatação das sensações
corporais, emoções e percepções de si e do meio, fazendo com que a atividade dançante se
desloque, portanto, não somente para sua conseqüência formal, mas para um processo de
gerenciamento de micros e macros movimentos que passam no e pelo corpo, criando um
estado intenso, contagiante e integrador, que aqui chamamos de estado de dancidade, um
estado eminentemente de movimento, de criação e de relação em todos os níveis, dos mais
profundos aos mais superficiais.
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Fig 7: Patrícia Pereira em ação e o corpo como território movediço e reverberante.

Alguns aspectos que, aqui, delineiam a gerência de um corpo dançante são: a
constante insistência no movimento que delineia a atuação como aquela que sempre insiste
em falar ou experimentar a imersão no mundo dos “recomeços”; a ação de provocar e
intensificar os movimentos no movimento em si mesmo e no outro; tecer relações entre e
intracorpos. Neste sentido, o estado de dancidade nos parece ser a tensão ou estado corpóreo
gerado neste processo de gerenciamento que não se limita ao bailarino mas pode oscilar na
relação entre os corpos.
Destarte, interessa nesta pesquisa, investigar a partir de uma abordagem sobre o
movimento como parâmetro em seus vários âmbitos: físico, mental, afetivo e imaginário e nas
suas instâncias mais profundas e superficiais ou sutis e visíveis. Porque a ação dançante, para
esta pesquisa, implica numa constante inscrição em mover e desta maneira, configura um jogo
de interações sensoriais, tônicas, motoras e intuitivas que cria a trama espaço-temporal e
modula a intensidade da presença dançante.
A ação dançante coincide com a ação humana que é movida em sua existência com
base no movimento intrínseco que cria um campo de relações entre: sensorialidade,
percepção e criação do espaço-tempo. É por uma insistência de movimentos que não cessam e
por uma insistência nestes movimentos que o bailarino intensifica a própria natureza humana,
ativando e gerenciando seus sentidos, aguçando sua atividade perceptiva, gerando mais ação
e, por conseguinte, tecendo relações. Na dança, esta trama intensiva e recorrente cria modos
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de presença, acentua a complexidade das interseções em vários âmbitos e acentua a
mobilidade e a diversidade das forças que atuam no mundo interior e exterior da
corporeidade, colocando em jogo o visível e o sutil.
O filósofo Henri Bergson (2006) pontua a importância da cadeia de movimentos e
imagens, quando comenta a dinâmica perceptiva que envolve o interior e o exterior do corpo:
Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a imagem que
chamo meu corpo: elas lhe transmitem movimento. E vejo também de que maneira
este corpo influi sobre as imagens exteriores: ele lhes restitui movimento (...)
mudem-se os objetos, modifique-se sua relação com meu corpo, e tudo se altera nos
movimentos interiores de meus centros perceptivos. Mas tudo se altera também em
„minha percepção‟. Minha percepção é portanto função desses movimentos
moleculares, ela depende deles (BERGSON, 2006, p.14 e 15).

O estudioso da dança-terapia Benoît Lesage (2009) disserta que “a dança se situa
precisamente nesta articulação entre a sensóriomotriciade, o imaginário e a relação”5, ou seja,
mais do que, somente, por uma simples circunstância da intenção ou de uma passagem do
movimento cotidiano ao dançante, mas por metamorfose e por uma abertura à ordem
imaginária e sensorial, que também não descarta um constante trabalho técnico, pois “os
gestos e figuras espaciais propostos têm uma visada organizadora. Eles colocam em forma e
in-formam o sujeito nas suas comprovações, sua relação, seus modos de presença”6
(LESAGE, 2009, p.30).
Alain Foix (2008), filósofo e crítico de dança aponta o termo motion como o princípio
fundamental do movimento na técnica do coreógrafo e pedagogo americano Alwin Nikolas
(1910-1993). Segundo Foix, motion se aproxima do sentido do latim motio, como ação de
mover, a impulsão ou “a mobilidade do movimento”7. Neste sentido, a “mobilidade do
movimento” ou os “movimentos no movimento” engendram a ação dançante como uma
dinâmica de investimentos sensório-existenciais sempre renovada. Ainda assim, através do
movimento como matriz existencial e estética, a ação dançante configura-se num jogo
paradoxal entre a circulação plurisensorial e sutil e o modo singular da projeção visível. Neste
processo fluído surgem e acentuam-se determinadas qualidades estéticas em termos de
espacialidade, temporalidade, forma e dinâmica. As formas dançantes visíveis, imersas neste
fluxo de movimento incessante intra corporal e entre os corpos e o meio, são dinâmicas,
moduláveis e revigoram o momento dançante instaurando-o como um estado, estado de
3

"La danse se situe précisément à cette articulation entre sensoriomotricité, imaginaire et relation".
"Les gestes et figures spatiales proposés ont visée organisatrice. Ils mettent en forme e in-forment le sujet dans
ses éprouvés, sa relation, ses modes de présence".
5
"Le mobile du mouvement".
4
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dancidade, ou seja, que se cria e se recria. Isto quer dizer que a ação dançante e o próprio
gesto são acontecimentos imediatos fruto de uma intensificação da atividade de
gerenciamento de movimentos e relações.

percepção

intuição

imaginação

intenção

sensação

consciência

atenção

imagens

Fig.8: Primeira ideia sobre a circulação de forças: do interior que vaza.

Já pertencia ao pensamento do estudioso do movimento, Rudolf Laban (1879-1958), a
importância do movimento como matriz norteadora e fundamental da dança, como é possível
observar na citação da pesquisadora Guimarães:
Laban estava empenhado em trazer à tona a energia elementar e a força dos gestos
que se manifestam por trás de cada fenômeno material e que representam o princípio
de ação do cosmo, ele almejava fundamentar as leis da dança mediante o estudo de
seu principal elemento – o movimento – em vez de tomar como parâmetro
elementos secundários, como a música. Isto porque, em sua visão cósmica de
mundo, o movimento era a origem de todo ser e o elemento básico da vida,
considerando a dança o retrato puro da vida (GUIMARÃES, 2006, p.46).

O corpo existe porque move, o tempo todo e ao mesmo tempo imerso num universo de
transformações ao seu redor. O ato dançante, portanto, organiza através do gesto, um modo
singular de se mover, de perceber, de sentir e de intuir tecendo uma dinâmica entre as mais
tênues atividades do interior dos corpos e as formas visíveis de expressão.
Entretanto, de modo comum, as noções do que podemos chamar de interior ou exterior
do corpo são atribuídas à fronteira da pele e que de certo modo, compõe o limite físico e
visível entre estas duas ambiências. Mas também, vemos que ainda assim, ela é de algum
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modo paradoxal, porque mesmo pensando, segundo a diferenciação apontada por Lesage
(2009, p.16) de que as sensações internas são as provocadas por movimentos proprioceptivos
(que se designa a percepção de sua propriedade) e as sensações externas são aquelas
provocadas e buscadas do meio, os movimentos de ambas estão intimamente ligados. No
intuito de esclarecer a posição desta pesquisa é definido aqui, o interior como aquele espaço
circunscrito pela pele, mas que permite trocas e integrações entre eu e o outro, entre o
profundo e o superficial e mesmo entre o invisível e o visível.
Assim, "Conversas na noite" pretende atribuir à atuação artística ou ao momento
dançante a poética da dilatação do instante, a poética da dilatação dos encontros sensoriais
entre interiores e exteriores e ainda, a poética da extrapolação das fronteiras na pretensão de
imaginá-los transparentes, esburacados, aerados, tanto os bailarinos como os interatores. Aí,
talvez seja possível dizer que o momento dançante pode dissolver as fronteiras e propor a
integração total entre os corpos pela liga do movimento criando um campo de circulação e de
relações de afetos, sensações e imaginações que não define um lugar, mas transita entre os
corpos dançantes e não dançantes. Nesta sutileza, a dança é descrita, aqui, como estado
flutuante, modulável, gerenciável. O pesquisador Hubert Godard partilha da ideia de que o
espaço é tomado na fenomenologia da construção imaginária e, neste sentido, foge a qualquer
tentativa de localização objetiva.
Não existe um dentro e um fora, o corpo e o espaço. O espaço é logo tomado na
fenomenologia da sua construção imaginária. Não se pode separar o corpo da
dinâmica que constrói o espaço. É o agenciamento de uma história particular de
modos perceptivos de dinâmicas espaciais que podem engendrar um tipo de algema
na qual o corpo será aprisionado. A reabertura de novos movimentos é um retorno a
um novo espaço de ação (GODARD apud KUYPERS, 2010, p.9).

O gesto, através do pensamento de Godard, é uma atividade particular de percepção
constantemente retroalimentada junto das ações e do mundo que o cerca. Em análise do
movimento, o pesquisador, diz que a 'percepção é um gesto', insistindo no fato de que
atribuímos sentidos e significados às nossas sensações através de uma base tripla: nossa
história pessoal, nosso projeto de vida (aquilo que aspiramos) e o estado psicofísico no qual
nos encontramos a todo instante. Nesta visão unitária e indissolúvel de percepção/ação, cada
gesto percepto-motor constrói uma corporalidade, reorientando os órgãos dos sentidos e
colorindo os gesto efetuados. Segundo o professor e pesquisador Armando Menicacci (2009,
p.104), Godard declara que cada gesto inventa um corpo o que equivale dizer que uma rede de
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movimentos e relações que criam e recriam o microcosmo do gesto, também criam e recriam
a corporeidade e o macrocosmo da cena.
Como produção do imaginário, ele é modulado na história corporal de cada um e no
nosso modo singular de se mover concomitantemente ao ato de promover relações à nível
micro e macrocósmico. O ato dançante, então, implica em inscrições espaciais que tornam o
imediato da ação em atividade complexa de gerenciamento pois ali, se coordenam a
sensorialidade, as modulações tônicas e os nossos hábitos perceptivos de acordo com a
singularidade do contexto físico, afetivo e cultural. A orquestração de movimentos e micro
movimentos da atividade perceptiva é alimentada o tempo todo no diálogo com o que cerca
nosso corpo e com nosso próprio investimento.
É evidente que, na ordem da percepção, só percebo o que é permitido por meu
dispositivo sensorial, com as lacunas ligadas à minha história e à minha „função
simbólica‟. É aí que o diálogo com outra pessoa se torna interessante, o fato de
fazer, por exemplo, uma improvisação em dança contato-improvisação, é sempre
como se fosse obrigado a aceitar que o ambiente se “mexe”, que o outro é outro e,
portanto, a reorganizar constantemente suas próprias grades sensoriais (GODARD,
2006, p.7).

1.2 O surgimento do termo dancidade: referências e apropriações

Foi numa palestra do professor doutor e pesquisador da dança e tecnologia Armando
Menicacci na disciplina Seminário de Pesquisa Aplicada I ministrada pela professora doutora
Ângela Leite Lopes, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em
outubro/2010 que foi pensado o termo dancidade para designar o estado abstrato da dança.
Menicacci, em sua palestra, apresentou o termo orchésalité pontuado pelo filósofo Michel
Bernard, o que logo instigou a denominação dancidade, termo criado a partir das reflexões de
Bernard, porém com algumas ressalvas.
O termo, segundo Bernard, deriva do grego “orchésis” que designa Dança 8. Sabe-se
que o termo orchésalité ou orquesalidade também tem um par denominando orquestique
(orquéstico), que se refere da mesma maneira à dança ou às manifestações dançantes9.
6

"...dominante kinesthésique et temporelle qui produit la Danse et que j‟ai appelée “l‟orchésalité”( en me
référant au mot grec “orchesis” qui désigne la Danse )", "dominante kinestésica e temporal que produz a Dança e
que eu chamo de 'orquesalidade' (me referindo à palavra grega 'orchesis' que designa Dança) (BERNARD, 2001,
p.270).
7
O historiador Paul Boucier descreve orquéstica como termo do grego: orchestiké é a arte dos movimentos
rítmicos do corpo ou arte da dança ou como criação no aspecto ternário na poesia, na música e no movimento.
“É difícil estudar a orquéstica da época da pré-história, pois ela se entende por um período considerável: o

26

Também remete ao lugar do teatro grego destinado a dança e aos músicos da orquestra e
deriva do verbo orquestrar, ato, ou ação de operar10.
Dentre algumas considerações importantes para esta pesquisa, a primeira gravita em
torno do termo. Apesar de Bernard não deixar tão evidente se o termo tem alguma relação
com a ideia ou ação de gerenciar, ele deixa pistas, como nesta citação: " assim a dança só faz
exibir e orquestrar esta vocalidade virtual, esta musicalidade fantasmática e canalizada de
nossa corporeidade "11. (BERNARD, 2001, p. 210).
Recordando todo o pensamento fenomenológico do filósofo Maurice Merleau-Ponty
(1908-1961) a noção de corporeidade, segundo Greiner (2005), aponta o reconhecimento de
um continuum mente-corpo implicado na experiência vivida e no fluxo integrado entre
informações biológicas e fenomenológicas. A corporeidade designa-se a "diferentes estados"
de um corpo vivo, ativo, em ação no mundo e que se organiza durante a experiência. Nas
sensações e ações, a corporeidade surge como “qualidades de existência”:
Este „entre‟ são os vários relacionamentos da nossa os vida e é justamente esta rede
de relações que parece prover a humanidade com significados sociais. Ou seja, o
homem nunca está separado do ambiente onde vive e dificilmente pode ser
compreendido sem uma atenção especial às relações que aí se organizam
(GREINER, 2001, p. 23).

A noção de corporeidade segundo Bernard (2001) citado por Isabelle Ginot (2008,
p.718) também entende corporeidade como entidade móvel, feita de atividade perceptiva e
ficcional, modulada pela história individual e coletiva do sujeito e onde a materialidade
corporal, desejo, pulsão, linguagem, gesto e imaginário se entrecruzam e interpenetram.
Entretanto, Bernard tem um entendimento um pouco mais específico que, segundo ele, não se
limita à maneira fenomenológica de Merleau-Ponty como modalidade concreta e sensível do
processo cognitivo, mas segundo o pensamento do psicanalista Anton Ehrenzweig12 como
espectro sensorial e energético de intensidades heterogêneas e aleatórias ou como textura
exclusivamente material e dinâmica.

Ainda segundo Bernard (2001, p.22 e 23), a

corporeidade é uma trama que sustenta a sensorialidade nela mesma independentemente de
toda intencionalidade, isto quer dizer, de uma raiz sensorial presente e modulada para as
diferentes especificidade artística: picturalidade, plasticidade, musicalidade, fragância, sabor,
primeiro documento que apresenta um humano indiscutivelmente em ação de dança tem 14000 anos”
(BOUCIER, 1987, p. 2-22).
8
Dicionário on line: www.proliberam.pt, acessado em 12/12/2012.
9
"Ainsi la Danse ne fait qu'exhiber et orchestrer cette vocalité virtuelle, cette musicalité fantasmatique et
charnelle de notre corporéité".
10
Bernard se refere à obra de Ehrenzwieg intitulada "L'Ordre caché de l'art, Paris, Gallimard, 1976.
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teatralidade e orquesalidade.
As formas artísticas têm a capacidade específica, singular e original de operar e assim,
ele distingue quatro principais quiasmas sensoriais que compõem a emergência da ação, no
que se refere ao mecanismo polisensorial da corporeidade: intrasensorial, já que cada
sensação é ativa e passiva; intersensorial à medida que cada órgão sensorial ressoa ou retém o
funcionamento de outros; parasensorial, já que as sensações se articulam com uma
enunciação, ou seja, com uma fala, escritura ou uma linguagem e por último intercorporal,
que se designa pelo cruzamento e influências entre as virtualidades projetadas pelas diversas
corporeidades. Sobre os três primeiros, Bernard explica: “este triplo funcionamento conectivo
forma, então uma rede ou um entrelaço sensorial e energético que alimenta e governa cada
uma das impressões fornecidas pelos nossos cinco órgãos dos sentidos”13. Menicacci também
lembra que esse mecanismo entrelaçado acontece no diálogo entre os corpos e o meio.
De acordo com Bernard, os sentidos não registram o real, mas o inventam, o
constroem sobre a base de um triplo quiasma, de um triplo cruzamento entre os
sentidos cujo funcionamento global está baseado no imaginário e na projeção. Em
resumo, aquilo que se apresenta ao nosso consciente como imediato, é fruto de uma
seleção perceptiva resultante de inclusões e exclusões que dependem da relação que
cada indivíduo tem com eu meio (MENICACCI, 2009, p.104).

Ainda segundo Bernard, a forma de orquestrar este campo de circulação de forças que
ele denomina de “scanning sensorial” é que define o modo individual de gestão da
corporeidade, o modo expressivo e visível e mesmo, constitui a essência da escolha artística.

Toda corporeidade é regida por entrecruzamentos sensoriais e mais exatamente
sensório-motores, visto que toda sensação é habitada e movida por um movimento
fictício e todo movimento o veículo e o prolongamento de uma sensação 14
(BERNARD, 2001, p.148).

Para ele, cada corporeidade é regida por um mecanismo de agenciamento de
temporalização e são as modalidades temporais que regulam ou orquestram o jogo de
conexões dos “fios” que compõem o tecido perceptivo, determinando as modulações artísticas
e qualidades gestuais.
11

"Ce triple fonctionnement chiasmique forme donc un réseau ou un entrelacs sensorial et énergéthique qui
alimente et gouverne chacune des impressions fournies par nos cinq organes des sens". BERNARD, Michel.
Esquisse d‟une problématique des rapports de la danse et de la musicalité. Acessado em
www.philagora.net/philo/danse-mus1.php, nov de 2011.
12
"...toute corporéité est, selon moi, régie et traversée par entrecroisements sensoriels et plus exactement sensorimoteurs puisque toute sensation est habitée et mûe par um mouvement fictif et tout mouvement le véhicule et le
prolongement d‟une sensation".
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Cada manifestação artística, ele descreve, como a singularidade da modulação de uma
gestão energética ou como colorações e tonalidades energéticas e sensoriais específicas que se
alimentam umas das outras. A dança, pensa ele, também se alimenta da teatralidade,
plasticidade e picturalidade, mas guarda na sua relação com a música uma interessante
peculiaridade por, dentre outros aspectos, discutir o jogo temporal como matriz fundamental
da ação dançante.
Bernard, em seus estudos, traça uma relação entre a música e a dança com o intuito de
destacá-las como artes do tempo ou pertencentes ao jogo de tecer e desmembrar a
temporalidade. O momento dançante é da ordem de uma “temporalidade corporal” ou de uma
“corporeidade temporal”, como define Bernard, por designar uma rede de forças heterogêneas
que compõem o tecido percepto-motor, afetivo e intelectual e que determina suas modulações
como um campo aberto e maleável entre a corporeidade e o meio, ou seja, a dinâmica
perceptiva instaura um jogo rítmico entre os movimentos internos e externos pelo qual o
bailarino não cessa de dissolver e tramar na sucessão de instantes, sobre a aparência visível da
sua forma anatômica.
O que eu vejo, ouço, toco se implanta e ao mesmo tempo se autodestrói pelo jogo da
sucessão de instantes uma vez idênticas na sua emergência e diferentes pelas suas
ordens de inscrição, sua qualidade sensorial e sua tonalidade afetiva e intelectual15
(BERNARD, 2001, p.211).

Segundo ele, há no mecanismo temporal da ação dançante, um paradoxo de constância
e diversidade que explica a necessidade de se auto transformar e, ao mesmo tempo, uma
necessidade de guardar em si um certo ajustamento sensorial, afetivo e intelectual.
...mesmo se ela (musicalidade) parece se inscrever em prioridade no universo sonoro
e derivar somente do sentido auditivo, o seu transbordamento é em grande parte
emanada do mecanismo produtor da temporalidade, este da escansão da repetição e
da diferença dos instantes constituindo nossa duração, que eu denomino de
orquesalidade" (BERNARD, 2011, p.2). 16

"Ce que je vois, entends, touche se déploie et em même temps s‟autodétruit par le jeu de la sucession des
instants à la fois identiques dans leur émergence et différents par leur ordre d‟inscription, leur qualité sensorielle
et leur tonalité affective et intellectuelle".
14
"...même si elle paraît s‟inscrire en priorité dans l‟univers sonore et dériver du seul sens auditif, le déborde très
largement et emane du mécanisme producteur de la temporalité, celui de la scansion de la répétition et de la
différence des instants constituant notre durée d‟autre part, et corollairement, ce que j‟appelle l‟ 'orchésalité'".
BERNARD, Michel. Esquisse d’une problématique des rapports de la danse et de la musicalité. Endereço
eletrônico: www.philagora.net/philo/danse-mus1.php, acessado em novembro de 2011.
13
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Bernard descreve o termo, também, como um estado de dança, no sentido em que
ressoa e é regido pela transformação constante no jogo entre o movimento visível e o
invisível: "em suma, a orquesalidade é a ressonância dinâmica ou cinética e a transmutação
visível do fluxo aleatório da nossa musicalidade corporal”17 (BERNARD, 2001, p. 174).
Orquesalidade também quer dizer do jogo de modulações proprioceptivas e visíveis que
acontece fruto do funcionamento dinâmico da atividade perceptiva, das vicissitudes sensoriais
e dos modos singulares, físicos, mentais, afetivos e culturais de cada corporeidade e que se
especificam na "tonalidade artística" da dança através de quatro aspectos: tecer e
desembaraçar a temporalidade; o ato de metamorfose constante; a relação constante com a
gravidade e o desejo de se voltar constantemente para esta dinâmica invisível, que ele chama
de pulsão auto-reflexiva ou auto-afetiva. Estes pontos serão abordados com mais
detalhamento no capítulo III.
Segundo ele, o artista é aquele que explora a riqueza imaginária das relações do
espectro sensorial, meio, este, que faz da sensação uma força ilimitada da existência. Ainda,
segundo Bernard, a dança enquanto paradoxal exprime a diversidade das práticas históricas e
culturais racionalmente codificadas e, ao mesmo tempo, reside numa experiência irracional
por essência e duplamente subversiva. Ela é animada de uma intenção artística que transgride
a ordem dos valores e o uso convencional do campo sensorial e de um desejo incansável de
mudança.
Na relação entre o pensamento de Bernard e o desta pesquisa, vale ressaltar que um
estado constante de movimento permeia todas as camadas por onde decorrem as reflexões do
autor. Também será vista esta mesma reflexão, no decorrer dos pensamento de Laban e Earp,
mais adiante. Desta maneira, ela desencadeia pensar que tanto a corporeidade quanto a
orquesalidade, descritas por Bernard, são trabalhadas com base num fundo maleável que visa
o movimento como algo presente, subterrâneo e intrínseco e merece ser pensado com
profundidade na ação dançante. Em outras palavras, tendo em vista que as tonalidades
qualitativas que caracterizam a especificidade da dança como modulações desta trama
multisensorial em devir que Bernard define como corporeidade, é possível dizer que tanto um
quanto o outro contém um fundo de mobilidade que insiste sobre eles. Nesta pesquisa
ressalta-se que é, também, nesse fundo vital ou território movediço, em que o tempo todo, a
ação dançante potente se debruça, e sobretudo, reitera a dança como algo que parece não
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“en somme, l‟orchésalité est à la fois la résonance dynamique ou kinétique et la transmutation visible du flux
aléatoire de notre musicalité corporelle".
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permanecer em instância nenhuma, mas como algo que está sempre gerando e transformando
encontros.
Com base numa outra citação de Bernard, que descreve mais uma vez a orquesalidade:
"modulação cinética singular deste tecido multisensorial e ficcional de nossa corporeidade
que as faz exibir e ressoar simultaneamente" (BERNARD, 2011, p.132), ele dá indícios de um
diálogo, entretanto, neste estudo, vale ressaltar que as modulações cinéticas e a corporeidade
se confundem, tornando o estado sensível da dança o momento em que o encontro e a
integração entre eles efetivamente acontece. Assim, é pensado que a dança, então, somente
cria espaços ou qualidades ressonantes, quando ela é a relação imbricada entre corporeidade e
modulações qualitativas, ao contrário não haveria nada ou somente o ato de mexer.
Assim, no estado de dancidade não se distingue ação e corporeidade ela é a existência
e a experiência tornadas vibrantes. A posição desta pesquisa, também, se permite acrescentar
que a dancidade, como preferimos dizer, é mais do que uma modulação, ela é um estado
sensível, que não dissocia a cinética corporal visível do mundo das sensações inominadas,
pelo contrário, ela é convergente, cria uma relação potente e não permite que a ação dançante
se limite nem em um, nem no outro. Assim, o estado sensível, coloca em jogo a relação entre
movimento e força, que se intensifica na ação ao colocar o movimento sempre em contato
com a força do devir. Mais a diante, será observado como Earp pensa essa relação entre força
e movimento, permanência e impermanência.
É notória a dificuldade de abordar esse estado de potência na ação cênica sem correr o
risco de cair num discurso sobre a estética gestual de determinado estilo, técnica pessoal ou
escola. De certa forma, estamos certos da impossibilidade da distinção entre essa sutileza do
fazer e do próprio fazer, na certeza de que somente fazendo ou dançando é possível que a
experiência sensível seja plenamente vivida, ou seja, todo fazer artístico acontece na
articulação da linguagem18, dos elementos técnicos e incorpora toda uma experiência
corporal, cultural e social.
Daí dentre algumas questões que surgiram na concepção de Conversas na noite, uma
delas era: como deveria proceder a atuação cênica, a forma de interpretação do bailarino para
que a intenção fosse convocar e dilatar menos o gesto em si, mas os movimentos que regiam o
gesto? Deixar à mostra aquilo que parece dar vida ao gesto e à polissemia de possibilidades de
atuação, “sem querer representar nada”, sem ter um personagem a representar ou nada que se
queira dizer, mas dizendo da sua própria existência, da sua aparição ou de sua própria força e
18

Sobre a possibilidade da linguagem dar conta desta experiência sensível será novamente retomada à diante no
discurso da mestra da dança Helenita Sá Earp.
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movimento. Será abordado com detalhes todo o pensamento de construção artística deste
trabalho, por ora, portanto, será dado início à reflexão sobre o assunto apontando, brevemente,
na história da dança, como a atuação dançante foi gradativamente se tornando lugar de
investigação dos movimentos no movimento, no intuito de dá-los maior importância ou
mesmo destacá-los como matéria da dança.

1.3 As conquistas da dança moderna
A abertura, ao „corpo movediço‟, como é proposto aqui, parece ter iniciado ao longo
do caminho percorrido pela história da dança. Sejam nas danças cerimoniais da morte ou da
vida na Alta Antiguidade (século XI a século XIV), no bailado metrificado e carregado de
motivos oníricos e etéreos da performance quase flutuante da bailarina italiana Marie Taglioni
(1804-1884) ou na dramaticidade expressiva da dança moderna da bailarina alemã
expressionista Mary Wigman e emocional da bailarina americana moderna Isadora Duncan,
há sempre por trás a dança como “categoria mais ampla do que qualquer concepção particular
que possa governar uma tradição, um estilo, um uso sacro ou secular” (LANGER, 1980, p.
204). Essa “categoria mais ampla” que foge à categorização de qualquer estilo, forma ou
maneira de dançar é entendida, aqui, como forças que, ao circularem livremente na/através da
corporeidade do bailarino, vão graduando e alimentando a sua presença.
É, para a reflexão deste trabalho, interessante ressaltar que em todos os momentos da
história da dança o desejo de dar visibilidade às questões invisíveis da ação dançante muitas
vezes permearam as produções e pensamentos sobre a dança. Contudo, foi na dança moderna
que a atividade interna da corporeidade do bailarino, como as sensações e emoções do
movimento ganharam uma importância fundamental conferindo uma atuação a partir do
movimento interior do indivíduo. Entretanto, são nos dias de hoje que a atuação cênica chega
a uma investigação aprofundada da relação entre a complexidade da atividade sensorial do
movimento e sua imagem produzida. Neste sentido, tece-se uma importância à imediaticidade
da atuação e a atividade psicofísica do bailarino, ao contrário das épocas clássicas e, ainda
mais, do que no início da dança moderna.
Segundo a historiadora da dança Annie Suquet (2009), na virada do século XIX, os
artistas da dança moderna dão início a um novo olhar sobre a dança, diferentemente da dança
clássica que se preocupava com o visual das formas corporais associado aos motivos
exteriores ao corpo, voltando-se para a atividade corporal como um espaço laboratorial de
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percepções. O novo modo de dança quer dizer de um modo de trabalhar a corporeidade a
partir de motivos orgânicos e psíquicos, neste sentido querendo dar visibilidade às questões
internas do artista.
Introduzimos a discussão da dança moderna com a determinante influência de
François Delsarte (1811-1871) a toda uma decorrente gama de artistas modernos. Percussor
do pensamento sobre as formas e mecanismos que traduzem os estados sensíveis do artista,
Delsarte se debruça sobre os estados psicológicos do humano na tentativa de compreender os
gestos correspondentes aos estados emocionais. Ele destaca também, a relação entre uma
emoção, uma imagem mental e a tentativa de movimento, o que mais tarde vai desencadear a
relação intrínseca entre pensamento e mobilidade. Nesta sua correspondência entre sentimento
e gesto ele já a considera como uma atividade de retroalimentação: “o gesto os reforça e, por
sua vez, eles reforçam o gesto” (BOURCIER, 1987, p.245). Seu sistema foi esquematizado
por seu discípulo Alfred Ginaudet em 1895 e assim chegou posteriormente aos grandes nomes
da dança moderna como Isadora Duncan e Ruth Saint-Denis e influenciou também Rudolf
von Laban.
Contudo, foi na virada do século XIX que a dança efetivamente desperta para um
pensamento centrado na corporeidade em movimento, tal como aconteceu nas outras
linguagens artísticas. Suquet (2009) descreve as mudanças na dança a partir de um novo olhar
sobre o corpo que se voltava para sua corporeidade como um espaço laboratorial da atividade
perceptiva, ao contrário das danças clássicas que submetiam a ação dançante à referenciais
externos. Nas suas reflexões sobre as mutações do olhar sobre a dança, a época moderna e
industrial na qual o corpo era fonte de trabalho, as descobertas tecnológicas como a luz
elétrica que podia conferir efeitos ilusórios, a certa hipnose do cinema e as descobertas
científicas que abrangiam estudos sobre a imagem retiniana, delineavam um novo panorama
da atividade da percepção como algo que é gerado no interior do corpo e não mais, como na
época clássica, atribuída a algo que vem de fora do corpo e este teria apenas o papel de refletila.
Longe de ser um sistema de registro neutro das impressões produzidas pelos objetos
do mundo exterior, a visão começa a aparecer como uma disposição ativa, tributária
do corpo singular onde ela se exerce e, portanto, necessariamente subjetiva. Assim
vem a visão pouco a pouco se „alojar [...] na fisiologia e na temporalidade instáveis
do corpo humano‟. O funcionamento do corpo no ato perceptivo torna-se então um
desafio fundamental para as ciências experimentais. Enquanto se torna indistinta a
fronteira entre as sensações interiores e sinais exteriores, o papel do movimento na
construção da percepção suscita um interesse cada vez maior. (SUQUET, 2009,
p.514).
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Através deste pensamento, a coreógrafa Loïe Fuller (1862–1928) apresentava pela
primeira vez em 1892, em Paris A dança da serpente e anos depois suas Danças luminosas,
provocando a experiência sensorial e ilusória, por meio da utilização de panos e por
iluminação elétrica colorida. Suas intenções integravam a experiência da visão e do
movimento, usufruindo das descobertas científicas tais como as do campo da física que
descreviam o fenômeno ondulatório da luz e o estudo da eletricidade e magnetismo,
pretendendo com isso, destacar o movimento, dar visibilidade a vibração e a “força
indefinida” dos impulsos corporais do artista. Para ela,
O corpo do artista era um ressonador. As ondas luminosas nele se transformam em
ondas cinéticas segundo um processo de troca ininterrupto que a dança tem como
vocação ritmar e converter, mediante a alquimia das sensações internas, em uma
„música virtual‟ (SUQUET, 2009, p.512).

Neste momento, cresce a investigação sobre o corpo, sobre sua fisiologia, sobre os
mecanismos sensoriais e perceptivos lançando sobre a dança o desejo de criar formas não
mais rígidas de ação, mas que tecessem um diálogo entre “sensações interiores e sinais
exteriores” (SUQUET, 2009, p.514). Impulsionados pela cinestesia e conexão entre percepção
e mobilidade que descreve a experiência perceptiva como provocador de mínimos ajustes de
tônus e outros sistemas sutis mesmo antes do estímulo se tornar consciente, vários artistas da
dança começam a desenvolver suas técnicas e pensamentos sobre o que viria hoje contribuir
para a dança atual.
Contudo, por fins de organização deste estudo, serão apontados três aspectos
importantes que descrevem uma mudança no modo de produzir e pensar a dança a partir da
dança moderna: primeiro, que realoca o desejo de dar visibilidade as vicissitudes da
corporeidade dançante; segundo, falar do continuum movimento no movimento dançante e
terceiro, iniciar a diminuição do espaço entre o bailarino e espectador que chega ao extremo
nas artes interativas da atualidade.
No artigo intitulado A dança moderna (1933), com recente tradução de duas das suas
partes publicadas na revista intitulada Pro-Posições19, o crítico americano John Martin discute
as conquistas da dança romântica e moderna que as diferenciam das danças clássicas de
outrora. Segundo o crítico, as danças românticas, nas quais ele insere Isadora Duncan (18781927), lançam as bases para o pensamento da dança moderna, à medida que a dança passa de
acompanhamento do drama e da música para se tornar principal.
19

Artigo traduzido por Rogério Migliorini e revisado por Márcia Strazzacappa, 2007.
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A dança romântica abandona o vocabulário restritivo do balé, seus padrões de
desenhos que ignoravam as tendências naturais do corpo, as combinações de poses, onde o
“movimento que os unia era irrelevante. Tentava-se de tudo, na realidade, para esconder a
ação muscular e criar a impressão de que o corpo agia movido por alguma energia externa que
eliminava todo o esforço” (MARTIN, 2007, p. 233).
Segundo o crítico é na dança moderna onde os ideais que a dança romântica,
efetivamente são realizados. Isadora Duncan era considerada romântica e não moderna, pois
não havia buscado formas novas para expressar o novo método que se libertava das formas
rígidas do balé para os motivos emotivos humanos, mas como ela corroborou para os
pensamentos modernos que mais tarde, com Laban, são estruturados, Duncan será aqui,
considerada moderna.
Em meio às guerras e ao desenvolvimento industrial de uma sociedade progressista,
não se podia mais pensar em dançar um mundo de irrealidades e fantasias, mas as condições
do homem, suas vicissitudes, e suas relações com a vida. Nesse sentido, a dança moderna
abarca temáticas sociais em que o olhar se torna mais cuidadoso e exploratório da
corporeidade dançante. Uma das condições deste período da história da dança é justamente
este olhar que se aproxima do movimento dos corpos, dotado de vida, de emoções e
sentimentos, abrindo a possibilidade de qualquer corpo e qualquer movimento fazerem parte
da dança. Havia extensa vontade de explorar, inventar e descobrir novas formas de conceber a
arte e ampliar as investigações corporais através de um olhar múltiplo e ao mesmo tempo
mais próximo do homem moderno.
O corpo torna-se um palco, fascinante, à medida daquilo que nele se manifesta de
involuntário. Encara-se o corpo como o revelador de mecanismos inconscientes, de
natureza tanto psíquica como física (SUQUET, 2009, p.517).

Neste encontro entre a arte e a vida, as múltiplas possibilidades que um corpo humano
pode fazer oferecem um campo de possibilidades que vão incorporando o olhar por sobre a
corporeidade do bailarino. O impulso para a liberdade de movimentação, para além dos
códigos do balé, a liberdade de pensamento e sentimento que reencontra o sujeito, confere à
dança, o início de uma possibilidade de trânsito levada ao extremo na pós-modernidade.
[...] começou-se a colocar em questão os próprios princípios sobre os quais se
baseava a arte clássica, assim como suas deturpações acadêmicas: o expressionismo
profético de Van Gogh, continuando e superando o questionamento impressionista
do papel e do uso da cor e o novo tratamento das formas; a primeira tentativa de
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Gauguin de romper com a terceira dimensão, seus relevos e profundidades; a
laboriosa reconstrução de Cézanne, reconstituindo o espaço a partir da cor – tudo
isso levou a uma mudança na própria concepção da pintura, à grande inversão
moderna, que não mais considera o quadro como a interpretação de um mundo dado,
mas como a projeção de um mundo possível (GARAUDY, 1980, p. 43).

Surge o modo de dança moderna em a dança podia se servir de outros movimentos que
não somente aqueles restritos às danças clássicas, aproximando assim, a dança, da natureza
humana. Arte e vida se confundiam com o modo de viver da juventude desse período. A
dança se redescobre como expressão “através dos movimentos organizados em seqüências
significativas, e experiências que transcendem o poder das palavras e da mímica”
(GARAUDY, 1980, p. 13). Contudo, como pontua a autora Sally Banes sobre o certo “atraso”
da dança moderna e pós-moderna em relação às outras artes, é na dança moderna que se
empreende um novo panorama, uma mudança das forças estáticas que se manifestavam na
arte e na vida ao longo dos séculos, para a uma atitude de movimento crítico e de ação
dinâmica. Com as intervenções, investigações e participações, a dança se irrompe da
passividade das formas codificadas e simétricas para um jogo dos “equilíbrios dinâmicos”
(OSTROWER, 1998, p. 47).
A dança moderna tenta resgatar não mais um corpo virtuoso de uma sociedade das
“boas maneiras”, mas participar de uma sociedade produtora, no qual ela se vê como uma
extensão da tribulação das máquinas. As tensões do movimento preciso, métrico e simétrico
da dança acadêmica de antes são multifacetadas de nuances da assimetria, maleabilidade e de
um “significado interno” (OSTROWER, 1998, p. 49). A dança moderna em meio às
incertezas da era moderna, da fluidez dos conhecimentos e do progresso retira a sua certeza
das fantasias dos céus das danças clássicas e a realoca no corpo do homem, nas suas emoções,
nas suas vontades. Era característico, muitas das vezes, o uso da dramaticidade e o
desenvolvimento da composição coreográfica a partir da criação individual do artista,
valorizando assim, a noção de experiência do corpo, dos movimentos internos e do esforço.

Os criadores compunham as próprias obras não a partir de um texto escrito, como
aconteceu geralmente no teatro, mas a partir da invenção e aplicação de princípios
pragmáticos que se transformavam em técnicas, como em Martha Graham, Doris
Humphrey, Merce Cunningham, Laban, Kurt Joos [...] A mistura de gêneros e
estilos, de códigos cotidianos e não cotidianos, a utilização e manipulação de
objetos, a não utilização de cenografias e muitas vezes também da música, a criação
de figurinos que não “caracterizavam” simplesmente, mas passam a ser, eles
mesmos, um signo móvel [...] são alguns dos aspectos que fizeram com que a dança
seguisse caminhos próprios específicos, de um lado, e se contaminasse de
procedimentos até então presentes no teatro, de outro (BONFITTO, 2002, p. 83).
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A americana Isadora Duncan (1878-1927) inspirava-se nos movimentos da natureza:
vento, ondas, ciclos da natureza, para encontrar formas “naturais” de se movimentar fora dos
rígidos padrões do repertório acadêmico e costumes do balé. Apesar de ainda utilizar suas
poses e formas, elas eram feitas de maneira interligada pela emoção pessoal e não como
“palavras soltas” e desconectas de sentido. “Dançava descalça ou de sandálias, usando robes,
em uma movimentação fluida, inspirada nas figuras pintadas nos vasos gregos” (BONFITTO,
2002, p. 83). Sua dança era de profunda tensão emocional advinda das músicas de Beethoven,
Schubert e Chopin, construída a partir de elementos simples e estruturas repetitivas, como as
variadas locomoções como andar, correr, saltar. Em inspiração às “leis” naturais como a da
gravidade, os movimentos de força atrativa e de repulsa ganham o espaço livremente pela
condução das emoções. As forças da natureza traduzidas nas forças dos movimentos
produzem, na dança de Isadora Duncan, imagens de transformação contínua. Ela enfatizou o
aspecto da pessoa e da profunda expressividade emocional com o exercício das nuances da
tensão interior.
[...] “escutar as pulsações da terra”, obedecer à “lei da gravitação”, feita de atrações
e repulsas, de atrações e resistências, consequentemente, encontrar uma “ligação”
lógica, onde o movimento não para, mas se transforma em outro, respirar
naturalmente, eis seu método (BOUCIER, 1987, p. 248).

Duncan colocou a fonte do movimento e da emoção no plexo solar, princípio de
utilização do corpo pelo torso e do centro para a periferia em contraste com a abordagem
clássica de desenvolvimento periférico de braços e pernas. Suas ideias sobre a possibilidade
de liberdade humana e expressão individual na vida como na dança, seu amor pelo corpo
humano, sua rejeição à ênfase ao virtuosismo imposto pela abordagem acadêmica do
movimento são seu importante legado.
Isadora Duncan talvez tenha sido uma das primeiras a adquirir a atitude de “abrir” o
gesto. Esta atitude, de certa maneira tem equivalência aqui, pois, da mesma maneira, há a
pretensão de investigar o que de invisível regula a visibilidade potente de um gesto de dança.
Segundo Suquet (2009, p.517) ela ficava horas em pé e imóvel de frente ao espelho sonhando
descobrir o movimento inicial ou o impulso inconsciente mais sutil que desse seqüência a
outros tantos movimentos, numa escuta profunda de sua atividade interior.
Assim, os ritmos fisiológicos e psicológicos desempenhavam um papel preponderante
desde o início da dança moderna, tais como a respiração, as modulações tônicas, as funções
musculares, articulares e sensoriais, bem como a função da intenção, da atenção e do desejo.
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A coreógrafa americana Martha Graham (1894–1991) também conjugava a mecânica
e a organicidade do corpo utilizando a respiração e as variações volumétricas e direcionais
como possibilidade de dar visibilidade às emoções do bailarino. Para ela, o movimento visível
era a extrapolação da motilidade interna produzindo, assim, a relação encadeada e contínua
entre o espaço interior e o espaço exterior.
A imobilidade não queria dizer, para estes artistas, uma ausência de “energia vital”,
mas um “poder de reserva” na qual o movimento é presente, mas em sua forma latente,
portanto, a dança moderna aponta para um terreno movediço ou um continuum de micro
movimentos que regem o movimento humano: “se nada lhe põe entraves, a mobilidade íntima
do corpo como também sua projeção no espaço respondem a um princípio de propagação, de
contágio reativo” (SUQUET, 2009, p.520).
Outra conquista da dança moderna em relação à dança romântica, e que interessa à
este estudo, é o uso consciente do que o autor chama de "metacinese" e pelo qual os artistas
alemães especificaram sua dança como expressionista, ou seja, a dança que se expressa
através do movimento dos sentimentos do bailarino. Logicamente, as emoções e o
pensamento também estavam presentes nas danças clássicas, mas naquele momento, o
bailarino deveria dominar mais o movimento do corpo e menos o corpo do movimento no
intuito de dar ênfase aos efeitos visuais dos desenhos corporais.
A integração do físico e do psíquico se tornava a realidade intrínseca do movimento
que ganhava autonomia e se tornava em si e por si suficiente para a experiência estética na
dança:
Cinese é o nome que deram ao movimento físico; em uma humilde nota de rodapé
no Webster‟s Dictionary – esta fonte tão comum de referência! – descobrimos que
correlacionando a cinese existe um suposto acompanhamento psíquico denominado
metacinese; tal correlação é oriunda da teoria de que o físico e o psíquico são
aspectos de uma única realidade subjacente (MARTIN, 2007, p. 236).

Dentre algumas conquistas, que Martin pontua em relação à dança moderna, é
importante destacar a que nutre substancialmente o pensamento sobre a atuação em
"Conversas na noite": o movimento. Ele é pensado como princípio e propriamente como
matéria de trabalho, no sentido de ser a entidade mais elementar da vida humana, trabalhado,
organizado, modulado e dilatado nas práticas dançantes. Assim, esta pesquisa pretende falar
dos movimentos no movimento na atividade gerencial e oscilatória do bailarino, ou seja, da
sua mente, da sua organicidade e do espaço que ele engendra.
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1.3.1 Laban e a teoria do esforço

Na trilha de pensadores do movimento do corpo, que já apontavam para uma
investigação crescente dos movimentos internos e externos da corporeidade dançante, alguns
se destacam, como Émile Jacques Dalcroze (1865-1950), que desenvolveu o método
Euritmia, proposta pioneira na integração entre ritmo musical e ritmo pessoal através da
emoção, das pulsões e das relações entre as atividades motoras, sonoras e ações expressivas; e
François Delsarte (1811-1871), que analisava a conexão entre movimento e emoção. Houve
outros, em meados do século XX, que também desenvolveram suas técnicas, metodologias e
teorias, das quais citamos Gerda Alexander e a eutonia, Moshe Feldenkrais e os estudos e
Consciência pelo Movimento, Joseph Pilates e o Método de Alinhamento Corporal e saúde
mental, e Irmgard Bartenieff, discípula de Laban. Todos compartilhavam o foco de suas
análises sobre a corporeidade relacional e dinâmica que foi se desdobrando em releituras e
suscitando novas visões sobre as eternas inquietações sobre o movimento humano.
As teorias de Laban, que se iniciaram no início do século XX, estavam em voga numa
modernidade fervilhante de sujeitos agentes e de interlocuções entre o homem e a vida. Ele
também indicava uma visão fenomenológica do ser, construída naquele que está em constante
relação e, portanto, em contato e transformação com o outro, com os objetos que o cercam e,
também, com a cultura e a sociedade em que está inserido. Seu estudo prezava por um homem
que se revigorava a cada encontro com o outro. É justamente este pensamento relacional e
profundo da corporeidade e do gesto que esta pesquisa quer destacar.
Os estudos de Laban partiram da observação de diferentes grupos sociais, suas
características, suas formas simbólicas e expressivas de agir e por isso, todo seu pensamento
adere à construção do movimento através da experiência própria do fazer. Para ele, é na
atividade do fazer, na experiência do movimento corporal do dia a dia que o movimento é
construído como ação psicofísica e ação qualitativa. Em suas influências, é possível pontuar
as de Dalcroze e Delsate que dizem respeito à observação do gesto natural e das qualidades
existentes no movimento de um corpo ativo e não mais passivo e as de Platão, por uma arte
como expressão do sensível e do admirável. Também são observadas as influências das
ciências exatas, como a matemática de Pitágoras da qual partiram as relações rítmicas
corporais com o universo através da observação da “música das esferas” presentes pelas
disposições espaciais dinâmicas dos corpos celestes e, também, as relações espaciais de Henri
Poincaré (1854-1912). Por último, é possível citar as influências da física relativista de Albert
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Einstein desenvolvida em 1907 e as ideias artísticas da época, como as teorias da forma de
Wassily Kandinsky (1866-1944)20.
Desenvolvidos na Europa como reflexo social epocal, os pensamentos de Laban
matizam em si a história da modernidade, captando por um filtro expressivo simbólico a
transformação do panorama “sólido”, que Zigmunt Bauman (1998) chama “obrigações
irrelevantes que impediam a via do cálculo racional dos efeitos” (BAUMAN, 1998, p. 11).
As condições da arte moderna e da vida moderna foram o lugar contextual onde essas
teorias foram criadas e desenvolvidas, cada qual na sua cultura decorrendo como discurso de
uma época e de determinados anseios e necessidades. Segundo Barbosa (2011),
O pensamento de Laban, que culminou em um amplo sistema de análise que aborda
as especificidades do movimento humano, permitiu às artes que se utilizam do corpo
investigar o movimento por si mesmo, seus princípios e características, sem que
necessariamente estivesse atrelado a passos e técnicas já codificadas (BARBOSA,
2011, p. 51).

