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RESUMO 

 
Esta dissertação propõe uma reflexão a respeito do corpo entre/corpos, em especial 

na dança contemporânea, neste seu trajeto que tem inicio na construção 

coreográfica, perpassando o corpo do coreógrafo, o corpo do bailarino e, ao realizar-

se como manifestação artística, o corpo do espectador. Inicialmente discute o corpo 

na dança como corpo/espaço de convergência, conexidade e continuidade, a partir 

do pensamento do filósofo grego Epicuro de Samos, em diálogo com o pensamento 

de Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze e José Gil. Reflete a criação deste 

corpo/espaço na relação coreógrafo/bailarino utilizando como fio condutor as 

experiências do autor em seu trajeto artístico. Por fim relata o processo de criação  

do experimento cênico (h)áporos, que se configura como prática da cena 

desta  dissertação, tendo como objetivo fundamental a criação de espaços de 

convergência e interação entre um corpo propositor e um corpo afluente que, neste 

mover-se, transforma a si e ao espaço que agora coabita/constitui. 

 

Palavras-chave: Dança contemporânea; corpo; coreografia. 

 

  



 

ABSTRACT 

This paper proposes a reflection on the body between/bodies, especially in 

contemporary dance, in their path that starts from the choreographic construction, 

permeating the body of the choreographer, the dancer’s body and when fulfills 

themselves as artistic expression, the body of the spectator. Initially discusses the 

body in dance as a body/space for convergence, connectedness and continuity, from 

the thought of the Greek philosopher Epicurus of Samos, in dialogue with the thought 

of Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze and José Gil. Reflect about the creation of 

this body/space in the relationship choreographer/dancer using as connecting thread 

the experiences of the author in his artistic path. Finally describes the process of 

creating the scenic experiment (h)áporos, which constitutes the practice scene of 

this dissertation, having as main objective the creation of spaces of convergence and 

interaction between a proponent and an affluent body that, in this move, transforms 

itself and the space that now cohabits / is. 

 

Keywords: Contemporary dance; Body; Choreography. 
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Introdução 

 

As escolhas metodológicas que orientaram minhas pesquisas na 

construção deste trabalho, a delimitação do tema e a elaboração do problema e dos 

objetivos a ele vinculados foram definindo-se aos poucos, e ao longo dos anos em 

que atuei como coreografo e bailarino. No diálogo com o quadro teórico que estava 

sendo estruturado, escolhi pertencimentos metodológicos, situando meu estudo 

como uma pesquisa focada na prática artística e seus reflexos na prática 

coreográfica buscando corporificar os questionamentos que vieram a ser levantados 

neste trabalho. Porém quero frisar a dificuldade em se traduzir essa ação prática da 

dança em um texto acadêmico, onde a investigação deve ser organizada e clara, 

pois todo processo de criação parte de um projeto que sofre os efeitos da intuição, 

acaso e imaginação. 

A decisão de colocar-me como intérprete criador no processo 

artístico que acompanha esta dissertação tornou-me, também, sujeito deste estudo. 

Por esta razão opto por uma escrita em 1ª pessoa por tratar-se, essencialmente, de 

uma partilha de experiências artísticas e pessoais. Nessa perspectiva, faz-se 

necessário apresentar-me, inicialmente, na forma de um pequeno resumo de minha 

trajetória artística até esse momento.  

Minha opção pela dança, assim como muitas outras pessoas, se deu 

ao assistir a um espetáculo do Ballet do Rio de Janeiro, sob a direção de Dalal 

Achcar, no fim dos anos 1970, e perceber que estava sendo, literalmente, tocado 

pelo que via. Senti em meu corpo algo que não consegui, e não sei se virei a 

conseguir, compreender em sua totalidade. Aqueles corpos à minha frente estavam 

agora ao meu lado, em mim, tocando-me por dentro, provocando uma erupção de 

sentimentos, memórias e sensações que me fascinavam e, ao mesmo tempo, 

confundiam. Foi amor, e mistério, à primeira vista. 

Comecei meu treinamento como bailarino clássico e tive o privilégio 

de ingressar no corpo de baile do Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Acreditava, na época, que esta magia que havia experimentado anos antes estava 

ligada ao desenho coreográfico, aos movimentos, à busca pela forma e execução 

perfeitas. Almejava tornar-me um corpo produtor de formas e desenhos capazes de 

transmitir ao espectador a estória e o sentimento contidos em cada coreografia de 
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que participei. Mantive por vários anos esta concepção da dança enquanto 

movimento formal, narrativo, onde o corpo transforma-se em reprodutor de um 

vocabulário, de uma linguagem clara e determinada. Não danço o que penso, danço 

o que digo. Melhor dizendo, danço o que o coreógrafo quer dizer. 

Durante minha passagem pela Cia Nacional de Bailados, em Lisboa, 

esta concepção de corpo começou a se modificar a partir do contato com diferentes 

formas e estilos coreográficos, entre eles alguns importantes trabalhos da história da 

dança moderna como, por exemplo, “A Mesa Verde” (1932), de Kurt Joos, e “There 

is a Time” (1956), de José Limon, além do trabalho junto a coreógrafos 

contemporâneos como Judith Marcuse1 e Norman Walker2. Esse corpo deixava de 

ser meu, tornando-se eu. A concepção de um corpo executor de movimentos dava 

lugar à um corpo pensante.  

Transferi-me para a Alemanha em 1987 e, poucos dias após minha 

chegada, aconteceu um fato extremamente corriqueiro, não relacionado diretamente 

à dança, mas que marcou radicalmente minha percepção sobre o corpo em 

movimento: Estava sentado em um café conversando com Nira Piore Nouak3, uma 

amiga brasileira, quando um rapaz se aproximou e nos cumprimentou em português, 

dizendo que, quando passava de bicicleta, nos viu pela vitrine, de relance, e sabia 

que éramos brasileiros.  

Esse pequeno acontecimento imprimiu-se em minha memória. 

Aquele rapaz reconheceu, ou reconheceu-se, em nossos corpos. Reconhecer-se no 

outro é trazer à tona toda uma gama de lembranças, memórias e informações 

contidas em ambos os copos. Isso me levou a refletir mais atentamente sobre esses 

processos em que algo é compartilhado e absorvido pelos corpos envolvidos, em 

especial, durante uma manifestação artística.  

Alguns anos mais tarde (1989), assumi a função de Assistente de 

Direção e Maitre de Ballet no Stadttheater Würzburg, Alemanha. Esse trabalho 

                                                           
1
 Judith Marcuse – Natural de Montreal, Quebec - coreógrafa, produtora, professora e empreendedora 

social canadense. Diretora do Centro Internacional de Arte para a Transformação Social (ICASC). 
http://canada.ashoka.org/fellow/judith-marcuse 
 
2
 Norman Walker – Coreógrafo, professor e bailarino americano, nascido em 1934. Fundou sua 

própria companhia de dança e foi Diretor Artístico da Batsheva Dance Company, Israel.  
http://danceinteractive.jacobspillow.org/dance/norman-walker 
 
3
 Nira Priore Nouak (BR) - Estudante do Curso de Mestrado em Pedagogia de Dança Contemporânea 

na Universidade de Frankfurt de Música e Artes Cênicas. Nasceu em São Paulo, Brasil e vive na 
Alemanha desde 1987. Trabalhou como bailarina no Trier Stadttheater e no Staattheater Darmstadt. 

http://canada.ashoka.org/fellow/judith-marcuse
http://danceinteractive.jacobspillow.org/dance/norman-walker
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possibilitou, por um lado, uma observação do corpo e seus processos de ser/agir, 

enquanto professor e ensaiador da companhia, e, por outro, um primeiro vislumbre 

dos processos criativos dentro da perspectiva de estar dirigindo outros corpos. Em 

1991 tive a oportunidade de criar meu primeiro trabalho coreográfico para esta 

companhia, sobre o qual falarei mais tarde.  

Desde então dirigi e coreografei trabalhos em diferentes teatros e 

companhias de dança e, em 1996, criei o projeto [sílabAs] c. dança, uma 

companhia independente que busca construir uma linguagem própria a partir das 

estruturas cênicas desenvolvidas na dança-teatro. Esse projeto foi fundado na 

cidade de Darmstadt, Alemanha, onde continuei meu trabalho como 

bailarino/intérprete até o ano de 2001, como membro do Tanztheater Darmstadt.  

Retornei ao Brasil em 2003 e continuei desenvolvendo meu trabalho 

no projeto [sílabAs] c. dança e como Diretor Artístico da Gaya Dança 

Contemporânea, Projeto de Extensão da UFRN, em 2009, e do Balé da Cidade do 

Natal, Natal/RN, em 2012.  

Entre os anos de 2007/2011 graduei-me em Filosofia na UFRN onde 

defendi meu trabalho de monografia intitulado: O corpo/memória – O pensamento de 

Epicuro e a Dança-teatro, trabalho que recebeu a nota máxima. 

Participei dos Projetos de Pesquisa: Núcleo Transdisciplinar de 

Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares - NACE/UFRN; Grupo de Pesquisa em 

Corpo, Dança e Processos de Criação – CIRANDAR; e Arte Contemporânea e 

Cultura Investigadas para Conhecer, Apreender e Transformar da UFRN.  

Em 2011 fui convidado a participar do TANZLANDSCHAFT SUR4, 

organização e network de artistas sul-americanos e instituições que atuam no campo 

da pesquisa em dança contemporânea.  