Ainda hoje, as teorias de Laban são referência na dança, por se tratar não de um
método fechado e emoldurado de treinamento do corpo para dança, mas de um pensamento
aberto, que possibilita releituras, relações, desdobramentos e adaptações às mudanças
conceituais científicas e culturais, porque a base de seu pensamento se dá pela observação do
movimento da vida, do trabalho e do cotidiano do humano. Laban buscou a análise do
movimento em sua diversidade e espontaneidade, visando esses “elementos constitutivos e
sua utilização, dando ênfase tanto à parte biológica, quanto à parte psíquica que levam o
homem a se movimentar” (LABAN, 1978, p. 9). Ele teve grande importância na efetivação de
um pensamento relacional entre a vida e a arte, bem como na utilização do movimento
metacinético que proporciona a relação direta com este estudo por destacar as relações
dinâmicas e simultâneas entre o interior e o exterior da atuação cênica configurando o que ele
chama de esforço. Interessa aqui, também, o pensamento labaniano, sobretudo, por ser um dos
primeiros a conceder importância a cada movimento, conferindo seu valor interior e seu valor
como experiência em si mesma.
Se, na primeira metade do século XX, cada arte se voltava para os seus próprios
elementos, os elementos então, indiscutivelmente pertencentes de cada uma, a dança
deveria ter investigado o que de mais importante havia na construção de sua
linguagem: o corpo em movimento (BARBOSA, 2001, p. 108).

20

Informações obtidas em aula do curso de especialização em Análise do Movimento em Rudolf Laban, com a
professora doutora da UNIRIO Denise Telles, na Escola de Dança Angel Vianna, iniciado em 2008.
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O pensamento de Laban trata ainda de “definir o processo do movimento através da
análise e, portanto, libertar a dança do tipo de indefinição que fez a linguagem da dança
parecer obscura e monótona” (LABAN apud BRADLEY, 2009, p, 68). Aprofundando no
pensamento de Laban, ele propõe, a partir das qualidades do movimento em suas referências
intrínsecas da espacialidade, temporalidade, intensidade e forma, o entendimento de que a
dança trabalha sobre os conceitos de espaço e dinâmica para traduzir o princípio energético
que potencializa as qualidades dos movimentos corporais e das formas espaciais.
Laban, em seus pensamentos sobre o corpo-espaço e sobre a expressividade do
movimento, organiza um Sistema de Análise do Movimento, através da Corêutica (Harmonias
Espaciais) e da Eukinética baseado no estudo da expressividade e no que ele chama de
esforço. Desta forma, os pensamentos labanianos, assim, como propomos aqui, estabeleciam
um continuum de relações conectas entre o mundo e o ser, entre o espaço e o corpo.
...percebe-se que Laban não entendia o espaço como um vazio, mas como 'um
aspecto escondido do movimento', assim como o movimento era entendido como
'um aspecto visível do espaço'(MIRANDA, 2008, p.26).

No pensamento sobre as Harmonias Espaciais, Laban traça as relações tridimensionais
do corpo com o espaço que o circunda, chamado de Cinesfera, desenhando as formas, as
direções, os planos, níveis e as dimensões. Para ele, as relações espaciais eram mais do que
referências objetivas eram a própria manifestação da dinâmica reverberante da existência.
Neste sentido, o espaço é um todo infinito, pleno, cheio, sem centro, uma constante de energia
pulsante, um espaço potencial, gerador das formas21. Baseado nos estudos matemáticos e
filosóficos de Johannes Kepler, I. Newton, G. W. Leibniz, os irmãos Bernoulli, Platão e
Pitágoras não há, no pensamento de Laban, a distinção entre o mundo terrestre sublunar e o
mundo supralunar assim, as propriedades aplicadas aos movimentos dos corpos humanos e
celestes, estão harmonicamente relacionados: "todos estes trabalhos nutrem o que Laban
chama de Coreutica, que quer dizer das relações harmônicas entre o espaço e o movimento
dos corpos e sua experimentação"22.
Assim, Laban se apropria da nova roupagem geométrica dada por Kepler à ideia
pitagórica de harmonia. Harmonia esta, que se manifesta quando à nossa percepção de ordem
na Natureza contrapõem simples arquétipos geométricos numa ressonância entre as
21

Mais adiante é possível observar a correspondência do pensamento labaniano e de Earp.
"Tous ces travaux nourrissent ce que Laban appelle la choreutique, c'est-à-dire l'étude des relations
harmoniques entre l'espace et le mouvement des corps et leur expérimentation". Artigo on-line da revista
Nouvelles de Danse nº51 "Espace dynamique de Rudolf Laban", endereço eletrônico:
www.contredanse.org/pdf/nouvel/51_somm_introFC_preface_biblio.pdf, acessado em 18 de dezembro de 2011.
22
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experiências sensoriais e racionais, refletindo o princípio unificador entre os movimentos
celestes e os do comportamento humano, bem como, refletindo a relação entre o ser e o devir.
(GLEISER, 2006, p.124).
A partir das investidas nas diferenças de espaço e tempo entre as órbitas planetárias e
da combinação das velocidades de diferentes planetas, Kepler recupera a estrutura da música
celestial ouvida por Pitágoras mais de dois mil anos antes e confere à música uma tentativa
dos homens se aproximarem de Deus. Neste contexto de relação entre o cosmos e o homem,
Laban pensa os movimentos humanos enquanto forma-espaço ressonantes.
O termo Effort, que na referência em alemão significa ímpeto ou impulso, foi
traduzido no Brasil como esforço e abrange uma relação entre o mental e o manual
(FERNANDES, 2006, p. 43), ou seja, em que a base fundamental está em compreender a
atitude mental e as qualidades do movimento corporal que podem ser traduzidas através dos
fatores do movimento: peso, espaço, fluxo e tempo. Toda estrutura de pensamento do
movimento corporal em Laban é versada por processos mentais e manuais que se dirigem
tanto ao movimento físico, concreto e visual quanto ao estado mental e pessoal, construído
ações coletivas. Portanto, neste panorama, ele cria a Teoria do Esforço que explica a relação
corpo-espaço mais especificamente na ação, enquanto organizadora de qualidades físicas e
mentais.
O que ele chama de “premência interior” ou “vida interior” é responsável pelo
domínio final do movimento e aparece no livro intitulado Domínio do movimento (1978)
como a origem do movimento e a ação. Se nos limitarmos a interpretar apenas esse trecho,
teríamos a impressão de que Laban define o lugar de origem do movimento expressivo como
sendo nesta parte da “vida interior do homem”, dando-nos a impressão de que somente tal
impulso interno é a fonte de onde se transforma o simples movimento em movimento de
dança, mas, em seguida, Laban acrescenta: “a premência interior do ser humano para o
movimento tem que ser assimilada na aquisição da habilidade externa para o movimento”,
pois o movimento dito físico acontece nas ações que colocam o corpo em atividade de
translação e relação no espaço e, mais adiante, ainda pontua a relação quase matemática entre
a motivação interior e as funções do corpo humano (LABAN, 1978, p. 11).
Então, é possível dizer que, fruto de um esforço interno-externo, o movimento ou o
gesto, como muitas vezes é denominado nesta pesquisa, “constitui imagem do pensamento,
das emoções e da vida” (MIRANDA, 2008, p. 26), pois é a convergência de fluxos de
movimentos e sensações que atravessam a corporeidade e geram diferentes qualidades e
42

formas ao estarem diretamente relacionadas aos “acidentes naturais do movimento”
(princípios e parâmetros da ação corporal).
O esforço pode se manifestar no movimento visível do corpo, mas já pertence ao
movimento interior que significa dizer, energia de vida, de existência e de sobrevivência
humana, ou seja, aponta para a atividade orgânica do corpo. Outra questão, que Laban
promove pela análise do esforço, é que as intensidades rítmico-dinâmicas do pensamento, das
sensações e percepções, que configuram movimentos como “lugares” qualitativos, sofrem o
tempo todo inferências, estimulam respostas e enriquecem a imaginação para o movimento e,
este, em contrapartida, em suas formas variadas de apresentação, de organização espacotemporal, retroalimenta e modifica constantemente a percepção daquele que o experiência.
Daí o corpo surge como múltiplas corporeidades, criam-se novas subjetividades, novos outros
corpos. O esforço reflete o centro de indeterminação que é o próprio corpo humano
(BERGSON, 2006), um terreno movediço atravessado por fluxos.
A questão da relação em Laban é interessante para este estudo porque ele buscava a
correspondência permanente entre o espaço microcósmico e o espaço marcrocósmico: "o ser
é definido não por seus limites mas por suas linhas de movimento, suas polaridades em
reequilíbrio constante graça às transformações com o mundo exterior. Ser e devir não se
opõem"23. Assim, é possível observar que ele entendia as polaridades, tais como: movimento
e imobilidade, corpo e espírito, indivíduo e o outro e interior e exterior, não como opostas,
mas como complementares e permeáveis, pois as relações entre os elementos distintos, eram
pensadas na tríade ação, pensamento e emoção e guardam, na sua multiplicidade, a síntese do
mundo e de cada ser. Nestes mesmos moldes, as polaridades complementares se apresentam
no desenvolvimento da performance "Conversas na noite" e, sobretudo, na reflexão sobre o
estado de dancidade24.

1.3.2 A dança no Brasil por Helenita de Sá Earp

Será observado agora, como no Brasil este pensamento acerca do gesto e da educação
pelo movimento também começa a ser desenvolvido a partir da década de 40 através da
mestra da dança Helenita Sá Earp sob a influência labaniana e dalcroziana.
23

"L'être est défini non par ses limites mais par ses lignes de mouvement, ses polarités en rééquilibrage constant
grâce aux échanges avec le monde extérieur. Être et devenir ne s'opposent pas". Artigo on-line da revista
Nouvelles de Danse nº51 "Espace dynamique de Rudolf Laban", endereço eletrônico:
www.contredanse.org/pdf/nouvel/51_somm_introFC_preface_biblio.pdf, acessado em 18 de dezembro de 2011.
24
A questão será ainda abordada com mais detalhes no capítulo IV.
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Segundo o artigo do estudioso Carlos Augusto Santana Pereira (2008) em 1939, com
apenas vinte anos, Earp foi uma das que introduziu a dança na universidade, numa época em
que a Universidade Federal do Rio de Janeiro chamava-se Universidade do Brasil. Ela
integrava a cadeira de Ginástica Rítmica, onde a disciplina dança era inicialmente vinculada e,
três anos depois, se tornava autônoma. A partir daí, Earp desenvolve sua didática para a dança
que logo ela denomina Atividades Rítmica Educacionais sintetizando a ginástica rítmica e as
danças educacionais que, nesta última categoria, era sub-dividida em danças regionais e dança
natural. Em 1943 ela funda o Grupo Dança da UFRJ e somente em 1970 é criado um
departamento específico para a dança, o Departamento de Arte Corporal (DAC). Em 1992
criava-se um curso de especialização em dança e enfim, em 1994 o curso de graduação em
dança25.
Numa universidade moderna, onde os ideais militares perdiam suas forças, Earp lutava
contra um tratamento conservador do corpo em prol de um corpo livre e de uma dança
democrática através de uma metodologia aberta de educação pelo movimento e pela dança
possível em todos os corpos. É observado que, na mesma época, outros movimentos pioneiros
na implantação da dança no Brasil aconteciam, como na Universidade Federal da Bahia com
Rolf Gelewiski; o trabalho de Maria Olenewa no Teatro Municipal e mesmo os trabalhos
desenvolvidos por Angel e Klauss Vianna em Minas Gerais, em seguida na Bahia e
finalmente no Rio de Janeiro onde passaram a residir a partir de 1960.
Sobre uma estrutura científica da Educação Física, Earp se esforça em construir seu
pensamento didático-artístico a partir da prática corporal simplória. A reunião de
conhecimento através das ciências e da filosofia e a incorporação de várias áreas como artes
plásticas, literatura, fisiologia, biomecânica, física, matemática, dentre outras, mostra a
tendência interdisciplinar do pensamento artístico e educacional da época moderna
(PEREIRA, 2010, p.76). Por este víeis, sua metodologia era baseada primordialmente sobre
os movimentos básicos do corpo humano, sua construção criativa e a partir de um pensamento
didático progressivo que visava o entendimento das mais simples engrenagens do movimento
e suas complexidades.

25

Eu integrei a segunda turma de graduação em dança da UFRJ no primeiro semestre de 1995 mas, como a
primeira turma de dança iniciou-se precariamente no segundo semestre de 1994, estas se uniram formando ao
longo de 1995 e 1996 uma única turma, formando-se um pequeno número de estudantes, dentre eles: eu, Aline
Teixeira, Lissiana Schilick, Veronica Chapada, Elen Rangel e Elenita Pereira.
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Desde 1994, no curso de Bacharelado em Dança26 esta forma didática tem seu
aprofundamento numa disciplina denominada Progressões do Movimento. Descreve sua filha
Ana Célia de Sá Earp, professora da UFRJ:
Um dos pilares desta pesquisa parte do estudo dos movimentos básicos do corpo
como um eixo central de conhecimento na dança. Um conhecimento que
compreende o movimento a partir do simples, investigando em suas particularidades
anatômicas e cinesiológicas. Neste sentido, a forma do corpo humano oferece certas
possibilidades de movimentos básicos. Estes se apresentam como situações de
originação (EARP, A.C. 2010, p.2).

Também é imprescindível relatar a importância fundamental do pensamento de
Dalcroze através da Euritmia, que conjugava movimentos corporais e a música e que conferiu
para Earp o ritmo como um dos pontos principais da sua filosofia. Com grande influência de
Laban e Isadora Duncan, também é claro, nos pensamentos de Earp, a abolição da dicotomia
entre corpo e mente e também, a íntima relação de arte e educação, como observamos nas
palavras de Pereira:
Expondo de maneira superficial, a característica fundamental do pensamento de
Helenita reside no esquecimento radical e definitivo, da distinção entre corpo e
mente o que isso significa? Significa que, tal como Duncan e Laban, que balizaram
suas reflexões no ataque a uma certa concepção de movimento corporal padronizada
do corpo propalada na modernidade, Helenita também se posiciona neste horizonte,
mas num direcionamento de abandonar (que em hipótese alguma quer dizer
descartar) a célebre discussão, tentando empreender um novo horizonte de
possibilidade para o fazer artístico da dança aberto por esses autores (PEREIRA,
2010, p. 76).

Nos estudos da mestra Helenita Sá Earp o gesto é constante mudança. A partir, da
filosofia univérsica de Rohden (1984 e 2007) e da filosofia oriental, a estudiosa considera que
a dança é o próprio estado de criação. Pela linha do pensamento místico, o corpo dançante é
aquele que representa mais do que o ato de criar, que significa a transição de uma existência
para outra, mas o "crear" que segue as mesmas características do criar, porém fazendo refletir
a manifestação da essência em forma de existência, essência, esta, que significa a própria
natureza humana, enquanto natureza criativa.
Baseada na filosofia oriental, Earp relaciona o corpo que dança com as forças do
Universo através da energia chamada de Potência do Uno, força mística que confere a

26

No ano de 2010 são implantados dois nos cursos sob a coordenação da professora Kátia Gualter, subcoordenação do professor Frank Wilson e sob a organização fundamental do professor doutor Marcus Vinicius
Machado de Almeida.
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existência a todas as coisas, porque é a força geradora do Verso ou das facticidades 27. No
homem, esta Potência do Universo está presente enquanto Una no centro do Eu e como verso
na periferia das suas ações. Assim Earp, pensa a dança através do aspecto da Unidade e da
diversidade. Uno, porque há uma energia geradora constante ou uma potência criativa que é a
própria essência do universo e dos seres: a energia da existência. Esta energia é pulsante, sutil
e plena. E diverso, porque esta energia geradora se manifesta nas diversas formas de
existência, que engloba dizer, no próprio homem e nas suas ações.
A integração do Uno e do Verso resulta na singularidade, na genialidade e na
manifestação criativa das ações. Assim, na multiplicidade de gestos, cada qual é construção
única e singular de uma existência.
O instante da ação dançante é criativo e de síntese. Esta síntese criativa deve ser a
mais pura e profunda convergência das forças mentais, afetivas e físicas que, assim,
estabelecem um estado de potência. Esta a potência criadora integra os processos intuitivos,
perceptivos e expressivos tensionando as fronteiras entre o consciente e inconsciente e
criando novos e criativos modos de perceber e agir. Segundo Rohden, o artista é aquele que
tem a genialidade para ver e o talento para exprimir, assim, o ato artístico criador, é aquele
que também reflete um ato integrado entre as competências da visão e da ação.
"Quando os místicos orientais falam em 'ver', referem-se a um modo de percepção
que pode incluir a percepção visual mas que sempre e essencialmente trancende-a
para se tornar uma experiência não sensorial da realidade. O que esses místicos
enfatizam, contudo, ao se refirirem ao ver, ao olhar ou ao observar diz respeito ao
caráter empírico do seu conhecimento" (CAPRA, 2006, p.35).

Para Earp, o gesto nunca se repete, nunca é igual ao anterior, é sempre uma nova
possibilidade de relação porque está sempre buscando refletir a Potência Geradora que é e
está no próprio Ser. A manifestação do gesto enquanto manifestação do Verso é a síntese da
relação entre força28 e movimento. Então, nesses moldes do jogo entre a imanência e a
infinitude de uma força e a discriminação e a finitude das formas, Earp pensa a dança como a
relação qualitativa entre polaridades complementares: a potência do silêncio e a fluidez da
mobilidade, a constância e a inconstância, o eterno e temporário, o "Vazio" e a forma, que se

27

Para o filósofo Hubert Rohden no Universo estão contidos o Uno e o Verso que são polaridades não
dicotômicas mas complementares e fundamentais para a vida e o pensamento do homem, pois Uno significa
Essência que em latin vem do verbo esse e significa Ser. A verdade do Ser, segundo Rohden, não é certa nem é
provada, mas advém da intuição. (ROHDEN, 1990, p.67-68).
28
Esta força do Uno é entendida como potência do devir, do Vazio na concepção oriental, quando aqui esta
pesquisa se refere à circulação de forças quer dizer das forças psíquicas, físicas, afetivas e do meio.
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apresentam como princípios do próprio Ser e, por conseguinte, são desvelados nos elementos
operacionais da ação humana, como por exemplo, no rápido-lento, suave-forte, estáticomóvel. A discussão sobre as polaridades: imobilidade e mobilidade, silêncio e movimento
continuará ainda ao final deste trabalho.
Como no oceano, o fundo do mar representaria a imobilidade e ao mesmo tempo a
infinitude da alma e as ondas, mais na superfície, representariam a concretude das
formas. O conjunto de movimentos tem uma ancora, uma energia absoluta: o Eu
criador, é o reino da imobilidade, só há movimento porque o ser, no seu fundo, é
imóvel, atemoral, eterno, onipresente, onisciente. Ao contrário, no ser múltiplo,
quando a mente entra em ação surge a discriminação, surgem as formas29.

Segundo a citação da professora Ana Célia de Sá Earp, que reitera a profundidade
filosófica oriental para discutir a dança, é possível entender que o investimento do bailarino
pretende levá-lo ao lugar da experiência de si e de suas ações como lugares originários e isso
quer dizer de experimentar a própria experiência em si, um lugar onde tudo é suspenso, onde
tudo é integração: o permanente da forma egóica e o impermanente
interiorização do Eu.

da profunda

Aí, forma e devir se encontram: permanência e impermanência

integram-se e a potência artística do gesto de dança então, ganha a eternidade na efemeridade
que se projeta.
O professor, autor e estudioso Cassiano Sydow Quilici
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disserta que experimentar

profundamente o Vazio é experimentar a condição para o novo e isso, nada mais é do que a
própria característica do sujeito: ele é um processo de subjetividades que se cria
constantemente, ou seja, um processo que é ou deveria estar, numa sintonia entre o que ele
produz de exterioridades e o que ele é enquanto interioridade. Ainda segundo o pesquisador, o
sujeito busca criar pontes entre a escuta à "voz estrangeira" de si e o ego que cristaliza nossas
impermanências e, quando se acha esse entremeio, esse rasgo, tudo, até mesmo a identidade
do ser, parece silenciar ou colocar-se em suspensão e, aí, parece possível achar o que de
permanente há no ser e no fazer.
Aquilo que se olha e não se vê, se chama invisível
Aquilo que se toca e não se sente, se chama impalpável
Aquilo que se escuta e não se ouve, se chama inaudível
29

Entrevista realizada com a estudiosa, professora e filha de Helenita Sá Earp, Ana Célia de Sá Earp, concedida
no dia 13 de dezembro de 2011, às 14:00 hs no Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e
Desportos.
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Cassiano é professor de Teoria Teatral na UNICAMP/PUC-SP. Palestra no evento "O sujeito e suas
subjetividades" realizada pelo Programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UNIRIO, no dia 19 de junho de
2012.
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O invisível, o impalpável, o inaudível
juntos formam um só
Revelado não quer dizer claro
Oculto não quer dizer obscuro
Inesgotável não pode ser definido
Remonta além de tudo
Forma que carece de forma
Figura que não tem figura
Inacessível Mistério
Se o encaras, não verás seu rosto
Se o segues, não verás sua espádua
Se te acompanha o Tao do passado
Governarás a existência presente
E conhecerás a Infinita Origem
Isto encerra o mistério do eterno Princípio (TSÉ, 2009, p.45)

Earp trabalha a corporeidade como entidade não fixa e sempre em transformação por
isso, o movimento é uma constante. Na dança, uma atuação potente expressa o jogo entre a
consciência desse corpo sutil e a densidade física, neste sentido, ele é pura criação. Para ela, a
corporeidade é existência una em seu aspecto físico, mental e emocional e ela somente pode
ser pensada assim. Neste sentido, a dança não é um meio, mas a própria manifestação da
corporeidade humana na sua potencialidade plena. Ela é manifestação do devir na diversidade
das formas. Tudo é vibração. A matéria é vibração. E chegar ao nível de integração é chegar
ao estado onde a mente, o físico e o emocional convergem e vibram intensamente fazendo,
então, ressoar a forma corporal. O movimento só existe porque existe a forma e vice-versa,
portanto, a diversidade se torna visível porque ela é também movimento e, o movimento,
somente pode ser experimentado por meio da diversidade de formas possíveis. Assim, o
ritmo, é para Earp, a lei que apresenta a diversidade na unidade plena pois, ele distribui os
fenômenos através do principio da bipolaridade complementar

ou dos opostos

complementares, em diferentes gradações.
Quando Earp não separa o homem do bailarino, o homem da vida ou o homem das
artes ela quer dizer que a essência da existência do mundo e também a do próprio homem está
em relação constante de movimento e energia. Desta forma, a ação humana é, na sua natureza,
manifestação finita de uma energia infinita, ou seja, em cada gesto, em cada ação, há em
essência, a manifestação do devir que a revigora: "assim como o próprio viver, o criar é um
processo existencial" (OSTROWER, 2008, p. 56). O que pode acontecer é o distanciamento
do homem em relação à sua natureza, de Ser criador, ao fixar seu esforço apenas na
concretude das formas visíveis. Para Earp, a dança é e está em qualquer ação plena do
homem.
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No seu pensamento educacional, Earp ressalta que é necessário retirar as tramas, as
amarras e o apego ao mundo da concretude das formas para possibilitar a abertura ao mundo
sensível, intuitivo e reverberante. Segundo Earp, a intuição proporciona este alcance e esta
afinação com o Ser, pois "intuir está na base dos processos de criação" (OSTROWER, 2008,
p. 56). Criar não é uma atitude que se limita ao artista, mas a qualquer corpo existente que
esteja em plenitude consigo e com o movimento do Universo.
A diversidade, alijada do profundo investimento, não se realiza enquanto potência
criadora. Não é a partir das particularidades que se alcança a profunda consciência de si. Isto
quer dizer que executar movimentos, formas e desenhos espaciais sem um investimento ou
uma plena consciência não desencadeia a abertura ao nível da sensibilidade e da integração
Univérsica (Uno-Verso). Os dois são complementares, se realizam no investimento
simultâneo na forma e na força psico-física. Somente aprofundando o investimento na ação é
que é possível um ato criador, sensível e sutil.
Segundo Earp, o movimento humano ou qualquer forma concreta é entendida como
manifestação no plano da diversidade e das multiplicidades, que pertence ao campo dos
movimentos relativos. Eles não são absolutos em si mesmos, como a energia que rege a
infinitude, mas é certo que somente através da finitude plenamente investida, que passa pelo
uso dos códigos e da linguagem, é possível abrir os canais para a manifestação da sutil criação
em cada gesto no plano concreto. A linguagem, é necessária como elemento de acesso à
concretude no tocante ao infinito desde que ela não limite a experiência do mover e, mesmo, a
possibilidade de recriá-la.
Earp ainda pontua que é efetivamente essencial toda a história do indivíduo, suas
vivências e suas experiências, pois instauram um certo nível de 'abertura' ao campo do sutil.
Através do seu pensamento pedagógico, ela entende que o acesso ao movimento integrado
deve ser portanto, uma forma longe de modelos fechados e sim por possibilidades abertas, que
respeitem a realidade de cada corporeidade em seus diferentes graus de sensibilidade e
maturidade.
Por estes aspectos, esta pesquisa considera a atividade de investimento no
gerenciamento do Eu e do Verso como uma atividade integradora, convergente e criativa do
campo de circulação de forças do físico, mental e emocional e que investe num mover com
sensibilidade e profundidade.
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Earp31 esteve diretamente em contato com as novas tendências e visões da dança
desenvolvidas, naquele período, principalmente, por Dalcroze e Laban nos Estados Unidos e
na Europa, como descreve Ana Célia (2010, p.1) ao citar que ela teve aulas com Yat
Malmgren em 1943, com Mary Wigman em 1955, Rosalia Chladek, Sigurd Leeder, Anna
Sokolow e Harald Kreutzberg na Suíça. Também apresentou vários trabalhos como “palestras
ilustradas” e performances, como uma datada de 1951 numa universidade nos Estados Unidos
da América e no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro com o Grupo Dança.
A Ginástica Ritmica surgiu com Jacques Dalcroze, com o nome original de “Rítmica
Musical”, que ele encarou de um ponto de vista particular: o sentido musical [...] A
“Rítmica” de Dalcroze existe ainda em vários institutos deste professor na Europa,
porém não a encontramos como disciplina isolada nas Escolas de Educação Física,
Universidades, Institutos de Cultura Física ou qualquer lugar que não seja instituo de
Dalcroze (EARP, 1948, p.35).

É interessante para esta pesquisa observar, que o desenvolvimento da didática da
dança de Earp, apresenta o mesmo entendimento de movimento e corpo que é apresentado por
Laban: o corpo é o mesmo na arte e na vida e o ritmo e movimento são potencialidades do
homem passíveis de serem despertadas através de uma pensamento educacional voltado para
o indivíduo na relação individual, com o outro e com o meio. Portanto, sua “ciência da dança”
concebe a atuação dançante como um estado de interação em meio à rede de fluxos e formas
numa multiplicidade que se apresenta simultaneamente em qualidades de existência como
movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo (EARP. A.C. 2010, p.2).
É possível observar este pensamento abrangente, que conjuga o “sentido rítmico” de
Dalcroze e o ritmo dinâmico visto em Laban, quando Earp descreve que é necessário
desenvolver uma coordenação entre o ritmo musical e o ritmo psíco-físico do bailarino
(EARP, 947, p.46).
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Helenita Sá Earp, que representou artisticamente a UFRJ. Foi marcada pela qualidade e vanguardismo de seus
espetáculos coreográficos. Na trajetória da companhia acumula cerca de 720 apresentações em eventos nacionais
e internacionais, várias premiações em significativos festivais no Brasil e turnês realizadas nos Estado Unidos,
Portugal e Holanda em 1951 e 1959. Apresentou-se no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959, e
participou do I Festival de Danças do Brasil na Universidade do Paraná, em Coritiba, em 1962, do Congresso
Mundial de Educação Física e Desportos, em Madri, em 1965, além de realizar inúmeras apresentações nas
capitais do país pelo Plano de Ação do MEC, em 1973. Já sob coordenação da professora Ana Célia Sá Earp,
podem-se citar as participações nos festivais Latino-Americano de Dança Contemporânea, no primeiro Simpósio
Internacional do Cuballet, ambos realizados no México, em 1991 e 1992, na ECO 92, no Festival de Dança
Contemporânea, em 1993, em Salvador, as premiações no IX e X de Dança de Joinville, em 1991 e 1993.
Continua realizando temporadas em teatros do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Cf: LIMA, André
Meyer Alves. A poética da deformação gestual na cena coreográfica. (Dissertação de Mestrado). Niterói: UFF,
2002, p. III.
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Laban, um estudioso da dança livre de Isadora Duncan, verificou os seus benefícios
tanto no domínio físico, como no da expressão. Procurou estudá-la a fundo, já que o
Ballet – forma de dança de sua época não possuía o mesmo alcance. De suas
observações resultou a necessidade de despertar e educar o movimento através do
ritmo dinâmico, (ritmo emocional + ritmo físico) obtendo o movimento contínuo, ou
seja, o movimento natural (EARP, 1948, p, 35).

Ela chama de dança natural aquela baseada nos domínios primordiais do movimento e
do ritmo que são fontes contínuas de vitalidade e, esta tal vitalidade da dança parece dar pistas
sobre o estado vibrante que é refletido neste trabalho.
A base para tôdas as nossas realizações é o ritmo, cuja importância é manifesta em
quase todas as experiências humanas e em todos os organismos, caracterizados que
são por uma agitação constante, um movimento contínuo e por um ritmo próprio que
constitue a energia potencial para a realização do movimento e para sua manutenção
(EARP, 1947, p, 44)32.

Por este viés, é possível perceber que a vitalidade da ação dançante, segundo Earp
foge de um equilíbrio estático para ser entendido como um equilíbrio rítmico, uma constante
busca por coordenações e convergências para se tornar potente. Parece ser neste ponto, que
Earp aponta o limiar que diferencia um movimento usual de um movimento de dança e que
aqui, chamamos de um gesto de dança. Mesmo quando ela disserta sobre o silêncio interior,
ela não o separa dos múltiplos modos de fazer e isso indica para esta pesquisa que há um
fundo movente que não permite que a dança, em sua potência, nem seja somente o Silêncio
profundo do Eu nem as ações concretas. Esse fundo de movimento parece permitir, que a
relação entre eles aconteça.
A dança natural não é o simples agrupamento de atitudes ou a performance de uma
figura, executando técnicamente movimentos padronizados. É o resultado de um
equilíbrio rítmico psico-físico, porque, tôdas as forças do indivíduo, mentais e
físicas concentram-se e coordenam-se para que os movimentos interpretativos dos
temas propostos saiam carregados do impulso motor original (EARP, 1948, p.37).

Segundo Ana Célia de Sá Earp, a corporeidade da dança também é um processo que se
constrói a cada situação gestual, a cada investimento por sobre suas potencialidades criadoras.
E por isto, o estudo dos movimentos básicos é relacionado aos seus agentes de variação que
representam elementos minuciosos da ação corporal delimitados pelos Parâmetros da Ação
Corporal para fins didáticos e descrevem as qualidades do modos de mover.

32

Deixamos a citação como ela é no original, com sua ortografia peculiar dos anos 40.
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Investigando quais seriam as situações germinais, Earp foi na busca de uma
simplicidade seminal. A forma corporal, a forma no corpo humano, já oferece certas
possibilidades de movimentos básicos do corpo, que não são relações já combinadas,
são imagens simples, então descobrir a simplicidade dos movimentos, na origem de
cada articulação gestual, é compreender os princípios e estabelecer relações infinitas
(LIMA, 2002, p.29)

Sua teoria sobre Fundamentos da Dança é explicada a partir da condição de
maleabilidade, tanto embasada pela mística do movimento humano como pela fisicalidade
aprofundada através dos elementos da linguagem da dança presentes nos Parâmetros da Ação
Corporal. Seus estudos são classificados de forma sistemática por estes Parâmetros que, na
práxis da dança, organizam o movimento em relações setoriais abertas e específicas frente aos
princípios qualitativos do movimento, denominados por essa pesquisadora como: Parâmetro
Movimento; Parâmetro Espaço/Forma; Parâmetro Dinâmica e Parâmetro Tempo. Os
Parâmetros são definidos para a delimitação do fazer criativo e da análise dos aspectos de uma
ação. Funcionam como gramática do movimento, promovem uma forma de organização dos
pensamentos sobre o objeto em análise (corpo em movimento), sendo, portanto, um modo de
ver e perceber as ações experimentadas, ou seja, instauram possibilidades de criação e
reflexão sobre o gesto a partir de situações germinais, de delimitações investigativas e de
relações criativas infinitas.
É no Parâmetro Dinâmica que encontram-se os elementos técnicos denominados
“ligação do movimento, entradas da força e passagens da força”, discutidas nos próximos
capítulos.
Em meio à todos os fundamentos earpianos e labanianos que despertam questões
muito íntimas deste trabalho, como as que voltam o olhar para a corporeidade e o movimento,
é interessante destacar que, aqui, a importância concerne em ressaltar mais este circuito de
forças sensoriais e psicofísicas propriamente dito e menos um gesto como um equilíbrio
estável ou como um produto harmonioso (como na visão modernista). "Conversas na noite"
pretende abordar a presença cênica do bailarino na dança atual, tal como descreve Gadelha:
A presença ou o estado de corpo não se localizam como interioridade misteriosa que
aparece na magia da dança. A presença liga-se ao estado de corpo, ou seja, um
estado de composição de forças no corpo. Ela pode, com efeito, se revestir de
múltiplas facetas – e isso mesmo em um só corpo-dançante (GADELHA, 2010,
127).

Assim, é interessante dizer que, a partir dos pensamentos modernos, a dança é
entendida e trabalhada num contexto onde a mecânica corporal investe e é investida. A forma
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estética da dança passa radicalmente da perfeição, da virtuosidade e da graça do bailarino
clássico para uma estética da não estabilidade e das incertezas, de uma estética que não está
mais atrelada a um conjunto de normas e passos codificados, mas é livre para cada corpo, para
cada psique. A movimentação pluralista e construída por diferentes individualidades transfere
o movimento dançante de uma atividade de representação, de uma história, narrativa ou
personagem, para a atuação movida pelas sensações, emoções e pensamentos, incorporando
uma representação também de si mesmo. O gesto da dança moderna não precisava mais estar
a serviço exclusivo de um 'fora', a fala moderna não mais precisava falar a partir de um lugar
ao longe, dos céus, das fantasias, de personagens, mas agora podia falar de um corpo que
retoma a sua relação com seus sentimentos, pensamentos e movimentos.
Sobre certa ambivalência que permeia as danças clássicas, Gadelha descreve que há a
dilatação da presença dançante no balé e mesmo uma forma diferente de dilatação deste
processo. Segundo a autora, nas danças clássicas a construção da dança é feita a partir de um
certo distanciamento do corpo orgânico em prol de uma personagem ou mesmo de uma
história. É possível observar que há uma questão de ênfase na forma de dilatação da atuação
nos diferentes períodos da dança, assim como nas diferentes culturas e sociedades.
De outro lado, o corpo sendo instrumento implica outra idéia: ele é tomado como
um “obstáculo” à dança. A dança clássica tende a considerar o corpo negativamente
com relação a uma execução ideal do movimento. Contudo, essa noção é
ambivalente, ou seja, o corpo na dança clássica também é considerado capaz de
comover de maneira “magnífica” – embora sendo da ordem do imutável, matéria
pesada e inerte. Em todo caso, seguramente, ele é elemento negativo da dialética
estética clássica alma/corpo (GADELHA, 2010, p.62).

Então, se na dança clássica as forças tendiam a transitar de fora para dentro, na dança
moderna em geral se tendia ao oposto e na dança atual as forças vêem de todos os lados,
invadem e transpassam a corporeidade dançante, refletem no gesto essa contaminação e
incorporam os espectadores e meios como o processos ativos. “O face-a-face consigo se
tornou um face-a-face com um corpo em relação ao qual não podemos tomar distância
alguma” (MICHAUD, 2009, p.565). É desta maneira que é proposto abordar o gesto dançante
em "Conversas na noite": como agenciamentos contínuos de movimentos que surgem de
todos os lados, impregnam os corpos, tornando todos os corpos envolvidos, atores de um jogo
onde não há mais vestígios de hierarquias, mas a pronunciação de estados intensivos.
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1.3.3 As forças circulantes
Mas o que entendemos por energia? A energia que o bailarino manipula na sua ação
dançante é, como Barba (1994) coloca, energia que gera trabalho, é produzida por movimento
e gera movimento numa intermitência típica de algo que tem vida. A energia é um gerador de
atividade que o bailarino ativa cada vez que se coloca em ação. Na concepção oriental, na
filosofia chinesa, energia é denominada ch’i, como “gás” ou “éter”, para denotar o sopro vital
ou energia que anima o cosmos. Essa energia se condensa e se dissipa num movimento
contínuo e rítmico de formatividade no espaço, que os chineses chamam de Grande Vácuo ou
Vazio e os taoístas chamam de Tao, que significa caminho, caminho de fluxo e mudança,
campo de onde emergem os fenômenos do universo e onde as energias circulam (CAPRA,
2006). A ação dançante, sobre esses preceitos, acontece na ativação desse campo "Vazio" que
representa um campo cheio de potencialidades de ser; que possui a possibilidade de conter
uma infinidade de coisas. Entendida ainda como “vida”, a energia do bailarino está contida
nesse devir de possibilidades num fluxo dinâmico de relações entre a escuta e a fala.
No momento dançante em "Conversas na noite", a bailarina parecia manipular sua
energia em consonância com as interferências que a provocavam. Desde o seu primeiro
aparecimento em cena – quando os espectadores entram iluminando-a – a bailarina, na sua
forma estática, já parecia transtornada de uma energia circulante que contagiava todo o espaço
de atuação. Parada num ponto da sala, a bailarina Vivian Vieira aguardava que alguém a visse
e lhe apontasse sua luz. Essa espera aumentava gradativamente sua energia, acumulando um
“querer” que parecia convocar e convergir todas as forças do pensamento e do corpo. Parecia
que esse processo de intensificação já transformava o movimento estático em gesto. Então,
nos surge a pergunta: O estado de dancidade pode ser trabalhado através dos infinitos modos
de fazer de modo que as entradas da força e passagens da força podem ser um desses? Como a
integração entre a corporeidade e o modo de fazer (técnica), pode clarear a dancidade numa
atuação?
A ação dançante, vista desta forma, é sempre um devir de possibilidades, está sempre
integrada à energia criadora do universo. É assim que, para Earp, o simples movimento do
corpo se transforma em movimento de dança: revisitando sempre esta energia da vitalidade,
ou seja, refletindo a constante mobilidade que rege o universo, porque o instante dançante
deve estar imbuído de um investimento sobre a síntese mental, física e emocional em cada
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possibilidade de manifestação gestual. Segundo Helenita Sá Earp 33 é a partir de um
investimento para além da simples percepção sensorial e análise intelectual, mas na profunda
intuição: "in = dentro, tuir = ver, 'ver de dentro'" (ROHDEN, 1990, p.68). E isso significa,
uma penetração ao fundo, em cada movimento, indo de encontro com o mais potente ato de
criação.
Ela primava por toda e qualquer forma ou manifestação gestual com aprofundamento
e investimento em si mesmo, na sua essência criativa. A fixação exacerbada ao mundo das
formas visíveis, para ela, interdita a fluidez aos níveis mais sutis da expressão do homem e,
portanto, o afasta de uma ação efetivamente reverberante e integrada.
A dança natural não é o simples agrupamento de atitudes ou a performance de uma
figura, executando tècnicamente movimentos padronizados. É o resultado de um
equilíbrio rítmico psico-físico, porque, tôdas as forças do indivíduo, mentais e
físicas concentram-se e coordenam-se para que os movimentos interpretativos dos
temas propostos saiam carregados do impulso motor original (EARP, 1948, p.37).

Para Earp e Laban o movimento aponta para infinitas formas ou técnicas do fazer. A
dança, para eles, não é causada pelo esforço, mas o é propriamente dito. Não é determinada
por todos os conhecimentos e métodos, ela é entendida com mais amplitude, como algo que
se pode desvelar nas ações humanas. As técnicas, somente preparam o campo de abertura ao
encontro de si mesmo: "Esforçar-se quer dizer liberar a potencialidade ali existente" 34, no
sentido de desobstruir os caminhos da consciência de si. E os elementos técnicos, nos estudos
de Earp, são pensados como meios de abertura, desencobrimento das potencialidades criativas
e expressão da infinitude e do Ser.
Desse modo, o pensamento operacional earpiano segue os moldes da visão labaniana
por ser pensado não a partir de um único caminho determinado de ações, mas por suscitar
infinitas possibilidades técnicas (entendidas aqui, também, como micro-organizações de ações
efetivas), porque cada elemento da ação corporal é baseado em detalhes da mobilidade natural
do corpo humano que se expressa dentro de um contexto cultural. Nesses moldes, Eugênio
Barba (1994) também indica que as técnicas (entendidas aqui como micro gerenciamentos
individuais) têm a função de fazer “aprender a aprender” em cada indivíduo.
Para tanto, Earp proporciona pensar na atuação dançante com produtora de múltiplas
situações gestuais que não limitam, mas delimitam uma singularidade assim, o corpo e o
33

Entrevista realizada com a estudiosa, professora e filha de Helenita, Ana Célia de Sá Earp, concedida no dia 13
de dezembro de 2011, às 14:00 hs no Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e Desportos.
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Ibid.
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movimento têm a liberdade de pronunciar a singularidade de cada indivíduo a partir das
nuances qualitativas mais elementares da existência corporal, como as noções de espaçoforma, tempo, dinâmica e movimento.
O corpo que dança não se separa do corpo existencial. Por esse pensamento
fenomenológico, a dança não é outra coisa senão o corpo da vida que se intensifica numa ação
física e sensível. Cada gesto se torna uma ambiência convergente de um modo de fazer
criativo que instaura em si a forma de uma diferença ao mesmo tempo que aponta para a
multiplicidade e potência de uma corporeidade em devir. A dança cria novos modos de
existência, porque ela brinca com as bases que regem a existência do homem.
Para Earp, assim como para Laban, pensar o movimento é estimular certo domínio da
ação, apurando e amplificando a escuta e o gerenciamento da circulação das forças que
transitam pela corporeidade dançante e estimulando a potência que cada mínimo movimento
pode alcançar. Sendo assim, a dança é capaz de surpreender as “entidades naturais” porque é
capaz de jogar com instâncias criativas do ser. É nesse lugar que a dança pertence ao
bailarino, o lugar onde todos os movimentos da corporeidade e da ação se tornam preciosos e
extraordinários.
Para Earp, dançar é muito mais do que manipular os movimentos, é um habitar. Todo
movimento é dançável, quando nele habita uma potencialização poética. Neste
pensamento do movimento, postulava uma dança em constante abertura nascente.
Não buscava consolidar um novo método ou técnica de dança moderna. Mas, sim,
várias possíveis fenomenotécnicas necessárias à expressão da eclosão de cada
fenômeno corporal desejado. Eclosão de fluxo do ser que dança, constante interação
entre o imaginar, o conhecer e o executar (LIMA, 2002, p. 9).

O gesto, entre seus muitos aspectos, é também entendido por Earp, como entidade da
dinâmica, ou seja, como jogo das intensidades das forças que se dinamizam por meio de
gradações das contrações musculares e psíquicas que conferem modulações tônicas e afetivas
à ação. A dinâmica no movimento, gerada pelas suas nuances de tensão, pode ser representada
pelas intensidades da força que se referem às gradações do forte ao fraco, pelos impulsos,
pelos acentos, pela ligação do movimento e pelos modos de execução, que são elementos
desse parâmetro. Esta pesquisa, limitar-se-á às entradas e passagens da força, pois em
"Conversas na noite" elas foram escolhidas como o canal expressivo para fazer extrapolar a
corporeidade e dar sentido ao diálogo. Em analogia às palavras do semiólogo Roland Barthes
(1990) sobre o aspecto culinário da pintura, as gradações da força assemelham-se aos
ingredientes:
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O óleo é essa substância que aumenta o alimento sem fragmentá-lo; que o torna
espesso sem endurecê-lo; como que por magia, o fio de óleo dá à gema de ovo um
volume crescente, e infinitamente; é da mesma maneira que o organismo cresce, pela
intussuscepção. Ora, o óleo é a substância que serve para a alimentação e para a
pintura. Para um pintor, abandonar o óleo é sacrificar a própria pintura, o gesto
culinário que, miticamente, a origina e a faz viver (BARTHES, 1990, p. 197).

Esse jogo de tensões, aplicado ao movimento, é responsável pelo colorido na
performance e está presente em todos os instantes, em qualquer gesto e nas relações entre
corpos, pois estimula a vida, a existência e a potência na ação. Portanto, na cena, o Parâmetro
Dinâmica traz uma aproximação interessante à experimentação e à investigação das forças
que circulam e que fazem surgir o gesto e a cena.
Conceito de Dinâmica é um dos mais abrangentes da teoria, pois é a própria
configuração da energia vital que se desvela em uma miríade de aspectos artísticos e
que, na dança, envolve, obviamente, processos de ordem fisiológica, afetiva e mental
[...] operacionalizá-lo é tratar da manipulação consciente dessa potência extasiante,
que só o corpo detém, através da condição do homem como ser estético (MOTTA,
2006, p. 103).
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II CAPÍTULO
CONVERSAS NA NOITE
Evidentemente, este trabalho performático não é pensado fora de um contexto epocal,
mas de acordo com o pensamento atual sobre a dança. Assim, são percebidas que algumas
questões da arte moderna e pós-moderna são despertadas a partir do que entende-se, aqui,
acerca da ação dançante e da cena: campos de relação, processo em devir, atuação intensiva e
aberta às interferências, interações e conexões e a dança como um terreno movediço, pautada
no jogo de tensões. Mas, além dos movimentos no movimento, o detalhamento do processo
criativo de "Conversas na noite" também se volta para um modo de fazer baseado no
gerenciamento de movimentos e corpos. Neste capítulo, serão vistas como estas relações
criam campos interconectados entre o microcosmo do gesto e o macrocosmo da cena. Durante
toda a descrição do trabalho performático "Conversas na Noite" também serão relacionados
alguns aspectos históricos da performance e da dança de meados do século XX.

2.1 Conversas na noite

A performance "Conversas na noite" se construiu a partir da dança, para falar de si
mesma, do diálogo que, entre as múltiplas forças, faz vibrar corpos e gestos. Destacamos
como mote central do trabalho, no qual toda construção da cena se baseou, a criação de uma
experiência sensível, um espaço de relação entre os corpos dançantes e os corpos dos
espectadores, espaço onde suas fronteiras pudessem ser friccionadas, perturbadas e
desestabilizadas. Outro intuito, também, era de concentrar a ação na atenção e na percepção às
constantes mudanças, acordos e encontros fazendo destes movimentos o motivo principal para
a qualificação do espaço e a criação poética da cena.
O trabalho "Conversas na Noite" foi projetado e ainda se desenvolve a partir do
pensamento sobre o estado sensível da dança que, aqui, para ser dilatado ele necessita de um
investimento e insistência sobre o próprio mover. Essa atividade de persistência e
investigação sutil, parece englobar um gerenciamento de um campo de circulação de forças e
movimentos que, quando alcança um estado potente, parece fazer dialogar interiores e
exteriores em cada encontro com os outros corpos e aí, os limites do dentro e do fora
desaparecem criando "buracos" nos corpos. Portanto, a ação dançante e, por conseguinte, o
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espaço que ela qualifica, nesta maneira de ver, se comporta como uma conversa, onde as
relações e acordos vão construindo a visualidade da cena. Um campo de circulação onde o
bailarino alimenta e é alimentado se alastra contaminando os corpos e delineando o gesto
como o substrato dessa conversa: ele nasce de algum lugar entre os corpos e meio: talvez no
encontro.
A idéia da cena surgiu a partir de uma reunião de pesquisa em conjunto com o
pesquisador de videodança Leonel Brum, realizada no primeiro semestre do ano de 2010, no
Oi Futuro35, com objetivo de reunir aspectos comuns de nossas pesquisas realizadas no curso
de doutoramento da Escola de Belas Artes da UFRJ. Em nossas conversas, portanto, foram
destacados alguns pontos convergentes, apesar de Brum pesquisar as questões do corpo na
relação com a imagem videográfica. No apêndice seguem algumas das reflexões em conjunto
e que partem desta criação cênica. No que concerne à minha pesquisa, a presença ou a
dancidade é ponto fundamental de análise e, sobretudo, a possibilidade de se pensar
cenicamente as peculiaridades que envolvem a construção da visualidade do gesto a partir das
forças invisíveis que participam.

Fig.9: cartaz da apresentação.

A apresentação aconteceu algumas vezes sala 706 da Escola de Belas Artes. A sala
teve uma prévia preparação, para que ficasse totalmente escura e permitisse o pleno efeito
luminoso dos focos das lanternas. Foi estipulada a utilização de quatro ou cinco lanternas,
uma para cada espectador, para que houvesse a configuração equilibrada de lugares claros e
escuros. As pequenas lanternas eram presas em diferentes partes dos corpos do público,
35

Espaço de exposições, palestras e encontros artísticos localizado no bairro do Flamengo- Rio de Janeiro.
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obrigando-os a se mover, para ver e participar da performance. Assim, eles eram estimulados
e convidados a circular mais livremente pelo espaço que era completamente aberto, sem
bancos ou cadeiras, iluminando os movimentos e os corpos de todos os que participavam das
conversas.

Fig.10: Lanterna presa no braço do espectador.

A performance acabou sendo realizada não por apenas uma bailarina mas por três na
primeira versão: Patrícia Pereira36, Vivian Vieira37 e eu, Lara Seidler e, na segunda versão,
participaram também as bailarinas Mery Horta e Yasmin Coelho, ambas alunas do curso de
bacharelado em dança da UFRJ e atualmente é apresentada por cinco bailarinas, incluindo
Bianca Martins. O registro das imagens foi feito por fotografia e vídeo; na primeira
apresentação as imagens foram feitas por Mauro Fainguelernt, na segunda vez por Leonel
Brum e por Guilherme Delgado, também alunos do curso de pós-graduação. Contamos ainda
com a edição musical de Tânia Ikeoka, aluna do curso de Graduação em Dança da UFRJ.

Fig.11: A sala preparada para ficar totalmente escura.

36

Docente do curso de Graduação em Dança da UFRJ, diretora e coreógrafa da Cia de dança contemporânea da
UFRJ, mestre em Ciência da Arte/UFF.
37
Ensaiadora, coreógrafa, pesquisadora e preparadora corporal da Cia de dança contemporânea da UFRJ e
mestre em Ciência da Arte/UFF.
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"Conversas na noite" também foi convidada para fazer parte do "Documentário
Dançar: a vida de Helenita Sá Earp", projeto produzido pelo Departamento de Arte
Corporal/UFRJ em homenagem à Pr. Emª da UFRJ Helenita Sá Earp, na Escola de Belas
Artes-prédio da Reitoria, sala 706 -agosto de 2011. Esta participação no documentário, teve o
objetivo de, através do trabalho artístico, demonstrar alguns elementos técnicos desenvolvidos
por Earp. Havia uma equipe de filmagem e fotografia responsável pela captação das imagens
do trabalho. Entretanto, é interessante ressaltar, que não houve a possibilidade de registro da
cena performática tal como ela é, do início ao fim, porque, além do documentário necessitar
uma preparação minuciosa de pequenas cenas, que envolviam, por exemplo, um perfeito
enquadramento e, por conseguinte, sucessivas interrupções, a performance só acontece junto
da participação do público, com a utilização do escuro e nas disposições espaciais que surgem
na imprevisibilidade da ação.
Também, para que a captação das imagens ficasse bem clara para o documentário, as
lanternas foram substituídas por refletores com focos muitíssimo reduzidos e os momentos da
performance foram previamente preparados para a filmagem. Apesar disso, forneceram
imagens de alta qualidade e muito interessantes que contribuem muito para a visualização do
que é discutido aqui. Elas aparecem nesta pesquisa através das fotos indicadas com a
abreviação Im.Doc. (imagem feita para o documentário) e por vezes, junto das imagens que
correspondem as apresentações tais como elas são.

2.2 O jogo

Na perspectiva da construção do gesto acontecer no e através de uma ação cênica
interativa, a atividade de gerenciamento, o diálogo, o jogo e as passagens que configuram um
entremeio são elementos essenciais na configuração da cena, e, sobretudo, essenciais na
atuação do bailarino. Esses quatro pontos principais norteiam a construção poética da
pesquisa e justificam a utilização, por exemplo, dos focos luminosos provocados pelas
lanternas, do escuro e do claro e dos encontros como meios provocativos de relações.
Era interessante que esta performance38 fosse um evento ou acontecimento que
despertasse percepções, gerasse afetos e, principalmente, movimentos, no intuito de criar um
campo de relações instigantes. Destarte, pode-se destacar que a concepção do trabalho parece
38

Utilizamos o conceito de performance de Lúcia Romano (2008), como manifestação de uma relação tempoespaço do „aqui-agora‟ da exposição e de Maria Beatriz de Medeiros (in Monteiro e Matsumoto, 2007), como
processo, improviso, espontaneidade e vivência experimentada.

61

íntima de um processo na qual o jogo integra. Segundo Huizinga (2008), o jogo, ao mesmo
tempo que é parte da natureza humana, abre um campo extranatural, ou seja, um espaço de
„intervalo‟ na vida cotidiana, para ali, serem experienciadas formas sensíveis de agir.
A cena performática pretendia esta ruptura com os modos usuais de manipular e
perceber a corporeidade dançante. Neste processo, o jogo cria um novo mundo, um mundo
poético no qual a dança é sua forma especialmente perfeita.
Toda a cena pareceu ser construída na e durante as relações de tensão que vão
surgindo ao longo da conversa e apresentou em três etapas. Os momentos da performance
foram projetados para seguir uma gradação de construção de um grande diálogo cênico, onde
o tempo todo o espectador pôde participar, estimular e talvez sentir como o bailarino se serve
destes “alimentos” que vão surgindo para construir um gesto cheio de vitalidade.
A ideia de um primeiro momento começa a se desenvolver na entrada do público com
as lanternas acesas no espaço escuro. A procura por algo, a inquietação e expectativa do
acontecimento, dá ao espectador a “primeira fala” ou comando inicial da conversa. No
momento em que o espectador encontra, com sua luz, o corpo da bailarina, dá-se início ao
diálogo. As bailarinas encontram-se paradas num mesmo lugar e movem-se à medida que a
luz descobre uma parte do seu corpo. Os focos vão percorrendo seu corpo e como toques de
carícia, vão despertando a movimentação e animando a sua presença e seu mover naquele
instante. Como há uma liberdade de movimentação dos espectadores pelo espaço, os focos
podem chegar nas bailarinas por vários lados, e estas, vão se utilizando desses encontros
inesperados para formular, organizar seus gestos de resposta. Neste sentido, as provocações
do espectador obrigam, a cada encontro da luz, a reorganizar sua postura, seu equilíbrio, suas
sensações, atenções e ações em instantes únicos e ao mesmo tempo incessantes, promovendo
um fluxo de percepções e ações, de circulação entre as forças internas e externas do corpo.
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Fig.12: O encontro da luz com o corpo. (Im. Doc.)

A movimentação era pontual e dirigida rapidamente ao foco que lhe perguntava,
depois cada bailarina se permitia circular também pelo espaço, participando dos focos das
outras, com uma movimentação mais fluída, mas ainda com certas paradas e pontualidades.
No segundo momento, as bailarinas tomam a “palavra” e as três, desenvolvem uma
partitura estruturada, mas maleável pelo espaço. A primeira seqüência de movimentos préconcebida acontece com as três bailarinas diante de um foco luminoso estático executando
gestos com entradas da força em partes isoladas e pontuais seguindo de mudanças de direções
do corpo com um todo. Em seguida elas executam uma grande seqüência com passagens de
movimentos de uma parte a outra de maneira fluída e encadeada.

63

Fig. 13: Primeira seqüência diante do foco imóvel. À esquerda, entrada da força no quadril e à direita,
entradas da força na cabeça, braço e perna. (Im. Doc.)

Os espectadores, então, se colocam em posição de maior “escuta” enquanto as
bailarinas se servem dos movimentos que vão formando frases, textos e discursos, ressoando
e provocando interferências que criam nuances, intensificações gestuais e espaciais de acordo
com as variantes circunstanciais do espaço. Toda a „conversa‟ que, agora, parte com mais
ênfase das bailarinas, são escrituras que se intensificam em si mesmas e em consonância com
as falas luminosas que as dão visibilidade. Toda a seqüência de movimentos foi baseada nas
"entradas" e "passagens da força", elementos da ação corporal pensados pela mestra da dança
Helenita Sá Earp. As entradas da força condizem no movimento corporal, com a
proeminência de um segmento, parte ou mesmo do todo, que se ativa, indicando uma
possibilidade de conceber esteticamente no corpo dançante a pronunciação visual mínima do
gesto, a "raiz" do movimento visível. Mais adiante aprofundaremos o assunto.
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Fig.14: Entrada da força no ombro.

Neste segundo momento, a movimentação em si se tornava a matéria suficiente e por
isso, a intenção era de se concentrar nela, evocando os muitos aspectos que a alimentava: as
diferentes formas de acionamento do corpo em movimento, o diálogo entre as bailarinas e aí,
neste sentido, estabeleceram-se contatos físicos e visuais entre os indivíduos e mesmo o
diálogo entre os corpos dançantes e o espectador e desses com o meio, onde foi destacada a
utilização das cadeiras.

Fig. 15: O encontro entre as bailarinas. (Im. Doc.)
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As cadeiras foram utilizadas em algumas apresentações na intenção de ressaltar que as
conversas estão acontecendo e que não se limitam ao corpo do bailarino. Este momento se
inicia com as bailarinas sentadas nas cadeiras e locomovendo pelo espaço, sendo „puxadas‟
pelas partes de seus corpos. Em seguida, elas param sentadas em círculo, na intenção de
simular um diálogo em trio que culmina na queda de uma e numa quase queda da outra. A
queda e o equilíbrio e desequilíbrio querem dizer de um diálogo também com a gravidade 39.
Enquanto uma gira constantemente na cadeira, na intenção de provocar um êxtase,
outra convida um espectador para sentar-se e experimentar tal sensação. A terceira bailarina
continua no diálogo com a gravidade, que a faz gerenciar mecanismos contra um possível
desequilíbrio, e põem-se a mudar da base sentada para a base de pé, em cima da cadeira,
quando recebe um empurrão e, enfim, cai sobre o chão.

Fig.16:A seqüência de movimentos.

No terceiro e último momento há mais explicitamente um convite à dança. Nessa fase
o jogo é diretamente instaurado entre espectadores e bailarinas. No encontro mais direto entre
os corpos (apesar deles não se tocarem fisicamente), as bailarinas com seus gestos, se
aproximam dos espectadores e os conduzem através da luz das lanternas, para uma dança a
dois. Forma-se um momento de „brincadeira‟, de prazer, de desafios e provocações onde o
diálogo se alterna entre perguntas e respostas, atravessam os corpos das bailarinas e
espectadores chegando a instaurar efetivamente um campo de jogo de forças. A circulação
dos corpos se torna mais dinâmica, mais livre. Não há nada marcado e a imprevisibilidade, o
39

Será discutido, em detalhe, no capítulo IV.
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acaso, a surpresa tomam conta do momento. Sob um afrouxamento das regras, o impulso
lúdico se torna o impulso artístico das criações gestuais de todos os presentes. Neste
momento, o jogo sensorial, pretende forçar a troca de sensações e, também, a uma possível
aproximação dos espectadores às sensações que motivam a ação do bailarino.

Fig. 17: A provocação de movimento e de sensações no espectador. (Im. Doc)

Para as bailarinas, as luzes, as aproximações e os diálogos se tornavam „alimentos‟
para sua ação cênica; funcionavam como „perguntas‟: promoviam interferências, geravam
diferentes percepções, sinalizações e ocupações espaciais que influenciavam diretamente nos
seus deslocamentos, posicionamentos, posturas, dinâmicas e ritmos de agir e dialogar.
A finalização da performance acontece com a saída de uma das bailarinas pela porta e
em seguida pelas outras deixando os espectadores, por algum momento, brincando ou
dançando sozinhos até, da mesma maneira, saírem por último.
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Fig. 18: A interação entre bailarinos e espectadores. (Im. Doc)

Sobre a relação entre o jogo e a estética, Huizinga discute algumas peculiaridades que
nos servem como eixos de pensamento. Primeiro, no que diz respeito à questão do
divertimento e prazer, a performance convocava a participação do espectador de modo lúdico
por meio da utilização das lanternas. E por isso, as ressonâncias da manipulação do objeto e
dos efeitos luminosos nos corpos evocavam o que o autor descreve sobre o jogo: ele evade a
realidade física, ou seja, vai despertar e reconhecer o espírito, lugar da manipulação de
imagens, “numa certa „imaginação‟ da realidade (ou seja, a transformação desta em imagens)”
(HUIZINGA, 2008, p.7).
Na decisão por proporcionar de alguma maneira interessante e instigante a
aproximação sensível entre espectador e a ação das bailarinas, a escolha das lanternas foi
determinante. Por serem dispositivos fáceis de manusear, por apresentarem foco bem dirigido
e por serem de tamanho bem reduzido, puderam contribuir para uma iluminação focal e de
certa forma, intimista, investigativa e exploratória, que despertava um “impulso inato para
exercer uma certa faculdade, ou desejo de dominar” (HUIZINGA, 2008, p. 4). Num primeiro
momento foram experimentados alguns modelos de lanternas em tamanho pequeno, mas o
tipo “lanterna de cabeça” foi o que mais se adequou por ser bem pequeno e conter tiras
elásticas que possibilitavam a fixação nas diferentes regiões dos membro superiores.
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Fig. 19: As lanternas com suas respectivas tiras elásticas.

O número de lanternas oscilou de cinco à oito para que o ambiente não ficasse muito
iluminado e a performance ao máximo de doze pessoas para que todos (bailarinos e
espectadores) pudessem circular com facilidade. No entanto, mesmo que dentre os doze
espectadores-participantes somente cinco continham lanternas, foi possível a participação de
todos de alguma maneira, através da seguinte estratégia: os bailarinos que interagiam com
aqueles que possuíam lanternas aproximavam daqueles sem o dispositivo no intuito de incluílos no jogo das luzes. Então, os bailarinos se posicionavam atrás ou ao lado de determinados
espectadores sem luzes e, como iscas, atraíam a atenção dos focos, fazendo-os mover,
responder e interagir.
Para que o foco luminoso ficasse bem pequeno e dirigido, foi necessário encapar quase
toda lente com fita isolante de cor preta deixando apenas uma pequena abertura para a
passagem da luz (como se vê na figura).

Fig. 20: A lente quase totalmente encapada com fita isolante40.

40

Em apresentação de artigo referente a este trabalho de pesquisa no evento 10#Art em Brasília/agosto de 2011
foi sugerido pelo professor do ICMC/USP e pesquisador no CIERMag-IFSC/USP, Mario Gazziro a utilização
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No esclarecimento sobre o que são dispositivos, recorremos a estudiosa da tecnologia
Diana Domingues (1997): os dispositivos de acesso ou interfaces são responsáveis pelo
diálogo do homem com a máquina, por registrar, traduzir e transmitir o comportamento do
homem com a máquina, da máquina com o homem ou de uma máquina com outra. Ainda
segundo a autora o conceito de interface se trata de pensar em contatos de superfícies
diferentes que se conectam de alguma forma fazendo com que corpos diferentes partilhem de
uma gama seletiva de decisões. Neste sentido, as lanternas, se tornam mais do que meros
objetos de iluminação mas, ex-tensões ou dis-tensões conectivas entre-corpos, as sensações e
ações daqueles que interagiam iam qualificando o espaço, criando a visualidade da cena. Os
focos luminosos queriam abrir um campo imaterial da imaginação e da criação de imagens,
que ultrapassa a materialidade dos corpos e revelava no movimento do instante, sentimentos e
sensações que escapavam ao próprio jogo. Pelo jogo, era possível o diálogo entre os corpos e,
sobretudo, a dilatação daquilo que, para esta pesquisa, era interessante, ou seja, das trocas de
sensações, pensamentos, movimentos, tensões, ritmos e intensidades. Pelo jogo, também
havia a pretensão de provocar no bailarino um circuito investigativo e provocador por sobre
sua própria experiência de mover-se.
Johan Huizinga afirma que o jogo delimita certos limites de tempo e espaço
conformando uma ordem específica. Então, a cena pode ser entendida como um espaço
programado e delimitado de instantes e de experiências sensíveis, de criação de mundos
possíveis. Havia regras no jogo de "Conversas na Noite" que eram expostas na porta da sala
com as seguintes ações: 1- máximo de doze pessoas, 2- prender as lanterna nos braços e 3não pode segurar a lanterna com as mãos. É interessante ressaltar que as regras do jogo
delimitavam e ordenavam a prática, mas não limitavam os acontecimentos, a medida que a
performance dava margem as improvisações e imprevistos.

Fig.21: As regras do jogo.
das chamadas lentes colidamidas, de modo que podem oferecer um resultado de foco luminoso mais interessante.
Fica, então, como sugestão a ser seguida para a continuidade deste trabalho.
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Por ter um número limitado de participantes, a performance podia ser repetida por uma
certa quantidade de sessões como um brinquedo no parque de diversões. E isto ocorreu em
algumas apresentações, como por exemplo, no evento Semana de Integração Acadêmica da
UFRJ/2011 e Conhecendo e Reconhecendo a Dança na UFRJ/2010, onde apresentamos
quatro vezes seguidas.

Fig. 22: Folder da apresentação.

Nas primeiras apresentações uma das cinco lanternas continha, fixada, uma micro
câmera sem fio que emitia as imagens do interior da instalação para uma televisão localizada
fora da sala, com objetivo de criar um o jogo de imagens produto do visível e do invisível dos
corpos dançante. Os encontros e os acordos entre os corpos e luzes durante a performance iam
compondo pequenos fragmentos de imagens e cenas fugidias, projetadas ao vivo numa tela do
lado de fora do ambiente, bem como contribuía para provocação e incitação do público que se
encontrava à espera de uma nova sessão. Entretanto, este elemento a mais na performance foi
deixado, em princípio, de lado porque a transmissão das imagens do escuro da sala para a tela
estava ficando deficiente mas, de qualquer maneira, contribuiu para a discussão e para o
trabalho do pesquisador Leonel Brum. Serão discutidos mais detalhes sobre a interseção entre
nossas pesquisas no anexo mas é possível destacar a apresentação da performance "Conversas
na noite" num formato que ainda incluía o uso do vídeo, no Projeto Dança em Foco Itinerante
realizado no Museu da Imagem e do Som/Campo Grande-MS, em maio de 2011. Após as
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duas apresentações foi realizada uma conversa com todos os participantes sobre o trabalho
que proporcionou um feed-back positivo41.
Os focos luminosos manipulados pelo espectador eram a possibilidade de destacar e
recortar aquele instante peculiar da ação do bailarino, concentrar o olhar e os sentidos para o
momento inicial do movimento, para as primeiras partes do corpo que começavam a se mover
e para as primeiras palavras ditas. Neste sentido, os focos eram como buracos de fechaduras
ou canais por onde era possível se aproximar e olhar, por onde era possível trocar movimentos
e afetos entre os corpos e por onde o jogo da cena acontecia.
As lanternas foram os objetos-gatilhos que, de certa forma, impulsionavam o jogo.
Pois, se comportavam como dispositvos de provocação convocando o input das informações
que chegam através dos mecanismos perceptivos e afetivos. O prazer, qualidade de certas
emoções positivas se liga diretamente ao contato com o objeto: “o estado prazeroso pode ter
início durante o processo de busca, com uma antevisão do objetivo efetivo da busca, e
aumentar quando esse objetivo é atingido” (DAMÁSIO, 2000, p.107).
Assim, se pretendia experimentar o fluxo de movimentos, pois, ao mesmo tempo em
que as perguntas e respostas eram projetadas pela ação dançante, as mesmas eram estimuladas
e alimentadas pelo espectador. Presas nas partes do corpo do espectador, as luzes das
lanternas provocavam movimentação, interatividade, dificuldade e desafio, comum a todos os
corpos, compondo a cena como grande campo de jogo. Para cada performer, as luzes, as
aproximações e os diálogos se tornavam alimento para sua ação cênica, funcionavam como
„perguntas‟, promoviam interferências, geravam diferentes percepções, sinalizações e
ocupações espaciais que modificavam diretamente os seus deslocamentos, posicionamentos,
posturas, dinâmicas e ritmos de agir e dialogar.

41

Dentre os depoimentos, gravados em vídeo por Leonel Brum e que correspondem a esta pesquisa destacamos
algumas frases, tais como: "achei muito envolvente quando percebemos que estávamos participando também", "a
proximidade das bailarinas com a gente traz uma intimidade", "não tinha o palco, o espaço cênico já era o espaço
de todo mundo e isso cria uma intimidade de relação, "essa proximidade do bailarino que encosta na gente te
envolve na possibilidade", " deu para sentir a respiração das bailarinas", "achei muito envolvente, quando a gente
menos percebeu estávamos participando também, "eu achei muito emocionante, eu me emocionei", "me tocou
muito fundo, alguma coisa", "os movimentos foram me tocando", "a música pela luz me emocionou muito",
"isso me fez lembra da coreografia enquanto escrita no espaço ou grafia sincronizada. A sincronicidade de
movimentos (...) as bailarinas dançando e o público também", "dá um outro nível de intimidade onde tudo se
confunde", "eu vi as mãos do público e as delas, se misturavam, então de repente este tipo de sintonia e
sincronicidade que você consegue neste tipo de performance é muito mais rápida, muito mais próxima do que
num palco distante, num pedestal ali pra você ficar só olhando estabelecendo outro tipo de sincronia", "quando
eu vi eu já estava dançando", "com a luz você acaba acompanhando o movimento da bailarina", "a sensação que
eu tive era que vocês foram embora e a gente continuou aqui, fazendo a nossa cena, foi um momento nosso!"
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O ambiente totalmente escuro provocava a busca de alvos e pretendia destacar de
alguma forma as entradas da força, elemento técnico que pronunciavam as protuberâncias
visuais dos gestos pelo corpo, possibilitando uma percepção mais detalhada de suas aparições.
Também funcionavam no sentido de desafiar o visível, estimular o invisível, investigar e abrir
os „buracos‟ da corporeidade dançante em busca de faíscas e falas não ditas. Criavam as
situações de encontros e desencontros entre os corpos, de fala e de escuta dando início ao
diálogo.

Fig.23: O espectador é convidado a dançar.

Foi nesta provocação dos sentidos que as tensões começaram efetivamente a criar o
gesto e a cena, através da utilização do objeto: um jogo de relações. Segundo o psicanalista
André Lapierre, que apresenta o método da Psicomotricidade Relacional e Análise Corporal
da Relação com base no método freudiano, o jogo mediado por objetos permite uma relação
com o outro por meio de transposições analógicas42 e pela atividade espontânea como modo
de pensamento consciente e inconsciente e como atividade da imaginação e do prazer.
Meios de intercâmbio, meios de agressão ou de sedução, objetos de desejo, eles
carregam, pouco a pouco, de valor afetivo. Por sua dimensão, sua forma, sua
42

No pensamento analógico, descrito por André Lapierre, “um significante evoca um outro significante, que
apresenta com ele uma certa analogia e pode, daí, ser substituído”. Ele dá um exemplo da criança que pega um
bastão para com ele fazer um fuzil, substitui o significante “fuzil” pelo significante “bastão”, no âmbito
consciente, (nesse caso por uma analogia de forma), mas também no âmbito inconsciente, substituí-lo por uma
cadeia significante: penetração, pênis, pai, poder... (LAPIERRE, 2002, p.136-137).
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estrutura, seu contato ou sua plasticidade, eles se prestam particularmente em a uma
utilização simbólica, na qual o corpo está envolvido. (LAPIERRE, 2002, p. 138).

O objeto, para cada pessoa assume um sentido particular produzido pelo desejo. “É
segundo meu desejo que o manipulo, ele não tem vontade própria e não tem sentimentos,
além daqueles que lhe empresto. Pelo simbolismo do objeto, aquilo que se exprime é todo o
conteúdo da relação” (LAPIERRE, 2002, p. 138).
Da tensão do olhar que percorria todo o campo escuro à expectativa de um
acontecimento; sensações, intenções múltiplas e finalmente as ações do encontro pareciam
ativar todo um campo de forças, onde as luzes das lanternas se comportavam como
dispositivos-armadilhas para o engate público-proposta. Esse gatilho como via de
relacionamento entre indivíduo-objeto desencadeavam ações. E aí, faz pensar, neste estudo
que o gesto pode ser gerado pelo paradoxo da brincadeira séria, na qual o bailarino procura
mergulhar-se o tempo todo para seu próprio prazer, pelo desejo de se embriagar no fluxo da
imaterialidade do movimento, da vivacidade, da graça, do ritmo, da harmonia, do equilíbrio e
da tensão.
Dentro dos domínios do jogo estético, que Huizinga pontua: o gesto pode ser uma
convergência de múltiplos movimentos num instante, ele ocupa e intensifica um espaço e
tempo; o gesto pode se produzir pela evasão de um “corpo natural” do dia-dia como
visibilidade fruto de um gerenciamento, tanto de movimentos internos na corporeidade do
bailarino como fruto da negociação com outros corpos.

2.3 Elementos técnicos e laboratórios do processo criativo de "Conversas na noite"

São destacadas, no processo de criação em "Conversas na noite", as chamadas entradas
e passagens da força que são elementos pensados por Earp e condizem, na visualidade do
gesto, com a proeminência de um segmento, parte ou mesmo do corpo como um todo. As
entradas e passagens da força convocam os mecanismos de contração isotônica e isométrica
das musculaturas43, as modulações do tônus, as tensões psíquicas e mentais e as energias
afetivas, para transformá-las em forças, em campos de potência, em material de trabalho.

43

Contração isométrica, onde há contração muscular sem encurtamento e pode ser realizado com a fixação de
determinadas posições do corpo ou em movimento estático da parte ou do corpo como um todo e contração
isotônica ou dinâmica onde os elementos contráteis do músculo são contraídos com encurtamento muscular.
(NOVAES e VIANNA, 1998, p.113 e 114).
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As entradas da força indicam uma possibilidade de conceber esteticamente no corpo
dançante uma diferenciação visual em um ponto do corpo. Um desenho particular de
movimento que se pronuncia nas partes com ênfase na raiz do movimento. Sua nomeclatura
representa interessantemente a nebulosa discussão: entrar onde? Sair de onde? Entrar no
mundo da concretude da forma corporal, vindo de fora ou de dentro? Diz-se aqui, vindo do
encontro intra e entre movimentos e corpos. Ana Célia de Sá Earp pontua, no sentido da ação
integrada e singular, que as entradas da força são desenhos corporais que se diferenciam do
todo do corpo sem sair do estado do todo44. De fato, esse icto45 de movimento que é
visualizado no e através da arquitetura corporal só é experimentada em profundidade, pelo
viés da imaginação. É sentindo e imaginando o lugar da entrada da força no corpo que se
pode experimentar a energia e modelá-la. O teatrólogo Eugenio Barba (1991; 1994) explica
isso de maneira clara:
Em outras palavras, não é a energia que nos faz descobrir a sua fonte, mas, ao
contrário, imaginar o lugar do corpo em que tal fonte se situa é que nos permite
pensar a energia, experimentá-la como algo material, desviá-la através de sutis
variações, potenciá-la mediante um slalom que modelando esta energia transforma o
bios natural em bios cênico (BARBA, 1994, p. 51).

Em continuidade com essa forma de ação, é pontuada, também, a passagem da força
que é uma maneira de produzir o escoamento da energia através dos gestos num processo
fluído. Ela poderá ser executada e visualizada tanto em movimento liberado continuamente ou
com pausas. Sua execução requer detalhe, atenção, concentração e integração, a fim de se
manter a nuance da ligação de movimentos aproveitando a energia de um gesto e interligando
outro. Exige coordenação, pois é necessário o recrutamento das partes precisas que entrarão
em ação, umas depois de outras, além do domínio das modulações tônicas e de contração e
relaxamento (retenção e liberação) da musculatura, para manter a sustentação de outras partes,
e a dinâmica necessária na ligação.
Apesar de sua visualização ser mais fácil em movimentos pontuais, principalmente nas
dobras (articulações), a trajetória da força pelas partes confere um grau de complexidade e
coordenação, pois vai definindo ativações e desativações que vão desenhando um
44

Entrevista realizada com a estudiosa, professora e filha de Helenita, Ana Célia de Sá Earp, concedida no dia 13
de dezembro de 2011, às 14:00 hs no Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e Desportos.
45
Icto significa a maior intensidade do som para destacar uma sílaba das que constituem o vocábulo ou a frase, é
o tempo forte, acento predominante. Também significa afecção súbita que fere como golpe, uma ataque súbito.
Dicionário Priberam da língua portuguesa, endereço eletrônico: www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=icto,
acessado em 12 de outubro de 2009.
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encadeamento de trajetórias. Esse encadeamento exigirá o acionamento do sistema sinestésico
que ajuda a identificar e localizar espacialmente, além de orientar a velocidade e a intensidade
da ativação muscular das partes e o corpo como um todo. Também é alimentada a sensação de
que há uma força arrebatadora que toma o corpo, criando ressonâncias na sua presença. As
passagens da força contribuem para certa clareza da trajetória e do prolongamento das forças
do gesto; para uma certa ativação muscular adequada, da temporalidade de acionamento de
cada parte e do corpo todo, como se o corpo fosse tomado por uma música interior. As
passagens, entradas, saídas e ligações podem criar um ritmo que ressoa em presença e
alimenta o processo de gerenciamento na ação dançante.

Fig. 24: Exemplo de entrada e passagem da força em Rio Branco: quadril-coluna-ombro-cabeça-braço.

A reflexão mais detalhada da concepção da cena iniciou-se, primeiramente, a partir da
construção de um roteiro coreográfico no qual se estabelecia definitivamente a utilização do
ambiente escuro, a iluminação por lanternas, a utilização de seqüências pré-definidas e
improvisadas, bem como as escolhas espaciais.
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Entretanto é fundamental dizer, aqui, que a escolha das bailarinas foi um ponto muito
importante na concepção do trabalho, levando em consideração que o objetivo era a atuação
propriamente dita e não um trabalho de formação do intérprete. Neste, sentido e partindo da
concepção de que técnica, segundo Earp, não desvincula o exercício do ofício, do esforço, da
disciplina, do processo criativo e, sobretudo, onde o domínio dos meios técnicos se
confundem e integram o próprio corpo vivo e vivido, as bailarinas já deveriam ter um nível de
maturidade técnica suficiente, capaz de desempenhar algumas capacidades com certa eficácia.
Porque o elemento técnico é importante enquanto delineador estético do trabalho e,
principalmente, como um meio de acesso à singularidade de atuação e à potência de invenção
de cada uma das bailarinas. Também, é imprescindível dizer que todo o processo de formação
técnica e maturação física, mental e emocional de um bailarino deve-se à questão do tempo: é
necessário tempo de prática, de experiência, de reflexão e de conscientização de si e do seu
fazer.
Na dança, o meio técnico confundi-se com sua própria corporeidade, sendo assim, a
ação dançante pode usufruir de um vasto campo de aspectos, vocabulários, elementos,
experiências e histórias que dialogam entre si e podem determinar o nível de intensidade e de
presença em sua atuação, bem como conduzir ao advento da extrapolação, do ato criador ou
da invenção do próprio fazer.
Mas o ofício tem uma prerrogativa: pode existir sem a arte, enquanto, pelo contrário,
a arte não pode passar sem ele; quando está fora da arte aceita subordinar-se a ela
ou pretende substituí-la, enquanto que, quando está na arte, identifica-se com ela a
ponto de não poder separar-se dela. Eis porque o artista consegue ser tanto mais
artista quanto menos esquece de ser, antes de tudo, um artesão, e é absurdo
pretender dividir na atividade artística uma parte original, inventiva, e uma parte
mecânica, fabril, já que o ato artístico é todo criativo, e, ao mesmo tempo, técnico.
(PAREYSON, 1997, p.171).

Então, para este trabalho, era interessante que as bailarinas escolhidas tivessem o
domínio de algumas capacidades técnicas primordiais de movimento, espaço, forma, tempo e
dinâmica tais como a discriminação e desenvoltura das partes do corpo, consciência das
trajetórias dos movimentos das partes e do corpo todo, das direções, planos e sentidos,
orientação espacial, dentre outras que serão pontuadas a diante e, sobretudo, um domínio
consciente do ícto inicial do movimento, da "raíz" do segmento e das partes e das passagens
fluídas entre os movimentos das partes e do todo. Da mesma forma, era imprescindível o
domínio da atenção, agilidade, velocidade de reação, decisão, concentração, autonomia, visão
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periférica (todo da cena), percepção do grupo dançante, diálogo e parceria, bem como uma
atuação sensível, extrapolada e criativa.
Assim, três aspectos podem ser destacados como elementos técnicos importantes para
a estimulação, provocação e direcionamento da ação das bailarinas frente às exigências e
capacidades acima citadas:
1- a utilização dos focos luminosos como gatilhos para suas ações: a ação dançante era,
muitas vezes, regida pela localização e direcionamento das luzes pela sala e, principalmente,
pela aproximação das luzes com seus corpos. É interessante ressaltar, também, que a
estratégia de se utilizar da característica pontual e diminuta dos focos luminosos foi
fundamental para estimular e conscientizar as bailarinas do acionamento segmentado do corpo
e, sobretudo, da utilização das entradas e passagens da força como mote de suas ações.
2- os jogos de grupo no espaço: tanto na execução das seqüências como nas diferentes
disposições espaciais que alternavam pela sincronia e pela improvisação, não havia marcações
bem definidas na música ou uma contagem bem demarcada, o que obrigava as bailarinas a
estarem o tempo todo atentas umas nas outras. A atenção, então, era forçada a circular pela
sua própria ação, pela ação dos outros corpos dançantes, pelos espaços possíveis e pelos
corpos presentes, bem como era exigida as valências agilidade e velocidade nas tomadas de
decisão.
3- sobre a questão do tempo. Este aspecto permeava fundamentalmente vários níveis do
trabalho. No tempo individual do movimento de cada bailarina: entre a latência e a concretude
da forma, isto quer dizer, sobre o gerenciamento das bailarinas sobre suas tomadas de decisão
que decorrem de um tempo individual das sensações, observações, percepções, compreensões
e ações. No nível da relação indivíduo-cena: o tempo de espera e de ação frente aos
movimentos dos outros corpos e espaços. E no nível do roteiro da cena: a duração de cada
momento do trabalho (1º, 2º e 3º) e mesmo a delimitação desses momentos que se integravam,
puderam proporcionar uma certa noção de progressão ou organização progressiva tanto na
concepção do todo do trabalho como na maneira como todos os presentes eram conduzidos,
gradativamente, a se envolver. A organização e a condução dos momentos alternados de
escuta e de fala entre os presentes foi decisivo para que a interação acontecesse e, sobretudo
para que, de alguma maneira, todos dançassem juntos no final. Neste sentido, foi necessária a
percepção adequada das durações dos momentos e do todo da performance, no intuito de
conseguir levar o público à chegar ao ponto de se acostumar com a proposta, relaxar, dirigir
sua atenção e, enfim, de se sentir à vontade para participar. Portanto, o desafio proposto aos
78

bailarinos, de se aproximarem ao máximo dos interatores que portavam ou não lanternas para
os fazerem mover, aconteceu no último momento do trabalho, pois naquela ocasião parecia já
ter tido tempo suficiente para adaptação e estimulação de todos, inclusive dos próprios
bailarinos.
Foram realizados os seguintes laboratórios entre eu, Patrícia Pereira,Vivian Vieira e
Tânia Ikeoka, Yasmin Coelho e Mery Horta que já experimentaram e praticaram a dança a
partir dos estudos de Earp e têm um domínio do fazer interessante para o trabalho, no sentido
de uma exigência da sensibilidade profunda na execução dos gestos e da capacidade de
promover um envolvimento entre todos os corpos presentes. Elas conseguiam realizar o
diálogo entre a corporeidade sensível e a modulação qualitativa da ação, chegando a um grau
elevado de um estado de dancidade interessante para o trabalho.
Sobre a construção espacial da cena, as escolhas prezavam pela utilização e o
preenchimento de todo o ambiente da sala com o intuito de promover um maior envolvimento
espacial de todos, beneficiando a visibilidade e os deslocamentos. Por isso, o círculo foi
muitas vezes utilizado, bem como as disposições espaciais alternadas entre bem próximas e
bem distantes.
Primeiro momento da performance: introdução sucessiva das três bailarinas no espaço
cênico. Previamente, foi pensado cada uma em um ponto da sala, mas havia variações
conforme a ocupação dos interatores. Quando havia certa aglomeração de interatores em
determinado ponto específico do espaço, então as bailarinas se posicionavam a partir de dois
objetivos: de dispersar o campo de atenção, que por ventura estava voltado apenas para uma
das bailarinas posicionada primeiramente e de provocar uma melhor e maior ocupação do
espaço cênico pelos interatores presentes. As disposições das bailarinas, na maior parte das
vezes, formavam um grande círculo simétrico ou assimétrico que logo era desfeito com o
deslocamento de todos.
Segundo momento da performance: neste momento, as disposições espaciais
acompanhavam as seqüências de movimentos pré-estabelecidas. Inicialmente, as três
bailarinas se posicionavam todas de frente para o foco de luz em um fila intercalada e, em
seguida, variando as direções de seus corpos. Esta disposição tinha como objetivo introduzir
os "atores da cena": o corpo dançante, a luz e os interatores e, também, de querer enfocar a
concentração presente nas ações pontuais das bailarinas e ao mesmo tempo em tudo que as
circundava.
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Fig.25: As três para a direção da luz e depois cada uma voltada para uma direção diferente. Os atores: eu, a luz e
os outros; todos juntos. (Im. Doc.)

Durante a execução da grande seqüência, as disposições espaciais foram as seguintes:
início com as três bailarinas de frente para a maior parte dos interatores. Esta formação
acontecia improvisada e, portanto, a sintonia entre as três acontecia à medida em que uma se
colocava primeiramente um pouco mais à frente das outras com auxílio, também, de uma
marcação na música. Em seguida, com uma grande diagonal que percorria a sala toda, depois
um grande círculo e, por último, pequenos círculos que se faziam e se desfaziam no centro da
sala querendo dizer de um ir e vir de encontros.
No terceiro momento, as disposições espaciais eram tecidas ao acaso, com a
participação direta dos interatores.
No pensamento sobre a concepção dos movimentos, era desejado provocar atributos
como: concentração, observação, atenção, agilidade, análise, avaliação, extrapolação.
1- Experimentar, na sala escura, a movimentação das partes isoladas e combinadas e do
corpo como um todo em relação aos pequenos focos luminosos:
a- Movimento: Foco em partes isoladas do corpo que se apresentam em movimento
potencial (estático) ou movendo-se a cada deslocamento do foco pelo corpo;
b- Movimentos das partes do corpo sucessivos ou simultâneos à iluminação pela luz:
movimentos pontuais e definidos alternando com pausas longas, pequenas pausas
entre os movimentos e continuamente;
c- Utilizar um foco de luz para dois ou mais corpos: movimentos alternados entre
potencial e liberado das partes e do corpo todo entre os indivíduos;
d- Idem, com contato ou sem contato entre os corpos dançantes, com mudanças
contínuas ou descontínuas das formas do corpo todo;
e- Idem, realizando nas mudanças das formas do corpo todo, as entradas da força nas
partes para realçar a parte ou segmento que comanda a mudança;
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Fig.26: foco de luz numa parte isolada do corpo (mão). (Im. Doc.)

f- Dinâmica: Manipulação do foco, ora de maneira rápida e descontínua (pulando de
uma parte para a outra, ora contínua, passando pelas partes do corpo. Nesta
combinação ainda acrescentamos: movimento do corpo como um todo e/ou das
partes do corpo que podiam ser numa dinâmica contínua, seguindo a passagem da
luz ou descontínua e pontual se os focos fossem da mesma maneira;
g- Deixar o foco de luz parado e introduzir partes isoladas e combinadas no foco
luminoso de maneira descontínua, pontual e rápida ou contínua com passagem da
força pelas partes do corpo;
h- Espaço: Movimentar as partes do corpo na mesma direção de um foco de luz ou
alternando para vários focos de luz que se aproximavam (corpo dançante no
mesmo lugar esperando a aproximação dos espectadores);
i- Movimentar as partes do corpo na mesma direção de um ou vários focos de luz
onde o corpo dançante que os procurava (locomovendo pelo espaço);
j- Tempo: responder ao encontro com as luzes de maneira rápida e imediata ou
alternando andamento lento e rápido: início do movimento rápido e depois
lentamente e o oposto ou um movimento lento e outro rápido e vice-versa;
2- Experimentar os deslocamentos pela sala escura com seqüências pré-definidas:
a- Fazer a seqüência sem locomoção pelo espaço mas com mudança de planos:
mudanças rápidas e pontuais, mudanças lentas ou alternando;
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b- Fazer a seqüência de movimento em diferentes disposições espaciais: em grupo
aberto, em linha diagonal, cada um num ponto distante na sala;
c- Fazer a seqüência utilizando as condições imprevisíveis do espaço: espaços com
menos aglomeração ou com mais aglomeração de espectadores;
3- Experimentar a interação espectador-bailarino:
a- Esperar a aproximação dos espectadores;
b- Tomar a iniciativa de se aproximar dos espectadores;
c- Na aproximação com o espectador a conduta poderia ser: deixar as luzes
alcançarem o corpo, deixar o corpo procurar as luzes ou as duas coisas;
d- Poderia ter a intenção de deixar o corpo dançante ser visto ou, também, promover
movimento no corpo do espectador;
e- Promover a movimentação e a interação com a luz nos espectadores que não
portavam lanternas;
4- Experimentar a provocação de movimento no corpo do espectador que portava
lanterna, aproximando ao extremo mas, sem contato, as partes do corpo do foco
luminoso:
a- Colocar as partes sucessivamente em potencial bem na frente do foco;
b- Mover lentamente as partes isoladas ou alternar com paradas em potencial, bem
próximas da luz;
c- Aproximar e distanciar lentamente as partes do foco de luz, provocando um
possível acompanhamento da parte do corpo do espectador;
d- Ídem, aproximando e distanciando rapidamente;
e- Se colocar em diferentes lados do corpo do espectador com lanterna: à frente, ao
lado e atrás, obrigando-o a se mover;
f- Conduzir o acompanhamento do espectador em relação à parte do corpo do
bailarino com mudança do nível da parte;
g- Idem, com mudança do nível da parte e do corpo como um todo
h- Idem, utilizando diferentes trajetórias da parte no espaço: sinuosas ou curvas,
trajetórias lineares, trajetórias angulares;
i- ídem, provocando a mudança de plano do corpo como um todo do espectador;
j- ídem, provocando a mudança de plano e de nível no corpo do espectador;
k- ídem, provocando locomoções no corpo do espectador;
l- ídem, provocando mudanças de bases no corpo do espectador;
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m- ídem com mudanças, ora rápidas, ora lentas entre estes elementos;
n- fazendo o espectador realizar a mesma forma da parte ou do corpo como um todo
do bailarino;
o- fazendo o espectador brincar de seguir a todo custo o bailarino;
p- fazendo o espectador dançar junto como o bailarino;
5- Experimentar a provocação de movimento nos espectadores que não portavam
lanternas por duas formas: conduzindo a luz das lanternas, através da movimentação
do membro superior do espectador que estava com lanterna, para o corpo daquele sem,
ou conduzindo o deslocamento do corpo como um todo do espectador com lanterna
para aquele sem:
a- Posicionar-se entre o corpo do espectador com a lanterna e o sem lanterna
b- Posicionar-se atrás do corpo do espectador sem lanterna para o outro com a
lanterna iluminar os dois;
c- Posicionar-se ao lado ou na frente do espectador sem lanterna;
d- Ídem, associando algum tipo de indução por movimento no corpo daquele sem
lanterna, das partes ou do corpo todo no sentido de: despertar imitação do(s)
movimento(s) da(s) partes(s) naquele sem lanterna, fazer e brincar com imagens de
sombras que apreciam no jogo entre o movimento dançante, o fundo (corpo
daquele sem lanterna) e do iluminador ou brincar de aparecer e esconder partes ou
todo o corpo atrás daquele sem a lanterna para introduzi-lo no jogo;
6- Experimentar a ênfase nas entradas e passagens da força nas partes e no corpo como
um todo do bailarino e suas variações:
a- Entradas da força em movimentos com ou sem deslocamento no espaço. Sem
deslocamento pelo espaço: contrações isométricas de grupamentos musculares que
podem ser em diferentes intensidades da força: fortes ou fracos;
b- Entradas da força por acionamento isométrico da musculatura por diferentes
gradações da força: lentamente chegando a intensidade forte, rapidamente
chegando a intensidade forte;
c- Entradas da força nos diferentes segmentos de uma mesma parte do corpo em
partes diferentes;
d- Entradas da força em partes iguais e diferentes do corpo, por exemplo, em um ou
nos dois braços ou em um braço e no quadril;
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e- Entradas da força em uma parte isolada, em partes combinadas ou no corpo como
um todo;
f- Entradas da força em partes combinadas de forma sucessiva (uma parte depois a
outra) ou em combinações simultâneas (uma parte ao mesmo tempo de outra parte
ou segmento da parte);
g- Entrada da força em modo de execução conduzida sem acentuação ou com
acentuação (pequeno grau forte e rápido) no segmento ou na parte;
h- Entrada da força em uma parte provocando o deslocamento do corpo como um
todo pelo espaço;
i- Entradas da força em movimentos com pequenos ou grandes amplitudes no
espaço;
j- Entrada da força em uma parte provocando a mudança da frente do corpo;
k- Entrada da força em um segmento ou parte ocasionando modos de execução como
ondulantes, modos conduzidos, impulsos;
l- Entradas da força em segmento ou parte ocasionando saltos, voltas ou quedas e
elevações;
m- Constantes entradas da força e passagens desta pelo corpo, lentamente ou
aceleradamente;
n- Entradas e passagens da força em contanto entre indivíduos: provocando a
mudança das formas corporais e/ou alternando, ora contato, ora sem contato entre
os indivíduos;
7- Entradas e passagens da força do corpo dançante em relação ao objeto, no caso, a
cadeira:
a- Apoiado na cadeira em uma base ou em diferentes bases de apoio;
b- Na relação de equilíbrio e desequilíbrio;
c- Com uma, duas ou três cadeiras: uma para cada indivíduo, ou variando esta
relação;
d- Diferentes disposições espaciais das cadeiras e indivíduos: juntas ou separadas;
e- Cadeiras em pontos fixos e corpos em movimentos de entradas da força;
f- Cadeiras e indivíduos em movimento;
g- Cadeiras em deslocamento no espaço e indivíduos em potencial;
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h- Na intenção de provocar a sensação de equilibrar-se e desequilibrar-se, de realizar
diálogo entre os corpos dançantes e entre bailarinos e espectadores, de provocar a
sensação da vertigem, da conversa, do desafio, do foco.