 

                                                           
4
 TANZLANDSCHAFT SUR.  Fundado, e dirigido, por Isabel Cuesta Camacho como organização e 

rede de artistas sul-americanos e instituições do campo da dança contemporânea enraizados em um 
mesmo território e histórias em comum, além de ser permeado por problemas sociais e contextos 
culturais semelhantes. Embora, e precisamente porque, a educação artística em dança 
contemporânea vem da tradição europeia, é a missão deste projeto dar voz e posicionar um território 
da dança sul-americana. TANZLANDSCHAFT SUR gera espaços para pesquisa e reflexão sobre a 
visão artística de artistas sul-americanos de dança, sua estética, formalidade, e as preocupações de 
conteúdo. É uma plataforma para a apresentação e projeção destes trabalhos artísticos na Europa e 
na América do Sul.  
Disponível em http://www.isabelcuesta.com/en/tanzlandschaft/organization/ Acesso em 10/09/2011 

http://www.isabelcuesta.com/en/tanzlandschaft/organization/
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Ao longo dos anos fui também espectador de eventos artísticos e 

pude observar e vivenciar esse entrelaçamento que se constrói entre um corpo 

atuante e um corpo receptor. Percebemos uma conexão de caráter 

cinestésico/sinestésico, empático, que se estabelece em um espaço constituído 

entre, a partir e naqueles envolvidos nesta mistura de corpos interagindo uns sobre 

os outros. Cinestésico porque o corpo diante de mim, em seu dançar, cantar, mover, 

despertava em meu corpo leituras, interpretações, movimentos meus. Sinestésico na 

mistura e entrelaçamento de cores, odores, músicas, vozes e, novamente, 

movimento, penetrando meu corpo por diferentes vias. Empático porque, em muitos 

casos, tento sentir o que este outro corpo está sentindo, projeto-me de forma 

subjetiva, afetiva e/ou cognitiva nos elementos desta obra de arte, desse corpo a 

minha frente. 

Nas conversas com colegas atores, bailarinos, músicos e vários 

outros artistas, são comuns referências à sensação experimentada durante um 

evento artístico enquanto algo corpóreo, que pode ser sentido, vivenciado por todos 

os presentes como uma entidade virtual que “não é irreal: onde quer que sejamos 

confrontados com ela, percebemo-la realmente, não sonhamos ou imaginamos que 

a percebemos” (LANGER apud GIL, 2004, p. 42). Percebo esta entidade como um 

corpo vivo, uma substância corpórea, constituído de emanações provenientes de 

ambos, e todos, os corpos envolvidos em um ato criativo compartilhado estabelecido 

em um espaço que é, também, uma corporificação, uma “costura de tecidos” 

(MIRANDA, 2004, p. 40).  

Seguindo este pensamento, e lançando um olhar específico sobre a 

dança contemporânea, esta dissertação inicia-se como uma reflexão sobre este 

corpo entre corpos, este espaço corporificado que se constitui a partir do corpo 

dançante, enquanto espaço de proposições, em seu contato, afecção e interação 

com o corpo do observador tomando como ponto de partida o pensamento do 

filósofo atomista Epicuro de Samos em diálogo com o pensamento de José Gil, 

Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, entre outros. 

No entanto devo reconhecer, utilizando as palavras de Regina 

Miranda (2004, p.14), que “minhas indagações teóricas desenvolveram-se por meio 

do exercício permanente de ver o mundo através da lente coreográfica”, o que me 

levou, na segunda parte do texto, a revisitar três processos coreográficos por mim 

realizados com o intuito de reavaliar esta relação coreógrafo/bailarino, usando como 
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indicador o lugar do coreógrafo durante o processo. Acredito que esse relato possa 

vir a auxiliar artistas que desejem trilhar esse percurso da produção coreográfica.  

No terceiro capítulo, descrevo o processo de construção do 

experimento (h)áporos, título da Prática Cênica que acompanha esta dissertação, 

fruto, também, desta reflexão sobre o espaço corporificado e da relação entre esses 

corpos, mas tendo como foco principal a interação com o corpo do público, aqui na 

posição de ator/criador. Neste experimento processos e indagações discutidos ao 

longo do texto e diferentes formas de afecção e relação no processo coreográfico 

puderam ser (re)experienciados, ressignificados. 
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CAPÍTULO I  

 

Trajetos, ou a busca por um corpo que não quer ser encontrado.  

 

Sou fascinado por crianças brincando. Especialmente devido à 

facilidade com que elas conseguem criar universos imaginativos capazes de 

materializar os mais complexos e fantásticos estados corporais. Sempre que ministro 

uma aula ou oficina pergunto aos participantes: Como você se sente quando voa 

como um pássaro? Muitas vezes recebo como resposta um olhar carregado de 

dúvida e ceticismo, pois, afinal de contas, pessoas não voam como pássaros. 