Foram escolhidas bailarinas com uma boa experiência na dança de modo que não
haveria tempo suficiente para um trabalho de formação corporal aprofundado. Entretanto,
vale ressaltar que a preparação e a construção corporal das bailarinas envolvidas era algo que
se aprimorava à medida em que as apresentações aconteciam. No âmbito mesmo da prática da
performance, tudo ia sendo afinado tanto os ajustes individuais como os ajustes coreográficos.
Apesar de iniciarmos a construção da performance com cinco bailarinas, as últimas
apresentações foram realizadas apenas com quatro. Entretanto, numa única vez foi realizada
com três bailarinas sendo uma, Paula Bueno46, bailarina do estado de Campo Grande,
acolhida um dia antes para a participação na apresentação realizada em Mato Grosso do Sul.
Interessante observar que estas variações e adaptações são bem vindas como alimentos neste
trabalho, já que tratam, também, das vicissitudes dos encontros e vale ressaltar a potência da
atuação desta artista bailarina no sentido em que ela supriu as exigências técnicas necessárias
para a realização da apresentação em um tempo muito curto de preparação.
De igual importância para este trabalho, é também interessante destacar, que mesmo
com a realização dos já citados laboratórios de experimentação e de uma pré-organização de
um roteiro, a cena performática se reconstruía, se recriava, se remodelava a cada vez que era
apresentada. Isto sempre gerava sucessivas reflexões das bailarinas quanto à disponibilidade e
intensidade da participação dos interatores, das necessidades instantâneas de variações e
adaptações espaciais das bailarinas frente às ocupações dos participantes na sala e, sobretudo,
sobre as sensações do estado de sensibilidade que tomava toda a cena. Este último ponto de
discussão surgia à medida em que, a cada apresentação ou no decorrer de várias
apresentações, as bailarinas percebiam variações deste estado: ora ele era muito forte e aí, a
cena era incrivelmente potente ora nem tanto e a cena acontecia sem grandes reverberações.
Neste sentido, os níveis de sensibilidade tinham relação direta com a potência dos
movimentos e das relações que ocorriam na cena e modulavam tanto a potência da atuação
das bailarinas quanto a dos interatores.
46

Paula Bueno é bailarina, performer, coreógrafa e artista da cena e da video-dança. Reside em Campo
Grande/MTS. Graduada em Design e pós-graduada em Dança, ambos pela Universidade Católica Dom Bosco
(MS), procura aliar as duas áreas tanto no trabalho que desenvolve enquanto integrante do Conectivo
Corpomancia, como no trabalho de designer frente ao escritório Buennas, em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul.
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3 O gerenciamento

A execução da bailarina em "Conversas na noite", é resultante das relações e acordos
entre as forças cognitivas, perceptivas e motoras que desencadeiam mais e mais outras
sensações, e, por conseguinte, mais novos movimentos. Esse processo que também toma
conta do contexto mais abrangente da cena leva esta pesquisa, agora, a refletir sobre os
mecanismos perceptivos da corporeidade dançante.

3.1 A dinâmica perceptiva do bailarino

Para Schilder, o fator mais importante de uma ação reside na tensão entre o objetivo e
início da ação, na medida em que envolve aspectos psicológicos da trajetória e do
discernimento da parte do corpo que entrará em ação. Segundo ele, as energias despendidas
no início de um movimento são diferentes daquelas encontradas em qualquer outra situação
de movimento e explica que há, para o que ele chama de plano de ação antecipatório, um
complexo mecanismo.
Segundo o autor, toda ação é iniciada através de um plano antecipatório, que dá
condições, em uma instância bem profunda, para a resposta motora coordenada. Ele é um
pensamento germinal, não totalmente consciente, sem representações e imagens claras, tanto
das partes que deverão ser acionadas como da parte do objeto para onde dirigimos nossa
atenção e que adquirem sua eficiência durante a própria ação. A forma como se começa um
movimento (insight profundo na mente) parte de um conhecimento geral vago para uma
percepção concreta, realiza-se por um processo muito ativo de tentativas, ajustes ou por um
método de ensaio e erro que ocorre durante o contato constante com a experiência.
Se o autor, então, indica que o plano antecipatório já é a evidência de toda uma
atividade de escolhas, intenções e ajustes mesmo no âmbito psíquico então, entendemos que
ele já pertence à atividade motora e à uma atividade dançante:
[...] desenvolvemos este plano em contato contínuo com as experiências reais, que o
plano como tal já é o início da atividade motora, e que a atividade motora se origina
em uma intenção de nossa direção interna para um objetivo, que surge no
movimento real (SCHILDER, 1980, p. 63).

Sempre temos um objeto para o qual dirigimos nossa ação. Em "Conversas na noite", a
ação era dirigida ao mesmo tempo para o próprio corpo, a fim de se executarem as entradas da
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força pelas partes do corpo e para a ocupação dos espaços que iam surgindo junto dos
movimentos dos espectadores. Portanto, uma complexa alternância de intenções e
gerenciamentos era exigida dos bailarinos. As entradas da força que indicavam pronuncias de
movimentos que primavam pela 'raiz' do segmento, pelo detalhe da sua iniciação no plano
visual, Schilder as destaca como processo psíquico tenso, onde o gerenciamento do corpo ou
do modelo postural (já discutido no capítulo anterior) é de suma importância.
É de importância vital encontrar a boca no próprio corpo, mas quando o indivíduo
fracassa, a orientação final é obtida com a ajuda de uma imediata correção tátil, de
modo que, quando o primeiro movimento fracassa, o próprio corpo oferece, através
de um fluxo diversificado de sensações, a possibilidade de corrigir a ação errada
dirigida ao próprio corpo. A imagem corporal desempenha, dessa maneira, um papel
importante em cada movimento, mas tem uma importância especial quando o
movimento é dirigido ao próprio corpo (SCHILDER, 1980, p. 55).

Primeiramente, para o início do movimento, é formulada uma imagem visual não
totalmente clara do membro ou da parte que entrará em ação. Estas podem ser conscientes ou
estar em níveis mais subliminares, o que o autor chama de pensamentos visuais. No decorrer,
as sensações visuais diminuem já que as sensações musculares e cinestésico-táteis podem
conduzir sua trajetória. A escolha da parte iniciante também dependerá essencialmente do
modelo total do corpo e de como utilizamos esse conhecimento na ação pois, entre outros
fatores, é necessário o discernimento de qual lado do corpo, músculo ou membro será
realizado no movimento, além das informações sensoriais que modulam a sensação
sinestésica do corpo.
Chegamos à conclusão de que o início de um movimento é um processo muito ativo.
O membro com o qual o movimento tem que começar não se oferece
espontaneamente; tem que ser descoberto, iniciando-se um processo ativo de
experimentação, no qual a percepção de qualquer campo é usada de acordo com a
situação atual (SCHILDER, 1980, p. 55).

Nesse sentido, quanto menor a motilidade do membro menores são as condições de
ajustes e de escolhas, o que não ocorre quando o membro tem capacidade de movimentação
plena. Neste caso, mais claras serão as sensações visuais e cinestésicas47. Sobre a constante
relação do plano antecipatório do movimento com o contato contínuo com a experiência, é
interessante dizer que não se possui realmente o modelo postural para o início do movimento,
47

Devo salientar a diferença entre sinestesia e cinestesia. A primeira diz respeito ao conjunto de impressões
sensoriais adquiridas pela relação entre os órgãos sensoriais, já discutidos no capítulo anterior; a segunda, às
impressões de localização, posicionamento e nível de tensão absorvidas através dos órgãos proprioceptores ou
interoceptores situados nos músculos, tendões, articulações e periósteo.
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é necessário adquiri-lo colocando partes novas da realidade ao alcance da mente ativa. Sendo
assim, vemos a necessidade de, na ação dançante, uma constante alimentação para o
movimento, que advém de mais movimento, de mais sensações, de mais percepções, um
processo circular e não passivo a partir de motivações internas, mas “produzida através de
atividades internas e externas” (SCHILDER, 1980, p. 56). Vemos que as entradas da força
desencadeiam um conjunto de ações e impressões de imagens que acionam as partes e todo do
corpo que entram sucessivamente em ação, gerando um fluxo complexo de pronuncias,
trajetórias e términos e novos começos, sempre permeada de inferências. Portanto, a dança é a
insistência do/no movimento do corpo ou o movimento de insistência no corpo.
Segundo o neurologista António Damásio (2000), a percepção não ocorre de maneira
“pura”, ela está o tempo todo processando os sinais que vêm de “fora” da corporeidade como
aqueles provenientes dos ajustes do próprio corpo. Mesmo quando parado, o corpo e o
pensamento mobilizam reações emocionais que incluem ajustamentos motores por meio da
ativação da memória e como um continuum de pensamentos que induzem um continuum de
emoções. Para o autor, existem três tipos de emoção: primárias ou universais como tristeza,
alegria ou medo; secundárias, como embaraço, ciúme, culpa; e as emoções de fundo, em que
se identificam os níveis de tensão, relaxamento e mudanças sutis na postura, no tônus
muscular e nos órgãos internos. Aprofundaremos este último mais adiante.
As emoções, segundo o autor, têm uma relação íntima com o aspecto físico, pois as
emoções são reguladoras das condições biológicas responsáveis por mudanças profundas na
paisagem do corpo e da mente e pela própria sobrevivência. Elas estão presentes em toda
nossa experiência de vida e modulam respostas comportamentais inconscientes e conscientes.
Utilizadas por alguns como sinônimo de impulsos e motivações, Damásio prefere indicar que
tais impulsos e motivações são desencadeadores ou constituintes de emoções e que estas são
mais complexas. Para se tornarem conhecidas, as emoções adquirem uma imagem mental e os
sentimentos (que agora são chamados) podem se tornar percepções conscientes de algo ou de
si mesmos, indicando a experiência efetiva de alguma coisa. Segundo Damásio, a experiência
ou o conhecimento de alguma coisa (a consciência) vem depois dos mecanismos imediatos de
um estímulo em direção ao corpo e das reações do organismo em direção ao objeto. A
percepção é todo o processo de captação sensorial pelos vários canais sensoriais e os
ajustamentos do corpo necessários para tal. O organismo, portanto, é capaz de ser afetado
desde os instantes do “aqui-agora” ou do nível imediato do estímulo e seguir até níveis outros
de regulação, como os de saber ou sentir um sentimento. É neste ponto que se dá a razão.
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Portanto, para o autor, a dinâmica perceptiva, com a qual as imagens mentais são formadas, é
essencial para a “preparação” da ação efetiva e o bailarino está constantemente tentando levar
sua atenção à atividade inconsciente-consciente das emoções de todos os níveis, sentimentos
e respostas físicas e motoras; das mais sutis até as mais explícitas.
Mas os gestos parecem que não são totalmente determinados. Na experiência cênica,
não há uma “receita” infalível para se alcançar determinada nuance no gesto. Parece que ele
escapa de uma previsibilidade. Mesmo na seqüência de movimentos executada e repetida três
vezes, pelas três bailarinas, os gestos sempre saíam diferentes, isso quer dizer que as emoções
continuam permeando todo o processo mental e os mecanismos da razão, “o que significa que
o poder controlador da razão é com freqüência, modesto” (DAMÁSIO, 2000, p. 83). É assim
que pensamos o gesto de dança como uma convergência cambiante de sinais que vêm de
todos os lados: dos pensamentos, dos sentimentos e dos movimentos.
A dinâmica perceptiva do bailarino, então, adquire um ciclo de retroalimentações das
informações do ambiente, do nível pré-motor (estados corporais) e do nível motor (o
movimento exteriorizado): “Não há como você evitar que seu organismo seja afetado,
sobretudo nos aspectos motor e emocional, pois isso está incluído ter uma mente”
(DAMÁSIO, 2000, p. 193 e 194). Esse conjunto pode ser capaz de explicar que as funções
biofísicas: percepção, memória e consciência, indicam que a experiência corporal do bailarino
é uma experiência em que sua pele, seus órgãos, seus músculos, seus ossos se tornam mesmo
seu próprio pensamento dançante. Se as emoções, segundo Damásio, são indissociáveis de
qualquer mudança física e vice-versa, o corpo é pensamento e o pensamento é dança. O
bailarino ou ator é capaz de materializar as emoções mais sutis e imperceptíveis, bem como
investir seu material corpóreo em outras formas extra-usuais de se sentir e de se mover.
O comportamento do sistema nervoso é, em certa medida, autoalimentado em ciclos:
a atividade cerebral conduz ao movimento, o qual por sua vez provoca mais
sensações e percepções e mais movimento. As camadas e os circuitos entre eles
constituem o objeto mais complexo que conhecemos e são dinâmicos: modificam-se
continuamente (EDELMAN, 1992, p. 52).

Outro aspecto interessante apontado por Edelman é que, no nível pré-motor, a
atividade cerebral que vai processar as informações recebidas, ocorre de maneira não
determinada e sim, por acordos aleatórios, pois o cérebro não se comporta como um leitor do
mundo que organizado de certa maneira é passível de ser lido em termos de raciocínio lógico,
mas como hipersensível às condições ambientais em que os sistemas de percepção e
reconhecimento são seletivos. O cérebro, portanto, é criativo.
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Nas suas considerações sobre as características do pensamento e do comportamento
humano, o autor indica a importância da compreensão pela integração, tanto da evolução
darwinista, que explica a série de etapas sucessivas em que se formou e ainda forma a mente
de hoje, quanto do desenvolvimento que dá origem a um sistema seletivo somático no
cérebro.
Por este viés da seletividade, pelo qual as funções cerebrais são construídas, Edelman
explica a tríade fundamental composta pela categorização perceptiva, pela memória e pela
aprendizagem como aspectos inseparáveis de uma atividade comum, que ele pontua como
Teoria da seleção do grupo neural (TNGS). Na discussão da condição indeterminada e
múltipla das atividades mentais, o processo de transmissão de informações é movimentado a
partir de estruturas e células nervosas que funcionam como captadoras e retransmissoras
chamadas de neurônios e motoneurônios. Elas são responsáveis pela ligação direta com o
meio, recebendo informações e sensações e selecionando respostas motoras. As células
nervosas apresentam uma variabilidade de ligações e combinações sinápticas que conferem a
“tomada de decisão baseadas na estatística das correlações entre sinais” (EDELMAN, 1992,
p. 135). Portanto, o bailarino está sempre selecionando respostas não definitivas, mas
respostas-nuances, que provocam ressonâncias. É um jogo de perguntas e respostas, de
conversas que vão surgindo durante sua ação performática e que ressoam em outras e outras
num continuum. O gesto surge por acordos não totalmente previsíveis e determinados, por
construções a cada experiência. Nessa experiência de sentir a si e ao outro em mínimos
detalhes, o bailarino se coloca. “Uma vez que a diversidade existe antecipadamente num
sistema seletivo e que a especificidade surge ex post facto como resultado da seleção, já não
estamos perante o retorno interminável de processadores de informação existentes dentro da
cabeça” (EDELMAN, 1992, p. 120).
A atividade perceptiva não acontece por meio de um processamento, segundo “regras
de um cérebro semelhante a um computador”, mas por seleção. Destacamos a variabilidade
anatômica e funcional individual do cérebro, o que inclui dizer: das organizações anatômicas
dos neurônios e mapas neurais (redes de células nervosas), das localizações das células
nervosas, do tempo de acontecimento das ligações entre eles e correlações em ativações
sucessivas ou simultâneas. Pela TNGS, percebermos como é dinâmica a atividade do
processo de transmissão, entre outros, entre mapas neurais, entre a competição topobiológica
dos neurônios, da reentrada ou retransmissão de informações por entre os próprios mapas já
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ativados a partir dos estímulos de fora e o enfraquecimento ou fortalecimento bioquímico das
transmissões seletivas das populações de sinapses.
O cérebro está ligado ao mundo exterior através de neurônios especializados,
chamados receptores sensoriais, que constituem órgãos dos sentidos e fornecem
input ao cérebro. O output do cérebro é realizado através de neurônios que estão
ligados aos músculos e às glândulas. Além disso, há porções do cérebro (na
realidade, a maior parte dos seus tecidos) que recebem input apenas de outras
porções do cérebro, fornecendo por sua vez output a outras, sem intervenção do
mundo exterior. Pode-se dizer que o cérebro está mais em contato consigo próprio
do que com qualquer outra coisa (EDELMAN, 1992, p. 38).

A complexidade desse processo vai corroborar para os mecanismos da categorização
perceptiva onde, durante a experiência, as respostas motoras são alcançadas tanto por troca de
mensagens entre os mapas cerebrais, como entre o mundo exterior: “isto, apesar de cada mapa
receber mensagens independentes do mundo exterior: um dos conjuntos de inputs pode partir,
por exemplo, da visão e o outro do tacto” (EDELMAN, 1992, p. 133). Pela categorização, a
atividade sensório-motora seleciona em toda sua cartografia determinados grupos neuronais
para produzir respostas e comportamentos adequados. Estes estão sempre mediados pelos
critérios de valor, como forma de se restringir aos seus domínios. Segundo o autor, esse
mecanismo está diretamente ligado ao aprendizado e à memória: devido aos circuitos
valorativos e a possibilidade de adaptação dos grupos neuronais, pelas correntes de
informações que podem ativar mais fortemente determinados grupos neurais do que outros,
carregando o cérebro de informações coletadas e aumentando a capacidade de categorização
previamente estabelecida.
Isso nos indica que o bailarino está o tempo todo jogando com as tensões emergentes
de padrões de movimentos que são necessários à aprendizagem, mas ao mesmo tempo podem
sofrer alterações a partir de novas experiências, novas interferências. A corporeidade que
dança está constantemente em expectativa de uma ação perceptiva, de uma nova forma de
sensação-movimento, está sempre à procura de uma provocação, uma nova forma de construir
o gesto, porque o bailarino precisa estar atento às mudanças para gerar ações e alimentar sua
dancidade. Sua própria natureza (de ser criador) nos indica uma eterna busca em manter o
pensamento e a ação ligados entre si, para impedir que se percam o vínculo e as faíscas entre
o gesto que já existe nos processos mentais e o que sai em liberado. Entendendo que
pensamento e ação são energias em potenciais diferentes: “[...] no comportamento físico, a
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passagem da intenção à ação constitui um típico exemplo de diferença de potencial”
(BARBA, 1994, p. 84) e passíveis de serem material de trabalho para o bailarino.

Fig.27: Retroalimentação a partir do próprio movimento em "Conversas na noite" e em "Rio Branco".

Durante a ação cênica em "Conversas na noite", o bailarino se encontra o tempo todo
recebendo informações e as transformando em energia. Na ação dançante, toda a
multiplicidade de ajustes energéticos faz das passagens da força iniciadas numa entrada
trajetórias únicas, acordadas a partir de um instante de intensificação que nunca se repete,
pois o gesto de dança envolve gradações, nuances e estados da corporeidade que se projetam
e se transformam, ou seja, estados de dancidade.

3.2 Sentir o sentimento

Durante a ação, o bailarino investe todo seu esforço mais do que em apenas numa
translação no espaço, mas uma projeção mental e emocional do sujeito, que demanda uma
atitude. Essa atitude (LABAN, 1978, p.133) representa a conexão física e mental, onde
qualquer ação é uma experiência da circulação sensorial e perceptiva que cria mudanças na
corporeidade e que qualifica os gestos como singularidades únicas. A atitude é um processo
de relação entre as ações mentais e físicas, pois integra as atividades da atenção, intenção, e
resposta motora como um processo de circulação do corpo-espaço. A atenção, essencial no
processo de construção do gesto de dança, pode levar o bailarino a dirigir seu foco,
internamente e/ou externamente (em pistas do ambiente ou nos pensamentos interiores), ou
em sua amplitude e restrição (atenção modulada em sua largura) (MAGILL, 2000, p.116).
Ela, também só em possível em até dois eventos simultaneamente, segundo o autor. Então,
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será que a atenção do bailarino, durante o processo intenso de gerenciamento e de
experienciação do seu fazer faz a atenção saltar incessantemente para as múltiplas forças que
circulam?
Em "Conversas na noite", a atenção, portanto, era fundamental na organização dos
recursos disponíveis e na direção às determinadas fontes de informação. Segundo Damásio,
ela pode se efetuar em níveis conscientes e inconscientes.
A meu ver, a atenção básica precede a consciência, ao passo que a atenção
focalizada acompanha o desenvolvimento da consciência. A atenção é tão necessária
para a consciência quanto o fato de ter imagens. Mas a atenção não é suficiente para
a consciência, e não se identifica à consciência (DAMÁSIO, 2000, p. 36 e 37).

Para o neurobiólogo Gerald Edelman (1992), a intencionalidade está relacionada com
a noção de que a consciência tem sempre um objeto, ou é sempre ter consciência de alguma
coisa que é modulada através da vontade de agir e do desejo de se mover. Nesse sentido, a
transformação do movimento em movimento de dança também se torna a modulação e
intensificação dos acionamentos corporais por meio da conexão entre o pensar e o agir, como
uma experiência momentânea, energética e de descobertas.
Para um ator, ter energia significa saber como modelá-la. Para ter uma ideia e vivêla como experiência, deve modificar artificialmente os percursos, inventando
represas, diques e canais. Estes constituem resistências contra os quais pressiona a
intenção – consciente ou intuitiva – e que permitem a sua expressão. O copo todo
pensa/age com uma outra qualidade de energia. Um corpo-mente em liberdade
afrontando as necessidades e os obstáculos predispostos, submetendo-se a uma
disciplina que se transforma em descobrimento (BARBA, 1994, p. 79).

Na performance, as bailarinas pareciam hipersensíveis a todas as situações que se
apresentavam. Seria, então, possível aos bailarinos explorarem tanto a si e quanto às
interferências, de modo a sentir o movimento da percepção, das sensações, emoções e
sentimentos que intensificam o gesto? Será que a atenção focada na atividade incessante de
gerenciamento pode chegar ao nível das sensações mais remotas, amorfas e inomináveis?
Segundo o neurocientista Damásio (2000), é possível tomar conhecimento de uma emoção. A
sensação de um sentimento se dá quando a emoção se torna o objeto e quando a sensação das
mudanças ocorridas no estado corporal e no estado cognitivo se transforma em imagens
mentais.
Esclarecendo alguns conceitos, as imagens mentais, para o autor, são sinônimos de
padrões mentais constituídos com sinais vindos das modalidades sensoriais: visual, auditiva,
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olfativa, gustatória e somatossensitivas (soma, que significa corpo), que incluem as várias
formas de percepção, como tato, temperatura, dor, muscular, visceral e vestibular.

As

imagens mentais são frutos de interações entre mapas neurais e entre a corporeidade e o
ambiente, que adquirem uma representação, ou seja, uma imagem mental está sempre
relacionada a algo (DAMÁSIO, 2000).
O mecanismo que possibilita sentir o sentimento acontece a partir das sensações que
chegam a todo momento. Quando estas se transformam em imagens mentais representativas
das mudanças nos estados corporais e nos estados cognitivos, geram uma emoção. A postura,
por exemplo, que o bailarino alterna constantemente durante sua ação pode indicar o lugar
(lugar cambiante) para a construção de emoções e imagens mentais. Mas sentir esse
sentimento só ocorre depois que são construídas as representações neurais posteriores desta
relação, que, resumindo, são: entre o organismo e o objeto-emoção e do efeito causal desse
objeto nesse organismo, ou seja, das mudanças no estado do corpo e da mente. “Mas só
sabemos que sentimos uma emoção quando percebemos que essa emoção é sentida como algo
que está acontecendo em nosso organismo” (DAMÁSIO, 2000, p. 353).
Damásio descreve que a emoção vem antes do sentimento, de maneira simples, como
uma mudança transitória no estado do organismo, causada especificamente. Sua definição de
sentir uma emoção: “é a representação dessa mudança transitória no estado do organismo, por
meio de padrões neurais e das imagens resultantes” (DAMÁSIO, 2000, p. 357). A reflexão
desse sentimento situa-se uma etapa depois de se “ter o sentimento”, é aí que essa sensação do
sentimento se torna conhecida, ou seja, quando essas imagens são acompanhadas, um instante
depois, por um sentido do self48 no ato de conhecer e, quando são realçadas, elas se tornam
conscientes: viram sentimentos de sentimentos.
As etapas da passagem das emoções aos sentimentos conscientes:
1- Ter um indutor de emoção, um estimulo às sensações.
2- Processamento de sinais em sítios neurais.
3- Esses sítios geram reações no corpo e em outros sítios provocando aqueles que
produzem reação também no corpo e na mente que produzem emoções.
4- Regiões que não foram ativadas pela inter-relação de sítios acionam mudanças
corporais que provocam o surgimento de sentimentos.
5- Há um relato dos eventos, retratando a relação entre o “objeto emoção” (a atividade
dos indutores) e o self.
48

Segundo Damásio, não há um termo para traduzir o self, assim ele indica como apropriados os pronomes
pessoais eu ou mim.
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Supondo que todas as estruturas apropriadas estejam no seu lugar, os processos
examinados permitem a um organismo ter uma emoção, manifestá-la e transformá-la
em imagem, ou seja, sentir a emoção. Mas nada no que foi descrito indica de que
modo o organismo poderia tomar conhecimento de que estava sentindo a emoção
que estava tendo. Para um organismo saber que tem um sentimento, é necessário
acrescentar o processo da consciência aos processos de emoção e sentimento
(DAMASIO, 2000, p. 111).

É na relação da emoção e do sentimento com o corpo que se adquire a consciência. E
isso quer dizer uma construção de conhecimento a partir da relação entre organismo e objeto
(objeto que pode ser ele mesmo ou externo ao corpo). O sentido de um organismo vivo
relacional faz parte dessa reflexão, ou seja, de um sentido do self. Este é constituído a partir
de um paradoxo. Ele indica uma estabilidade relativa, porque, ao mesmo tempo que é
responsável pela identidade e personalidade, conferindo um grau de imutabilidade necessária
a uma continuidade de referência e de comportamento, indica uma qualidade efêmera,
continuamente sendo reconstruída no âmbito das células e moléculas. O self, portanto, é um
estado do organismo, num tempo e espaço relativos ao instante em que o corpo se encontra e
em relação a região do espaço ocupada por ele. Isso quer dizer que a ação dançante está
sempre permeada de uma constante execução de planos de ação, que transformam a própria
corporeidade dançante e o espaço que engendra. O gesto, portanto, parece se tornar um
diálogo de metamorfoses de corpos e espaços no instante de seu acontecimento.
A consciência começa quando os cérebros adquirem o poder – o poder simples, devo
acrescentar – de contar uma história sem palavras, a história de que existe vida
pulsando incessantemente em um organismo, e que os estados do organismo vivo,
dentro das fronteiras do corpo, estão continuamente sendo alterados por encontros
com objetos ou eventos em seu meio ou também por pensamentos e ajustes internos
do processo de vida (DAMÁSIO, 2000, p. 51).

Para aprofundar a discussão, segundo Damásio, também experimentamos perturbações
que ficam em segundo plano, denominadas por ele sentimentos de fundo, que indicam o
estado interno do organismo e podem se tornar conscientes se receberem o foco de nossa
atenção. Eles se originam de emoções de fundo, ajudam a definir nosso estado mental, dão cor
à nossa vida e podem ser visualizados nas posturas do corpo, na velocidade e configuração
dos movimentos, no tom da voz. Entre os sentimentos de fundo destacam-se: fadiga, energia,
excitação, bem-estar, mal-estar, tensão, descontração, arrebatamento, harmonia, discórdia,
que são imagens construídas em cada instante e permanecem como um processo contínuo
desde que acordamos até a hora em que vamos dormir.
Em suma, toda essa discussão leva a pensar a ação do bailarino por alguns ângulos:
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Primeiro, as mudanças posturais, a excitação e a energia, parecem muito familiares
quando falamos da ação cênica. Parece que o bailarino consegue ter acesso a esse sentimento
de fundo, tamanho o grau de sensibilidade e de investigação corporal que ele engendra. Na
sua dinâmica auto-afetiva, auto-reflexiva, segundo Bernard, o bailarino recorre a si mesmo, às
suas sensações, aos seus sentimentos e à sua potencialidade. Ele se auto-explora e autoinvestiga e, nessa atividade, de se voltar para si, evoca a ressonância das atividades mentais e
corporais, alimentando a amplitude da qualidade de suas ações. Entretanto, já foi discutido,
mas é interessante, neste momento ressaltar que no pensamento univérsico de Earp, para o
bailarino chegar ao nível da intuição ele deve ultrapassar as periferias da simples percepção
sensorial e análise intelectual, eclipsando a consciência das existências periféricas e abrindose ao impacto do devir criador.
Assim, o bailarino que experiencia sua própria experiência de mover, se vê num
processo de imersão, em que a investigação e exploração se si indicam uma transformação de
si e uma experiência de se sentir profundamente.
Segundo, para o bailarino a metamorfose é algo necessário, porque provoca as
mudanças no estado corporal e, em sentido inverso, é alimento para a transformação do corpo
“natural” para uma corporeidade cênica. Essas metamorfoses são de natureza física e mental,
como nas alterações do peso corporal, do eixo corporal e do equilíbrio (pela ação
gravitacional) e também pelo movimento dos pensamentos (fluxo de padrões neurais e das
interações entre mapas, ambiente e as respostas corporais). Assim, o bailarino parece estar o
tempo todo buscando as instabilidades, as mudanças, as provocações para ampliar o alcance
das suas sensações e, por conseqüência, facilitar e criar novas formas de ação.
As "Conversas na noite" pretendia oferecer algumas possibilidades de sensações. A
partir dos estímulos visuais do claro e do escuro, das imagens sonoras da música, dos sons das
respirações e das sensações somatossensitivas (temperatura, sensações musculares, da
gravidade, das emoções, sentimentos de fundo...), através dos encontros entre o bailarino e
seu gesto e entrecorpos; todas essas imagens ajudavam a construir o gesto e também a cena.
Terceiro, o bailarino imerge num espaço que reflete uma ação de sonoridade paradoxal
entre a constância e as diferenças, ou seja, entre a relativa individualidade de cada
corporeidade e suas criações singulares. Porque a ação dançante dá corpo ao fluxo de
movimento constante: “o corpo de carne dançando atualiza o virtual, encarna-o e o
desmaterializa-o ao mesmo tempo” (GIL, 2004, p. 24). Nessa atividade imersiva em que a
ação cênica se transforma, os gestos instauram novas subjetividades, ressoando um estado de
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intensificação, como resultado de forças convergentes em um instante. Porque o momento
dançante alarga o tempo e esgarça o espaço, à medida em que é capaz de dilatar o instante. Ao
se construir e se desconstruir dinamicamente, no fio do tempo, o bailarino põe-se a brincar
com esses ritmos, freqüências e velocidades das forças do pensamento e da ação.
Quarto, quando dança, o bailarino sente as mudanças e é continuamente orientado por
elas: “uma sucessão de impulsos, de movimentos do sentir” (BARBA, 1994, p. 79). Ele se
embriaga com e nas metamorfoses do pensamento e dos estados corporais. Deixa-se penetrar
numa espécie de buraco entorpecente, é aí que experimenta a sensação de sentir os
sentimentos, sentir as forças invisíveis que circulam. É aí que a ação dançante busca manterse. E assim, sentir os sentimentos contribui para o planejamento de novas formas de reações
adaptativas, adequadas a cada situação, porque é como, efetivamente, estar na investigação
insistente do fazer.
A singularidade [...] se manifesta no jogo aleatório e paradoxal da construção e
desconstrução, ou melhor, para usar a metáfora usada por todos os coreógrafos e
primeiro por Simone Forti, um “processo de „tecer e destecer‟ na temporalidade”: a
corporeidade dançante não cessa de se dissolver e reconstituir-se na sucessão de
instantes, no fluxo incontrolável de uma duração que ela tenta capturar a imagem, de
visualizar como aparência (BERNARD, 2001, p. 173).

Então, as bailarinas de "Conversas na noite" se poem a sentir as mudanças,
experimentar o fluxo das forças e da geração de imagens mentais ou representações corporais.
Essas imagens podem ser conscientes ou inconscientes e são relações espaço-temporais entre
forças, que configuram um fluxo contínuo, em que muitas delas se inter-relacionam. O
pensamento é uma palavra aceitável para denotar esse fluxo de imagens, segundo Damásio. A
atividade dançante do bailarino o leva para um lugar de jogo entre os gestos que chegam à sua
consciência e aqueles que ele mesmo não deixa chegar à razão. É nesse ponto que deixa sua
corporeidade ser levada por forças que ultrapassam os treinamentos técnicos, em prol,
também, da dança das imagens, da dança das sensações, a dança intuitiva.
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Fig.28: A distorção da imagem parece representar o fluxo das forças.

Na experiência das entradas e passagens da força, há a experiência dinâmica dos
encontros entre as forças, como uma experiência multissensorial e imaginária. Nesse sentido,
as formas corporais que engendram não são tão importantes, como as linhas de força que as
impulsionavam, pois são os diálogos os campos geradores de tensão; são neles que se
constroem e reverberavam ritmos e intensidades sempre novos. Lapierre descreve essa
situação como um estado peculiar da consciência, onde mesmo quando se dá livre curso à
imaginação, tem-se plena consciência de que ali existe uma construção mental.
Trata-se de uma consciência difusa, “crepuscular”, estar acordado e viver um sonho
em que o imaginário se sobrepõe ao real, e tende a substituí-lo, não se trata de
pensamentos abstratos, mas de sensações, e de percepções que dão a esse imaginário
vivido a aparência de realidade. Isso vai mobilizar afetos e provocar
comportamentos, atos que não estão mais em relação com a realidade objetiva, mas
com a “realidade subjetiva” (LAPIERRE, 2002, p. 219).

Segundo Gil, existe uma “consciência inconsciente” na ação cênica, em que o olhar e a
preocupação do bailarino não se fixam nem no “interior”, nem somente no “exterior”, mas no
fluxo da corrente energética que o gesto instaura. Há um “deixar o corpo falar” que é a
consciência do ínfimo, do sutil, dos processos microscópicos da sensação de si mesmo em
ação, do caminho percorrido por todas as partes e segmentos do corpo, pelas contrações e
relaxamentos, enfim, pelo que transita pelo “dentro” e pelo “fora” simultaneamente. A isso,
Gil denomina consciência do corpo, que deixa de ser consciência de si:
O que é consciência do corpo? O relaxamento da atenção exterior, que se aplica a
certo órgão como a um objeto, decorre naturalmente do movimento dançado. Até
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mesmo do ballet clássico é conduzido a esse relaxamento (sustentado,
evidentemente, por uma interiorização muito forte de modelos sensório-motores
rígidos): deixar-se ir à superfície do movimento, enquanto o seu olhar perscrutador
vigia todos os movimentos do corpo (GIL, 2004, p. 128 e 129).

A função do bailarino é convergir, na sua ação, todo esse fluxo de imagens, amplificar
e dilatar as imagens surgidas. O estudioso do movimento e da cena contemporânea, professor
Enrico Pitozzi (2010, p.3)49, destaca que as artes cênicas, através da construção do
movimento, indicam que o cérebro tem o papel de mostrar que a imaginação já está na
sensação.
Esse processo de convergência do gesto é um processo decorrente de um campo de
circulação de forças que o bailarino se esforça a dilatar, não é um diálogo comum, deve ser
fruto de embates. Daí ele ser construído gerando a projeção de uma resposta motora dotada de
um transbordamento de energia, porque parece que o bailarino não tem o objetivo de enxugar
a ação, da energia do embate, mas deixá-la conduzir o aparecimento do gesto: é a necessidade
de mostrar o fundo da corporeidade, virar-se do avesso.

3.3 Um estado sensível

Apesar de todo um processo neurofisiológico pertencer à atividade dançante, é
interessante perceber que este assunto necessita permanentemente de uma circunscrição
filosófica, como a que já foi pontuada através, principalmente do pensamento filosófico
norteador dos estudos de Earp e Bernard. Poderão ser observadas, agora, outras reflexões que
tentam dar conta do assunto.
Preocupado em evitar fazer apenas uma especulação intelectual, tendo em vista a
dificuldade de se falar sobre a “verdade do bailarino”, Lesage propõe um olhar através de
uma intervenção direta sobre a prática experiência dançante. Para isso, promove uma enquete,
com alguns questionamentos oferecidos a uma leva de bailarinos de três estilos: balé clássico,
jazz e contemporâneo. Colhidas as respostas de uma maneira interessante tenta chegar ao
49

Palestra proferida por Enrico Pitozzi, mestre de conferências do Departamento de Teatro e do Espetáculo da
Universidade de Bolonha/ Itália, no Seminário Internacional Corpo, Performance e Tecnologia, em abril de
2010, com o título de *Corposgráficos: uma interrogação às vértebras – tradução de Leonel Brum. CMC/Porto
Alegre de 2010 com realização do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – IA – UFRGS, sob a
Coordenação de Dança / SMC- Porto Alegre e apoio FAPERGS //CAPES-MINC Edital Pró-Cultura
(UFBA/UFPR/UFRGS): Estudos da cena, da dramaturgia e do movimento entre tradição e contemporaneidade
// Conseil des Arts et des Lettres du Québec.
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mais próximo possível do que é este estado de presença. Sua forma de abordar o assunto, que
nos parece um tanto sutil, nos agrada no sentido em que também esbarra no modo como este
estudo se encaminha: a partir de um diálogo com a vivência prática.
Fica evidente a vertente lacaniana e freudiana do autor, que convoca a pensar na
criação artística implicada numa viagem aos processos inconscientes como uma variedade
inacessível, um segredo, um Outro que sai, mas que fala uma língua estrangeira e esconde ao
mesmo tempo este que fala. Nesse sentido, corresponde a uma regressão ao nível do espelho e
da simbolização. O ato dançante, para ele, experimenta um outro corpo e deixa este outro
falar em seu lugar, mas em identificação a ele mesmo, através dos desejos, lapsos, sonhos e
do espírito (LESAGE, 1992, p. 246).
Os bailarinos participantes tinham entre trinta e quarenta anos de idade, e as
perguntas iniciais foram as seguintes: “Você pode evocar uma situação particular na qual teve
sentimento e satisfação de dançar?”; “Você chegou a um momento ou a um "ser outro", uma
espécie de um segundo ser?”.
As palavras e discursos que surgiram foram: metamorfose, um outro intenso na dança,
dois bailarinos se referiram a uma experiência de junção de contrários e outros dois evocaram
a palavra conhecimento. Quanto ao alcance de um “momento outro”, as respostas foram
unânimes, mas ainda houve os que falaram em um estado de graça. Esse estado de graça é
analisado por um bailarino do estilo contemporâneo50 chamado Jean-Marc Collet, como
momento em que se está consciente de si, de onde se dança e o que se quer dançar, mas é
necessário que em algum momento haja um cessar de se dirigir ou de querer fazer. Ele crê
que este esquecimento ao controle é onde não há mais instantes de dúvidas. O tempo parece,
então, se multiplicar de forma incrível quando estamos no momento do gesto, pois ao revelálo, ainda havia tempo de corrigi-lo. É como que um radar tomasse conta de tudo que está
acontecendo, uma certa consciência de um lugar outro, que equivaleria a dizer de um estado
de imersão. Enfim, o estado de dancidade ou de presença, que o autor discute como este outro
que urge, não é transe ou uma embriaguez que provoca o total abandono, mas um “se permitir
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Lesage faz a distinção entre os estilos clássico, jazz e contemporâneo durante sua discussão. De fato, é
pensado que houve uma certa estilização do modo de dançar na contemporaneidade, que levou ao surgimento
dessa denominação mas, acreditamos na dança contemporânea como modo de dançar da atualidade que indica,
ao contrário, justamente a impossibilidade de nomeá-la, devido à sua característica democrática quanto ao uso de
procedimentos, técnicas e tendências. Temos a preferência de resumir essa nova forma de dançar, através das
palavras de um dos estudiosos do teatro do século XX, Peter Brook como a “aceitação” de que “tudo é possível”,
e, por outro lado, o rigor e a disciplina, fazendo ver que “tudo” não pode ser simplesmente “qualquer coisa”
(BROOK, 2010, p. 52).
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ser outro”, sem permanecer completamente sem consciência. Assim, ainda há uma vigilância
consciente permeando o gerenciamento das ações, formando uma tensão nessas circulações.
Curiosamente, dois bailarinos que ensaiaram com o coreógrafo Merce Cunningham
revelam sua forma particular de pensar sobre esse estado de graça: quando se dança, o
pensamento está voltado matematicamente para os movimentos, deixando-os num vazio, mas
que por vezes escapam ou se desligam de tudo. Como já foi dito no capítulo anterior, seus
bailarinos preferem concentrar toda sua energia no movimento, como forma de se desprender
da usual forma emotiva das danças modernas. Nesse sentido, Cunningham, pontua a presença
como lugar em que as coisas do interior-exterior se conectam, convocando o que ele chama
de um “ser diferente” ou état de centrage51. Ao lhe perguntarem se é possível se trabalhar
para se alcançar esse ser, a resposta é negativa. Diz ele que existe ou não no interior, mas a
presença se torna disponível por vários motivos exteriores, como exercícios, concentração no
movimento, na música, etc. O transe, para o coreógrafo, é quase que totalmente recusado sem
que algo de controle aconteça, exceto em movimentos de pura improvisação (LESAGE, 1992,
p.251).
Esse mesmo pensamento é visto também em alguns pensadores da prática teatral
moderna e contemporânea, como o ator, encenador e cenógrafo inglês Edward Gordon Craig
(1833–1886), que declarava que o ator deveria manter-se fora do caos gerado pela emoção
descontrolada na sua realização artística, porque segundo ele, nessa entrega ao transe,
[...] o pensamento do ator é dominado pela sua emoção, que consegue destruir
aquilo que o pensamento queria criar; e, com o triunfo da emoção, um acidente
sucede-se a outro acidente. E, acabamos chegando ao ponto em que a emoção, na
origem criadora de todas as coisas, torna-se finalmente destrutiva. Ora, a arte não
admite acidentes (CRAIG, apud ROUBINE, 1998, p. 177).

O ator e diretor de teatro russo Constantin Stanislavski (1863–1938) e o
poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês Antonin Artaud (1896–
1948), diferentemente da recusa da emoção por Craig, proclamavam um bom ator aquele que
deveria utilizar um domínio técnico suficiente para controlar, modular e orientar a utilização
da emoção na busca, dentro de si, de uma “emoção autêntica”. E enfim, Bertolt Brecht, dentro
de sua prática teatral peculiar que também recusa a interpretação à base de emoção, como
descreve o autor e professor Jean-Jacques Roubine (1998):
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Estado de centramento.
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A função ideológica da emoção teatral (da identificação do ator com seu
personagem e, por tabela, do espectador com esse personagem) provém do fato de
que privilegia o ponto de vista do indivíduo e camufla desse modo o processo, a
relação em mão dupla que interliga dentro da coletividade. Assim sendo, a atuação à
base de emoção não só não traz nenhum conhecimento sobre o mundo real, mas, o
que é mais grave, oculta qualquer possibilidade de adquirir esse conhecimento. Ou
seja, de alcançar o progresso (ROUBINE, 1998, p. 181).

Neste mesmo pensamento, "Conversas na noite" recusou essa camuflagem do
processo pela fixação da emoção descontrolada e, pelo contrário, pretendeu um jogo entre o
controle e o descontrole onde a intuição, as sensações, emoções de fundo e ações fossem
trabalhadas durante a própria atuação entre os corpos, no jogo de dancidades, sem que o
bailarino entrasse totalmente numa perda de autocontrole ou da consciência, mas que, de
certo modo, provocasse algum estado sensível no espectador. Sendo assim, a atuação neste
trabalho é uma varredura minuciosa, sensível e constante de si mesmo e das interferências, e
tudo é fruto de um diálogo em que os corpos desaparecem para dar margem ao trânsito das
forças, que por escapes faz entorpecer o próprio diálogo.
Ao verificar as diferentes respostas, Lesage propõe algumas considerações sobre o
momento da ação cênica: criação de imagens, liberdade de ação, deixar o movimento por
vezes conduzir, manter-se no controle, em energia fluida e em concentração, que cerca
precariamente esse estado de graça como lugar de plenitude, de polaridades, lugar de estar
sobre si mesmo, de imersão e a serviço de algo. Em suma, o autor considera que, por
inúmeros depoimentos, que vão de uma tensão entre a lucidez paralela a uma sensibilidade
exacerbada, esse estado de dancidade designa um outro tipo de percepção das coisas, que,
aqui, equivale a dizer de uma atividade intensa que joga com o pensamento, com as emoções
e ações, sem que qualquer uma dessas forças se sobressaia em relação às outras, mas que
destaque a própria circulação.
Eugênio Barba, também trata deste nível de presença como o que ele chama de "bios
cênico" ou modo particular de ação exercido na cena, estimulado a partir de um nível préexpressivo. O que ele chama de nível pré-expressivo é o lugar onde se trabalha com o fazer
visível e o invisível, através da percepção e da ação, transformando o "bios natural" em "bios
cênico". Nesse sentido, ele faz uma relação entre os gestos cotidianos ou naturais e o que ele
chama de "extracotidianos". Para ele há, durante o percurso histórico, uma relação entre essas
maneiras gestuais de agir. Toda construção cênica, no teatro ou na dança, traz uma maneira de
agir que se diferencia do usualmente utilizado no dia a dia, ou mesmo se diferencia de uma
atuação esportista. Para o autor, essas formas de agir são técnicas, porque constroem modos
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de utilização do corpo e exigem um gerenciamento das forças e energias de maneiras
distintas. Mas sua ideia de técnica é no sentido de uma invenção pessoal do ofício, uma busca
individual constante do modo de fazer.
As técnicas cotidianas se referem ao natural e aos movimentos funcionais, executados
no cotidiano, quase automaticamente condicionados pela cultura, pelo social e pelo ofício; e
as chamadas técnicas "extracotidianas" são aquelas que sofrem certo tratamento estilístico, ou
certa transformação que as torna artificiais e também críveis. As energias do gesto cotidiano
geralmente têm a intenção da maior eficiência possível com o menor gasto de energia, em
contrapartida, parece que o gesto extracotidiano, esbanja energia, portanto uma presença que
o retira da categoria de “natural” e recoloca no lugar de um “extranatural”.
O abandono do natural na ação cênica é colocado, não no sentido de que não é
possível realizar movimentos do tipo como sentar, levantar, correr, caminhar, escovar-se,
presentes na funcionalidade do dia a dia, mas de entender que inclusive estes podem ser
transformados em movimentos de dança, conforme as intensificações que a eles são
permitidas. É por este viés que Barba revisita a história da dança e do teatro, tentando buscar
aquele nível da atuação do ator-bailarino52 no qual ele esteja em um estado de presença e ao
mesmo tempo sem representar ou significar nada.
O tratamento particular do gesto nas técnicas extracotidianas e que concerne ao gesto
dançante, aponta, segundo Barba, a transformação dos movimentos naturais em outros, como
forma de atiçar, ativar e mesmo provocar modificações entre as relações mentais e tensões
musculares. Assim, destacam-se alguns princípios pontuados pelo autor: relações com o
equilíbrio, oposições nas dinâmicas dos movimentos, criação de novas coerências e criação de
equivalências que servem de alimento para o ator-bailarino.
É interessante notar que, no decorrer das experimentações dançantes ao longo da
história, a construção do gesto vai sofrendo também transformações, e vemos por volta dos
anos 1970, nas danças da coreógrafa alemã Pina Bausch (1941–2009), um marco nas sutilezas
da construção do gesto. Um dos motivos para tal era a total liberdade de movimentação e a
incorporação dos gestos funcionais, cotidianos. Pina abriu o campo da ação dançante para
exercer ali suas operações sutis de movimento e relação para ganhar potência: uma coisa é
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Em vários momentos Eugênio Barba, no livro intitulado A canoa de papel: tratado de antropologia teatral, de
1994, ressalta que seus estudos se dedicam tanto aos atores, quanto aos bailarinos e aos mímicos; destaca
também a inseparabilidade da dança-teatro: “[...] a rígida distinção entre o teatro e a dança revela uma ferida
profunda, um vazio de tradição que continuamente corre o risco de levar o ator em direção ao mimetismo do
corpo e o bailarino em direção ao virtuosismo. Essa distinção pareceria absurda aos artistas europeus de outras
épocas históricas” (BARBA, 1994, p. 41).
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modificar as qualidades gestuais, mudando também a forma corporal cotidiana para uma
forma estilizada, outra é manter a semelhança formal do movimento cotidiano,
transformando-o em outro pelas transformações qualitativas sutis. Nessa última exploração, a
que Bausch se detém, o movimento extrapola seu sentido primordial em inúmeras outras, fora
de seu sentido usual.
Gestos são movimentos corporais realizados na vida diária ou no palco. No
cotidiano, gestos são parte de uma linguagem do dia a dia associada a determinadas
atividades e funções. No palco, gestos ganham função estética [...] Gestos
cotidianos, por sua vez, são trazidos ao palco e, pela repetição, tornam-se abstratos,
não necessariamente conectados com suas funções diárias (FERNANDES, 2000, p.
23).

Ela consegue transformar os movimentos cotidianos, esgarçando-os pelo uso da
repetição, sem “modificar” sua arquitetura. A repetição do movimento, por exemplo, de
abraçar é repetido inúmeras vezes, provocando cada vez mais novas organizações internas do
bailarino e ao mesmo tempo novas percepções no espectador: cria-se o jogo. As forças que no
gesto cotidiano se comportavam de certa maneira para querer dizer “um abraço”, vão se
arrumando de outras formas para que haja um distanciamento, um afastamento e uma
transformação que acontece em todos os corpos envolvidos, bailarinos e público. As ações da
gravidade por sobre as partes envolvidas, as oposições, por exemplo, do querer o contato e ao
mesmo tempo não, as tensões musculares, os arranques posturais e as sensações vão sofrendo
alterações. Por criações imaginárias e sensoriais o bailarino vai vasculhando o movimento até
intensificá-lo ao máximo, completamente, transformá-lo mesmo que mantendo sua forma
semelhante ao abraço em outras imagens. O gesto, portanto, parece adquirir uma nova
coerência. A projeção das forças invisíveis no gesto visível, a manipulação das tensões intra e
entre os corpos, leva a dança por um caminho tênue entre o que é estético e o que é funcional
e a questão “onde está a dança?” ganha sentido.
Há em Bausch uma relação tênue entre a fisicalidade e a linguagem, sendo esta
utilizada e ao mesmo ultrapassada por aquela, pois é na experiência da atividade cênica que se
desencadeiam inúmeras outras relações de forças que parece que a linguagem não dá conta,
porque, antes de significar, o gesto é toda uma atividade sensível, intuitiva e potente. Nesse
sentido, ressalta Barba:
Os princípios pré-expressivos da vida do ator não são algo frio concernente às forças
físicas que movem o corpo [...] Para encontrar a técnica exrtracotidiana do corpo, o
ator não estuda fisiologia, mas cria uma rede de estímulos externos aos quais
reacionar com ações físicas (BARBA, 1994, p. 57).

104

A dança de Bausch evoca um campo de tensões e de embates entre as questões da
fisicalidade e da linguagem, para além de uma relação homogênea entre sentimento, emoção e
ação. As forças que o bailarino manipula se tornam material de trabalho:
Aplicado à dança, esse modelo libera movimento corporal de sentimentos e
significados. Ele capacita a dança a usar seus próprios meios (movimento corporal)
para explorar-se como forma de arte. O corpo dançante torna-se instrumento de seu
próprio questionamento como natural e linguístico [...] Assim, a linguagem da dança
é a da crítica a qualquer esquema de princípios fixos e finais. É a linguagem do
paradoxo, a linguagem da não linguagem (FERNANDES, 2000, p. 37 e 38).

Como referência à construção de uma nova coerência e de uma equivalência
sensorial e imaginária característica da construção da ação cênica, a entrada da força aponta
para um canal ou uma boca que possibilita o diálogo entre o silêncio e a palavra. As entradas
da força surgem como possibilidades de acesso à carne, ao espírito e à relação que eles
imprimem com o espaço: ele é indício do paradoxo da origem e da não origem, da circulação.
“O corpo está sobre a cena e ocupa um espaço físico; a memória e a imaginação são, em
contrapartida, vetores que tendem a projetar para fora, de acordo com configurações diversas,
uma corporeidade imaginária” (PITOZZI, 2010, p. 2).

Fig.29: A passagem pelos “buracos”.

Em "Conversas na noite", as entradas da força queriam traduzir esse caminho cíclico.
Acionavam o movimento das partes e dos segmentos do corpo, no intuito de fazer falar essas
forças que estavam entrando e saindo. Elas se abriam e fechavam modulando o fluxo de
passagem, causando as nuances da conversa, convocando palavras, frases, discursos,
perguntas e respostas. Não havia um significado a se transmitir, nem um significado a ser
dito. As entradas da força queriam dizer que por ali dialogavam as forças que davam vida ao
gesto transformando as corporeidades em novas formas de existência.
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O verbo “irradia” leva a pensar numa força espontânea que é reverberada por si
mesma. Na realidade, imaginar a fonte precisa da qual a energia é irradiada significa
criar-se resistência. Obriga o ator a destruir os movimentos e as reações automáticas,
cotidianas, e a criar uma arquitetura de tensões e um dinamismo que pertencem ao
extracotidiano do teatro (BARBA, 1994, p. 51).

Fig.30: A luz percorre a corporeidade dançante para despertar a entrada da força na mão.

4 Diálogos do presente

As impossibilidades de definição sobre a pós-modernidade e a sua relação com a
modernidade esbarram no que Gianni Vattimo (2007) discute como contraditório, porque ao
mesmo tempo que o prefixo pós indica uma posição posterior a algo que já se deu, contradiz o
pensamento pós-moderno, que se esforça em criticar as perspectivas de qualquer estrutura
estável do ser. Nas reflexões de novos posicionamentos acerca da condição da sociedade da
informação e comunicação, carregadas de peculiaridades e da impossibilidade de definição
absoluta levada ao extremo na contemporaneidade, Vattimo cerca a dificuldade de encaixá-la
como período histórico, já que o pós-moderno se apresenta como algo ainda em processo. Se
na modernidade o pensamento se caracteriza pela ideia de progresso, de superação onde o
fundamento está sempre presente, o pós-modernismo indica a perda dos fundamentos, da
lógica do progresso e principalmente da ideia moderna do “novo”. Segundo Vattimo, não há
fundo de certeza como no passado. O desdobramento, ao extremo, de questões da
modernidade e a transformação de vários fatores em diferentes áreas fazem desse momento
incapaz de se enquadrar como mais um “novo” pensamento histórico, o que o colocaria na
linha do moderno. O que parece, para o autor, é que a dificuldade é real e que, por isso, parece
não coerente discutir quaisquer definições, já que a condição contemporânea está no próprio
curso, no devir.
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Este curso da dificuldade de explicar o contexto da arte contemporânea nos faz olhar
por aspectos que tanto dialogam com características da modernidade como com as
transformações ocorridas e ainda em curso na pós-modernidade. Mesmo às voltas com muitas
discussões, a pós-modernidade assinala a produção artística e mais precisamente a dança atual
com certa dependência e independência da arte moderna, pois esta lhe deu elementos para seu
florescer e desdobramento. A dança de hoje poder ser caracterizada como uma recombinação
reciclada de aspectos que vêm surgindo há quatro décadas combinando facetas da dança
moderna, cuja filosofia não é totalmente negada, com conceitos criativos dos anos sessenta,
setenta, oitenta e noventa. Para Eliana Rodrigues Silva (2005),
O pós-modernismo poderia ser o modernismo revisitado pois alguns de seus
conceitos básicos já estavam presentes anteriormente. Tomemos como exemplo o
cubismo, o futurismo ou o espiritualismo de Kandinsky que utilizavam a
justaposição, a colagem e a montagem, recursos largamente usados há muitas
décadas e que hoje ainda estão em voga (SILVA, 2005, p. 69).

Lucia Santaella (2004) pontua a importante intervenção tecnológica como fato
determinante para a compreensão do corpo contemporâneo, sobretudo na relação do que é ou
não humano, do orgânico e não orgânico. A autora questiona até que ponto os limites
diferenciam a experiência imediata da corporeidade biológica, natural e territorial, já que as
tecnologias estão cada vez mais próximas dos corpos, invadindo-os, substituindo não só a
fisiologia, mas a cognição, comportamentos e criando novas funções internas, modulando
nossos desejos e expectativas. Segundo a autora, já há previsão de intervenções completas do
material biológico humano que criaram criaturas cujas ações e comportamentos não poderão
ser retroagidos a nenhuma interioridade, a nenhuma racionalidade ou essencialidade, colocam
em xeque a originalidade do humano e levantam a questão da própria transformação
ontológica do humano. Neste sentido, Santaella visualiza e cita na ontologia dos filósofos
Deleuze e Guattari uma possibilidade sobre as interrogações do nosso tempo, pois nos força a
pensar não mais em termos de “sujeitos”, de mônadas, de átomos ou indivíduos, mas em
termos de fluxos, intensidades, unidades, correntes e circuitos que fluem: os primários são os
fluxos e as intensidades, e os secundários são os sujeitos e os indivíduos.
No curso do século XX, o esquema conceitual de natureza como ordem objetiva e
causal governada por leis que regulam os fenômenos de uma maneira determinada, tornou-se
contraditório quando relacionado com a natureza caótica, criativa e imprevisível dos sistemas
vivos. O corpo deixou de ser um mero conteúdo das artes para ir se tornando cada vez mais
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um assunto que a arte vem explorando sob uma multiplicidade de aspectos e dimensões que
colocam em evidência a sua plasticidade e polimorfismo.
Na produção artística na dança pós-moderna, as técnicas construídas pelos grandes
artistas se diluem para dar lugar à mistura de linguagens. A utilização, como recurso, da
experiência pessoal, cultual (diferentes etnias) e regional indicam, dentre outros fatores,
segundo Nízia Villaça (2009), que enquanto na modernidade o corpo ainda era uma
exterioridade controlada, hoje o pensamento e a atitude “deixam de se ser interpretados como
interiores ao indivíduo e passam a ser fruto de negociações sociais e discursividade”
(VILLAÇA, 2009, p. 35). Sendo assim, “onde havia paixão ou ambivalência, hoje há um
colapso de sensações, uma perturbação dos sentidos, não há mais fronteiras entre as artes e
elas podem interagir pacificamente num mesmo acontecimento” (SILVA, 2005, p. 69).
Podemos começar com a constatação da centralidade dos discursos e práticas sobre
o corpo que caracteriza nossa atualidade, o que nos leva a corroborar a hipótese de
que, contemporaneamente, o sujeito não se define mais na sua psique, intimidade ou
“bela alma”, mas é construído na sua “exterioridade”, numa problematização do
próprio corpo, em que a subjetividade investe e é investida por uma série de
discursos em torno da aparência, da imagem, da performance, da representação
estética e da “exteriorização” da identidade biológica (BENTES, 2009, p. 183).

A autora Christine Greiner (2005) discute que as práticas corporais atuais se
constroem em certas circunstâncias. O que a dança moderna já apontava em suas reflexões
agora é exacerbado como condição atual de entendimento do corpo não dissociado do seu
investimento e da sua posição de investido entretido no contexto em que participa. A dança
parece incorporar a complexidade e a multiplicidade como a sua nova morada. A atuação do
bailarino da atualidade parece chegar aos limites extremos do seu papel de interagir, adaptar e
selecionar qualidades de esforço ou tipos de impulsos internos apropriados a diferentes
formas de mobilidade, personagens, situações, circunstâncias, variações da própria
composição, das frases de movimentos que a compõem e inclusive as reações do outro.
Um marco interessante neste pensamento é observado na dança pós-moderna
americana que se desenvolveu ao longo da década de 60. O contexto vanguardista da arte
norte-americana delineava no bairro de Greenwich Village em Nova York um panorama de
intercâmbio entre artistas e várias linguagens. Os encontros que aconteciam numa
congregação protestante liberal chamada Judson Memorial Church marcaram um momento
em que a dança buscava desenvolver alguns preceitos iniciados com a dança moderna, dentre
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eles, o olhar por sobre o organismo, sobre o movimento e sobre a relação entre os corpos e
linguagens. Segundo Izabel Stuart (1999),
A chamada „dança pós-moderna‟ desenvolveu certas noções modernistas que a
„dança moderna‟ teria abandonado no momento em que se institucionalizou, como a
preocupação em buscar as especificidades desta arte, despida de ornamentos, de
narrativa, de tudo que extravasasse sua principal referência: o corpo (STUART,
1999, p.197).

Neste panorama, artistas da dança como David Gordon, Judith Dunn, Lucinda Childs,
Ruth Emerson, Deborah Hay, Fred Herko, Steve Paxton, Trisha Brown, Yvonne Rainer, os
músicos Terry Riley, La Monte Young e Warner Jepson e outros como arquitetos, pintores,
escultores exploravam o corpo distante de um pensamento atrelado a qualquer escola ou
estilo, mas como entidade que se apresenta naquele que se movimentava. A experiência, o
desafio, o instante, o acaso, a prática de jogo e a prática exploratória incorporavam o exercício
da improvisação, do intercâmbio de linguagens e da diminuição do espaço entre espectador e
artista, provocando certa instabilidade entre as fronteiras. Sobre a aproximação artistaespectador que interessa aqui, destacamos em detalhe esta recente relação com espaço:

Em contraposição, uma nova relação com o espaço foi experimentada pelo Judson
Dance Theater. As apresentações realizadas no santuário da igreja ou no ginásio
colocavam os artistas no mesmo plano dos espectadores, e bem próximos uns dos
outros. Sob esta perspectiva, tanto a ação como a recepção se alternaram. O
isolamento palco-platéia foi rompido, deixando o performer e o público mais
vulneráveis: os gestos ganharam dimensões mais reduzidas, testemunhos de perto
pelo público, que podia ouvir claramente a respiração do bailarino e sentir sua
respiração. A adaptabilidade do espaço possibilitava o arranjo das cadeiras em
diferentes direções, permitindo diferentes ângulos de visão (Ibid, 1999, p.202).

Segundo a pesquisadora Giselle Ruiz (2010, p.74 e 75), com a transferência da capital
cultural mundial de Paris para Nova York, toda produção artística mundial daquela época era
influenciada pelos efeitos do pensamento norte-americano, o que ajudou a moldar a produção
artística de sucessivos outros artistas a partir de então, inclusive de artistas brasileiros como,
por exemplo, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Amir Haddad e os coreógrafos e mestres da dança
Angel e Klauss Vianna, Graciela Figueroa e Helenita Sá Earp.
Segundo Silva (2005), a linha pós-moderna também abdicou do conteúdo dramático
para buscar a essência cinética do movimento como unidades menores de percepção, passíveis
de serem fragmentadas e multiplicadas pela imaginação. Para a autora, se a dança moderna
enfocava o esforço no movimento, a dança pós-moderna queria o prazer no movimento.
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Contudo, ainda é proposto na reflexão e na experiência em "Conversas na noite", sentir o
movimento oscilando no corpo do bailarino e entre ele e o corpo do espectador, como campos
abertos, interconectáveis.
4.1 O corpo e a cena como campos abertos

O conceito de obra aberta possibilitou uma gama de possibilidades interpretativas e
sensoriais da obra de arte. A interação entre espectador, artista e obra provocou um processo
artístico que se sobrepõe ao resultado ao mesmo tempo em que o público participa ativamente
na construção e no processo. Neste sentido, as estruturas e atitudes performáticas na música,
no cinema, nas artes visuais, na poesia, no teatro e na dança se debruçaram sobre a obra de
arte como fluxos de peças que se interligam e conferem à arte um agregado de peças ou
componentes que interagem. Segundo o professor e pesquisador Carlos Nóbrega (2006) a
participação do observador é cada vez mais importante na constituição da obra que aponta
para um corpo que investe e é investido. Ele continua, dissertando que isto inclui o artista e o
observador como sistemas orgânicos vivos, ou seja, redes complexas de ações e sugere a
explicação da autora Mae-Wan Ho:
O ser vivo é extremamente sensível a estímulos específicos no ambiente, para

transduzir e amplificar minutos de sinal em ações definidas. Estar vivo é alcançar a
coordenação de longo alcance de números astronômicos de submicroscópicos,
reações moleculares a mais macroscópicas distâncias (Ho 1993, p.10)53 [tradução
nossa].

Neste sentido o pensamento da atuação dançante sugere um processo de relações, onde
a rede de informações que circulam dentro do organismo dançante pode desencadear redes de
ações no espectador e no ambiente através do espaço e do tempo ao mesmo tempo em que é
afetado. A atuação e a própria cena de dança podem ser entendidos como campos de forças
onde interagem bailarinos, espectadores e a obra, e, que a forma interativa cada vez mais
incorporada à dança, faz aguçar.

Estes campos de forças querem dizer de encontros

momentâneos entre os corpos e “sucessão de mudanças qualitativas que derretem e se
interagem entre si, sem localizações definidas ou limites, cada um ocupando a todo o nosso
ser com este espaço de sentimento” (HO, 1998, p.233), que na prática artística tem sua própria

53

"Being alive is to be extremely sensitive to specific cues in the environment, to transduce and amplify minutes
signal into definite actions. Being alive is to achieve the long range coordination of astronomical numbers of
submicroscopic, molecular reactions over macroscopic distances".
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lógica. Estes campos de forças54 são gerenciados, na prática artística, por meio da intenção e
da intuição55 e, modulam o estado de dança, justamente por revelarem níveis de
gerenciamento, ou seja, de níveis de intensidade e sensibilidade no gerenciamento de
movimentos e relações. É possível citar, também, o escritor e crítico da arte Nicolas
Bourriaud (2009) no sentido de uma prática artística atual eminentemente relacional:
A essência da prática artística residiria, assim, na invenção de relações entre
sujeitos; cada obra de arte particular seria a proposta de habitar um mundo em
comum, enquanto o trabalho de cada artista comporia um feixe de relações com o
mundo, que geraria outras relações, e assim por diante, até o infinito
(BOURRIAUD, 2009, p.30 e 31).

Como micro campo de relações, o gesto é organizado através de constantes
gerenciamentos do orgânico e do psíquico e entre constantes acordos entre aquilo que o
bailarino percebe e aciona, ou seja, é um constante diálogo dentro e fora de seu corpo. O
mesmo acontece no âmbito da cena: a cada encontro entrecorpos surge uma nova qualificação
do lugar e se renova a poética do espaço. É neste encontro que se cria o macrocampo da cena:
não se sabe mais se somente no gesto corporal do bailarino, se no movimento do espectador,
ou na organização espacial que se forma. Contudo, o bailarino se apresenta como um
gerenciador de todos os fluxos de movimentos e corpos, propondo e provocando a tensão
destes nos corpos presentes, inclusive em si mesmo. Mas, esta provocação de tensão não tem
o objetivo de produzir oposições conflitantes, pólos dicotômicos mas pólos coexistentes e
negociações que apontam para a convergência potente de relações em movimento. A citação
de Bourriaud descreve isto no que ele aponta ser um aspecto no modo de pensar a arte nos
dias de hoje.
Pois o modernismo se banhava num „imaginário de oposição‟, retomando os termos
de Gilbert Durand, que procedia por separações e oposições, amiúde desqualificando
o passado em favor do futuro; baseava-se no conflito, enquanto o imaginário de
nossa época se preocupa com negociações, vínculos, coexistências. Hoje não se
procura mais avançar por meio de posições conflitantes, e sim com a invenção de
novas montagens, de relações possíveis entre unidades distintas, de construções de
54

As forças, como já foi explicado anteriormente, se referem aqui, como disposições psicofísicas, atividades de
percepção e ação permeada de gerenciamento e direcionamento na atuação artística criativa. É possível fazer
uma analogia, mesmo que breve ao conceito de força através da física de Newton e por onde muitas vezes o
pensamento de Laban e Earp também era alimentado: "Força é a ação exercida sobre um objeto de modo a
mudar sua quantidade de movimento ou o estado de movimento". Neste sentido a força enquanto ação, era
comum a todos os corpos presentes e ativos no espaço da performance Conversas na noite.
55
“(...) a intuição torna-se a via áurea para os processos cognitivos e expressivos. Pois tanto as indagações como
também as respostas que se tornam possíveis fundamentam-se, em última instância, em uma seletividade
interior, que é a verdade de cada indivíduo, caracterizando-o em suas afinidades e seus interesses, suas
aspirações e seus valores” (OSTROWER, 1998, p. 56).
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alianças entre diferentes parceiros (ibid, 2009, p. 63).

Fig.31: Corpos abertos: o gesto como micro campo aberto de circulação

Portanto, estas forças circulam por todos os corpos envolvidos e delineiam campos de
ação, tanto em níveis mais sutis no interior dos sistemas orgânicos, como delineiam a obra
cênica como um sistema aberto.
É importante para esta pesquisa que a cena fosse produzida e produzisse reverberações
tanto em níveis ínfimos quanto no contexto geral da cena. Num primeiro sentido, através das
luzes, a intenção era criar pequenas frestas de voyeurismo onde fosse possível imaginar os
micromovimentos ecoantes nos corpos dançantes e não dançantes e, num segundo sentido, a
cena, ela mesma, tinha a intenção de se tornar uma grande fresta de experiência sensível como
um intervalo dançante no meio do cotidiano do público, assim, compondo possíveis campos
vazados e abertos que se inter relacionassem.
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Fig. 32: A cena aberta como macrocampo de movimentos entre corpos e os microcampos dos gestos:
campos que se permeiam e se retroalimentam.

É possível observar, por exemplo, no trabalho coreográfico de Myriam Gourfink em
1999, citado pela autora Suquet (2009), o pensamento estético nos processos internos do
corpo e no processo de formação de um campo de diálogo entre as forças dos e nos corpos
humanos e não humanos. Ela utiliza um programa de computador que retoma as análises de
movimento de Laban para tentar traduzir as trajetórias do pensamento no interior do corpo
através da conexão entre o foco da atenção, a vinculação da concentração e da intenção e o
percurso que o movimento vai adquirindo no corpo:
Essa dança do ínfimo se desenrola com uma lentidão infinita que permite progredir
„milímetro à milímetro‟, de modo a sentir cada micro modificação da textura
corporal e psíquica. Confrontando com essa dança quase subliminal, o espectador
que lhe dá o consentimento se percebe percebendo (SUQUET, 2009, p.539 e 540).

4.2 Diálogos entre a dança e a performance

Em "Conversas na noite", tanto a atuação dançante como a construção da cena
performática se constitui a partir de um pensamento aberto sobre o corpo e sobre a cena.
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Sendo assim, será visto que tanto o conceito de ação performática como a atuação da dança
atual, (que se construiu também, junto desta da maneira performática de atuar), coincidem
com nosso trabalho, porque como reflexo prioritário da condição da dança contemporânea ela
deseja convocar questionamentos, provocações e promover diálogos. Neste sentido, é
pretendido abordar, neste momento, dois aspectos interessantes que dialogam com a atuação
cênica da dança atual: sobre a importância da diminuição do espaço de atuação entre bailarino
e espectador e sobre a performance dançante como atividade de gerenciamento de
movimentos em vários níveis.

Fig.33: É possível perceber a movimentação do interator. (Im. Doc)

A necessidade de convocar o espectador a sair do lugar de contemplação e se colocar
até mais do que um participante do trabalho, mas como um elemento atuante, faz refletir sobre
algumas questões. A primeira é que, nada mais interessante para um estudo que tem o
movimento como um dos objetos principais de discussão, do que proporcionar ao espectador
mover-se; e a segunda é que, neste tipo de convocação, de alguma maneira, fazer com que ele
tivesse a oportunidade de compartilhar alguns tipos de sensações dançantes, mesmo que em
níveis mínimos, tais quais que o bailarino sente quando dança. Para isso, observa-se a
necessidade de refletir sobre a mudança da atuação do corpo, principalmente nas
performances e na dança atual, no intuito de entendê-lo como um corpo aberto e aerado.
Sobre uma análise das práticas teatrais Pavis (2008 e 2010) convoca a pensar as
transformações da encenação56 que surge no final do século XIX a partir do amadurecimento
da importância de outras maneiras de se construir a cena que não somente a partir da leitura

56

Encenação consiste, segundo Pavis (2008, p.123), em transpor a escritura dramática do texto para uma
escritura cênica. É, em suma, a transformação, ou melhor, a concretização do texto, através do ator e do espaço
cênico, numa duração vivenciada pelos espectadores.

114

fiel do texto mas, também a partir da apropriação de outras formas de representação onde o
corpo do ator se torna um dos aspectos relevantes: “a partir do momento em que se renuncia a
exercer menor autoridade sobre o texto ou sobre a representação, o poder de decisão acha-se
transmitido ao ator e, em última análise, ao olhar do expectador” (PAVIS, 2010, p.57). Neste
sentido, alguns pensadores do teatro do início do século XX como Adolphe Appia e Edward
Gordon Craig, dentre outros, se esforçaram em pensar a encenação mais do que a passagem
do texto para o palco mas, como uma prática cênica autônoma de onde é possível dirigir todas
as operações e as conseqüências de um gesto, palavra, um som, uma música e de suas
combinações entre si como uma análise do mundo e não tanto para um certo resultado, mas
como dilatação do processo.
É, segundo o autor, nesta trajetória de abertura que a encenação “fechada” caminhou
para a performance no sentido em que participa de uma ação e está num ir e vir constante. Em
meados dos anos 60 e 70 a performance consagra-se como um gênero artístico, modelo ativo
e cômodo para compreender a abertura do teatro ao mundo, ao poder de decisão do ator, ao
espaço vazio, ao princípio de incerteza, ao „jogo‟ do teatro e à flexibilidade de seus
mecanismos (PAVIS, 2010, p.49).
Pavis (2010, p.54) aponta, ainda, algumas mudanças na cena desde os anos 60 e 70,
época que ele aponta como a confirmação da imbricação entre a encenação e a performance,
pois a performance havia inflamado todos os domínios e surgia como paradigma universal,
afirmando o corpo como um “selvagem”, encarnado, opondo-se ao texto a rigidez da
construção cênica e, que nos momentos atuais, configura um jogo menos radical e, de certa
forma mais dialógica entre o “controle” e a “abertura” da cena. Neste sentido, as práticas da
dança e do teatro atuais se colocam na liberdade de incorporar modulações entre estas duas
tendências discutidas pelo autor, já não mais com aquele sentido crítico, político e radical da
performance nem na rigidez da encenação clássica. Na dança este pensamento aberto, se
iniciou, como vimos, também desde as primeiras improvisações e “danças livres” de Isadora
Duncan no início do século XX, corroborando para o distanciamento rígido acadêmico da
dança e convocando um revigoramento do corpo.
Podemos dizer que no diálogo entre a cena coreográfica e performance, a dança
contemporânea expandiu o corpo e a própria cena. As performances surgem, a partir dos anos
1960, como expressão e linguagem artística ampliada das artes plásticas em direção a uma
experiência do invisível e às novas formas de pensar e conceituar (COHEN, 2007, p. 16).
Segundo Santaella, toda performance viva é, sob alguns aspectos, body art. Suas fronteiras
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são quase indistinguíveis, mas alguns autores colocam as sutis diferenças: a body art como
termo mais amplo envolve também imagens e projetos que o artista desempenha de vários
modos, é pessoal e privada, seu conteúdo é autobiográfico, o corpo é usado como corpo
particular, presente e não desempenhando um papel.
A história da performance no século XX é a história de um meio de expressão
maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, praticado por artistas impacientes
com as limitações das formas mais estabelecidas e decididos a pôr sua arte em
contato direto com o público [...] qualquer definição mais exata negaria de imediato
a própria possibilidade da performance (GOLDBERG, 2006, prefácio).

A performance surge como acontecimento, como expressão a princípio de um modo
de experimentação de pintores, escultores e outros artistas visuais, que se uniam a atores e
bailarinos para desenvolver seus processos artísticos. O improviso, o acaso e o jogo estão à
espreita de serem ativados. O conteúdo dessas obras coincide com o corpo do artista, que é ao
mesmo tempo sujeito e meio da expressão estética, e nele o as vicissitudes do organismo e a
diversidade psicológica do gesto transcendem sua representação imagética, deslocam a
valorização do sentimento e da presença do ator, para a ação e o despojamento, criando uma
provocação entre o sujeito e a ação. Se na dança moderna o movimento podia representar a
expressão emotiva e conflituosa da condição do homem, na dança contemporânea o
movimento e a ação do atuante é a sua própria presença objetiva: “movimento-comomovimento” como experiência multisensorial do “aqui-agora” (KING in BATTCOCK, 2004,
p. 157).
Neste sentido, destacamos pensamentos equivalentes e significativos para nosso
trabalho, na passagem da dança moderna para pós-moderna, quando o coreógrafo Merce
Cunningham (1919-2009) apontava para a possibilidade de tensionar o movimento, a dizer
por ele mesmo, sobre as forças que o impulsionavam, ou seja, pelo fato de ele ter
desvencilhado o movimento da dança da figuração ou representação de sentimentos exaltados,
personagens ou histórias para destacar a dança em si mesma.
Segundo a coreógrafa e pesquisadora Beatriz Lábatte (2006) em sua análise da cena
contemporânea intitulada Teatro- Danza: Los pensamientos y las prácticas, publicada no
Cuadernos de Picadero nº10, destaca Cunningham como pivô do pensamento coreográfico
atual e marcante em sua prática de plantar uma base autônoma para a arte da dança. Um
homem que abandona os condimentos expressivos da dança moderna para indagar uma dança
livre da emoção representativa e da ilustração. Como ele mesmo descreve, a dança existe por
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si mesma e deveria ater-se às suas próprias pernas, ou seja, em sua plena objetividade,
liberado de qualquer obrigação de significar, ilustrar um argumento ou mesmo a música.
Segundo a autora, Cunningham se desapega do pensamento moderno em que o movimento
existe em função da emoção e preconiza sua própria materialidade, concentrado a dança na
execução, num corpo hiper-controlado que se constrói efetivamente na ação. Isto quer dizer,
“num gosto por dançar simplesmente, e desfrutar do puro jogo com a própria dinâmica
corporal, com o movimento, com os esforços, as variações, o cansaço, etc” (LÁBATTE,
2006, p. 12).
No caminho do distanciamento da dança moderna, a dança de Cunningham, em muitos
momentos, não apresenta qualquer compromisso com a temática, o movimento e a ação do
atuante é a sua própria presença objetiva: “movimento-como-movimento” como experiência
multisensorial do „aqui-agora‟. As forças atuantes na ação cênica são de certa forma,
vasculhadas e remexidas para dali, serem produzidas as tensões que, neste momento,
assumiam o principal papel na cena. Parece claro que a corporeidade se torna efetivamente
objeto de manipulação e objeto estético, não por sua representação, mas por sua presença em
si. O discurso de Lábatte cita a coreógrafa argentina Ana Itelman, em conferências entre 1964
e 1966, para indagar sobre a tensão dupla da dança entre o que ela diz como o controle e a
liberdade da dança: “por um lado o coreógrafo necessita fazer uso do movimento em
contextos expressivos (...) e por outro o movimento deve conservar uma existência livre,
desinibida, espontânea”. Mas ainda completa, com outro ponto de vista que o “tema não é
essencial na dança. Os movimentos desenvolvidos no espaço criarão a estética e o dinamismo
imprescindíveis nesta manifestação artística” (ITELMAN apud LÁBATTE, 2006, p.12).
Neste último argumento, é possível observar o pensamento cunninhgamniano e toda uma
geração principalmente norte-americana, que começou a apreciar um intento de centrar a
narração no corpo como tema, exibindo o próprio peso do corpo e desvelando o esforço, num
contínuo jogo de tensões diversas para opor-se à ação da gravidade, vencendo-a e entregandose a ela, colocando-se em evidência as tensões que circulam no corpo, da respiração, de uma
energética misteriosa, instalando sobre a cena um corpo expressivo contendo uma
profundidade obscura (LÁBATTE, 2006, p.14).
Em consonância com "Conversas na noite", a atuação do bailarino não estava
preocupada em representar ou criar significados, mas atuar, deixar a energia e apenas a sua
presença através dos simples movimentos corporais falarem. Isso fica claro nas palavras do
filósofo José Gil:
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A dança constrói o plano de movimento onde o “espírito e o corpo são um só”
porque o movimento do sentido desposa o próprio sentido do movimento: dançar é,
não “significar”, não “simbolizar” ou “indicar” significações ou coisas, mas traçar o
movimento graças ao qual todos esses sentidos nascem. No movimento dançado o
sentido torna-se ação[...]a dança não exprime portanto o sentido, ela é o sentido
(porque é o movimento do sentido) (GIL, 2004, p.78).

A nova dança, na qual a de Cunningham se incluía, expandiu-se também com
influências das performances. No panorama da dança pós-moderna e das performances, as
vicissitudes, as intimidades, as formas de agir e de pensar, bem como as sensações e
percepções, compõem a cena. Assim, os „alimentos‟ que participam da construção do gesto,
neste momento, também ocupam o lugar do produto estético.
Cunningham conseguia esgarçar o lugar do gesto para fazer falar somente as forças, as
tensões e a construção dos movimentos no espaço. Apesar de integrar as várias linguagens
como a música, figurino, iluminação e o cenário, cada qual funcionando em sua autonomia, o
gesto era em si mesmo lugar suficiente de construção da dança à medida que ele se abria e se
dilatava, para deixar à mostra o trânsito de forças que animam sua dancidade. Para
Cunningham a cena dançante deveria estabelecer todos os materiais em uma instância de
percepção sensorial para o espectador que desfrutava de uma liberdade para fazer sua própria
organização do que via.
Na série de Events, Squaregame (1976), é um exemplo da construção cênica permeada
por roteiros marcados, porém modulados pelo acaso, pela intensificação da ação cênica no
instante da sua apresentação e pela não preocupação em construir um sentido lógico. Podia ser
apresentada em diversos lugares e, em cada novo espaço de apresentação suscitava nova
organização cênica. Assim, era instaurado um jogo puro e simples de movimentos, que
friccionavam a fronteira do que é simples movimentação e o que é dança. Neste atrito, ele
fazia surgir, uma autonomia das partes, ao mesmo tempo uma distância do corpo, que
dilatavam um campo no exterior e interior, ou seja, esvaziava o exterior para deixar somente o
movimento puro e simples e abria o interior para deixar que o acaso, pudesse denunciar a
circulação dos pensamentos, sensações, interferências e relações.
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Fig.34: Squaregame, 1976.

Cunningham começou como solista da Martha Graham Dance Company (entre 19351940) e durante os anos 40 ofereceu uma abordagem arejada da dança junto a seu
colaborador, o músico John Cage. A partir da cena polifônica, ele também proporcionava
certa ironia e uma conotação, muitas vezes, de paródia, principalmente pela releitura,
modificações e até deformações de movimentos anteriores.
Para Cunningham, a base da expressão no movimento é inseparável do corpo. Não são
necessários motivos e temas externos ao próprio movimento para se criar uma dança, uma vez
que os movimentos já são intrinsecamente significantes. O corpo, para ele, é sua inspiração,
um corpo lógico e sem emoção, que utiliza o espaço cênico em deslocamentos geométricos.
Há, em suas danças, formações de agrupamentos em pontos estáticos e sua dissipação
instantânea pelo espaço. As forças percorrem e estacionam: um jogo no qual as imagens das
formas corporais são dinâmicas; as transformações são contínuas e os corpos parecem pontos
interdependentes. O gesto se revela na força das linhas do corpo bem definidas, porém
diluídas na constante liquidez de deslocamentos e sensações.
Cunninghan quer a imanência: para ele, o sentido não é transcendente ao movimento
e à vida. O sentido do movimento é o próprio movimento do sentido. É por isso que,
como ele afirma, „de todo modo, todo movimento é por si expressivo‟. Ou ainda: „se
um bailarino[...]dança isso é tudo. O sentido está dado, se isso é o que você quer[...].
Quando eu danço, isto significa: o que eu estou fazendo (GIL, 2002, p.10).

A dança de Cunningham se constitui de vários movimentos executados com técnica
apurada em passos complexos. Outro aspecto inovador está na não conexão entre a música e a
coreografia, nos moldes tradicionais de adequação à métrica, na utilização do acaso, e do
jogo, como aproximação ao aspecto arbitrário da correlação dos eventos sensórios presentes
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na vida. Embora sem uma correspondência direta, eles criam, nas suas obras, um efeito de
totalidade.
As danças de Cunningham descentralizam o espaço. Afastam a noção de
previsibilidade do movimento da dança e não seguem nem a estrutura musical, uma história,
uma trama psicológica, nem uma estrutura de proscênio. Todavia, ainda permanecendo dentro
de um sistema técnico de movimentação, que pressupõe certos tipos de controle e sustentação,
Cunningham preserva uma lógica física e uma continuidade no seu trabalho. Ele usa de
sorteamento para determinar a ordem dos movimentos, a seqüência das frases, os lugares dos
dançarinos, o número de dançarinos nas diversas ações da obra, as partes do corpo a serem
ativadas. Em cada apresentação, a seqüência ou sua combinação se dava de uma forma
totalmente diferente, mas uma vez sorteadas, não poderiam se alterar. Além disso, se utiliza
de um idioma técnico, por ele construído, combinando um brilhante trabalho de membros
inferiores do balé com a flexibilidade da coluna e dos braços, clareza, serenidade,
sensibilidade, variações de velocidade e sustentações em inusitadas combinações derivadas do
uso do acaso, do imprevisto e das interferências.

Fig. 35: Suite for Five (1956-1958).

Contudo, o mais interessante na forma de construção do gesto em Cunningham, e que
se aproxima muito daquilo que é proposto neste estudo, é que ele, além de trabalhar
intensamente e especificamente com as forças que compõe o gesto, consegue transformá-las
em material estético. Ele não necessita de outros motivos pra constituir suas danças, o
movimento em si e as forças que transitam se tornam o próprio objeto estético. Isso responde
os primeiros questionamentos feitos aqui: é possível dançar esse campo de circulação de
forças que entram e saem e atravessam o bailarino durante sua ação? Cunningham parece que
o faz. Para tanto, o movimento em si mesmo se basta e as forças se projetam dançantes, mas
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as forças que ainda não sofreram nenhum tratamento, aquelas que ainda são um estado e ainda
não ganharam um sentido ou significado. A impressão que dá é que sua dança fala da sua
própria essência, a “dança da dança”. Parecendo ser apenas a dança dos pensamentos e das
sensações de cada percepção gerada pelo movimento.

Fig.36: Os diálogos nos encontros em "Conversas na noite".

Sendo assim, a ação dançante parece convergir e canalizar a multiplicidade de forças
do psíquico, do físico e do ambiente que circulam tanto num contexto do micro como de um
macrocosmo. O gesto em si mesmo, portanto, parece, aqui, muito para dizer sobre a presença:
percepção, sensação e projeção. Talvez, num âmbito mais sutil e intuitivo, sentir a sensação
dos atritos produzidos pelos encontros entre as forças e projetá-las. Esse campo maleável
parece ser o campo de trabalho por onde o bailarino pode voltar toda sua atenção, intenção e
concentração, vasculha e brinca. E, não somente de ajustar os encontros das forças, mas de
provocar efetivamente as tensões, os embates e as fricções. E isso exige afinação de uma
atenção, intenção e disponibilidade de perceber e agir; de escutar e de falar.
Se o gesto dançado expõe um movimento aquém de si próprio, quer dizer, que não
extrai o seu sentido de um signo previamente codificado, diremos que é pura
ostentação de um movimento em direção a significações: e tal é o seu sentido. Não
que a sua finalidade aí se deixe adivinhar como uma ausência presente; uma falta
visível. Nada falta ao gesto dançado (no que se difere ao sublime Kantiano); pelo
contrário, contém um sentido pleno. Se o podemos descrever como puro movimento
em direção a (significações), basta-se a si próprio, não acrescentando significações
ao seu sentido. Movimento em direção a, ou movimento entre, ou movimento de
transição (GIL, 2004, p.90).