Pessoas não, crianças sim. A imaginação infantil na realização de seus jogos e 

brincadeiras é capaz de criar uma forte ilusão da vida. Essa “ilusão” possui uma 

verdade genuína, que é criada pela crença da criança nessa verdade, pois “é 

suficiente que se diga „como se fosse‟, e a invenção já vive neles” (STANISLAVSKI, 

1980, p. 184). Todos nós já voamos mundo afora quando éramos super-heróis ou 

seres mágicos em nossas brincadeiras e fantasias e, se mergulhamos 

profundamente em nossas memórias corporais, podemos  tentar resgatar esta 

sensação de voo. Mas isso não é tão fácil assim, pois todo um arcabouço de 

informações apreendidas ao longo dos anos, que se entranharam profundamente 

em nossos corpos, afirmam essa impossibilidade. Como trazer para o presente este 

voar no corpo se nego, ao mesmo tempo, poder voar? Como conceber este corpo 

que se forma entre e nos corpos afetados mutuamente numa manifestação artística? 

Coloque as mãos para trás e tente explicar, sem gestos, como você 

amarra, ou faz o laço do sapato. É complicado, não é? Eu sei fazer, sou capaz de 

fazer e posso até antever o resultado, mas para explicar a sensação de que o nó 

está firme não existe uma gramática, além da corporal, capaz de expor o que 

acontece em todos os detalhes. Na maioria das vezes nos utilizamos de analogias, 

exemplos mais ou menos plausíveis ou, até mesmo, inventamos maneiras de 

expressar o que pensamos, pois não é possível negar, em especial numa 

manifestação artística, esta experiência de sentir na pele a corporificação do espaço, 

mas colocar este fenômeno em palavras traz consigo a dificuldade de tentar 

transformar em linguagem o que o corpo sente quando se depara com algo belo ou 

é tocado pela poesia do corpo em movimento.  
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Esteja eu no palco ou na plateia, posso sentir aquele “momento 

presente da efetuação, aquele em que o acontecimento se encarna” (DELEUZE, 

2011, p.177), se corporifica e, tão rápido como nasceu, se desfaz. Este corpo 

paradoxal, utilizando a expressão de José Gil (2004. p. 49), que “desdobra-se no 

corpo-agente que dança e no corpo-espaço onde se dança, ou antes, que o 

movimento atravessa e ocupa”, tem sua gênese neste espaço entre corpos, mas ele 

brinca de esconde-esconde conosco: Queremos encontrá-lo, tocá-lo, falar com e 

sobre ele, mas ele não quer ser encontrado; quando o percebemos ele já se foi.  

Essa maneira de ver a questão apresenta similaridades com o 

pensamento do filósofo grego Crátilo, que procuro aqui descrever: Em seus 

primeiros diálogos, os chamados aporéticos, Platão (428 a.C. - 347 a.C.) discute, 

essencialmente, as qualidades e a natureza humanas, mas em nenhum deles é 

possível chegar-se a uma solução definitiva acerca do conceito investigado, seja 

este a coragem, a temperança ou a beleza. No desfecho da trama dialógica, após 

ter exposto e eliminado os conceitos preestabelecidos acerca do tema central e ter 

demonstrado os limites daquilo que era tido como conhecimento, Sócrates coloca-se 

em posição adequada para reiniciar a investigação, questionando de forma cada vez 

mais profunda o tema debatido com o intuito de encontrar o verdadeiro 

conhecimento. Mas, apesar das brilhantes tentativas de reformular a estrutura do 

saber, Platão e Sócrates não alcançam o objetivo de definir conclusivamente, por 

exemplo, no diálogo Lísis, a Amizade, no Cármides, a Temperança, no Laques, a 

Coragem e no Eutífron, a Piedade.  

No diálogo Crátilo, onde o tema central é a Linguagem, Sócrates 

depara-se com duas grandes teses conflitantes, e mutuamente excludentes, 

apresentadas por Hermógenes e Crátilo. A primeira, apresentada por Hermógenes, 

defende que o ato de nomear, de dar nomes aos objetos, é convencional. Para ele 

os nomes podem ser dados arbitrariamente de acordo com os interesses e valores 

socioculturais envolvidos. A segunda, apresentada, por Crátilo defende a tese de 

que os nomes ou são verdadeiros ou não são nomes de qualquer espécie. Para ele, 

ou uma palavra é a expressão perfeita de uma coisa ou é apenas um som 

articulado. Platão parece, inicialmente, concordar quando diz que um deus que 

criasse uma palavra perfeita para dizer o Crátilo não mais faria do que criar outro 

Crátilo, em tudo idêntico ao primeiro, o que é o mesmo que dizer que criaria o 

próprio Crátilo. (PLATÃO, 1987, p.51), observemos: 
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Platão, na juventude, teria conhecido Crátilo, que, adotando as ideias 
de Heráclito de Éfeso sobre a mudança permanente de todas as 
coisas, afirmava a impossibilidade de qualquer conhecimento 
estável. Os dados dos sentidos teriam validade instantânea e fugaz, 
o que tornava inútil e ilegítima qualquer afirmativa sobre a realidade: 
quando se tentava exprimir algo, este já deixara de ser o que parecia 
no momento anterior. Na versão apresentada por Crátilo, o 
incessante movimento das coisas tornava-se um empecilho à ciência 
e à ação, que não podiam dispensar bases estáveis. (PESSANHA, in 
PLATÃO, 1987, p. X) 
 
 

Segundo a tradição, em resposta a pergunta: O que é uma cadeira? 