A atuação cênica proposta neste estudo também se aproxima de uma ação
performática e interativa no qual descreve pesquisadora e artista multimídia Maria Beatriz
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Medeiros (2008, p. 24), onde a relação bailarinas-interatores, através da mediação das
lanternas, criava a visualidade de um diálogo sensorial e de relações intersubjetivas:
A performance é aquilo que nos deixa abertos ao mundo. A performance quer
tocar a percepção [grifo nosso] e ser guardada como sensação acariciada por
alguma busca de compreensão [...]pode se dar na rua, em espaço in situ ou em
telepresença57 (MEDEIROS, 2008, p.23).

A estudiosa ainda ressalta que a performance acontece na presença de performers,
artistas e não mais espectadores e sim interatores porque são constantemente convidados a
participar ativamente, ajudando a construir o sentido e a própria visualidade da obra, como é o
caso do nosso trabalho. A performance desloca a exclusividade da atividade introspectiva,
orgânica e perceptiva do corpo do bailarino para uma atividade junto de outros corpos, mesmo
que em níveis não tão elevados. Ela delineia o gerenciamento que na dança moderna apontava
como algo do interior do artista, para uma atuação que acontece entre corpos. A dança atual
parece amplificar a relação entre os corpos e o gerenciamento do bailarino pode permitir que a
dança seja experimentada democraticamente pelo espectador, através do formato
participativo, como é o caso de "Conversas na noite" e porque a sutileza e a flutuação dos
níveis sensoriais solicitados na cena e na ação dançante é um convite ao aumento da exigência
perceptiva a esse interator.
Faz-se uma grande exigência a esse espectador de dança de um novo gênero,
tamanha é a sutileza e a flutuação dos níveis sensoriais solicitados. Se o filão da
introspecção proprioceptiva continua abrindo caminho na dança atual, ele envolve
de agora em diante, profunda e deliberadamente, o espectador (SUQUET, 2009, p.
540).

Um campo de retro-alimentação entre movimentos e forças impulsionava e criava a
ação dançante e a cena. Portanto, foram utilizadas as lanternas com suas peculiaridades
materiais e sensoriais, como um convite à dança, como um mecanismo provocador de trocas
afetivas. Através dos canais luminosos que tocavam todos os corpos criavam-se formas de
contato, instauravam “buracos luminosos” por onde fosse possível imaginar os encontros
entre os movimentos e corpos. As palavras de Nóbrega refletem precisamente este fluxo
interno de energia do sistema é constantemente modificado pela circulação do campo de
forças (estados mentais e físicos) pelo corpo do espectador e pela obra de arte:
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Performance em telepresença defini-se por ações realizadas entre interatores, mediados por máquinas
(MEDEIROS, 2008, p.24).
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A obra de arte pode ser vista então como um ambiente complexo, com suas
variáveis transformadoras, seus campos de afetos sensíveis nos quais interagimos
com nossas energias sutis. Penetrar esse ambiente é fazer do corpo um agente
interligado por conexões físicas e conceituais aos diversos níveis estruturais da obra.
É criar e ser criado (NÓBREGA, 2006, p.69)

Assim, a dancidade parecia ser alimentada numa relação entre todos os corpos
presentes, performances e interatores, que se alternavam entre níveis de escuta e de fala,
instaurando uma política de condução da cena: ora o espectador tinha o poder de gerenciar a
cena através do seu poder de iluminar o que queria ver, ora o bailarino tinha o poder da dança
como fala principal. A regência da cena era democrática, neste sentido, permitia que a
dancidade se modulasse na ação, fruto não exclusivo do corpo dançante, mas criada na
relação do performer consigo mesmo, com os outros performers e com os interatores.

Fig.37: A cena é criada com a interatividade. (Im. Doc.)

Como um campo de circulação, a ação performática conferia certo destaque as
relações e o acontecimento dançante tendia a não mais pertencer aos bailarinos (que
buscavam se manter em níveis elevados de presença) mas, a oscilar entre os corpos se
produzindo por níveis, intensificações, estados, nos fazendo questionar então sobre “onde está
a dança”, já que este estado de dancidade percorria e atravessava os vários corpos moventes,
em seus vários níveis e em suas “várias camadas”.
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O acontecimento se dá na relação, relação de corpos plenos ou espectrais em suas
subjetividades abertas e respeitosas do outro, isso, sem ferida, sem vitória/derrota
que tanto apreciam guerreiros másculos. Da morte, estamos enjoadas. Diríamos: o
acontecimento – carinho, encontro/desencontro, partilha – é sempre feito, desfeito,
intrigantemente, produzido por corpos, reais e espectrais, que se acariciam, se
misturam ou se separam. O significado de uma performance depende de um
reconhecimento de si no outro. O toque tenta sentir o outro. A carícia é permuta
efetiva. Desejo de encontro. A performance traz para a arte elementos desse desejo
de partilha. Aisthesis. Realizada no vivo ou ao vivo, ela permite interação de seres
desejantes e isso é o que consideramos característica maior da performance.
(MEDEIROS, 2008, p.27).

Fig.38: Performer e interator: o diálogo entre as forças circulantes.

Interessante notar que esse processo oscilatório, gerava tensão entre os corpos e
alimentavam a cena. Um jogo de tendências e de intensificações, não um resultado definitivo.
Pois, as tensões indicam algo que aponta para muitas direções, algo que está constantemente
sendo modulado e, sobretudo, intensificado porque o bailarino está sempre à procura de algo
que lhe provoque, desafie em si mesmo não na intenção de acabar com a tensão, mas de
convocar mais e mais tensão porque a função do bailarino é procurar gerenciar e manter os
movimentos no gesto, mantendo-se o máximo possível num estado sensível. É nessa
perspectiva que o gesto surgia para além da sua visibilidade. É clara a fala de Huizinga:
Tensão significa incerteza, acaso. Há um esforço para levar o jogo até ao desenlace,
o jogador quer que alguma coisa „vá‟ ou „saia‟, pretende „ganhar‟ à custa de seu
próprio esforço. Uma criança estendendo a mão para um brinquedo, um gatinho
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brincando com um novelo, uma garotinha jogando bola, todos procuram conseguir
alguma coisa difícil, ganhar, acabar com uma tensão (HUIZINGA, 2008, p.14).

5 Nos buracos
Os gestos, neste trabalho, são momentos de encontros e mudanças, são microcampos
de gerenciamento ou pequenas delimitações que contém, em escala reduzida, o fluxo de
movimentos que atravessa as corporeidades. Portanto, este estudo o pontua como um gesto
„contaminado‟, resultado de um sistema dinâmico em devir que é a própria corporeidade,
território passível de sofrer interferências de todos os lados. Neste sentido, é possível,
também, o conceito de gesto do estudioso da prática teatral Pavis (2008) quando ele discute o
gesto como fonte e finalidade do trabalho, sem a distinção entre a interioridade (ser
consciente) e a exterioridade (ser físico), superando o dualismo impressão-expressão.
Impossível de ser descrito em termos de sentimento ou de posições-poses mas como uma
forma viva que possui sua própria lógica, o gesto se apresenta menos como um resultado da
circulação das forças e mais como uma convergência dinâmica, em escala reduzida mas em
grande potência.
No campo de circulação em que as forças se misturam não se discrimina mais o
„interior‟ e o „exterior‟, porque responde ao lugar da ação criativa, que ultrapassa aquilo que
se pode ver para aquilo que se pode intuir, sentir. Na análise de Fayga Ostrower sobre a
atividade criativa do homem, o ato de criação e de viver se confundem pois representam as
potencialidades de um ser único e de sua inserção em uma determinada cultura. Para ela,
O que caracteriza os processos intuitivos e os torna expressivos é a qualidade nova
da percepção. É a maneira pela qual a intuição se interliga com os processos de
percepção e nessa interligação reformula os dados circunstanciais, do mundo externo
e interno, a um novo grau de essencialidade estrutural, de dados circunstanciais
tornam-se dados significativos (OSTROWER, 2008, p.56).

Ela ainda continua, ao descrever o ato criador como um estado emergente e singular
no processo intuitivo na medida em que perpassa por aspectos conscientes e sub-conscientes,
por conexões de potência criadoras de novas formas de percepção e, sobretudo, de novas
formas de ação58:
... onde a emoção permeia os pensamentos ao mesmo tempo que o intelecto estrutura
as emoções(...)Mas, ao notar as coisas, há um modo de captar que nem sempre vem
ao consciente de forma direta. Ocorre numa espécie de introspecção que ultrapassa
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Esta questão será retomada no capítulo IV nas discussões de Benoît Lesage.
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os níveis comuns de percepção, tanto assim que o intuir pode dar-se a nível préconsciente ou subconsciente (OSTROWER, 2008, p.56-57).

Este campo se dilata no momento em os corpos se interpenetram, formando um
"entre", um lugar que privilegia a noção de um novo estado que integra os estados interiores e
as formas externas dos corpos, um estado do ser em que não há distinção entre aquilo que se
vê e aquilo que se sente. É uma atividade oscilatória de forças e movimentos. A palavra que é
usada para definir este estado sensível de atividade é o estado de dancidade.
Para Gil (1997, p.157), o cruzamento dos sentidos, convoca na relação perceptiva de si
e do outro, um jogo de troca de afetos e pensamentos na modalidade do “percepcionar” que
quer dizer comunicar, conhecer e conectar-se imediatamente. Segundo ele, este é mediado
pelas formas exteriores do corpo, ou indicações corporais. O que ele chama de espaço interior
coincide como algo que não está no espaço porque ele é o espírito e, portanto, é
experimentado imaginariamente e intuitivamente.
Posso dizer: não situo a alma na cabeça, ou no coração, porque a alma não pode
estar num sítio objectivo; ou dizer: tenho de supor que a alma está num lugar deste
corpo que vejo porque quando vejo, vejo mais do que um corpo, vejo uma pessoa
(GIL, 1997, p. 151).

Gil disserta que o espaço exterior é o espaço objetivo do corpo, material onde são
percebidas as formas exteriores e o interior seria o espaço subjetivo dos pensamentos e dos
afetos. Estes espaços estão em todo momento se confundindo e em relação através do que ele
denomina de “espaço limiar” que tem por característica a flexibilidade de se prolongar tanto
para dentro como para fora: o interior no exterior e vice-versa. É através das “zonas dos
sentidos”, que inclui a pele e também os orifícios do corpo que se estabelecem esses espaços
limiares. É nesta zona fronteiriça entre o interior e exterior onde se situa o sujeito da
percepção e não se trata de uma superfície, mas um espaço volumoso, uma interface que leva
a profundidade da alma. É aí, que reside o que esta pesquisa vêm destacando quanto pretensão
poética e filosófica: são lugares "abertos", lugares onde ao experimentar o próprio ato de
experimentação, é possível não mais dissociar sujeitos e objetos mas, a integração de tudo.
Estes lugares surgem em "saltos" e são fruto de um intenso investimento nos movimentos e
relações dos mais sutis ao mais ordinários.
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Fig. 39: Fronteiras instáveis constroem a cena como campo de circulação de forças visíveis e invisíveis.

...em parte se abre para o exterior, e em parte se estende para trás, nas trevas do
interior. Este espaço recebe pois a luz indirecta da paisagem e ensombra-se na
escuridão em que se prolonga: é um espaço intersticial, de sobras, mas de sombras
vivas, com uma luz própria (a que uma certa filosofia chamou „consciência‟) – que
ilumina pensamentos, sensações, imaginações. Em segundo lugar, esta zona
fronteiriça tem realmente um interface paradoxal: por um lado limita-se por fora
graças à pele; por outro, prolonga o espaço da pele para dentro, conferindo à pele
um espaço que a continua, transformando-a: não é já superfície, mas „volume‟ ou,
mais exactamente atmosfera (GIL, 1997, 155).
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Segundo Gil, a atividade da percepção através de todas as modalidades sensoriais, que
inclui a pele, faz as sensações (imaginariamente) se prolongarem naquilo que é percebido,
efetuando uma mistura em que a pele, então, torna-se invisível. Da mesma forma, neste
trabalho, imaginam-se o surgimento de buracos nos corpos, ou vias de acesso (espaços de
limiares) onde é possível a mediação a multiplicidade de aspectos envolvidos. Estes buracos
de passagem querem dizer justamente, como aponta o autor, de um espaço onde os corpos se
encontram, se tocam e trocam afetos ao mesmo tempo em que delineiam suas formas
exteriores.

Na verdade, já não é a pele que toca, mas o espaço interior tornado imaginação
corporal, de que a pele é o agente invisível. Quando, numa relação afectiva, cada
sujeito tende a adotar inconscientemente os gestos do outro, é porque se formou um
espaço „simbiótico‟ em que se confundem os espaços internos dos dois. Porque a
pele deixou de ser um limite (visto do exterior), e se converteu no meio invisível de
moldar as formas externas e as forças internas de um corpo no outro corpo, é o
próprio espaço interno que „toca como se visse‟, quer dizer que se molda
espontaneamente ao exterior do corpo do outro(...)Por outras palavras, o espaço
interno toca sem tocar, com a pura hapticidade do olhar, mas sem a visão; ou seja,
vê sem ver, mas com o poder de se moldar à distância, como o faz o olhar. (GIL,
1997, P. 157).

O gesto, portanto, parece ser construído nesse espaço limiar, nesse entre-lugar, ou seja,
numa convergência dinâmica destes encontros e num lugar que reflete o constante
gerenciamento do bailarino quando está em ação, tal como destaca Gil: “é este que modula a
maneira como o interior sai do, ou permanece no corpo, segundo modalidades infinitas” (GIL,
1997, p. 158). Portanto, o gesto potente parece um espaço não limitado, não fixo, assim como
a própria ação dançante; ela é constantemente modulada, reforçada e ajustada porque é a
própria oscilação afetiva, perceptiva e criativa dos corpos que joga com sua necessidade de se
tornar forma.
Também foram nos "buracos" sugeridos por Novarina (2005) que surgiu a sensação de
que a ação cênica do bailarino, era ao mesmo tempo o espaço de atravessamento de forças
perceptivas e projetivas e, também, espaços transitórios entre o movimento e as sensações. A
ideia dos buracos permeou a construção de "Conversas na noite" no sentido em que, as luzes
das lanternas, podiam criar meios de relação, canais de acesso, ou até mesmo, espaços
limiares por onde era possível imaginar forças transitando, saindo e abrindo caminho e
fazendo com que os interiores dos corpos se tocassem sem se tocar. Fazer imaginar que os
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corpos atravessavam-se instaurando a passagem de movimentos e afetos: desestabilizando as
fronteiras entre os corpos, deixando a dancidade transitar, oscilar e contagiar os espectadores.
A partir da poética dos "buracos luminosos" também era possível imaginar abrir o
campo da ação cênica, abrir o gesto para que todos os envolvidos pudessem ali interferir,
modular e isto inclui o espectador: dizer que o momento dançante é um espaço aberto em
constante movimento de entradas e passagem e saídas, nos instantes criativos que se sucedem.

Fig.40: Partes do corpo iluminadas pelos focos-buracos.

Neste estudo, os focos luminosos queriam criar aberturas para fazer aparecer a
circulação das forças, porque aqui, a corporeidade dançante transforma-se em „buraco‟, ele se
torna vazado e deixa mostrar as forças. Ele instaura um entre. Entendendo a fala como gesto:
“falar é fazer a experiência de entrar e sair da caverna do corpo humano a cada nova
respiração” (NOVARINA, 2003, p.15). Esta pesquisa remete a ação do bailarino a uma
corporeidade aerada.
Através da exploração do corpo como matéria sensível e pensante, a dança do século
XX não cessou de deslocar e confundir as fronteiras entre o consciente e o
inconsciente, o „eu‟ e o outro, o interior e o exterior. E também participa plenamente
na redefinição do sujeito contemporâneo. Ao longo do século, a dança contribuiu
para desfiar a própria noção de „corpo‟, a tal ponto se tornou difícil ver no corpo
dançante essa entidade fechada em que a identidade encontraria os seus contornos.
Foi assim que se chegou aos poucos à idéia do corpo como veículo expressivo de
um interioridade psicológica, enquanto a dança descobria a impossibilidade de se
dissociar afeto e mobilidade. O bailarino contemporâneo não se acha destinado a
residir em envoltório corporal que o determina como uma topografia: ele vive a sua
corporeidade à maneira de uma „geografia multidirecional de relações consigo e com
o mundo‟, uma rede móvel de conexões sensoriais que desenha uma paisagem de
intensidades. A organização da esfera perceptiva determina os lances causais dessa
geografia flutuante, tanto imaginária como física. Assim os universos poéticos tão
diferentes que a dança do século encaminhou poderiam ser descritos como outras
tantas ficções perceptivas. Os arranjos coreográficos seriam apenas a sua
extrapolação espacial e temporal (SUQUET, 2009, p. 538).
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6 Experimentações: laboratórios de movimentos e ideias

Alguns experimentos, no início do processo, desencadearam as primeiras idéias (ainda
intuitivas) sobre esta pesquisa e funcionaram como um espaço de reflexão para o processo
criativo de "Conversas na Noite" e para nutrir e me conectar com minhas próprias sensações
quando danço que, de fato, me afirma como o próprio objeto deste estudo. São destacados
dois trabalhos práticos, que indiretamente ajudaram a delinear, tanto a concepção artística da
performance como clarearam alguns pontos importantes.
Então, foi numa primeira experimentação chamada Buracos, que ocorreu durante a
disciplina ministrada pela Profª.Drª. Ângela Leite Lopes, durante o primeiro semestre de
2009, da pós-graduação em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFRJ, que a idéia dos
„buracos‟ foi, pela primeira vez, colocada em prática. A proposta formulada por mim e pela
figurinista Desiree Bastos, que envolveu alunos de mestrado e doutorado, foi a de explorar as
sensações e as tensões do gesto a partir de figurinos compostos por peças de roupas
costuradas. As aberturas das roupas formavam um labirinto de espaços, por serem de
tamanhos e elasticidades diferentes. Penetrar nesses espaços provocava a sensação de que os
corpos eram buracos de passagem. Nesta oportunidade prática, os participantes não traziam
nenhuma experiência com dança, o que de certa forma, não prejudicou o desenvolvimento da
proposta, pois o objetivo maior não era de fazê-los produzir partituras de movimentos ou de
fazê-los ter um domínio técnico, nem ao menos de dançar, mas de proporcionar um encontro
com sensações, desde as mais facilmente reconhecíveis até as mais desconhecidas, tentado
criar tensão entre o „interior‟ e o „exterior‟, das roupas e de seus corpos.

Fig.41: Buracos: Cássia Motta, mestranda e Marcelo Wasen doutorando em Artes Visuais- EBA.
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Este primeiro laboratório de experimentação contribuiu para o destaque de duas
questões importantes para esta pesquisa, uma que diz respeito ao pensamento de uma
insistência a abertura do corpo. E neste sentido, o tecido manipulado ao criar novas formas
denunciava os estados internos de corpos afetados reiterando o corpo em ação como espaço
de relação e de conexão. Daí surgiu a imagem em que os corpos podiam “virar do avesso” e
assim, conectar diretamente suas forças mentais e afetivas com o outro (no caso o tecido),
num ato efetivamente de integração entre eles.

Fig. 42: As sensações e ações do aluno de mestrado Leonardo Galvão e Cássia Motta.

A outra questão, interessante em "Conversas na noite", era a necessidade da utilização
de algum tipo de dispositivo que servisse de gatilho ou algo que provocasse os corpos e ao
mesmo tempo representasse um meio de ligação, de passagem ou um espaço de limiar. Assim
sendo, deveria estar de acordo com alguns aspectos tais quais: deveria provocar o interesse do
público, ser um dispositivo simples e de fácil manuseio, deveria provocar eficientemente o
encontro entre os corpos de maneira não forçosa e incisiva e envolvesse o interator de maneira
sutil à proposta deixando-o à vontade em movimentar, brincar e sentir. A partir daí, então,
foram escolhidas as pequenas lanternas e, o ambiente escuro.
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Fig. 43: Os diálogos nos encontros entre a luz e os corpos em Conversas na noite. A primeira foto sem
tratamento e a segunda com algum tratamento.

Os diálogos gerados em "Conversas na noite" iam acontecendo à medida que a
armadilha do objeto convocava a participação das pessoas, e fazia abrir um campo de
relações, no sentido de um espaço, que reverberava aspectos imateriais tais como vivacidade,
busca, prazer, ritmo, curiosidade, indagações, mobilidade, disponibilidade, desejo, ou seja, um
campo de circulação de forças mentais e físicas.

Fig.44: O buraco luminoso coincide com a boca aberta de Patrícia Pereira em "Conversas na noite".

O buraco luminoso queria formar esse lugar de entremeio, de passagem, queria
permitir certa experiência de imersão na atmosfera da dança.
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Fig.45: Passagem pela abertura da luz.

Para esta pesquisa é também importante refletir que no microcosmo da atuação
cênica, a conduta das bailarinas estava longe de estar a serviço de um formato rígido ao
roteiro proposto ou uma encenação fechada ou controlada como acontecia, por exemplo, na
execução de uma coreografia clássica mas, numa conduta aberta a partir e nas próprias
vicissitudes da sua corporeidade e dos diálogos que iam surgindo na imediaticidade da ação.
Para tanto, em "Conversas na noite", a atuação das bailarinas era, sobretudo, pautada
pela autonomia de suas ações e onde também, a seqüência de movimentos servia de alimento.
Havia uma relação constante entre a estrutura coreográfica e a improvisação, de modo que, no
interior da cena, a maleabilidade, instabilidade e instantaneidade da ação performática
permitia fazer do gesto o substrato de toda uma conversa que acontecia no diálogo intra e
entre corpos, substrato modulado, organizado no calor da ação. Era importante para o trabalho
que o gesto surgisse no imediato: para provocar, estimular a agilidade de gerenciamento
rápido e a prática espontânea e intuitiva.
A ação espontânea intuitiva não é uma ato reflexo ante um acontecimento, embora
eventualmente inclua atos reflexos. Cabe ver, nessa ação intuitiva, mais do que a
reação de um organismo humano: ela é reação de uma personalidade humana; e mais
do que uma reação, ela é sempre uma ação [grifo nosso] (OSTROWER, 2008, p.56).
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Na ação dançante em meio à multiplicidade de intervenções e imprevistos, a atuação
do bailarino era o tempo todo uma ação improvisada, ou seja, ela nunca deixava de ser
investigada e recriada, mesmo nas seqüências fechadas. Observa-se este pensamento,
também, quando o estudioso das artes cênicas Eugênio Barba (2010, p.62) comenta sobre os
três procedimentos de improvisação numa ação: uma que se refere ao momento de criação de
materiais e de criação de vida a uma sucessão de ações, outra em que improvisação se torna
sinônimo de variação de episódios já conhecidos, alternando situações, modificando a ordem
o ritmo etc. e, por último e mais sutil, no sentido de uma individuação, ou seja, a cada novo
fazer ou a cada novo pensar sobre o fazer, ser uma investigação, uma busca por algo novo,
pelo detalhe ou por outras sensações e tensões.
Assim a pretensão do corpo dançante era deixar que as interferências chegassem e
suspendessem tudo, para deixar que a atuação buscasse sempre a surpresa, o maravilhamento
em tudo e nele mesmo. Neste sentido, vivendo-as na intimidade do ser, fazendo das
interferências alimentos e não entraves e provocando-as à desintegrarem as fronteiras e
mesmo as hierarquias entre as coisas e sujeitos. Sendo assim, a experiência é experienciada
como chegada e lá, neste lugar, nada alcança o estágio da nominação porque ainda não se
torna efetivamente algo: é um Vazio que transborda um estado de espreita. O bailarino está
sempre nesta expectativa, à espreita de, na busca pelas origens, pelos estados originários das
coisas e talvez de si mesmo. Ele busca se surpreender com tudo que o afeta porque ele é um
parteiro, um explorador de raízes, um orquestrador das profundezas, um investidor que
investe nos surgimentos e nos acontecimentos de tudo.
A performance intitulada "Rio Branco", outra experiência realizada anterior ao
"Conversas na noite", também contribuiu como espaço de reflexão fundamental para
construção da atuação cênica, nos seguintes aspectos: na exploração da multiplicidade de
interferências que cerca a dinamicidade dos encontros e desencontros durante a ação cênica,
nas afetações sensoriais no corpo do bailarino e por último, na imediaticidade das
interferências e apropriações perceptivas no momento dançante.
Este trabalho corroborou com a criação do grupo ACHO 59, tendo como proposta uma
performance ciberurbana. O nome se refere a uma avenida muito movimentada localizada no
centro da cidade do Rio de Janeiro. A escolha do local para a performance se deu devido a
possibilidade da ação estar interagindo num espaço público, alterando seus micro e macro
fluxos:os micro fluxos das pessoas, calçadas, bueiros, faixas de travessias e os macro fluxos
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Foi confeccionado um blog chamado “Antonieta chegou hoje” (A.C.H.O). Endereço do blog:
www.antonietachegouhoje.blogspot.
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que constroem o todo da avenida, com seus grandes edifícios, a própria avenida e o fluxo dos
veículos. O objetivo era percorrer a avenida de um certo ponto, seguindo o fluxo principal, a
favor do trânsito dos veículos, no intuito de ser „levado‟ pela metáfora da correnteza do rio
branco.
Os participantes consistiam de alunos do mestrado, doutorado e alunos convidados da
graduação, cada qual com suas áreas de atuação contribuindo dentro das suas perspectivas: eu,
Lara Seidler, dançando, Leonel Brum interagindo e me filmando com uma câmera,
Profª.Drª.Malu Fragoso, acompanhava com uma webcam de onde a captura servia para
transmissão em rede via ustream, Antonieta Costa também registrava com uma
webcam,Andressa Martinez e Eduardo Almeida fotografando a performance, Marcelo Wasen
como criador da trilha sonora, acompanhando com laptop, Leonardo Galvão e Marcelo Viana
que também davam suporte técnico e segurança.
O interessante desta performance telemática foi a minha experiência dançante, que
evoluía pelo/no espaço, em verticais, horizontais, diagonais, de um ponto a outro,
experienciando tanto a ação do corpo nos/pelos espaços, como as ações afetivas e mentais
pelas imagens projetadas e recebidas, pelas tensões e intenções que emergiam do desejo de
agir, da sede de ir. Todas as alterações de ritmo nesse balé urbano, os pontos de inflexão da
performance, as paradas, os momentos de ativação e desativação coreográficos, a interação
com os fixos e fluxos foram conseqüências de um processo aberto e relacional entre o lugar, o
grupo, a audiência e a dançarina.
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Fig. 46: O esquema da trajetória projetado pela aluna Andressa Ferrari com a inclusão de fotos de algumas
possíveis „interferências‟ tiradas antecipadamente por mim.

Na perspectiva de um balé urbano, minha ação dançante, coreografou entre as pessoas,
alterou os fluxos. Transitando pelas interferências, intensidades individuais do desejo e da
intenção que as qualificavam enquanto trajetórias não estáticas e definitivas, como
possibilidades realimentadas pelas intensidades e ritmos de cada corpo nos instantes dos
encontros. As trajetórias, então, tornavam-se não definidas, e sim cambiantes, alternadas,
recorrentes, fluidas, “como portas que se entreabrem, sugerindo entradas para um universo a
ser descoberto (MIRANDA, 2008, p.71).
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Fig.47: Algumas interferências animavam a atuação.

Nesse mesmo sentido, ocorria a ação em "Conversas na noite". A performance era
constantemente alimentada a cada encontro com o outro, com os lugares e com as variações
do claro e do escuro, permitido pelo inesperado, pelo acontecimento e pela experiência do
instante. A ação cênica provocava a experiência do corpo e do espaço, nas suas várias
ambiências, sendo capaz de transitar por todos os lugares que se abriam em intensidades,
ritmos e fluxos diferenciados. A ação cênica se qualificava, à medida que a intensidade do
gesto criava o lugar, e o tornava visível.

Fig.48: o diálogo em "Conversas na noite": interferências e ações.
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Os gestos, neste estudo, são conexões singulares, aparições que não só revelam, como
contém a regulação de um campo de circulação de interferências, oriundo de uma atuação que
se constrói no instante da ação.

Fig. 49: Aproximações e interferências.

Em "Conversas na noite", as interferências das luzes, da claridade e da escuridão, dos
outros corpos, dos espaços que eram delimitados, convocavam o gesto. A partir dos diálogos
que surgiam dos encontros, a corporeidade filtrava, destilava o gesto para deixar falar somente
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as forças, que atravessam a corporeidade para além do gesto físico e da representação
concreta; tentando permanecer no âmbito das sensações, antes do significado e antes do
sentido. A ação era pautada eminentemente na imediaticidade das percepções e ações: o gesto
deveria surgir no imediato para provocar e amplificar a agilidade de gerenciamento rápido e
inesperado do corpo dançante em meio à multiplicidade de intervenções e imprevistos entre
os corpos.
Nas palavras do filósofo do corpo Jean Pierre Jeudy, a performance então, enquanto
expressão no “imediato”, se torna o contrário da representação:
A imediaticidade da expressão, tal qual a negação de todo distanciamento, provoca
os efeitos de contágio dos afetos, uma espécie de atração mútua dos corpos.[...] A
exibição do corpo, como exaltação de o-que-pode-o-corpo, vivida na sua
imediaticidade de expressão, permite uma reflexão intelectual sobre a ficção de um
mundo que não seria mais dominado pelo poder único das representações... (JEUDY,
2002, p. 110).

Fi

Fig.50: os diálogos nos encontros em Rio Branco.

Outro ponto comum entre as duas experiências performáticas ("Rio branco" e
"Conversas na noite") era que a atuação dançante, mais do que deslocar-se, girar ou saltar,
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relutava em expressar emoções, ou qualquer gesto representativo ou até mesmo figurativo. A
tentativa da ação performática era de, ao dançar, procurar afastar emoções reconhecíveis ou
referências simbólicas convencionais, para evocar o gesto como diálogo do físico e das forças
perceptivas que invadiam e saíam. É possível dizer que a intenção era a de alijar qualquer
referencial reconhecível, representação, forma convencional, significação ou até mesmo
emoção precisamente concebida; deixar as sensações, as percepções e pensamentos serem
experimentados e projetados.
É preciso ir dentro da matéria, se afogar e compreendê-la por dentro. Os verdadeiros
pensamentos nascem no toque. Há algo de espiritual nas mãos. Enfiando na matéria,
o pensamento vem nos libertar. O espírito não é o contrário do corpo mas algo que
sai dele, volátil: há um elo invisível, uma passagem não vista entre as coisas. Gosto
de pegar os pensamentos com as mãos. Sou um escritor praticante (NOVARINA,
2003, p.36).

A forma de atuação performática que delineia uma forma peculiar de conduta da qual
é falado, concorda também com o que Pavis (2008) descreve da atuação de um performer:
Enfatiza-se a efemeridade e a falta de acabamento da produção, mais do que a obra
de arte representada e acabada. O performer não tem que ser um ator
desempenhando um papel, mas sucessivamente recitante, pintor, dançarino e, em
razão da insistência sobre sua presença física, um autobiógrafo cênico que possui
uma relação direta com os objetos e com a situação de enunciação [...] num sentido
mais específico, o performer é aquele que fala e age em seu próprio nome (enquanto
artista e pessoa) e como tal se dirige ao público, ao passo que o ator representa sua
personagem e finge não saber que é apenas um ator de teatro. O performer realiza
uma encenação de seu próprio eu, o ator faz o papel de outro (PAVIS, 2008, p. 284285).

Neste sentido, há uma diferenciação entre a conduta da dança moderna e a da dança
atual. Há concordância com o artista e filósofo Kenneth King (2004), quando ele diz que esta
nova geração de dançarinos afasta do movimento as conotações emocionais, criticada por
alguns como forma de desumanização, e as expressões faciais esvaziadas como meio de se
intensificar a presença objetiva mas, esta pesquisa não concorda quando ele observa que essa
forma de agir “elimina a tensão e o significado subjetivo da dança” (KING in BATTCOCK,
2004, p. 157). Efetivamente, acredita-se que a tensão é realocada em outro lugar distinto das
emoções descontroladas, justamente no que este mesmo autor nos indica: na conexão entre
executante e ambiente, entre bailarino e espectador, no relacionamento e nos encontros que
vão se dando ao longo da ação. Contudo, ainda é possível observar nos mínimos âmbitos da
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„encenação de seu próprio eu‟, como coloca Pavis outra camada de relações onde atuação de
forças e movimentos se tensionam.
Segundo pesquisador e performer Renato Cohen (2007), existe um paradoxo atuando
sobre o que ele chama de Comediante60 da performance, pois há dois tipos de condutas, um
em que tende o ator ao “ser ele mesmo” e outro que o tensiona a representar algo ou a
constituir outro ser (a personagem) em tempo simultâneo. Segundo o autor, a representação é
o caráter ficcional, em que o espaço e tempo remetem a um outro momento num sentido
ilusório e a atuação tensiona e se afasta dessa esfera ilusória. Essa colocação é muito
importante, pois faz perceber em que lugar, ou não lugar se realocam as tensões “eliminadas”,
segundo King. Segundo Cohen, o atuante está constantemente se utilizando desse paradoxo da
representação e da apresentação, gerando um campo de tensões peculiar do ambiente de não
definições em que participa a arte pós-moderna.
Entre a “representação” e a “atuação” abre-se um espaço para possibilidades, como a
improvisação e a espontaneidade: “é neste limite tênue também que vida e arte se aproximam.
À medida que se quebra com a representação, com a ficção, abre-se espaço para o imprevisto
e, portanto, para o vivo, pois a vida é sinônimo de imprevisto, de risco” (COHEN, 2007, p.
97). Por outro lado, segundo o autor, o desdobramento ainda é maior, pois, mesmo
representando, o ser ainda está lá, a quem a personagem pertence, no outro extremo, mesmo
atuando como si mesmo já existe um pensamento que o diferencia de uma condição
completamente espontânea, portanto já há certa representação, uma representação de si
mesmo. Sendo assim, o performer e, por conseguinte toda uma geração de artistas da dança
atual parece fazer da aproximação com sua própria organicidade a sua máxima, vasculhando e
brincando de, não somente ajustar certa conformação de forças, mas de provocar efetivamente
as tensões, os embates e as fricções.
Mesmo que a personagem seja autorreferente (o ator representando a si mesmo).
Ainda assim haverá o desdobramento. Segundo, porque sempre que estamos atuando
(e isto é extensível para todas as situações da vida) existe um lado nosso que “fala” e
outro que observa. Essas situações-limites não são da esfera do humano, ou se são,
pertencem àqueles momentos de transcendência, visualizados por Artaud e atingidos
por seres privilegiados em momentos de oniconsciência, de perda do ego individual,
denominados pelos orientais como samadhi. (COHEN, 2007, p. 96).

Em "Conversas na noite", é pretendida uma aproximação a este desdobramento: no
bailarino uma convergência daquele que fala e daquele que observa, mas sem seu
60

Cohen se refere a Diderot, que chama de Comediante o ator.
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direcionamento a uma personagem e sim ao próprio diálogo. No sentido de Cohen, seria a
representação de si mesmo, porém indo além, ou seja, pensamos na atuação como um
processo contínuo de construção e desconstrução de si mesmo, ou talvez menos em
representar algum si mesmo e mais em tornar visíveis as forças que circulam na ação
dançante. Desta forma o diálogo com os outros corpos pode acontecer: a atuação de um corpo
que incorpora nele e através dele um conjunto de vários corpos que jogam e que se
alimentam. Na resultante dessa representação de um campo de forças, o gesto potente se torna
um processo, um campo onde vários corpos ajudam a construir, porque parecem passar pelo
interior do bailarino, que, quase, somente tem o trabalho de organizar ou intensificar. O gesto
parece se tornar lugar de atuação coletiva, onde a dancidade pode, assim, ser alimentada: num
gesto em que dizemos grosso modo “não há nada a dizer”, apenas provocando presenças,
encontros e um gesto que se “abre” para deixar à mostra as forças que o alimentam, ou seja,
um gesto mais para ser sentido do que propriamente ter um significado definido, tal como fala
Novarina do ator e absorvemos para a dança:
O ator que entra sabe muito bem que há sempre algo melhor para se fazer do que
fazer alguma coisa. Ele sabe que não vai cometer nada, nem exprimir, nem agir, nem
executar. Sem partitura, sem percurso obrigatório, nem bailarino, nem músico, o ator
só comete desação. Não há nada para ser representado (NOVARINA, 2005, p.37).

Os múltiplos movimentos e forças circulantes que revigoram o bailarino, que o
desestabilizam, retiram-no de uma certeza da precisão cirúrgica, mas o colocam sempre em
tentativas de ajustes: a cada encontro consigo e com o outro uma ação momentânea, uma
tática, um acordo entre o psíquico-físico e o meio, que leva o bailarino sempre a uma
renovação e a um frescor no próprio gesto.
Então, parece ser na experiência em si, no movimento em si, nas qualidades
intrínsecas ao próprio movimento humano e do meio que se articula em um jogo com a
temporalidade, a espacialidade, a intensidade e a forma, os alimentos de um corpo que dança.
Deste modo, foi importante, nesta pesquisa, construir uma ação performática que isso fosse
experimentado: deixar as interferências, imprevistos e trocas afetivas provocarem e
alimentarem o momento dançante e as modulações qualitativas do gesto, citadas acima.
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Fig.51: Os gestos. (Im. Doc.)

Outro aspecto equivalente a ação performática: do jogo tenso entre a presença do ser
do bailarino e aquilo em que ele se metamorfoseia (outro tipo de presença). Transformar-se
em “campo aberto” num ser perfurado, vazado; apenas. Não em uma personagem mas, em
uma passagem. Jogar com aquilo se o corpo encontra: analisá-lo, pensá-lo, misturá-lo às
emoções de fundo, as sensações, as imagens, à mecânica física e cuspi-lo em um gesto
misturado de tudo isso, gesto feito de qualidades e de um campo de circulação de forças que
num instante, converge.
No sentido de trabalhar o e no movimento, como material suficiente, a expressão
facial da bailarina parecia se tornar neutra, próxima e ao mesmo tempo distante, o corpo sai
de cena e os músculos, esforços e percepções são contaminações do mundo que só falam, ou
criam sentido, porque estão sendo dançados ali naquele momento. Num jogo da consciência e
inconsciência, o gesto alterna do lento, concentrado, carregado de mensagens tônicas e de
gestos rápidos e frenéticos, como os fluxos alternados. Como se o corpo inteiro estivesse
carregado de afetos, o olhar é concentrado, tenso, atento e dirigido para “dentro” e para
“fora”, ou melhor, para as “passagens”. Há certo foco no olhar que se deixa por vezes se levar
pelas muitas inferências que cercam o corpo; e ocasionalmente, num fechar dos olhos uma
certa vontade de não ver o que lhe cerca, para deixar-se sentir as coisas, as pessoas, os
lugares. De alguma forma parece que a visão é falha, parece que não efetivamente o que se vê
são borrões, coisas nubladas, uma fumaça de cores, de espaços, de formas e de pessoas
circulantes. Para explicar este estado de consciência que modulam o comportamento do
bailarino durante a ação, Lapierre indica também:
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Como descrever esse estado de consciência? É muito difícil exprimir com palavras e
de fazer compreendê-lo àquele que não o viveram. Trata-se de uma consciência
difusa, “crepuscular”, estar acordado e viver um sonho em que o imaginário se
sobrepõe ao real, e tende a substituí-lo [...] Uma modificação significativa do tônus e
da gestualidade [...] Como se o corpo inteiro estivesse carregado de afetos[...] O
olhar é concentrado, tenso, como que dirigido para dentro, mas muito penetrante. Há
como que um estreitamento do campo visual, eliminando tudo aquilo que é estranho
a uma relação que mobiliza totalmente a atenção e o investimento afetivo
(LAPIERRE, 2002, p.219-220).

Fig.52: Querer fazer corporeidade tronar-se translúcida, em prol das forças em "Rio Branco" e
"Conversas na noite".
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III CAPÍTULO
DIÁLOGOS SENSORIAIS

Em "Conversas na noite" o jogo de trocas afetivas entre bailarinos e espectadores
queriam gerar tensões que convocam a pensar as luzes das lanternas como indicadores de um
campo visual de ação perceptiva e de criação imagética, tanto por parte do bailarino como do
interator. Neste capítulo, portanto, será permitida a passagem pelo campo das imagens e das
sensações fazendo com que a discussão alterne entre a poética e a análise.
As relações e diálogos entre as corporeidades e o meio, despertadas nos encontros e
nas passagens, permite, também, aprofundar o aspecto em que os corpos dançantes eram,
apesar de quase não se tocarem, tanto visíveis quanto táteis e, em simultâneo, geradores e
receptores. Porque, o que se via também se tornava tangível e o jogo de luzes e corpos
apresentava o jogo do visível e do invisível assim como o jogo de quem toca e é tocado. O
pensamento fenomenológico de Merleau Ponty é citado pelo filósofo francês Geoges DidiHuberman também sobre a integração dos sentidos, que nos confere o visual como uma
experiência tátil:
Precisamos nos habituar a pensar que todo visível é talhado no tangível, todo ser
tátil prometido de certo modo à visibilidade, e que há invasão, escavalgamento, não
apenas entre o tocado e quem toca, mas também entre o tangível e o visível que está
incrustado nele (PONTY apud HUBERMAN, 1998, p.31).

Nesta perspectiva, esta performance também reflete sobre equivalências com a noção
de contato em Laban (1978). Para o estudioso do movimento, as interações também são da
ordem dos contatos e dos relacionamentos referentes a alguma coisa, seja algo no espaço, ao
redor ou no seu próprio corpo. Nos estudos de Laban, os contatos ganham uma ambiência
sensorial: é preciso para tal, a preparação, o contato propriamente dito e o soltar, que não se
resume ao feito em si, efetuado pela mão, mas estão recheados de "olhos" e "ouvidos"
voltados para um ponto interessante e, "narinas" e "línguas" sedentas do encontro.
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Fig.53: O encontro com o pipoqueiro em Rio Branco.

É evidentemente que os contatos podem ser de inúmeras formas, como entre as partes
dos corpos de um ou mais bailarinos, podendo suscitar combinações com as intensidades do
fraco e do forte, permitindo as qualidades dos toques, das carícias, do massagear, do
empurrar, do puxar ou cutucar, por exemplo. Também nas aproximações e afastamentos, que
modulam espacialmente os encontros (para mais íntimo ou mais distante); relações espaciais
diretas ou indiretas, que direcionam a atividade sensorial e motora; utilização de objetos,
materiais sonoros, luminosos ou tecnológicos que estimulam o contato físico e sensorial entre
corpos; jogos de duplas e grupos; utilização do solo, das partes do corpo como relações em si
mesmo.
Todavia, "Conversas na noite" quer anunciar que a dança parece trazer consigo o
mistério de ressoar a corporeidade e, por isso, os contatos que são discutidos aqui, querem
indicar a intrigante transformação que o corpo adquire numa atuação potente quando dança.
Porque o momento dançante parece não mais ser aquele que se comporta no cotidiano, mas
um intensificador de acontecimentos, imagens e de sensações.
Durante a performance, as bailarinas administravam os focos de luz como canais que
traziam informações de outros corpos (interatores) e ao mesmo tempo, utilizavam estas
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formas luminosas como material de formulação de suas respostas gestuais. O canal luminoso,
também pretendia indicar que aquele corpo dançante era quem administrava o fluxo de
acontecimentos e se tornava o responsável pela instauração de um campo de forças que
animava e conectava afetivamente e sinestesicamente os corpos.

Fig.54: A formulação dos gestos nos encontros. (Im. Doc.)

O contato neste estudo, então, se revela por dois âmbitos simultâneos: o contato que o
bailarino gerencia na e com sua corporeidade e aquele que ele estabelece com o outro.
Entretanto, é a maneira como ele é estabelecido que qualifica o gesto e o espaço que ele
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engendra, porque o instante do contato contém nele mesmo algo de passageiro que, ao mesmo
tempo que o inunda de movimento por dentro, o desestabiliza como efêmero.

Fig. 55: O encontro entre bailarinas e interatores em "Conversas na noite".

No modo como é pensada a poética desta performance, o gesto parece ser onde tudo se
encontra e entra em contato mas, parece um contato que ultrapassa o ato físico e faz conectar
as ambiências da mente e da afeição se prolongando nos corpos e alimentando o campo de
tensões em que o bailarino se empenha em criar.

Fig.56: Em algum momento, os corpos se misturam. A segunda foto sofreu algum tratamento.
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Para a bailarina, o momento em que as luzes focalizam seu corpo, suas as partes
iluminadas eram um misto de "bocas" também querendo falar, "ouvidos" querendo ouvir ou
corpos querendo ser tocados. Todos os "cantos" do corpo parecem ter uma certa relação de
autonomia e dependência e na ação dançante, eles parecem escutar os encontros das luzes e
dos corpos para construir ali, no calor daquele instante, o gesto.
Ao ocupar-se de si nesta experiência rica em qualidades circulantes, a atuação
dançante queria criar a poética das forças opostas que parecem esgarçar o bailarino para
muitos lados: esticam, deformam, puxam, formando um espaço de contra-forças, um espaço
tenso. Por este viés, a fala da bailarina não quer dizer, senão, desse momento intenso e
sensível, dessa escuta em potencial, dessa posição à espreita onde tudo está ainda para ser
dado.
No instante dos encontros, o gesto converge e permite o acesso a esse lugar onde tudo
parece deixar revelar um silêncio participante. Assim, as entradas da força querem criar a
imagem das "bocas" querendo falar, ao mesmo tempo que querem calar, para que o silêncio
do diálogo seja ouvido, para o encontro intra e entre os corpos aconteça.
Todos participavam da conversa, o diálogo era gerado nesta tensão entre o
prolongamento do gesto da bailarina e ao mesmo tempo do prolongamento do movimento de
iluminar do espectador, formando um corredor de comunicação sensorial. Daí, a cena ia se
constituindo, através dos encontros multisensoriais, das ressonâncias dos gestos, das
espacialidades que se criavam, ressoavam, até provocar, forçar o espaço a se tornar visível.
É possível observar, também, esta intensificação do corpo, do movimento e do espaço
no que o estudioso do teatro Eugênio Barba (2010) denomina de ações orgânicas do ator:
Pensar na sua presença cênica como energia pode sugerir ao ator a idéia de que sua
eficácia depende do quanto possa forçar o espaço do teatro e os sentidos de quem
observa. Assim, em vez de dançar com a atenção do espectador, ele a bombardeia e a
distancia. Decidiu expandir sua potência, trabalhar com toda a sua energia, mobilizála. E justamente por isso, não está decidido. (BARBA, 1994, p.78).

Em consonância com os apontamentos de Schilder sobre ativação do visual e do
cinestésico como atividade democrática, Barba destaca que a sensação corporal não se limita
ao corpo de quem se move mas, igualmente, provoca efetivamente afetações em todos os
presentes através do visual e da cinestesia:
...a cinestesia é a sensação corporal interna dos próprios movimentos e tensões e
também dos movimentos e tensões dos outros. Isto quer dizer que as tensões e as
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modificações do corpo do ator provocam um efeito imediato no corpo do espectador
(BARBA, 2010, p.57).

Esse esclarecimento é interessante, neste momento, porque alimenta a discussão sobre
a possibilidade da dancidade surgir como um instante tão potente que pode em algum nível,
conduzir à uma experiência integrada entre sujeitos e objetos. Pelo pensamento de Barba
sobre o que ele chama de ação orgânica do ator/bailarino, os interatores podiam sentir, de
algum modo, a ação dançante.
O visível e o cinestésico são indissociáveis: aquilo que o espectador vê produz nele
uma reação física, a qual, sem que ele saiba, influencia sua interpretação sobre o que
vê. Essa relação entre dinamismo do ator/dançarino e dinamismo do espectador
também é chamada de „empatia cinestésica‟(BARBA, 2010, p.57).

Isso faz refletir, quando, ao assistir um espetáculo, seja de qualquer natureza, é
possível sair com uma sensação específica tal retratada na cena assistida. Na ação dançante,
parece que há uma troca efetiva de sinais que não só atingem o corpo do espectador, mas o faz
sentir o sentimento pelo qual o bailarino se alimenta porque, como poderá ser visto adiante,
toda sensação está vinculada, em algum momento, a uma disposição física, seja em que nível
for e vice-versa.
No último momento de "Conversas na noite", há um jogo entre os bailarinos e os
espectadores (de um brincar com o gesto do outro, através do foco iluminado pela lanterna)
na tentativa justamente de representar e instaurar a possibilidade do espectador penetrar num
campo de forças e fazer desse momento, um efetivo campo de circulação de dancidades.
Deste modo, seria possível pensar que todos os corpos podiam dançar em algum nível.
Esse processo de contágio entre os corpos é comentado por Suquet (2009, p.538 e 539)
se referindo aos estudos de analista de movimento Hubert Godard. Ele também denomina de
empatia cinestésica a sensação interna dos movimentos do próprio corpo ou a ressonância
produzida com a mudança do estado corporal do bailarino que é capaz de atingir o espectador.
Suquet ainda menciona os estudos da neurociência atual que admitem a existência dos
“neurônios espelho”61 que confirmam a interconexão direta entre a capacidade da imagem
mental do movimento e a reorganização e ativação dos circuitos neuromusculares.

61

Alguns estudos recentes, iniciados por Giacomo Rizzolatti e colaboradores na década de noventa, e explorados
nos dias de hoje, por neurocientistas, indicam a existência dos chamados “neurônios espelho”, capazes de
explicar a relação de trocas efetivas entre-corpos. Esse estudo interessa neste momento, porque alimenta nossa
discussão sobre a possibilidade de, na interação entre os corpos durante "Conversas na noite", a expressão estado
de dancidade, querer dizer de um estado que perpassa os corpos proporcionando efetivamente um contato
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Fig.57: Os diálogos sensoriais. (Im. Doc.)

Destarte, é possível pensar na possibilidade do estado de dancidade progredir nas mais
sutis atividades da mente e do físico e poder ser modulada em níveis de intensificação no
corpo dançante e mesmo tocar os outros corpos presentes, a partir de um insistente
investimento num gerenciamento de forças que circulam e alimentam a experiência da do
sensorial e aí, onde os espectadores possam sentir, de algum modo, o esforço do bailarino quando dança. Os
estudiosos Allan Pablo Lameira, pós-graduando do Programa de Neuroimunologia do Departamento de
Neurobiologia da UFF, Luiz de Gonzaga Gawryszewski, docente do Departamento de Neurobiologia da UFF e
Antônio Pereira Jr., docente do Departamento de Fisiologia do Centro e Ciências Biológicas da UFPA discutem,
no artigo Neurônios Espelho (2006), que as pesquisas, que começaram com macacos, demonstram que quando
uma ação é observada, os neurônios espelhos são ativados nas áreas fronto-parietais, permitindo que a ação seja
compreendida e simulada em níveis inconscientes, pois a transmissão neuronal é facilitada para os músculos
associados com a realização desta ação. Segundo os autores, essa possibilidade de efetivamente se conectar com
a ação de outra pessoa permite a compreensão das intenções que cercam o movimento observado: “Se alguém
faz um movimento corporal complexo que nunca realizamos antes, os nossos neurônios espelho identificam no
nosso sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e musculares correspondentes e tenderemos a imitar,
inconscientemente, aquilo que observamos, ouvimos, e percebemos de alguma forma” (Lameira, Gawryszewski
e Pereira Jr, 2006, p.129). Isso propicia refletir sobre quando vamos assistir um espetáculo seja ele, de qualquer
natureza, e saímos com uma sensação específica tal, retratada na cena assistida. Na ação cênica do bailarino,
parece que há uma troca efetiva de sinais que, não só atingem o corpo do espectador, mas o faz sentir o
sentimento pelo qual o bailarino se alimenta, porque como será visto adiante toda sensação está vinculada, em
qualquer instância, a uma disposição psicofísica, seja em que nível for. Lameira, A. P., Gawryszewski, L. G., &
Pereira Jr., A. (2006). Neurônios Espelho. Psicologia USP, 17(4). 123-133. Artigo on-line, endereço eletrônico:
www.scielo.br/pdf/pusp/v17n4/v17n4a07.pdf, acessado em 16 de julho de 2010.
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mover. Godard (1995, p.17) descreve as mínimas ações psicofísicas do bailarino ainda não tão
visíveis como “pré-movimento” (será abordado mais adiante). Este estudo concorda com a
presença de tais atividades mais sutis, entretanto, aqui, não com o termo, pois o movimento
não é pensado na possibilidade de uma etapa anterior mas como presença constante, já que é a
condição intrínseca da existência humana e, por isso, não faz sentido haver um prémovimento, no sentido de algo que acontece antes do movimento62. Contudo é entendido que
a utilização deste termo deseja apontar o lugar das sutilezas, onde a corporeidade pode ser
pensada em profundidade: desde as camadas mais superficiais e visíveis até as camadas mais
íntimas, interiores e sutis.
A questão do contágio entre os corpos vai um pouco mais adiante no que diz respeito a
própria concepção da dança atual, segundo a estudiosa e professora, Rosa Cristina Primo
Gadelha (2010, p.39). Ela descreve a própria natureza da dança atual como um
“agenciamento” de diferentes práticas no corpo, citando o conceito do filósofo Gilles Deleuze
(1998), no qual o “agenciamento” é o co-funcionamento entre heterogêneos sendo, nesta
relação, que os diferentes discursos compõem a peculiaridade da dança nos dias de hoje. Para
Gadelha, a dança atual incorpora também as formas e estilos de danças do passado, bem
como, com as práticas da performance, sendo esta última, no sentido da importante ênfase no
corpo, na pessoa e no processo de criação.
Este “agenciamento” entre práticas e pensamentos é na dança, de ordem dinâmica,
aberta em constante construção e diálogo, à medida em que ela se caracteriza, hoje, pelo
encontro de uma multiplicidade de corpos e linguagens. Ainda segundo a autora, este tipo de
“agenciamento”, também engendra efetivamente um processo no corpo e na experiência
dançante, fruto de um processo de “abertura” da dança a partir, principalmente, das conquistas
da dança moderna, que conferem um primeiro passo na consolidação do pensamento da dança
por si mesma, assim como para um pensamento sobre o corpo e o gesto dançante. Desta
maneira, o corpo foi e, ainda em curso, vai se tornando lugar de investimento e de
agenciamento entre forças que, segundo a autora, se inscreve num “plano profundo”, explica
Gadelha:
Em dança, movimento, imagem, forma do corpo se agenciam sobre um mesmo
plano. As práticas que fazem a dança contemporânea juntam-se justamente pelo
corpo, em torno da maquinaria de cada corpo. As imagens tocam os corpos porque
elas intervém sobre isso que chamamos „plano dos corpos‟. Esse plano não repousa
sobre a superfície corporal. Ele é, ao contrário, denso, espesso, consistente como a
62

Este termo "pré-movimento" pode despertar certa confusão, no sentido em que pode remeter a algo que
acontece antes do movimento e, por isso, não optamos pelo termo.
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matéria corporal. O „plano dos corpos‟ indica uma certa perspectiva do corpo, um
certo nível que difere do „plano de representação‟ dos corpos (GADELHA, 2010,
p.46-47).

Seguindo o pensamento, a dança se constitui não somente na superfície do corpo, na
idéia de um corpo, mas ele é construído com e em todas as suas “camadas”, com todo o seu
orgânico e as práticas contemporâneas da dança se valem de todos estes atravessamentos,
conferindo ao corpo em todas as suas instâncias, material de trabalho. A dança atual convoca
a insistência em tornar visíveis estas forças do e no ato artístico, que estão cravadas no corpo
e no gesto singular de cada um. Ela torna a atuação dançante uma busca incessante de
captação de forças ou mesmo de dilatação destas forças, provocando certa atuação autoreflexiva, como se o corpo fosse efetivamente um buraco de passagem. "O agenciamento da
dança contemporânea se compõe no corpo-dançante, que polariza as práticas heterogêneas e
as fazem em conjunção, dando-lhes consistência" (GADELHA, 2010, p.41).
Neste trabalho, é neste “plano dos corpos” que se desenvolve a exploração da atuação
do bailarino, são nos 'buracos' do corpo que queremos discutir as relações, os encontros e os
contatos. Gadelha, através de um pensamento deleuziano, nos conforta muito claramente e
pertinentemente:
O plano dos corpos da dança é um plano intenso e essencialmente dinâmico: é um
“campo de forças”, de relações de força. Essas forças em relação entram em
“composição”63. Esse plano imanente, de composição, é a base de uma ontologia
materialista e intensiva na qual toda forma se manifesta a partir de uma relação, de
uma composição de forças. Com efeito, o plano de composição se constitui de
relações de movimento e de repouso, de velocidade e de lentidão, produzindo-se nas
formas do corpo e da dança (GADELHA, 2010, p.49).

Assim, o gesto sai do lugar de ser constituído para se tornar sendo constituído, ou seja,
ele incorpora o trânsito, o lugar de um entre e se apresenta como processo em devir,
alimentado pelo movimento e tensão do seu ir e vir dentro e fora dos corpos. O gesto é
organizado através de um campo de encontros inesperados, pois a cada acordo, é um novo
gesto que aparece; o mesmo acontece no âmbito da cena: a cada encontro entrecorpos, surge
uma nova qualificação do lugar e se renova a poética do espaço. É neste encontro que se cria
o visual da cena: não se sabe mais se somente no gesto corporal do bailarino, se no
movimento do espectador, ou na organização espacial que se forma. Talvez nas forças que
interferem e impulsionam o mover dos corpos, na circulação das forças.

63

“Composição” no sentido deleuziano, as forças são sempre muitas e nesta relação entre elas forma-se um
campo de consistência, formando a “composição”.
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3.1 A dança das imagens e sensações

O bailarino está sempre se reinventando, criando e provocando seus limites e
revelando algo de invisível e misterioso. A sua atividade concerne em trazer ao visível algo
ainda escondido e para isso ele necessita investir em abrir-se para experimentar
profundamente a própria experiência seja ela qualquer, visando mais do que qualquer objetivo
mas, objetivando provocar sensações e intuições profundas na própria vivência de algo. Isto
quer dizer que ele procura maravilhar-se e estimular-se com o próprio ato de experienciação
que se dá por instantes ricos de afetações e, assim, ele ocupa-se de si e inquieta-se com tudo
que chega e com tudo que vai, não importando o "para quê", e sim a experiência em si. Ao
estar experimentando sempre novas relações do e a partir do corpo, a dança se torna jogo de
provocação dos limiares da sua corporeidade e vertigem no mundo infinito das sensações e
imaginações.
Como todo artista ele toma esse risco de bisbilhotar nas zonas de limites de seu ser:
é verdade que nos processos de criação, é o desenvolvimento de uma coreografia e
pode ser mesmo em todo o movimento. Contrariamente, o comportamento científico
que visa a definir, o comportamento artístico só pode ser infinito. É lá que reside a
vulnerabilidade dos artistas, traduzidos às vezes em termos de „sensibilidade‟
(LESAGE, 1992, p.244).

Na experiência de um campo de circulação de forças, a potência do gesto engendra a
corporeidade em criações ilusórias, “onde não lhe resta absolutamente nenhuma realidade,
nenhuma matéria intransformada, mas apenas elementos, seres vivos criados, centros de força
e sua interação” (LANGER, 2006, p. 195). Assim as imagens que emergem dos "buracos
negros" dos gestos e transitam pela cena alimentam o surgimento de figuras sensoriais, como
as Figuras do pintor irlandês Francis Bacon (1909-1992). Destarte, as corporeidades
dançantes, no seu esforço intenso sobre si mesmas, provocam as mutações do seu corpo de
modo que o espírito tende a 'sair pelos seus buracos‟, como fala Deleuze (2007) sobre o
pintor: “o corpo não espera apenas algo da estrutura, ele espera algo de si mesmo, ele faz um
esforço sobre si mesmo para se tornar Figura” (DELEUZE, 2007, p.23).
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Fig.58: Corpos sensoriais. Auto-retrato, 1972. Óleo sobre tela, 35,5x30,5 cm. Coleção particular, Suíça.

Francis Bacon era um dos maiores pintores contemporâneos. Provocador, ele
trabalhava a imagem de forma racional e irracional, pondo em cheque a concepção da
aparência ilustrativa ao distorcê-la vigorosamente, produzindo um entremeio agônico entre
aquilo que se percebe como uma face e aquilo que o distancia pela irracionalidade da
distorção. É construído um aspecto tenso pela total recusa a entrega ao abstracionismo ou pela
total ilustração real do homem. Talvez um jogo misto de homem-coisa ou homem-força. Um
jogo que Bacon classifica como arte: o que o homem usa para se distrair e que se dificulta à
medida que o artista tenta se aproximar do genuíno e se esforça em envolver o espectador em
diversas áreas do sentimento. Talvez, por isso, em sua admiração por Velásques: “ele tenha
conseguido ficar tão perto daquilo que chamamos de ilustração e, ao mesmo tempo,
conseguido deixar tão à mostra as coisas mais profundas e fortes que um homem pode sentir”
(BACON, apud SILVESTER, 1990, p.28).
O homem afetivo de Bacon, que se situa fora e ao mesmo tempo dentro de si, naquele
deserto por onde ele viaja, não está mais preocupado em descobrir-se, mas em inventar-se.
Bacon, então, não abandona os olhos, as orelhas mas os transfigura pela irracionalidade a fim
de alcançar a força da imagem. Bacon não pretendia representar objetos, histórias ou
personagens mas, apresentar uma Figura – não figurativa – desfigurada pelas forças invisíveis
que transitam. A Figura, portanto, seria a captação da força, um encontro potente.
A pintura de Bacon perpassa por um caminho sensitivo. As imagens são a matéria
originária que se realiza ou procura se realizar como mínimas instâncias fabris; como na
construção de „peças-fantasmas‟ em corpos irreais. Suas imagens são resultado de uma
distorção que leva a uma percepção maleável da figura: ao piscar de olhos, a imagem se
transforma e sua maleabilidade modifica constantemente a sua aparição. A busca por algo faz
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escapar o que quer capturar, pois a aparição das imagens corporais são irrupções constantes e
incontroláveis das imagens que subvertem a ordem das representações.
Suas figuras tendem a ser esculturais, pois mostram uma tensão implantada ao objeto.
Ela quer se projetar para fora do quadro, vencer a barreira da bidimensionalidade e se expor
ao espaço tridimensional. Efetivamente, ele o faz, porque suas figuras são do âmbito das
sensações.

Fig. 59: Vestígios de um corpo em Painel da esquerda de 61.

É no embate entre a imagem reconhecível de um corpo e a tentativa de se afastar disso
que Bacon imprime e dilata a tensão das forças, responsáveis pela sua obra que toca os
sentidos. Da mesma forma, Cunningham convocava em seus trabalhos coreográficos a ruptura
com a representação. Para ambos, é neste jogo tenso pelo distanciamento de um corpo natural
e reconhecível que é possível a pronuncia dos impulsos e da presença do corpo.
Em "Conversas na noite", também não havia nada a ser representado, apenas a
aparição do gesto como algo que se abre para fora e para dentro do corpo, criando um buraco
por onde o corpo podia de desprender de si mesmo, até se tornar transparente. Na
performance, o bailarino escapava da luz para o escuro e do escuro para luz para dizer que o
estado de dancidade é o estado de insistência em gerenciar este entremeio de movimentos e
incansáveis relações e, nesta intensificação das passagens pelo entre, que a corporeidade
dançante tem o dom de se metamorfosear.
“Metamorfosear-se” no ato dançante tem duas vias: deixar o dentro sair, virando-se do
avesso para mostrar o embate entre as forças do movimento que sai e as ressonâncias do
pensamento e, ao mesmo tempo, desprender-se dos estereótipos de si mesmo, alargar-se,
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inquietar-se, extrapolar-se, não se reconhecer, criar-se outro, desterrritorializar-se64, sair da
zona de conforto e buscar novas formas de perceber a si e o mundo. Os padrões corporais são
aqueles processos que se constroem com a ajuda de sensações e percepções, mas as emoções
são suas maiores fontes, segundo Schilder. O bailarino como um radar hipersensível é capaz
de captar e vigiar todas essas informações de seu próprio corpo e do meio para trabalhá-las,
subvertê-las, fazendo-as liberar o corpo. Ele é capaz de esgarçar os limiares do corpo e da
mente encontrando as forças que ainda não tem “nome” dando visibilidade a sua presença.
Num belíssimo resumo, Novarina declara:
O corpo do ator é seu corpo-de-dentro(...)seu corpo profundo, interior sem nome,
sua máquina de ritmo, ali onde tudo circula torrencialmente, os líquidos (quimo,
linfa, urina, lágrimas, ar, sangue), tudo isso que, pelos canais, pelos tubos, as
passagens de esfíncteres, desaba nas encostas, volta a subir apressado, transborda,
força as bocas, tudo isso que circula no corpo fechado, tudo isso que enlouquece,
que quer sair, fluxo e refluxo, que, de tanto se precipitar nos circuitos contrários, de
tantas correntes, de tanto ser levado e expulso, de tanto percorrer o corpo todo, de
uma porta fechada à boca, de tanto, acaba encontrando um ritmo, encontra um ritmo
de tanto, decuplica-se pelo ritmo – o ritmo vem da pressão, da repressão – e sai,
acaba saindo, ex-criado, ejetado, jaculado, material (NOVARINA, 2005, p.20).

É possível ver na pintura de Bacon outra ideia: “Com efeito, seria um erro acreditar
que o pintor trabalha sobre uma superfície em branco e virgem. A superfície já está investida
virtualmente por todo tipo de clichês com os quais torna-se necessário romper” e lutar contra
esses clichês, é deixar as marcas manuais do acaso e da insistência sensível fazerem com que
o corpo dançante promova uma independência e passe a serviço de outras forças, traçando
marcas que não dependam mais de nossa vontade nem de nossa vista (DELEUZE, 2007,
p.19), desestabilizando assim, por vezes, o rígido controle.
Na experiência de estar dançando, existem momentos em que parece que a
sensibilidade do corpo vai galgando níveis, e a cada nível que o envolvimento psíquico e
corporal adquire, na insistência da dança, o controle vai se dissipando por todo o corpo e, ao
64

Para Deleuze e Guattari, o espaço é pensado como aberto, construído por localizações através da sucessão de
infinitas operações locais sem delimitações, assim o movimento torna-se perpétuo, sem ponto de partida ou
chegada. Neste sentido, desterritorializar-se "é a operação da linha de fuga" e a reterritorialização é o movimento
de construção do território (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.224). Ambos são concomitantes e indissociáveis.
Assim, metamorfosear-se refere-se a possibilidade de criar outros movimentos, que podem surgir em qualquer
ponto de relação intra e entre corpos. Para criar algo novo, é necessário romper com o território existente,
criando outro. Segundo o pensamento deleuziano, neste processo, os elementos constitutivos do território
também operam uma desterritorialização: "nunca nos desterritorializamos sozinhos, mas pelo menos de dois em
dois e, principalmente, toda desterritorialização é acompanhada de uma reterritorialização(...)Isto significa dizer
que a vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, estamos sempre
passando de um território para outro, abandonando territórios, fundando novos". Artigo on-line A
desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari de Rogério Haesbaert e Glauco Bruce. Endereço eletrônico:
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/download/74/72, acessado em fev de 2012.

157

mesmo tempo em profundidade, nas emoções e sensações mais remotas. Fugindo da
representação de qualquer tema ou personagem e mesmo de qualquer movimento
reconhecível, o pensamento vai percorrendo um caminho que logo vai querendo abandonar o
corpo para alcançar as sensações e as imagens. Elas vão surgindo e vão levando o corpo para
seu descolamento. Isso é interessante: ora a consciência está agindo num plano detalhado de
si, ora ela se prende em alguma parte do corpo ou de fora, ora ela simplesmente desaparece, e
aí, o que acontece? Parece que não se trata de um automatismo (proveniente de um
treinamento) ou de um ligar o "piloto automático", mas de uma escapulida, "uma perda
repentina de fôlego". É como se o pensamento suspendesse o movimento sobre o movimento,
separando-se do corpo, que agora, em vez de apenas produzir a força dos movimentos se
tornaria puro movimento das forças. Nada mais o comanda, nem emoção, nem nada, mas
somente a circulação das forças. O corpo pode adquirir qualquer forma porque ele não
responde à anatomia de um "corpo normal", ele pode se deformar, se amassar, se rasgar,
porque ele quase não é mais orgânico. É quase um corpo insensível, porque ele brinca neste
lugar do aparecimento e desaparecimento das sensações o tempo todo. Se fosse possível
descrever, é quando, durante a dança, o corpo é tão monitorado que se permite escapar por
alguns instantes de si mesmo. Mas, quando retorna a consciência, vêm rapidamente imagens e
sensações, e aí, o bailarino pode direcioná-las para onde ele deseja: para qualquer movimento,
para qualquer tema de movimentação, para qualquer emoção representativa, para qualquer
narrativa ou, na nesta performance, jogá-las de volta para o limiar do invisível-visível, para o
buraco das forças: “Todo corpo é percorrido por um movimento intenso. Movimento
disformemente disforme, que remete, a cada instante, a imagem real do corpo, para constituir
a Figura” (DELEUZE, 2007, p.27).
Neste ponto vale recordar a forma como Cunningham entende esta presença total.
Citado por Lesage, o autor declara que Cunningham lhe disse que este "ser de presença" é
quando se entra numa outra percepção e consciência das coisas, onde tudo se conecta.
(LESAGE, 1992). Não tanto pela emoção, mas por uma concentração no movimento, nas
articulações e na ação não orgânica do corpo, o pensamento chega a um grau tal que parece se
desprender do movimento, e este assume a dança, abrindo nele o campo da presença. Assim,
Cunningham pretendia, em cada movimento, um corpo diferente, como as imagens que
aparecem nesta performance: corpos-imagens múltiplas.
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Fig. 60: O corpo no buraco luminoso. (Im. Doc.)

Sobre essa escapulida do pensamento em relação ao corpo, como um "esvaziamento
do movimento", Gil (1999) declara:
O que quer dizer “esvaziar um movimento”? É de fato, criar vacúolos de tempo no
interior do movimento. Isto se obtém por um procedimento similar ao da meditação
yoga ou zen (e sabemos da importância dessas duas práticas na técnica de
Cunningham). Trata-se de descolar o ritmo do pensamento dos movimentos do
corpo, em particular dos movimentos da respiração. O pensamento não tem mais de
seguir os ritmos do corpo, entre um ponto e outro sua velocidade de fundo se
acelera, porque o espaço se alarga, ao passo que sua velocidade de superfície pode
crescer indefinidamente: ela não é mais levada pela respiração (uma vez que essa
está controla, não dependendo mais dos ritmos cardíacos e outros), ela deixa de
correr, não tendo mais de seguir senão seus próprios movimentos (GIL, 1999, p.6).

Ao perceber-se diferente, o corpo movente provoca o descolamento do "corpo natural"
reconhecível para um corpo "não-natural" e ainda assim, para um corpo não reconhecível por
si mesmo, porque ele abre espaço para as forças do visível e o invisível falarem. Durante a
performance as entradas da força e as passagens da força, elementos técnicos utilizados, eram
a representação de canais por onde o organismo podia desaparecer, porque dialogavam com a
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condição de que, ao mesmo tempo indicavam uma proeminência de uma força (em um gesto
pontuado) e a transitoriedade da passagem desta pelo corpo. Eles queriam indicar a insistência
eterna do bailarino em começar e recomeçar uma nova experiência de frescor depois do
escoamento de cada gesto. Sua chegada e partida na condição em que se escuta o ritmo de
todas as coisas que nele aparecem. Um corpo sem órgãos - ao sentido de Deleuze – pois era
meio de acesso à uma passagem de órgão em órgão, indicando um corpo não determinável,
mas indeterminado, transitório, dotado de movimento. Para o filósofo, o movimento é fruto da
passagem de um nível de sensação65 a outro, e não o contrário, portanto, cada figura acumula
uma sensação, dotada de uma vitalidade ou um pano de fundo da mobilidade vital que evita o
tédio e a morte da obra. Da mesma maneira, é cada parte do corpo que entra e sai do mundo
das visualidades num continnum onde as passagem das forças obrigam a manutenção da
mobilidade e da tensão. As palavras de Novarina resumem de maneira primorosa:
Não é nada para ser representado. Apenas segurar todas as coisas em seu
nascimento. Dança, música, canto, o ator pratica a infância de tudo [...] Ele não sabe
fazer nada, apenas dar as coisas em sua fonte [...] O bom ator representa no interior,
sem que nada apareça por fora, ele só traça figuras em destruição. Quando ele fala, é
uma máquina de renascer em palavras [...] Ator, me mostre a matéria física tal como
ela é: saída de uma palavra (NOVARINA, 2005, p.37-39).

O estado de dancidade parece por instantes, levar o corpo a se deformar, ultrapassar o
orgânico e dar visibilidade ao movimento das forças. Forças, estas, que ainda não tem um
nome, uma definição, um reconhecimento, uma emoção, como coloca Deleuze. Segundo o
filósofo essas forças vão gerar uma qualidade, mas na sua intimidade elas são apenas
movimento, movimento que indica uma “potência de um futuro” e que necessita de uma
sensação para existir: “É que, embora a força não seja sensação, ela chega a nós como tal”
(PELBART, 2009, p.93). Então, o diálogo gerado pela participação dessas “forças
insensíveis” parecem determinar a potência no gesto e são sentidas, na ação dançante, quando
atualizadas. Porque são movimentos de forças de acoplamento, necessitam se relacionar a
algo. O gesto visível do bailarino é o buraco por onde as entradas e passagens da força
pretendem dar visibilidade à potência dançante.
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Os níveis de sensação, para Deleuze, “seriam domínios sensíveis remetendo aos diferentes órgãos dos
sentidos: mas cada nível, cada domínio, teria uma maneira de remeter aos outros”, acumulando na figura sua
potência multisensível (DELEUZE, 2007, p.49).
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Fig. 61: A dança do visível e do invisível. (Im. Doc.)

Segundo Deleuze, essas forças impedem a rigidez da forma corporal e revelam nela ou
através dela, o jogo de forças que a provocaram: a presença se clareia. Na performance
"Conversas na noite", a dança surge na presença da passagem das forças que se pronunciam
nas entradas temporárias de um gesto: quando a bailarina dança sob as luzes e escuros, produz
um jogo de surgimentos incessantes, de passagens de buracos em buracos, num movimento de
vitalidade que não cessa até o final da performance, pois cada parte da corporeidade dançante
se torna um “olho polivalente”, que se intercomunica virtualmente como o todo. Deleuze
chama de uma presença histérica e aqui, que o bailarino é um histérico:
O histérico é ao mesmo tempo aquele que impõe sua presença, mas também aquele
para quem as coisas e os seres estão presentes, presentes demais, e que dá a cada
coisa e comunica a cada ser esse excesso de presença (DELEUZE, 2007, p.57).
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Fig.62: Estados da corporeidade.

No corpo do bailarino, todas as partes são histéricas, as entradas da força, como bocas,
gritam as forças que por ali chegam e passam, como um corpo do tempo.

Fig.63: a tensão entre o figurativo e a Figura em Três estudos para um auto-retrato, 1979.

Portanto, quando as bailarinas transitam, por vezes, rapidamente pela luz, suas partes
surgem e logo desaparecem. Parecem decompor e distanciar os corpos de serem reconhecidos.
Assim, os pedaços das partes parecem ser puxados para entrar e sair na luz e no escuro como
que fossem esticados para vários lados, distorcendo-os, deixando aparecer as tensões da
contenção e da fluidez, da contração e do relaxamento, da atração e repulsa ou todas em
simultâneo. A dança é passagem de um a outro, onde um pertence ao outro e, ao mesmo
tempo, onde um aponta para o múltiplo: uma circulação. E a cena, então, se torna um campo
de batalhas de relações e movimentos: no claro, há o silêncio, no escuro, há fala: é o jogo das
sensações. E quando uma força puxa para um lado e outra puxa para outro, saem dançantes os
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"seres de força", seres singulares que se formam na e pela sensação da transformação, como
coloca Deleuze:
A sensação tem um lado voltado para o sujeito (o sistema nervoso, o movimento
vital, o “instinto”, o “temperamento”, todo um vocabulário comum ao Naturalismo e
a Cézanne) e um lado voltado para o objeto (“o fato”, o lugar, o acontecimento). Ou
melhor, ela não possui lados; ela é as duas coisas indissoluvelmente, é ser-nomundo, como dizem os fenomenólogos: ao mesmo tempo eu me torno na sensação e
alguma coisa acontece pela sensação, um pelo outro, um no outro. Em última
análise, é o mesmo corpo que dá e recebe a sensação, que é tanto objeto quanto
sujeito (DELEUZE, 2007, p. 42).

Fig. 64: O corpo sendo „puxado‟ para muitos lados. Estudos de nu com figura no espelho, 1969. Óleo
sobre tela, 198x147,5 m. Veranneman Foundatoin, Kruishouten.

No momento dançante, as forças de contra-resistência indicam que, se há algo que as
prende, é a "cola" vacilante da própria forma corporal que vem e já se esvai, tensionada pelas
forças dinâmicas do pensamento, que as leva para muitas sensações e imagens de sensações.
Nas pinturas de Bacon, a matéria ressoa, assim como as corporeidades dançantes. O trânsito
pelo claro e pelo escuro, deixa surgir os vestígios, os resíduos, os atritos, as tensões, que
desfiguram os corpos porque o extrapolam, criando ecos de uma passagem, de uma aparição:
aí estão as forças circulantes. Se Bacon, portanto, pintava sensações e se, segundo Deleuze, a
sensação é aquilo que se transmite diretamente ao sistema nervoso sem passar pelo cérebro, o
bailarino é um criador de sensações de si mesmo e em si mesmo.
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Fig.65: Os vestígios de uma corporeidade.

Em "Conversas na noite", os buracos queriam ser provocações de diálogos. Portanto,
toda a ação dançante é permeada por forças que se retro-alimentam, se constroem e se
destroem para se afogarem no íntimo do gesto que sai: “o espírito sair soprado do corpo”
(NOVARINA, 2005 p.28). O corpo que dança se transforma em buraco e ele, assim como a
carne desaparece, deixa rastros de sua passagem, passagem do corpo para novos corpos, no
sentido em que o bailarino é território de encontros passageiros entre forças, sensações,
intensidades e energias que vão ganhando um certo ritmo. O bailarino se metamorfoseia
porque se manipula de forma a não somente se transformar em pura energia, mas de convocar,
no jogo da circulação e da convergência das forças, um entremeio tenso, um estado sensível.
No movimento intra e entre corpos, surge o ínfimo lugar das percepções e sensações, um ir-evir de imagens que encontram no gesto do bailarino a intensidade do espaço que cria. Os
corpos viram do avesso não significam fases do diálogo, mas fluxos simultâneos.

Fig.66: A distorção dos corpos pela imagem fotográfica. Estudo para um auto-retrato - Tríptico, 19851986.
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O bailarino se destrói de si, se aniquila, se transforma, se mata, se mastiga a cada
gesto, “até se tornar invisível” (NOVARINA, 2005, p.29), ou quase isso: se tornar
esburacado. O corpo do sujeito desaparece. Aparecem forças, o fluxo, o trânsito, de um corpo
energizado, intensificado pelos embates, energizado pelas faíscas que escapam da fricção dos
encontros, da insistência dos encontros.
O ator não habita seu corpo como uma casa de família mas como uma caverna
provisória e uma passagem obrigatória [...] É um transfigurado que avança, um
migrante, um pássaro que não é daqui, que diz adeus aos homens da frente, um
liberado do espaço, um que vive num ar mais leve, onde mil palavras se fundem por
segundo sem ninguém. Não um que faz mas um que foi. Ele está em cena como uma
aparição milagrosa, aquele em que meus olhos e meus ouvidos mal conseguem
acreditar pois não posso tocá-lo. Uma presença miraculosa fora do alcance das
mãos. É sempre um ressuscitado que entra. Um intocável. Sempre um espectro que
me aparece. Um defunto que avança. Que vem cometer todas as suas ações
desfeitas. Um que não é daqui. É a ausência do ator que impressiona, não sua
presença. Ele deixou a carne com oito mil buracos (NOVARINA, 2005, p.32).

A experiência era provocar a ação no corpo de cada participante. Provocar as
sensações, através dos encontros, desafios e trajetórias. Foi proposto experimentar o
entremeio, o muro, o vácuo, o trajeto. Porque o que importa para a experiência dançante é a
carne que morre e renasce em devir constante, é a própria experiência. É brincar com a vida,
quando se manipula o sopro. Viver a carne numa corporeidade pelo avesso, onde na abertura,
o corpo refresca. A ação cênica, então, se torna brincadeira de "vivo-morto", de se reinventar
sempre, a cada gesto, numa nova forma de, no fio do tempo, driblar a morte. Nu, sem roupas,
sem órgãos, esgarçando buracos. O bailarino parece que necessita se dilatar junto da cena e
permanecer constantemente na passagem pelos buracos, num corpo sem órgãos, onde os
órgãos estão no fora para serem "compartilhados". É no entre, no vácuo da corporeidade, que
teima cada gesto em mostrar seu poder de ser outro, de ser múltiplo: buracos, coisas, troços,
massas, contornos, amassados, pendurados, derretidos, vazados, partidos, densos, vazios...

4 As polaridades complementares

Neste momento, a pesquisa destaca alguns aspectos qualitativos da ação dançante no
intuito de reforçar a questão da tensão emergente no jogo entre as polaridades. Contudo, é
necessária a ressalva de que tais qualidades opostas são consideradas, aqui, como polaridades
complementares como já foram discutidas no capítulo I, através dos pensamentos de Laban e
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Earp. Assim alguns aspectos pontuado por Barba que merecem destaque: as tensões geradas
pelas oposições complementares e mesmo pelo diálogo entreforças.
É possível observar na dança moderna a utilização das qualidades contrastantes como
forma e expressão de uma época, que também propunha uma preocupação estética em
representar as vicissitudes da corporeidade que age, pensa e se emociona no momento cênico.
Os gestos do cotidiano são incorporados como material de exploração estética e as emoções
participavam freqüentemente como motor de embates, tensões junto aos contrastes das
dinâmicas gestuais. A relação tensa entre as qualidades de movimento, liderado pelas
emoções pessoais, compunha a dramaticidade da cena moderna.
Loïe Fuller (1862–1928) apresentava danças inspiradas em divertimento popular, em
uma estilística séria, exagerando o tamanho das suas roupas e usando cores brilhantes, que
ofuscavam na luz. Ela se transformava em uma escultura viva de luz e cor, retirando o foco da
virtuosidade, da técnica e mesmo da apreciação da beleza no dançarino, para produzir
imagens para além do corpo. Para tanto, a força expressiva de sua dança partia das partes
anômalas dos segmentos do corpo, em desenhos que percorriam espaços dimensionais fora de
um corpo sem atributos outros e ampliava, a altas escalas, a imagem do dançarino,
provocando certa ressonância amplificada, uma tensão pela grandeza e pela distensão dos
corpos.
Martha Graham (1894–1991), com seu diretor musical Louis Horst e seus parceiros
Humphrey e Weidman, abordou a forma, a técnica, de maneira esquemática. Graham clamava
que os coreógrafos americanos se preocupassem com os temas da identidade e das questões
emergentes da sociedade americana, mais do que com as formas alusivas às danças orientais
promovidas por Saint Denis. Ela usava a abstração ou a distorção dos ciclos respiratórios para
criar sintaxes e vocabulários de movimentação. Para Graham, a respiração induzia a dois
estados de contraste entre contração e relaxamento, promovendo, nas suas danças, uma carga
dramática de movimentação, extremos de prazer e sofrimento, simbolizando conotações
psicológicas. Suas danças têm uma característica marcante de jogo de forças: aquilo que
contém e aquilo que dissipa, o bailarino cria uma resistência na dissipação e uma dissipação
na resistência, que o ajudam a modular o gesto e a dar mais subsídios para a atuação da
emoção como expressão da época. “Graham retoma outro princípio comum a todas as
tendências da dança moderna: a força do gesto acontece em função da força da emoção”
(BOUCIER, 1987, p. 278).
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4.1 O visível e o invisível
Em "Conversas na noite", o jogo de oposições do claro e do escuro compõe
fundamentalmente a cena à medida que a poética do invisível cria trocas sensoriais entre
todos os envolvidos, tanto pelos„buracos‟ de luz que se formam, como pelo escuro que engole
os corpos e 'cospe' as forças. As polaridades também representadas no escuro que vela e no
claro que desvela parece, por vezes, se inverter, criando lugares de ressonâncias da presença
de um invisível: quando não se vê pelos olhos, se percebe pelos outros sentidos, e quando os
olhos conseguem ver, tagarelam as „bocas‟ que se abrem por todos os lados na corporeidade.
„Bocas‟ estas que se expressam nos gestos. O escuro, então, parece um „silêncio‟66 cheio de
sonoridades, onde se escutam os ossos sussurrando para a carne, gritando para o pensamento,
cantando para a alma e recitando para o universo.
São convocadas as palavras de Huberman, com seu modo fenomenológico e
psicanalítico de ver e apreciar as imagens do objeto da arte, para elucidar esse corpo que
aparece diante de nós, sempre denunciando outra coisa que nos olha, impondo um dentro. Em
"Conversas na noite", isto é pretendido em instâncias integradas, no encontro visual das
bailarinas com os espectadores e vice-versa: “devemos fechar os olhos para ver quando o ato
de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos
constitui” (HUBERMAN, 1978, p.31). Então, no âmbito macro da cena e micro do gesto, o
jogo do claro e do escuro denuncia uma oscilação complementar do ato de ver, que não é
somente um ato mecânico de perceber, mas é sempre inquietante, agitado e aberto, à medida
que quem olha não se contenta com apenas com o „volume‟ daquilo que se vê mas tenta
sempre aderir ao seu interior. Sobre o visível, Huberman fala da sua inelutável modalidade de
jogo rítmico que o transforma de um simples plano ótico em uma „potência visual‟ que nos
olha, à medida que põe em ação a rítmica da superfície e do fundo, do fluxo e refluxo e do
aparecimento e desaparecimento. Segundo o autor, entre aquilo que vemos e aquilo (objetos
da arte) que nos olha, é sempre lugar de conflito, de tensão, de gradações, de movimento e,
sobretudo, onde acontece um certo encontro: “é o momento em que o que vemos justamente
começa a ser atingido pelo que nos olha” (HUBERMAN, 1978, p.77).

66

Este sentido do silêncio será visto com mais profundidade no próximo capítulo na discussão sobre a Região do
Silêncio em Laban.
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Fig.67: O diálogo entre aquilo que se vê e aquilo que nos olha. Primeira foto sem tratamento e a
segunda com algum tratamento.

No micro âmbito do gesto, as entradas da força desejam tornar todo o corpo vazado,
onde é possível imaginar sair, reentrar, ser volume e vazio, cheio de cavidades, receptáculos
orgânicos, bocas, sexos e olhos simultaneamente (HUBERMAN, 1978). Porque na poética
das entradas e passagens, na relação parte-todo e na relação claro-escuro, a dancidade faz
desaparecer a oposição mesma do que é visível e invisível; tudo se mistura, circula. Este
trânsito faz surgir uma ligação, uma ligação de movimento67 entre os corpos engendrando
através das relações, tanto o nível da potência artística cena como a potência artística do
gesto.

Fig. 68: a distorção da imagem faz perceber o movimento.
67

Da mesma maneira como as entradas e passagens da força, a ligação do movimento é também um elemento
técnico da ação corporal pensado por Earp, que integra a atividade psicofísica e que reflete o pensamento desta
estudiosa na relação íntima entre o ambiente sensorial e afetivo da energia da presença dançante e sua
visibilidade na atuação dançante. Este elemento é aqui, um indício claro da equivalência ao pensamento
labaniano sobre o contato sensorial e nosso pensamento sobre o diálogo entre e intra-corpos. Para Earp, a
potência do movimento valida e efetiva a integração do mundo sensível e na concretude das formas na
corporeidade dançante, ou seja, realiza a conexão entre as potências emocionais, mentais e físicas ao mesmo
tempo que estas ganham visualidade expressiva. "A ligação do movimento é caracterizada nos movimentos
liberados, onde é possível ver a transição da força pelas partes de modo contínuo e em alternância com os
movimentos potenciais, desde que se torne possível manter essa energia fluente na realização dos
movimentos" [grifo nosso] (EARP, A.C. 2008, p.5). Assim, é possível perceber, que a ligação do movimento
engendra os movimentos ou as transformações da forma corporal à uma energia totalizante.
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No trânsito entre o claro e o escuro, as trocas eram cada vez mais estimuladas, os
diálogos sensoriais tomavam conta do espaço e instauravam a cena como um jogo de
dancidades. O aparecimento ora de partes, ora de todo o corpo, surpreendiam o olhar em
vestígios de figuras e esculturas. O diálogo cambiante entre o escuro e o claro se tornava
provocação no imaginário e alimentava cada vez mais a conversa. Não se sabe em qual desses
lugares está o gesto, parece que ele se torna sempre no entre. Sem lugar definido a cena vai
aparecendo no seu próprio movimento, naquilo que se pode ver e não ver, naquilo que se vê e
que se sente, no jogo entre o visível e o invisível. É neste jogo que o bailarino vai alimentando
o gesto e vice-versa, intensificando-o de encontros, recheando a cena.
Para o bailarino, o gesto acontece na experiência das imagens intermitentes do corpo
em movimento. O bailarino converge este fluxo de imagens para construir, não um
movimento oco, mas um gesto em profundidade, ressonante tanto para quem o vê como de
volta para a corporeidade dançante. Neste sentido, o bailarino se torna espectador de si
mesmo e o gesto se torna aquilo que ele „vê‟ e aquilo que lhe retorna o „olhar‟, produzindo
sempre uma atividade de „escape‟, de „abertura‟ do gesto, por onde é possível brincar de criar
imagens, de sair de si, de provocar-se em muitas figuras imagéticas. Esse lugar do entre tem
referências em Huberman:
É a angústia de olhar o fundo – o lugar – do que me olha, a angústia de ser lançado à
questão de saber (na verdade, de não saber) o que vem a ser meu próprio corpo,
entre a sua capacidade de fazer volume e sua capacidade de se oferecer ao vazio, de
se abrir (HUBERMAN, 1998, p.38).

Na performance, as conversas surgiam de todos os lados e o corpo dançante
acompanhava estas mudanças, modificando-se o tempo todo, tornando o gesto
constantemente adaptável aos novos espaços, aos novos corpos que apareciam na sua frente e
às suas próprias formas de apreensão desses estímulos. O bailarino, então, coloca em questão
os seus próprios limites porque desafia o tempo todo o seu modo peculiar de perceber e agir,
no intuito de estar constantemente se reinventando.
Não se trata de composição de personagem mas de decomposição da pessoa,
decomposição do homem ali sobre o palco. O teatro só é interessante quando se vê o
corpo normal de quem (tenso, estacionado, defendido) se desfazer e o outro corpo
sair brincalhão malvado querendo brincar de quê (NOVARINA, 2005, p. 21).

Se reportando aos estudos interdisciplinares do neuropsiquiatra e psicoanalista
austríaco, Paul Schilder (1980), o bailarino é aquele que consegue revelar que a existência
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está em transformação. Nesta perspectiva, o bailarino quando dança está num processo de
atualização de suas emoções, percepções e ações ao mesmo tempo nutrindo-se das imagens
que surgem daquilo que ele reconhece como sua imagem corporal, pois “as imagens corporais
dos seres humanos se intercomunicam a partir de suas partes do corpo ou como um todo”
(SCHILDER, 1980, p.123).
Também para Schilder, estamos em todo momento experimentando nosso modelo
postural. O esquema postural ou modelo postural, segundo o autor, é a figuração de nosso
corpo formada em nossa mente, ou seja, como nosso corpo nos é apresentado. É uma
experiência imediata e constante de ajustes. É alimentado pelas informações das posições e
qualidades das partes do corpo, de impressões passadas, de impressões exteriores e de
sensações e percepções dos próprios movimentos. A construção da imagem corporal, segundo
o autor, se baseia tanto na história individual como nas relações com os outros, ou seja, somos
um modelo de nós e do mundo numa única corporeidade. O modelo postural é uma
representação mental do corpo, através das imagens que nele e dele são produzidas, as
imagens corporais.
Provavelmente, segundo as experiências psicológicas gerais, o modelo postural do
corpo está presente em nós em sua forma original. Esta forma original se baseia em
transformações contínuas a partir do modelo postural da criança até o modelo
postural do adulto. Há uma longa série de imagens. Mas uma das características
mais importantes da vida psíquica é a tendência para multiplicar imagens e variá-las
em cada multiplicação. Uma das características inerentes da nossa vida psíquica é o
fato de mudarmos nossas imagens continuamente; nós as multiplicamos e as
fazemos aparecer de forma diferente. Esta regra geral também se aplica ao modelo
postural do corpo (SCHILDER, 1980, p.61).