Crátilo diria que a única resposta aceitável é tocar, apontar, a primeira cadeira que 

se encontrar, pois “a melhor forma de mostrar o que quer dizer é tocar no que quer 

designar, literalmente indicando-o de forma unívoca (é isto em que toco e não outra 

coisa)” (PEREIRA, 2008, p.13). Qualquer tentativa de conceituação esbarraria nos 

limites da própria linguagem e, dentro da ideia da mudança permanente de todas as 

coisas, o que neste momento é uma cadeira será amanhã lenha para a fogueira, ou 

ferro velho.  

Encontramo-nos em situação semelhante quando falamos do corpo 

dançante. O movimento, enquanto elemento constituinte desse corpo, sempre o 

projeta para além dos conceitos formulados. Como no paradoxo de Zenão de Eléia 

(489 a.C. - 430 a.C.) Aquiles e a tartaruga:  

 

 Na corrida, Aquiles não pode alcançar a tartaruga que tem uma 
pequena vantagem. Pois, apenas para alcançar o ponto de onde a 
tartaruga partiu, ele já precisaria ter percorrido uma inúmera 
quantidade de espaços, quantidade infinita; primeiramente metade 
daquele espaço, depois a quarta parte, depois a oitava, a décima 
sexta e assim ao infinito. Se ele de fato alcança a tartaruga, este é 
um fenômeno ilógico, em todo o caso, não é nem uma verdade, nem 
uma realidade, nem um ser verdadeiro, mas apenas uma ilusão. Pois 
nunca é possível terminar o infinito. (SOUZA, 1996, p. 148-149) 

 

Estamos sempre um passo atrás de nosso próprio corpo, pois esse 

ultrapassa a compreensão que temos dele. Além disso, a constituição rizomática 

desse corpo estudado leva todo o rumo investigativo tomado a desembocar em um 

novo entrecruzamento. Qualquer que seja a decisão tomada quanto ao rumo a se 

seguir, ela sempre nos colocará diante de um novo espectro de possibilidades e 

pontos de vista sobre esse mesmo objeto que tentamos compreender. 
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Falar do corpo dançante, em especial, é mergulhar em um enorme 

emaranhado de leituras, visões e interpretações onde cada escolha leva a novos 

caminhos, muitos deles ainda obscuros, cheios de mistérios a desvendar. Mas em 

uma dissertação de mestrado se faz necessário algum recorte, dessa forma, usando 

as palavras de Giorgio Agambém (2009, p. 65), busco aqui “ser pontual num 

compromisso ao qual se pode apenas faltar” consciente, porém, de que no percurso 

é que os elementos de transformação e modificação de paradigmas poderão ser 

encontrados.  

 

1.1 – O telefone sem fio 

Quem não conhece ou nunca brincou de Telefone sem fio? Forma-

se uma fila, ou um círculo, e cochicha-se ao ouvido da primeira pessoa um recado, 

esta faz o mesmo com a segunda, a segunda com a terceira, e assim 

sucessivamente até chegarmos à última pessoa, que recita em voz alta o recado 

que recebeu, ou o que entendeu dele. A cada passo a mensagem original vai sendo 

modificada e transformada e o produto final, na maioria dos casos, em nada se 

assemelha ao recado original. Isso se deve, obviamente, ao fato de que o cochichar 

ao ouvido dificulta o entendimento total da frase originalmente dita. Apenas 

fragmentos, palavras soltas, pedaços maiores ou menores são apreendidos. Por 

entendermos que se trata de uma mensagem dotada de sentido, tentamos construir 

um significado para aquilo que ouvimos, seja ele lógico ou não. Aí esta a graça. 

Durante o Telefone sem fio as referências e os caminhos percorridos 

podem parecer, à primeira vista, surgir de forma aleatória, mas a construção de 

conexões entre esses pedaços de informações ocorre a partir daquilo que 

relacionamos com cada um desses fragmentos. A construção de cada novo recado, 

que surge a cada vez que a mensagem é transmitida, se dá pela soma daquilo que 

apreendemos e das relações que estabelecemos com o que reside em nossa 

memória. Essa conexão se dará a partir das escolhas que faremos e nas formas 

como agregaremos informações a esse novo enunciado. Como nos diz Foucault. 

(2008, p.63), um enunciado organiza-se a partir de... 