A sensibilidade postural, a localização das partes e do todo, a imagem visual e tátil
são componentes que montam um conjunto sinestésico, indispensáveis na preparação e
efetuação, por exemplo, do início da trajetória e do fim do movimento visível. Para o autor, a
percepção não pode ocorrer em órgãos sensoriais independentes, mas ela é uma experiência
multisensorial, sendo assim: “a percepção é sinestésica” (ibid, 1980, p. 36), que demanda
movimento e vice-versa, assim, “o movimento influencia a imagem corporal e nos leva de
uma mudança da imagem corporal à uma mudança de atitude psíquica” (ibid, 1980, p.181).
Segundo o olhar de Bernard, já discutido anteriormente, a corporeidade se apresenta
como molde cambiante, reflexo da sempre tensa construção e reconstrução da imagem de
nosso modelo postural, resultado desse diálogo entre a história de cada um, a cultura em que
está imerso e o mundo. Pois está no nosso modelo postural, digamos assim, o registro
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temporário de nossa presença individual. Assim também, aponta Bernard, a relação íntima
entre a sinestesia, esquema postural e a consciência. O esquema representa corporalmente o
fluxo sinestésico, como produto final de todos os intentos que relacionam os mínimos
movimentos e posturas como a própria manifestação da consciência. O esquema corporal se
configura como padrão espacial e qualitativo do corpo, construído e reconstruído por todos os
„buracos‟ sensoriais do corpo, e “a sinestesia vem a ser, em sua forma global, a consciência do
corpo, uma simples espacialização da consciência” (BERNARD, 1985, p.28).
A importância do esquema corporal para a ação dançante se dá à medida que ela é
matéria presente a qual o bailarino não só se torna presente, como constrói uma espacialidade
e uma intensidade presente e singular. No instante em que ele dança, todo plano de ação (que
reverencia detalhes da sua postura, das impressões e intenções) seria impossível sem a
consciência ou sem a relação com o modelo total de seu corpo. E também, toda sua ação
dançante revela a espacialização do jogo de sensações que não se fixa em algum ponto do
corpo, mas circula por muitos lugares sensoriais, assim como por todos as partes do corpo.
Cada movimento repercute uma polissemia de novas modificações: “Pode se dizer que,
quando uma ação se dá, esta muda a localização e a forma da imagem corporal” (SCHILDER,
1980, p.175). Além disso, a dança enquanto experiência do movimento influencia a mudança
de atitude psíquica que está intimamente ligada à variação de tensão muscular, ou seja,
modulam instantaneamente o grau de contração, relaxamento e o tônus muscular. Este último
é entendido como fenômeno regulador e modulável da postura que cada corpo adquire como
costumeira e usual.
Portanto o instante da ação cênica em "Conversas na noite" se torna um diálogo
constante com o inconsciente-consciente, relação tensa entre um olhar para si e para o outro.
A modulação da inconsciência-consciência indica a noção de si, que por vezes lhe escapa em
lugares obscuros do corpo. Tão física como sensorial, a ação se revela na presença; numa
presença modulada pela circulação de imagens que dilatam, esticam, deformam o corpo
dançante em corpos poéticos e fazem do gesto um „buraco‟ por onde é possível o embate
rítmico.
Há outro modo de exterminar ou diminuir a forma rígida do modelo postural do
corpo – o movimento e a dança (...) o movimento, e especialmente a dança,
geralmente utiliza reflexos posturais que não estão inteiramente em nossa
consciência (SCHILDER, 1980, p.180).
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4.2 A gravidade

Nesse sentido, um dos aspectos pontuais é a relação com a ação da gravidade por
sobre o corpo. Ela vai dirigir as tensões musculares de acordo com a distribuição do peso
corporal por sobre os pés e outras partes do corpo que compõem todo o equilíbrio dinâmico,
gerando uma atividade de estabilidade-instabilidade que percorre desde os micromovimentos
ao macromovimentos. Essas forças da relação percepção–gravidade é um dos alimentos
intrínsecos da ação cênica, pois gera tensões expressivas ao mesmo tempo em que é saboreada
pelo ator-bailarino em todas as suas fases, seja, por exemplo, num levantar rápido de seu
tronco que estava baixo ou na queda lenta, derretida do corpo todo: no primeiro, os ajustes da
força brusca de elevação do tronco exigirão um acionamento das musculaturas das pernas
para que o impulso não seja demasiado a ponto de desequilibrar o corpo para trás e o segundo
um desacionamento gradativo das musculaturas do tronco e sucessivamente das pernas para
se alcançar o solo.
Nas danças orientais do Nô e Kabuki, que criam a intenção da ausência, modificam a
forma de caminhar para um caminhar em que os pés não saem do chão, em que os joelhos se
mantêm flexionados e o andar é arrastado, contido e vagaroso; as outras partes do corpo se
mantêm em movimento rígido e tenso. As forças da contensão do corpo tendem para baixo,
exigindo uma reorganização do equilíbrio. Nas danças clássicas, por exemplo, as bailarinas se
equilibravam nas pontas dos pés, ora com apoios bilaterais, ora unilaterais, alternando entre as
posições de equilíbrio precário; a rotação externa dos membros inferiores, eram e ainda são
antianatômicos, bem como os elevados níveis que as pernas alcançam.
Na dança moderna de Doris Humphrey (1895–1958), a respiração é um arco entre
duas mortes, do cair e do recuperar-se. As danças exploravam gravidade, em vez do
ilusionismo transcendente do esforço e do peso pelo balé. Seus ritmos eram angulares,
mecânicos e persuasivos, fascinados pelos acordes jazzísticos e pelos sons das máquinas. Para
Humphrey, o contraste do desenho visual, do ritmo, da dinâmica e as motivações e gestos
eram as fontes estruturais da dança e sua forma de fazer visíveis os movimentos virtuais. O
perigo cinético, promovido entre a queda e sua recuperação, funcionava como análogos à
própria incerteza da vida moderna, tentava mostrar a circulação que dá vida aos movimentos.
Nas palavras do teatrólogo Novarina também percebemos indícios desse alimento: “Eu
gostaria de ver sempre a língua aparecer surgindo. Busco um estado de instabilidade, de
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movimento: o dançarino brinca com sua queda; da mesma forma, pelo pensamento, as
palavras vão cair” (NOVARINA, 2003, p. 44).
Nas danças atuais, é possível perceber também, várias construções coreográficas e
gestuais que desafiam a gravidade. Entre elas, citamos dois trabalhos de Deborah Colker,
"Rota" (1997) e "Mix" (1995), em que os bailarinos buscavam outras relações de
posicionamentos como as bases suspensas e as bases invertidas, que fugiam do solo,
explorando as paredes ou outros objetos. Saltos e quedas, bem como movimentos acrobáticos,
surgem como fortes possibilidades da dança atual, muitas vezes, por trazer novas provocações
para o bailarino e para a cena.
Em "Conversas na noite", ocorre também a utilização das entradas da força como
estímulos cambiantes, provocadores de instabilidade. No primeiro momento da performance,
por exemplo, os bailarinos ensaiam as projeções das partes através das entradas da força, que
em determinado momento provocam deslocamento pelo espaço, como se a parte puxasse o
corpo pela sala. Em outro momento, a seqüência maior de movimentos que é acionada
simultaneamente pelas três bailarinas é toda construída a partir de alguma parte do corpo que
é pronunciada: projeção da cabeça que puxava o ombro, que faz mudar a frente do corpo,
acionando a perna para subir e descer, que puxava a coluna... num movimento todo ligado,
em que os pontos quase desaparecem para dar lugar somente às linhas, trajetórias, passagens.
Há, também, um momento em que três bailarinas desenvolvem uma seqüência com cadeiras
móveis por rodinhas e uma delas (eu) chega a se posicionar de pé a espreita de ser jogada no
chão por outra. Neste momento, a movimentação está o tempo todo em diálogo com o objeto
instável conferindo, constantemente, um acordo entre o movimento e a relação equilíbriodesequilíbrio.
Observa-se que os gestos são criados através de um jogo em que o próprio atorbailarino se coloca, ou seja, no jogo entre as forças da gravidade e os mecanismos
psicofísicos. No intuito de resolver as situações de distribuição do peso em relação ao solo,
junto das partes que compõem a forma global, a qualidade e a intensidade da força muscular
imprimida intencionalmente no gesto (suave ou forte), sua condição física, a velocidade do
gesto, a imagem criada para representar o gesto, enfim, há todo um gerenciamento de forças
que dialogam em cada único momento, em cada gesto, gerando um campo de tensões. A
questão do equilíbrio, portanto, segundo Barba, é uma fonte que alimenta o exercício da
presença do ator-bailarino, dilata as tensões do corpo e “torna-se um meio para ativar a vida
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do ator e só em um momento posterior se torna uma característica particular de estilo”
(BARBA, 1994, p. 33).
Esse princípio constante se encontra em todas as formas codificadas de
representação: uma deformação da técnica cotidiana de caminhar, de deslocar-se no
espaço, de manter o corpo imóvel. Essa técnica extracotidiana baseia-se na alteração
do equilíbrio. Sua finalidade é um equilíbrio permanentemente instável. Refutando o
equilíbrio “natural” o ator intervém no espaço com um equilíbrio de “luxo”:
complexo, aparentemente supérfluo e com alto custo de energia (BARBA, 1994, p.
35).

Segundo o professor Pitozzi, a construção do gesto também é fruto de tensões nos
processos categoriais de percepção ou na relação entre as tensões psíquicas e atividade da
anatomia corporal que se projeta no espaço. Destarte, o bailarino se esforça, numa criação
ficcional, a imaginar e projetar sua anatomia no espaço, que, para ao se tornar gesto na sua
visualidade, é formulado na sua corporeidade, através de ativações e intensificações de
processos perceptivos complexos.
Hubert Godard (1995) refere-se a um "pré-movimento" (já mencionado), que guarda
semelhança com a "pré-expressividade" de Barba. Para Godard, o ambiente emana sensações
que são absorvidas pelo cérebro e fazem o movimento se tornar uma formulação possível
entre o seu repertório de vivências e entre seus “parâmetros filogenéticos, culturais e
individuais”. Esse processo, que se opera no movimento, vincula a atitude corporal e as
modificações posturais ao fluxo das inferências da ação da gravidade, ou seja, há uma
concentração ou uma escuta corporal que vai dar qualidade ao gesto.
Godard discute que há um “espaço de ação mental e afetiva”, que significa que os
próprios componentes psíquicos, como os do humor, da afetividade, do emocional, da
intenção, da história corporal, da maneira de perceber e do imaginário no momento, se
expressam através do sistema gravitacional (que recrutará ações conscientes e inconscientes
de determinadas musculaturas) e criam um movimento interno “invisível, imperceptível para
o próprio indivíduo. Assim, são acionados simultaneamente os níveis mecânicos e afetivos de
sua organização” (GODARD, in MICHEL e GINOT, 1995, p. 15). Um exemplo disso:
quando se prepara para se levantar de uma base sentada, o bailarino é tomado por modulações
tônicas68, por ativações musculares e intencionais que vão conferir já certo movimento, antes
68

Tônus significa tensão adequada à ação que se está realizando. É um contínuo movimento muscular, modulado
constantemente pelos centros subcorticais e núcleos estriados, o tálamo, o hipotálamo e o lobo límbico, por
intermédio dos centros motores automáticos; é involuntário e a maior parte do tempo inconsciente. A regulação
tônica pode ser distinguinda em três tipos integrados: tônus postural, que assegura o equilíbrio do corpo e regula
automaticamente as tensões dos músculos antagonistas e agonistas; tônus de sustentação dos comportamentos
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da translação pelo espaço ou do movimento de levantar-se propriamente dito. Essa
preparação, digamos assim, é fruto de “fluxos de organização gravitacional, que acontecem
antes do ataque do gesto e que vão modificar profundamente a qualidade desse gesto e colorilo de nuanças” (GODARD, in MICHEL e GINOT, 1995, p. 17).
É no fluxo da atitude frente à gravidade e ao peso que o bailarino se esforça para
carregar as modulações do sentido do movimento. Essas modulações provocam modulações
tônicas antes do movimento se exteriorizar em qualidades gestuais. Segundo Godard, está
nesse entremeio a diferenciação entre o movimento e o gesto. O primeiro, diz respeito apenas
aos deslocamentos das partes e do corpo como um todo onde não há a intenção de prestar
atenção à atividade corporal e o segundo, designa-se como inscrição neste espaço entre o
movimento físico visual e o que ele chama de tela de fundo composta por uma certa retenção
tônico-gravitacional recheada de modulações afetivas e projetivas: “é exatamente aí que
reside a expressividade do gesto humano” (GODARD, in MICHEL e GINOT, 1995, p. 17).
Ainda segundo o autor, só pode ser acessada por meio da imaginação.
O bailarino em equilíbrio experimenta uma tensão tão intensa da consciência
desposando totalmente o corpo que este deixa de ser sentido como um objeto físico
no espaço. A menor oscilação do corpo é acompanhada de um movimento
correspondente da consciência. De fato, as diferenças agora esbatem-se: o
movimento da consciência pertence à oscilação do corpo e reciprocamente. Ao
mesmo tempo, o corpo “abre-se”, os seus movimentos microscópicos ressoam a uma
outra escala na consciência (GIL, 2004, p. 25).

4.3 Mobilidade e Imobilidade

Um elemento fundamental do jogo de tensões pelo qual o gesto se constrói, é a relação
entre as forças qualitativas do estático e do liberado. Presente em todas as manifestações
cênicas, ela aponta para a própria existência do ser, manifestado artisticamente. Por exemplo,
na atuação do ator-bailarino do Nô, o paradoxo do caminhar lentíssimo e dos momentos
estáticos convoca a máxima provocação das oposições, forçando o “natural” até sua total
aniquilação para compor uma nova existência. No Nô, as forças do estático são dilatadas,
contrapondo a aparente estaticidade à máxima concentração e circulação de energia: um ch’i
tênue, prestes a extrapolar em um gesto liberado.
motores que possibilitam a harmonia e eficácia do gesto, por uma regulação coordenada global da motricidade; e
tônus afetivo responsável pela modulação de atitudes, deslocamentos relacionados às tensões psíquicas
instintivas do momento (LAPIERRE, 2002).
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Nos estudos de Earp, a estaticidade e a mobilidade são aprofundadas, como
componentes de dois estados do movimento: o estado potencial e o estado em liberado. O
movimento potencial representa o estado de movimento aparentemente estático, no qual o
corpo e suas partes não apresentam um deslocamento no espaço, porém essa situação corporal
representa um estado de vibração latente, apesar de não haver qualquer deslocamento ou
percurso. O movimento se faz presente pelo fato de estar no âmbito do virtual; pelo
movimento do pensamento, das sensações e do desejo de se fazer expressar em dança. O
movimento liberado, segundo estudos de Earp, significa movimento do corpo ou quando suas
partes ou sua totalidade se desloca pelo espaço. O movimento potencial e liberado são
tratados, também, como estados: em liberado, quando as forças atuantes no corpo passam de
latentes a uma forma atualizada, enquanto que movimento em potencial se refere ao estado
aparentemente estático e já cheio de movimento e energia. Esse movimento liberado se
explica como “a atualização de uma energia latente ou potencial, da capacidade de realizar
uma ação” (OSTROWER, 1998, p. 46) e se torna visível como o próprio nome remete,
através do deslocamento das partes e/ou do corpo como um todo no espaço. O movimento
estático, assim, é dotado de movimento mas, em estado potencial. Ele já indica movimento
antes do movimento ganhar a visibilidade da forma. Nesse sentido, o corpo do bailarino é
atravessado por movimentos para aquém e além de si: “o silêncio mais profundo é uma fala,
da mesma forma que a imobilidade verdadeira é o movimento” (NOVARINA, 2003, p. 20).

Fig.69: Uma bailarina em potencial e outras em liberado.

Os estados de potencial e liberado são estados permanentemente acionados na
atividade cênica e refletem como as formulações e as ações se retroalimentam e se tensionam,
gerando a energia da renovação e da revitalização do gesto. Na ação dançante, o movimento
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potencial e o liberado são reais mas se apresentam em estados diferentes: quando o
movimento visível do bailarino atualiza o virtual, neste sentido, “a atualização é criação,
invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades”
(LÉVI, 2006, p.16). As ressonâncias do devir, portanto, transbordam na atualização do gesto
visível alimentando-o e revitalizando-o como campo de circulação de forças.
Para o espectador, as formas visíveis do corpo suscitam uma outra “visão”, a das
forças e dos movimentos virtuais: as formas visíveis sugerem as formas virtuais,
“prolongando-as” e atualizando-as parcialmente. De tal modo que as primeiras
encetam uma espécie de devir-virtual, que as transfigura (GIL, 2004, p. 105).

Mas, manipular as forças virtuais do movimento potencial não quer dizer estar num
momento anterior ao movimento liberado; elas (as forças) estão jogando paradoxalmente. Ao
concebê-lo como estado, o movimento aparentemente estático já é movimento e assim, já é
capaz de se realizar na ação dançante. Ali, já existe o gesto de dança, ele já é real em potência
mas virtual no sentido do intangível. Além disso, o pensamento, as sensações e percepções
são frutos de uma relação que nunca deixa de ser imprimida no sujeito e no corpo do bailarino
nas relações com o mundo. Há um acúmulo de memórias, de vivências e experiências que se
tornam material em potência interessante para dança. Gadelha descreve bem esta relação entre
o virtual e o atual do corpo, suscitando a filosofia deleuziana.
Que o corpo seja potência de uma memória, implica que haja estados de corpos,
lembranças, que se conservam neles mesmos em estado de virtualidade[...]O corpodançante toma dos estados de corpos sucessivos provindos da prática dos bailarinos,
através de um trabalho sobre a memória, potências de ser do corpo – sua experiência
individual e emocional, mas também a história social e coletiva que o atravessa.
Todo esse formigamento em torno do corpo constitui as múltiplas virtualidades do
corpo (GADELHA, 2010, p.133).

Segundo a pesquisadora, existem três aspectos desta relação virtual-atual que podemos
descrever. Uma, é o que o atual e o virtual fazem parte de um mesmo plano e eles são
dimensões que estão o tempo todo em negociação durante o processo de atualização. A
segunda, é que o virtual não se opõe ao real, mas ao atual, ou seja, o virtual é atual em
potência e tem uma plena realidade e é utilizado concretamente pelo bailarino: “esses estados
de corpos latentes e indiscerníveis são efetivamente uma das dimensões objetivas da dança
contemporânea: é a profundidade ou densidade da matéria do corpo” (GADELHA, 2010, p.
134). E o terceiro aspecto é que o virtual pode tecer relações mais ou menos latentes com o
objeto real, ou seja, ele pode se relacionar de forma efetiva ou nebulosa. Neste sentido, a
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atuação dançante se utiliza desse câmbio entre a potência do virtual e do atual como um jogo
de intensificações. A fala de Gadelha é bem clara em relação a este processo material do
bailarino:
Para a dança contemporânea, os virtuais do corpo não são irreais ou imaginários,
mas elementos materiais que participam de sua poética. Embora não sendo atuais, a
dança contemporânea os trabalha realmente. Em outros termos, as virtualidades não
transcendem o corpo-dançante, mas fazem parte do mesmo plano dos corpos, sua
imanência [...] Isso explica um certo trabalho da dança contemporânea: ela
estabelece relações, atualiza o virtual do corpo no corpo-dançante (atual). Ela pode
jogar ao infinito a potência virtual para fazer variar as tonalidades do corpo,
fabricando um corpo neutro ou vazio, se assim for, e levando-o a estados
paroxísticos – como estados de corpos extremos (GADELHA, 2010, 134-135).

Novarina fala sobre a dança do pensamento que o gesto intensifica: “Pensar respira: é
soprar o espaço e levar a ele contradição. O pensamento não exprime, mas dá passagem; ele
levanta, desestabiliza. A fala vitoriosa sai pelo real, que ela fura” (NOVARINA, 2003, p. 17).
O pensamento qualifica o movimento, como movimento do pensamento. Portanto, a dança do
pensamento cria uma metamorfose para um corpo não mais “natural” e sim extranatural,
como disse Barba. Nesse sentido, isso já pode intensificar a energia da presença, e aí, a dança
já é possível, isso quer dizer, que mesmo na invisibilidade do gesto há existência do gesto.
O ator principal (shite) está sentado no centro do palco, imóvel como uma rocha,
com a cabeça apenas inclinada para frente, enquanto o coro canta e narra. Essa
posição do ator pode parecer, ao espectador não iniciado, inerte e sem requerimento
de alguma imobilidade. O ator, entretanto, está dançando. Dança dentro se si. É a
técnica que nega a si mesma, possuída e superada. É o teatro que se transcende. Se
chama a “ação do silêncio” ou “dançar com o coração” (BARBA, 1994, p. 50).

Nessas relações intercambiais e tensas, percebe-se a ação simultânea entre força e
movimento, que apontam para sentidos opostos, mas integram o mesmo plano tensional.
Retenção e precipitação, eis os dois aspectos contraditórios que compõem o gesto
dançado, como se a precipitação em querer atingir a velocidade máxima do fluxo
reconhecesse a sua impotência e decidisse empregar a sua energia em reter-se; mas
de tal maneira que a retenção não impedisse a velocidade de se desenrolar: pelo
contrário, libertando-se de um fim, anima-se do interior, torna-se maneira viva de se
dobrar desdobrando-se, de mostrar os circuitos de sentido do movimento invisível.
Em outras palavras, o gesto torna atual um movimento virtual (GIL, 2004, p. 90).

É esse paradoxo apontado por Gil que o gesto parece buscar. O encontro com esse
espaço de tensão entre retenção e liberação, em que as forças do movimento latente indicam
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movimento mesmo com o corpo parado, parece condizer com o momento de eterna escuta que
o bailarino engendra em si mesmo.
Em seu discurso sobre o exercício pelo qual o bailarino se empenha, Gil cita
Cunningham, que apontava o silêncio como equivalente ao "Grande Vazio" da filosofia
oriental. É no silêncio que o bailarino procura se deixar levar imaginariamente e
intuitivamente. Mas esse silêncio é um lugar de escuta, mas não, necessariamente, de
estaticidade; é o lugar de energia, da potência do devir, da espera-ação e da espreita. Mais
uma vez, Novarina parece se aproximar desse lugar, ao substituir a fala pelo gesto:
Pensar não é ter ideias, gozar de um sentimento, possuir uma opinião, pensar é
esperar em pensamento, ter corpo e espírito em acolhida. O pensamento não pega,
não possui nada: ele vela, espera. Da mesma forma, falar não é ter algo a dizer e
saber se exprimir, mas esperar também a fala. A fala é sempre como uma dança de
espera que esperaria a fala (NOVARINA, 2003, p. 18).

Novarina ainda pontua a transmissão de algo não visível, mas presente, que podemos
apontar na transmissão da dancidade pela relação entrecorpos:
A fala não efetua a troca de nenhum sentido, mas abre uma passagem. De um a
outro, ela é nossa passagem pelo interior das palavras, nossa viagem, nossa abertura
e a maneira que temos de passar com elas. Toda fala que trocamos transmite o
segredo dessa passagem pela palavra. Há uma passagem secreta entre nós na troca
falada (NOVARINA, 2003, p. 19).

Quanto a integração dos elementos distintos, é interessante a fala do diretor teatral
Peter Brook (2010), quando afirma que o invisível não precisa se tornar visível. De fato, é
possível concordar pois, sabemos quando um bailarino está dançando, porque sentimos
naquilo que podemos ver e não ver, mas também é entendido que é nessa insistência que a
potência do gesto se intensifica. Brook também observa que a qualidade vem de um lugar
desconhecido, muito além do universo do inconsciente freudiano e se manifesta e comunica
através do silêncio. Essa zona, que ele indica, contém “fontes de energia extremamente
poderosas” (BROOK, 2010, p. 49). Enfim, Laban o aponta como o lugar silencioso, lá onde
habitam as forças:
[...] o silencioso mundo das ideias e agitações interiores jaz à espreita de ser
concebido de acordo com uma forma coerente, no seio destas ações. O executante
acentua algumas destas formas estranhas emergentes do mundo do silêncio e da
imobilidade; e, conquanto faça uso dos mesmos movimentos que um trabalhador
qualquer emprega, organiza-os em ritmos e sequências que simbolizam as ideias que
o inspiram (LABAN, 1978, p. 142).
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O estudioso e professor Marcus Vinícius de Almeida69 ajuda a compreender a Região
do Silêncio em Laban. Segundo o professor, trata-se do lugar em que as forças estão presentes
em sua “forma pura”, sem ainda serem combinadas entre si, ou seja, antes de serem
exteriorizadas. É onde as qualidades gestuais atuam em “silêncio”, no âmbito das sensações e
da imaginação, no âmbito da potência. Ainda segundo Marcus Vinícius, nesse lugar é possível
"tê-las em estado puro". Por exemplo, o forte do gesto de socar está em si próprio, sem ainda
se combinar com o rápido e com sua espacialidade direta.
Gil sugere que o bailarino tem consciência de que dança as forças “puras”; ele as
imagina quando dança, não de maneira híbrida, mas de maneira pura; sente a retenção
(potencial) e a mobilidade (liberado); sente cada força que entra e que sai; sente a imersão em
si e no outro.
É na fala, é na ação ou no próprio fazer que as forças se agrupam, se misturam e,
sobretudo, se tensionam. O gesto se torna visível e contaminado como um misto de forterápido-direto, que a presença cênica tenta dissecar, amplificar e projetar. É na experiência do
mover que o bailarino revisita a região do silêncio, onde as forças moram na sua potência
“pura” porque ao senti-las e pensá-las “em separado”, se intensifica o fazer. É ao revisitar essa
energia potente que é possível qualificar a ação dançante, torná-la ato de criação. Em
referência a Isabelle Launay, a pesquisadora Vivian Vieira P. Barbosa (2011) ressalta:
De acordo com Launay, é na experiência da região do silêncio que o dançarino
improvisa com uma corporeidade em estado de sonhar acordado, sendo esta
interioridade, que gera, mantém e recria os movimentos, configurando uma fonte
inesgotável de força criativa para se mover (BARBOSA, 2011, p. 52).

Portanto, observa-se que o silêncio é a potência da criação, onde os elementos podem
serem vividos na sua singularidade. Na ambigüidade da ação dançante, portanto, a forma
corporal agrupa todos os elementos qualitativos do movimento visível, sem sucumbir a
particularidade de cada um. O momento dançante convoca o constante jogo de relações entre
a concretude da ação e o silêncio, à medida em que um revisita o outro, o tempo todo. “A
região do silêncio, o império da alma; em seu centro, há um templo em movimento”
(LABAN, apud LAUNAY, 1999, p. 84).

69

Marcus Vinícius é doutor em dança pela Universidade de Campinas, São Paulo, e professor adjunto do curso
de graduação em dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrevista concedida no dia 28 de maio de
2010, às 20h30, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Mas a sua fonte, onde a energia pura cria o movimento da dança, lá de onde ela
irrompe como saída de si, encontra-se no silêncio sem forma, o grande silêncio do
corpo, reverso invisível dessa topografia dos vazios que canaliza a energia para
trajetos mais visíveis (GIL, 2004, p. 16).

O que entendemos, nesta pesquisa, é que a dancidade é um estado modulável na ação
dançante. A dancidade é o estado intenso, tornado-se potente através do gerenciamento deste
jogo de movimentos e relações. No estado de dancidade não há separação entre o silêncio e o
movimento, nem entre o sutil e o visível e nem entre os corpos, tudo num instante, converge e
aí, a arte acontece.

Se diz que há espaço interior e espaço interior. Eu nunca acreditei nisso. Em todo o
caso dá para ver bem, no teatro, esses dois espaços voltarem a formar o mesmo
(NOVARINA, 2003, p. 48).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
"Conversas na noite" foi o principal lugar de investigação do ato de dançar, isso se
explica porque quando se dança, investiga-se, uma investigação que segue a lógica da arte.
Desta maneira, o trabalho não finaliza aqui porque trata de um objeto que é alimentado a cada
vez que um corpo dança e só assim, ele pode ser compreendido na sua plenitude.
É importante dizer que, a cada apresentação, novos olhares por sobre a experiência
suscitam outros desejos de produção artística, pois ela é um processo, fruto de constantes
mudanças. Além disso, novos formatos estão sendo investigados como em videodança ou
como um ensaio fotográfico impulsionados pelo resultado da captura de imagens que foram
feitas durante o processo, principalmente pela equipe de filmagem e fotografia do
"Documentário Dançar: a vida de Helenita Sá Earp".
Fica claro que em algumas fotos a imagem dos corpos em movimento destacou
felizmente muitas questões e em outras foi necessária a realização de algum tipo de
tratamento para que as questões ganhassem destaque. Em alguns momentos foram escolhidas
reunir as duas possibilidades de imagens fotográficas no intuito de não afastar, por meio da
tecnologia, a condição primeira em que elas foram realizadas.
A pesquisa foi construindo as reflexões junto da experiência artística e, em cada
momento, foi tecendo uma trama de aspectos que cercam a experiência de um corpo que
dança expondo um campo de circulações de forças complexo e imbricado. Também foi
pensada que a ação dançante pode dilatar-se num estado sensível revelando o movimento e as
relações de força que ele suscita, de uma maneira profunda e permeando vários âmbitos da
experiência.
Para isso, foi recorrido à Bernard as reflexões sobre a noção de corporeidade e
orquesalidade que deram um gatilho interessante para o entendimento de que o movimento
constitui e permeia tanto o lugar da sutileza, quanto o lugar das qualidades gestuais visíveis,
ou seja, ele pertence a trama multisensorial, heterogênea e em devir da corporeidade e, ao
mesmo tempo, as nuances do gesto tornado visível. Também fez pensar que numa ação
dançante potente estas duas instâncias não se distanciam, pelo contrário, convergem e é no
termo integração que a mestra da dança Earp é precisa: a força ganha corpo no mover e o
movimento ganha força no sutil. Assim, ela e Laban também proporcionam pensar haver uma
ligação imbricada entre o silêncio e a mobilidade e a permanência e a impermanência, pois
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segundo esta pesquisa, há um fundo de movimento que as fazem integrar, dialogar, criar e
transformar.
Também foi interessante observar, que esse mesmo raciocínio pertence e chega aos
níveis mais visíveis das formas corporais. Ali, o movimento de fundo não deixa de dar vida ao
gesto formulado, assim as escolhas de movimentos que delimitam nuances, tonalidades e
qualidades da ação corporal parecem estar sempre numa relação de tensão que revela a
complementaridade com seus opostos, ao mesmo tempo, que não deixa de apontar para a
multiplicidade.
Para falar sobre os movimentos e relações, também foram percorridos alguns autores
que dessem conta da atividade incessante de produção de sensações e imagens, bem como, em
muitos momentos, as minhas próprias imagens e sensações dirigiram a 'fala' do trabalho, no
intuito de querer dizer que, quando o bailarino dança ele esburaca-se, criando canais por onde
é possível que o campo de circulação de movimentos criem diálogos de força.
Assim, a noção de dancidade parte da ideia de Bernard mas, foi ganhando um corpo
novo e aí esta pesquisa acrescenta que além de uma ressonância dinâmica ou cinética e
transmutação visível do fluxo da nossa musicalidade corporal ou modulação cinética singular
deste tecido multisensorial e ficcional da nossa corporeidade que as faz ressoar
simultaneamente, a dancidade, como aqui é preferido chamar, é um estado sensível,
modulável, convergente e que produz relações potentes.
A dancidade é um estado sensível em que a própria experiência de mover-se e, assim,
a própria existência tornam-se vibrantes. E ela, então, pode ser dilata através de movimentos
e relações, porque ela é nutrida na e através da atividade de insistente investimento,
investigação e gerenciamento de um circuito de movimentos e relações que permeia tanto os
níveis sutis quanto os movimentos visíveis e que, em instantes potentes, cria relações e
diálogos de força. Assim, a dança está neste lugar da insistência sobre a experiência do
mover, sobre a experiência de existir e que o bailarino se empenha em dilatar.
Por este viés, esta pesquisa pensa que é importante que o bailarino ocupe-se, esforcese, inquiete-se e maravilhe-se na e com seu próprio movimento. Isso quer dizer de investir no
seu fazer, nas qualidades gestuais, na mecânica do movimento, no seu corpo, investigando as
possibilidades do mover, os detalhes e nuances, as suas sensações, intuições, imaginações e
consequentemente a sua própria existência, criando e recriando-se. O investimento na
experiência em si ou na experienciação da própria experiência, em outras palavras, quer dizer
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ir a fundo, convergir o campo de circulação que passa pelo físico, mental e emocional em
instantes onde seja possível criar relações de força e movimento, de criação e de expressão.
Conclui-se que o estado de dancidade é um estado sensível e potente, fruto de um
investimento e mais ainda, de uma insistência sobre o próprio mover que gerencia
movimentos e relações em vários âmbitos simultâneos e isso quer dizer dos movimentos no
movimento, ou os movimentos de fundo que não só estão presentes, mas constituem desde as
instâncias sutis até as qualidades gestuais visíveis.
O estado de dancidade é modulável por ser fruto de uma atividade constante, ou seja,
ele está atrelado à intensidade da busca individual sobre o mover e é alimentada justamente
por ela. Mas quando a ação dançante alcança este estado de potência, parece que as fronteiras
entre os corpos desaparecem e os diálogos acontecem, dilatam-se o espaço, o tempo, a
dinâmica e a forma, deixando a dancidade circular intra e entre os corpos.
Esse estado maleável é o campo de trabalho por onde o ator-bailarino busca
investimento, atenção e concentração, vasculha e brinca, não visando somente ajustar certa
conformação de forças, mas provocar efetivamente as tensões, os embates e as fricções. E isso
exige tempo de afinação e disponibilidade para se abrir, disponibilizar-se para a própria
experiência em si, surpreendendo-se e maravilhando-se com todo e qualquer movimento, com
todo e qualquer diálogo. É aí, que parece residir a potência da dança.
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APÊNDICE
E A CONVERSA CONTINUA...
O presente artigo descreve um processo investigativo a partir do encontro entre as
linguagens da dança, performance, iluminação e da videodança, que consideramos como
campo de circulação e de relações entre corpos e meios. Neste encontro desenvolvem-se
algumas questões da ação dançante ao vivo e na videodança como provocadora de um estado
eminentemente de movimento e de relação. Neste sentido, o jogo e a interatividade tensionam
os limites, expandindo a dança entre o corpo do bailarino, o corpo do interator e das novas
mídias como um estado oscilatório de movimentos e afetos em várias escalas: intracorpos e
entrecorpos, constituindo os gestos e a cena. O trabalho iniciado a partir da dancidade em
bailarino começou como uma cena performática integrando luzes de lanternas e corpos
dançantes, dirigida por Lara Seidler e incorporou a pesquisa de Leonel Brum que envolve
trabalhos com a videodança configurando vários desdobramentos estéticos.
A interlocução de pesquisas se dá entre o trabalho "Conversas na noite", de Lara
Seidler – pesquisadora e professora do Departamento de Arte Corporal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e do trabalho intitulado "Poéticas (in)visíveis", produzido
pelo pesquisador e professor da área de Dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade
Federal do Ceará (ICA/UFC) a partir do primeiro. Este artigo configura o ponto de interseção
entre as pesquisas sobre a atuação cênica do bailarino e a videodança.
Inicialmente o projeto artístico "Conversas na noite" surgiu na perspectiva de
investigação dos muitos e cambiantes aspectos que cercam a dilatação de um corpo dançante,
e que intensificam o simples movimento em um gesto de dança. Em nossa pesquisa, o instante
em que o corpo dança, a sua capacidade de gerenciar a sucessão de forças e movimentos e,
convocar uma ambiência poética a partir de seus gestos é algo que fala para além de qualquer
técnica e que tem a ver com uma atividade extrema de relação e eminentemente de
movimento que cria um estado contagiante que aqui chamamos de estado de dancidade.
Neste sentido, a abertura do campo da experiência performática possibilitou também
a criação de outros mundos sensíveis como no caso da instalação de vídeo. Neste caminho a
linguagem do vídeo em formato de instalação do pesquisador Leonel Borges Brum
incorporou-se ao trabalho que inicialmente era somente uma performance de dança,
configurando-se o trabalho "Poéticas na noite", apresentada em 2011 no evento Dança em
Foco, realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta experimentação marcou, no
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encontro entre as minhas pesquisas e de Brum, um ponto em comum que questiona a presença
e a reverberação do estado de dancidade em produções videográficas, na não presença ao vivo
de corpos dançantes e nas fronteiras indeterminadas entre a dança e o vídeo. Perguntas
freqüentes são: o estado de dancidade necessita de um corpo que dança? O estado de
dancidade pode ser despertado através de outros meios e imagens? Que elementos podem ser
pontuados como possíveis componentes de um contexto de dança na produção fílmica?
No primeiro momento era interessante destacar o corpo na cena, vivo e ao vivo e em
que sua própria presença fosse o mote da construção cênica. Além disso, era também
importante para nosso trabalho que a ação do bailarino fosse provocada todo o tempo, que
sofresse e provocasse intervenções convocando efetivamente diálogos entre todos os corpos e
para isto formas utilizadas os focos luminosos como meios de acesso aos corpos dançantes e
mais do isso, como delimitadores de campos de relação e movimentos entre os corpos. Neste
jogo do que era e não era iluminado, criavam-se janelas perceptivas ou a poética dos buracos
(já descritas anteriormente) mas, que somente foram incorporadas à nossa discussão a partir
das primeiras imagens fotográficas realizadas pelo pesquisador e artista da fotografia Mauro
Fainguelernt. Nestas imagens os corpos por vezes apresentavam-se distorcidos, fugidios, que
sugeriam a idéia de movimento e realçaram o momento dos encontros entre os participantes.
Apesar do trabalho fotográfico que primeiramente não tinha nenhum objetivo extra a não ser
o de registro propriamente produzir outro produto estético, reforçou o pensamento sobre as
determinadas questões do nosso trabalho.
Em determinado momento do processo de pesquisa prático-teórico da performance, foi
acoplada, em uma das cinco lanternas, uma micro câmera sem fio que emitia as imagens do
interior da instalação para uma televisão localizada fora da sala, com objetivo de criar um o
jogo de imagens produto do visível e do invisível dos corpos dançante. Os encontros e os
acordos entre os corpos e luzes durante a performance iam compondo pequenos fragmentos
de imagens e cenas fugidias, projetadas ao vivo numa tela do lado de fora do ambiente, bem
como contribuía para provocação e incitação do público que se encontrava à espera de uma
nova sessão. Isto contribui também no mesmo sentido que o resultado fotográfico de
Fainguelernt, como um novo produto estético, mas não foi eficiente porque a tecnologia
empregada (micro câmeras de segurança e um transmissor sem fio) não produziu imagens de
boa qualidade e, por muitas vezes, a tela ficou sem qualquer tipo de imagem, o que nos fez
abandonar, por ora, a idéia apesar de ter contribuído tanto para o desdobramento do trabalho
artístico de Leonel Brum como para nossas questões em comum.
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Fig.70: Imagens distorcidas de corpos que dão impressão de movimento.

Questões estas que em primeira instância necessitavam da presença visual do corpo
tanto na cena performática como nas imagens fotográficas e posteriormente videográficas mas
que no decorrer da pesquisa e dos encontros com a pesquisa de Leonel Brum, foram se
expandindo para a possibilidade de incorporar imagens onde os corpos eram apenas vestígios
ou até mesmo não eram possíveis de serem detectados, como vimos no capítulo Diálogos
sensoriais. E neste estágio de reflexão em que chegamos ao longo das muitas apresentações da
performance e na análise das imagens que foram surgindo é que destacamos aqui o ponto de
interesse que versa sobre até que ponto a presença do corpo de dança é necessário para que a
dança aconteça.

Fig.71:Imagens com vestígios de corpos
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Fig.72: Imagens onde não há possibilidade de visualização de corpos.

Toda discussão desenvolvida ao longo do nosso trabalho faz parte de um contexto
histórico, se insere num tecido social que delineia certa preocupação e novas formas de
percepções e relações entre os componentes que participam da prática artística. Também é
possível observar em todo este trabalho que as preocupações artísticas da contemporaneidade
cada vez mais tendem evocar a relação e interação entre os corpos expandindo-os no mundo
externo, e ao mesmo tempo nos levando a aproximar cada vez mais das vicissitudes do
interior de nossas corporeidades.
Segundo Bourriaud (2009, p.29 e 30) a estética contemporânea parece estar
preocupada além da beleza da forma ou a sua configuração plástica como resultado de uma
rede complexa de eventos que permeiam a atividade artística mas sim, preocupada mais com a
“formação” que indica o contrário de um objeto fechado em si mesmo. A partir do nascimento
do que ele chama de “zonas de contato” entre o indivíduo e o outro, a arte contemporânea se
apresenta em composições cujas estruturas se matem unidas “por uma cola menos visível”,
pois quer dizer de um lugar não determinado e fruto de intermináveis transações com a
subjetividade dos outros. Através deste pensamento, o autor ainda disserta que a experiência
visual e perceptiva se tornou mais complexa, “enriquecida por um século de imagens
fotográficas e depois cinematográficas (introdução do plano-seqüência como nova unidade
dinâmica), a ponto de podermos reconhecer como um „mundo‟ uma coleção de elementos
esparsos” (BOURRIAUD, 2009, p.28). A constante inundação de informações e acessos que
perpassam pelos nossos sentidos, as experiências neuroquímicas e tecnológicas que envolvem
o corpo, o conduzem a uma forma de percepção menos por síntese e mais por constantes
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disjunções simultâneas70 e que incluem no campo investigativo, cada vez mais, as próprias
vicissitudes do próprio corpo.
Nesta linha de pensamento, volta-se a apontar que a percepção do corpo e mais
precisamente do corpo em movimento, recai na forma corporal ou no próprio gesto como algo
além de sua arquitetura, ou seja, como um princípio ativo, como um elemento de ligação e
uma convergência dinâmica. Neste sentido, esta pesquisa pensa o momento dançante como
condição dos estados das forças e isso permite que ela seja de certa forma permeável,
acessada, modulada, passível de incorporações, de interatividade e de negociações em
qualquer instância, tanto no nível da concepção de um mínimo gesto como nos
atravessamentos com outras linguagens: “O estado de corpo pode, assim, alimentar-se de toda
espécie de elementos ligados mais ou menos direto e evidentemente ao corpo ele mesmo”
(GADELHA, 2010, p.131).
Contudo, o bailarino se apresenta como um gerenciador de todos os fluxos de
movimentos e corpos propondo e provocando a tensão destes nos corpos presentes, inclusive
em si mesmo. Deste modo, criando inúmeros campos de forças em vários níveis que se
intercomunicam e interferem uns aos outros pensamos o gesto e a cena como espaços abertos.
E nos parece que é neste gerenciamento das camadas e níveis nos corpos entre todos os
envolvidos que se despertam ritmos, intensificações e espacialidades, tanto no micro campo
do gesto como no macro campo da cena.
Portanto, quando pensamos a utilização do vídeo foi no intuito de convocar, em outro
ambiente e sem perder a relação com a performance, um outro campo de relações ou uma
nova janela, onde pudesse ocorrer, também, uma forma de contato e por conseguinte de
trocas sensoriais e afetivas entre os corpos.
Este não mais era utilizado à margem e por pura provocação, mas sim no centro de
um dispositivo e de uma nova maneira de narrar com os meios do teatro. Neste
sentido, ele não se constituía mais num fim em si, porém um novo ponto de partida
rumo a terras desconhecidas (PAVIS, 2010, p.181).

Isto direciona para uma questão importante: o estado de dancidade, como fruto da
negociação entre as forças intra e entre os corpos, também é fruto dessas “zonas de contato”
quando reverberam o movimento em múltiplos âmbitos e intercambiam afetos. Mas esta
70

Palestra do Pr.Dr. Tadeu Capistrano na disciplina Prática de experimentação cenopoética ministrado pela Pr.
Dra. Ângela Leite Lopes no curso de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes /UFRJ, no dia
28 de junho de 2011.
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reverberação ou este processo de ressonância quer, também, dizer de movimento num nível
mais sutil e intuitivo nas qualidades de uma existência: espacialidade, temporalidade e
intensidade, que não tem obrigação de abrigar-se no tangível ou no visível das formas mas
pode delinear-se na subjetividade, no invisível, na imaginação, na sensação, na intuição, pois
...a nossa „forma‟ é apenas uma propriedade relacional que nos liga aos que nos
reificam pelo olhar. O indivíduo, quando acredita que se está olhando objetivamente,
no final das contas está contemplando apenas o resultado de intermináveis
transações com a subjetividade dos outros (BOURRIAUD, 2009, p.30).

Assim a questão que retomamos: pode a dancidade está presente na produção
videográfica sem a presença de um corpo que dança, como por exemplo, nas imagens fugidias
de registro da performance no escuro ou no vídeo “Birds”71. Se partir do pensamento que a
dança pode alcançar, tocar e despertar um estado peculiar em níveis que podem oscilar para
mais ou menos nos corpos, observa-se que, de certo modo, este processo exige uma atividade
intencional do bailarino que reverbera na atividade perceptiva do espectador, qualidades
presentes em qualquer forma humana de existência, como o desenho espacial, o ritmo, as
variações de andamentos ou as modulações das intensidades. E, além disso, se preocupa com
a insistência e manutenção de um movimento de fundo, um campo de circulação e relação
constante.
Na forma de ver desta pesquisa, a produção híbrida de vídeo e dança deve propor de
igual modo a manutenção do diálogo entre a obra e o observador através de algum nível de
movimento, seja este rítmico, espacial, sensorial, imagético, sonoro, visual, etc. Porque a
dança reside sua essência na mobilidade da experiência humana.
Mas ainda fica a questão que não deixa de passar pelo modo de fazer técnico e ético:
que elementos operacionais ou mesmo recursos tecnológicos do vídeo e da imagem também
podem ser apontados como facilitadores da produção, sem a presença de um corpo dançante,
da sensação da dança? E como elas podem ser manipuladas?

71

David Hinton, 2000.
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