 

formas de sucessão e, entre elas, as diversas disposições das séries 
enunciativas; os diversos tipos de correlação dos enunciados; os 
diversos esquemas retóricos segundo os quais se podem combinar 
grupos de enunciados. 
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Essa organização se dará a partir de formas de coexistência. Cada 

fragmento, por si só, abre a sua frente um enorme caleidoscópio de possíveis 

associações, o que Foucault chama de “campo de presença”, isto é, 

 

[...] todos os enunciados já formulados em alguma outra parte e que 
são retomados em um discurso a título de verdade admitida, de 
descrição exata, de raciocínio fundado ou de pressuposto 
necessário, e também os que são criticados, discutidos e julgados, 
assim como os que são rejeitados ou excluídos; (FOUCAULT, 2008, 
p.63) 
 
 

Assim, cada fragmento de enunciado traz consigo uma enorme 

gama de informação que aliamos a cada um deles, pois “quando aprendemos que 

determinado estímulo se refere a um determinado conceito, estamos na verdade 

fazendo associações com conceitos que já conhecemos (associando nós de uma 

rede com outros)” (LIMA, 2008, p.14, grifo nosso) 

Somos seres sociais e, no dia a dia, nos confrontamos com outros 

corpos que nos emitem informações a todo tempo. Temos a necessidade, até do 

ponto de vista da autopreservação, de fazer leituras e buscar interpretações dos 

sinais que nos são emitidos por esses corpos que observamos. Esses estados 

corporais e sistemas motores que reconhecemos, ou não, afetam nossos corpos, 

produzem ações, reações e relações em nós. Na vida social, o entendimento das 

emoções de outros é igualmente importante. De fato, a emoção é frequentemente 

um elemento-chave contextual que sinaliza a intenção de uma ação e, por isso, os 

pesquisadores a investigam no intuito de responder o que nos sistemas e processos 

nos permitem entender o que os outros sentem, além de suas ações propriamente 

ditas.  

No que tange a relação entre os corpos, a neurociência tem duas 

abordagens maiores: a sensoriomotora e a ideomotora:  

 

Na abordagem sensoriomotora, tudo começa com uma estimulação, 
e as ações são consideradas uma consequência desta estimulação. 
De modo inverso, na abordagem ideomotora, tudo começa com uma 
intenção, e as ações são consideradas como o meio de realizar estas 
intenções, isto é, as ações são vistas como o meio para 
determinados fins que seguem a intenção. (LIMA, 2008, p.18) 
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No começo dos anos 1990 o chamado Grupo de Parma, composto 

pelos neurocientistas Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese da 

Universidade de Parma na Itália – onde Rizzolatti é o diretor do Departamento de 

Neurociências e Fogassi e Gallese são professores associados –, durante seus 

estudos sobre sistemas motores no cérebro de macacos e humanos, revelaram pela 

primeira vez a existência de neurônios com propriedades de espelho, ou seja: a 

observação de uma ação estimulava uma “representação motora interna” (LIMA, 

2008, p.19) que envolveria as mesmas estruturas neurais envolvidas na execução 

da ação observada. Esses neurocientistas demonstraram que, ao observarmos uma 

ação que conhecemos ser executada por outro corpo, ocorre uma ativação nas 

mesmas áreas do córtex cerebral que são ativadas quando executamos essa 

mesma ação. Dessa maneira, 

 

[...] o sistema de neurônios espelho oferece um modelo de 
integração entre percepção e ação bastante interessante. Através do 
reconhecimento de ações e, não apenas pelo sistema sensorial, mas 
também no próprio sistema motor do observador, ocorre uma 
integração online das informações recebidas do ambiente – a ação 
observada sendo executada por outra pessoa – e também entre 
informações presentes no sistema nervoso do observador – 
representação motora da ação observada. (LIMA, 2008, p.20) 

 

Em um artigo intitulado Mirrors in the Mind (Espelhos na Mente), de 

2006, publicado na revista Scientific American pelo Grupo de Parma, encontramos 

esta pequena história:  

 

 João observa Maria pegar uma flor. João sabe o que Maria está 

fazendo – colhendo a flor – e sabe também por que ela o faz. Maria 

sorri para João, e ele adivinha que ela lhe dará a flor de presente. A 

cena singela dura apenas momentos, e a compreensão de João do 

que está acontecendo é quase instantânea. (RIZZOLATTI, 

FOGASSI, GALLESE, 2006) 

 

João sabe que Maria está pegando a flor, como também o que 

planeja fazer com ela. Seu sorriso forneceu essa pista contextual para a intenção 

final dessa ação. João chega a essa conclusão a partir de seu conhecimento 

objetivo de Maria, que é fundamental para que ele entenda a ação dela.  

O estudo desses mecanismos-espelho fornece pela primeira vez 

uma base neural de algumas das relações pessoais, em que comportamentos 
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sociais mais complexos são construídos ao demonstrar que o sistema de neurônios 

espelho vai além do reconhecimento de ações motoras, lidando com informações 

abstratas a fim de reconhecer o objetivo final da ação, baseada na combinação de 

diversas modalidades de informação, sejam elas visuais, auditivas, cinestésicas e 

sinestésicas, e sugere, também, que a atividade espelho reflete a riqueza das 

experiências próprias do observador e de ações presentes em seu repertório motor.  

Esses estudos demonstram que os seres humanos, por meio de um 

mecanismo direto de mapeamento envolvendo partes do cérebro que geram 

respostas motoras viscerais, compreendem padrões motores, sinais e informações 

corporais as quais reagimos e que isso possibilita, até, uma previsão sobre algumas 

ações futuras. Mas devemos lembrar que as ações de Maria serão interpretadas por 

João de uma maneira e por Pedro, de outra, e assim sucessivamente, por cada 

pessoa que a observa.  

Muitas das concepções coreográficas tradicionais fundamentam-se, 

entre outras coisas, na ideia de que os movimentos e ações dos intérpretes serão 

assimilados de forma semelhante por todos os presentes. Como numa história 

fechada em si mesmo, pressupõe-se que o vocabulário de movimentos, em sua 

linearidade, representa de forma conclusiva o pensamento por trás da coreografia, 

mas, na observação de um corpo em uma performance artística, nesse movimento 

de nascimento e desaparecimento, cada observador, individualmente, será exposto 

a uma enorme quantidade e diversidade de afecções e, como no Telefone sem fio, 

reconhecerá aqui e ali fragmentos, pedaços de informação. Cada um desses, uma 

“unidade que pertence a um corpo virtual, que se forma à medida que os 

movimentos se decompõem, corpo que se prolonga na virtualidade do gesto cuja 

continuação já não se vê no corpo empírico.” (GIL, 2004, p.37).  

O crítico de dança americano Jonh Martin (1893 - 1985) nos fala que “por 

meio da empatia cinestésica, reagimos ao impulso expresso nos movimentos 

executados pelo bailarino” (MARTIN, 2010, p.235), desta forma “o movimento é um 

meio, em si e por si, para a transferência de um conceito estético-emocional da 

consciência de um indivíduo para a de outro” (Idem, p. 236).  
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Imagem 1 - Epicuro de Samus 
Museo Archeologico Nazionale – 

Nápoli/Itália 

Um dos primeiros pensadores a discutir a forma como esta afetação 

entre corpos se dá foi o filósofo grego Epicuro de Samos (341 a.C. - 270 a.C)5 (vide 

Imagem 1)  que, adepto do pensamento atomista, afirmava que 

tudo na natureza (physis) é composto de átomos e vazio. 

Átomos como elementos fundamentais e constituintes dos 

agregados corpóreos e o vazio enquanto espaço de 

possibilidade para o movimento desses átomos. Todas as 

coisas na natureza são corpóreas e regidas pelas mesmas leis 

naturais. 

Considero importante frisar a importância que o 

pensador concede ao vazio, que para Epicuro é entendido 

como o espaço onde os corpos se encontram, e não como a 

falta absoluta de corpos. Escreve Epicuro (1985, p. 53): “não houvesse o que 

chamamos de vazio, espaço ou natureza impalpável, os corpos não teriam onde se 

localizar nem onde se mover; é, porém evidente que se movem”. Diferentemente de 

seu mestre Demócrito que concebia um determinismo mecanicista, Epicuro introduz 

a ideia do acaso (tychè) onde os átomos, em seu movimento, se chocam e, por isso, 

mudam de direção. Esse conceito foi denominado pelo pensador Parênklisis 

(declinação) e é o responsável pelas infinitas possibilidades de agrupamento desses 

átomos e da construção e fragmentação dos corpos que, devido a esse constante 

movimento de mudanças (métabletikè kinèsis), encontram-se permanentemente em 

processo de perdas e ganhos. (SILVA, 2003, p.31)  

Nossa percepção das coisas da physis é possível porque dos corpos 

emanam, através do vazio, o que o filósofo chamou de Eídolas (simulacros ou 

imagens), emanações sutis de átomos (leptoméres) que se desprendem dos corpos 

e, em fluxos contínuos, se expandem em todas as direções em movimentos “tão 

velozes como o pensamento” (DL. X, 50-5). São essas emanações que imprimem na 

alma – que é corpo – sensações que possibilitam o sentir e o pensar. Na concepção 

epicurista, como tudo que existe na natureza, o pensamento é corpóreo, constituído, 

                                                           
5
 Do grego  Επίκουρος: Nascido em Atenas ou em Samos, Epicuro teria acompanhado, dos catorze 

aos dezoito anos, os ensinamentos do acadêmico Pânfilo. E, através de Nausífanes de Teo, discípulo 
de Demócrito (c.460-370 a.C), teria conhecido as doutrinas desse grande atomista. Durante algum 
tempo ganhou a vida como professor de gramática. Em seguida deu cursos de filosofia, primeiro em 
Lâmpsaco, depois em Mitilene e Colofonte. Finalmente regressa a Atenas, por volta de 306 a.C, onde 
adquire uma pequena casa e abre uma escola de filosofia, que ficará conhecida como o Jardim de 
Epicuro. (EPICURO, 1985, p. 10) 

file:///D:/1DocGeral/Documents/Trabalhos%20Mauricio/0%20PÓS%20MOTTA/seminario%20II/02%20DEZEMBRO%202012%20Cap.%20II%20DISSERTAÇÃO%20MAURICIO%20MOTTA.docx%23_Toc360978583
file:///D:/1DocGeral/Documents/Trabalhos%20Mauricio/0%20PÓS%20MOTTA/seminario%20II/02%20DEZEMBRO%202012%20Cap.%20II%20DISSERTAÇÃO%20MAURICIO%20MOTTA.docx%23_Toc360978583
file:///D:/1DocGeral/Documents/Trabalhos%20Mauricio/0%20PÓS%20MOTTA/seminario%20II/02%20DEZEMBRO%202012%20Cap.%20II%20DISSERTAÇÃO%20MAURICIO%20MOTTA.docx%23_Toc360978583
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ele também, de um agregado de átomos sutis produzidos, construídos a partir dos 

elementos que constituem nossa memória e nossas percepções das coisas 

somadas às afecções atuais e passadas que constituem este corpo presente. Como 

dizemos popularmente: construímos as ideias, ou, como na academia: construímos 

o conhecimento.  

Nas palavras de Epicuro: “Devemos também ter em mente que é 

pela penetração em nós de qualquer coisa vinda de fora que vemos as figuras das 

coisas e fazemos delas objeto de nosso pensamento” (DL. X, 49, p. 294). Para o 

pensador, todo o saber tem como elemento inicial a Sensação (aísthesis) que nasce 

na interação dos corpos, como elemento fundamental para a construção do 

conhecimento. Epicuro concede à sensação, enquanto evidência imediata (enargeia) 

da realidade, a condição de verdade absoluta por não ser possível que uma 

sensação seja falsa. Apenas as opiniões formuladas a partir dessas sensações 

podem ser incorretas. 

O nascer de um pensamento, de uma ideia, é o nascer de um novo 

corpo, tão sutil quanto os átomos que o constituem e isso acontece quando esta 

“coisa vinda de fora” adentra o corpo ou algo nasce dentro dele e, através de 

sobreposições e entrelaçamentos se conectam e reelaboram sistemas de 

conhecimento. Um corpo envolto em corpos entrelaçados, em interação constante e 

em constante movimento, emanando, também, imagens corpóreas de si mesmo em 

um constante processo de construção e desconstrução de corpos virtuais que se 

constituem em e a partir dele. Cada um desses novos corpos é pensamento 

corporificado em movimento, é corpo-espaço em eterno devir. A continuidade do 

fluxo de simulacros corpóreos que se “chocam” com nosso corpo deixa seus 

resquícios; uma imagem do real grava-se, passa a fazer parte desse corpo/outro em 

transformação; camadas e camadas de conhecimento “reagrupam-se” neste, 

sempre novo, agregado (somatos). 

Para Epicuro, o alcance da sabedoria é abrir-se para o mundo, 

entender quais são as necessidades reais da alma/corpo e de que maneira o seu 

agir interfere e é interferido, em todos os sentidos, pelos corpos a sua volta.  

Corpos afetando corpos e deixando suas marcas na realidade; uma 

excelente descrição da dança.  
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1.2 – Corpo presente  

 

Nos estudos sobre teatro encontramos algumas tentativas de 

compreensão desses processos de interação corpórea durante o acontecimento 

artístico. Pensadores/pesquisadores/diretores como Constantin Stanislavski (1863 - 

1938), Jerzy Grotowski (1933 – 1999), discípulo de Stanislavski e fundador do 

Teatro-Laboratório em Opole, Polônia, Michael Chekhov (1891 – 1955) e Eugênio 

Barba (1936 – ), fundador e diretor do Odin Teatret, nos falam deste ator “que se 

transforma em descobrimento” (BARBA, 1994, p.79), de uma contínua mutação que 

acontece diante de nossos olhos e de um corpo - em - vida que dilata a presença do 

ator e a percepção do espectador.  

Para o pesquisador das artes cênicas, 

estudar a energia do corpo do ator/bailarino significa 

examinar os princípios pelos quais ele pode modelar e 

educar sua potência muscular e nervosa, o que já tinha 

sido apontado por Antonin Artaud (1896 - 1948). Na 

proposta do Teatro da Crueldade, Artaud (vide Imagem 2)  

nos propõe a ideia de uma Metafísica da Carne. Não se 

trata de uma metafísica no conceito aristotélico enquanto 

“ciência primeira” ou como estudo do “ser enquanto ser”, 

do imutável, mas como “metafísica em atividade” 

(ARTAUD, 1999, p. 21), como criação de um instante 

mágico que tem no corpo seu elemento central e desencadeador de forças.  

Segundo ele, o teatro estava contaminado, aprisionado, pelos 

conceitos dicotômicos que estruturavam o pensamento ocidental. Sua proposta tem, 

como um de seus pilares, o dilaceramento de todas essas dicotomias, que 

aprisionam o espírito, buscando unir o que se achava separado. Para Artaud, como 

sugere Salles, 

a metafísica é o fundamento do físico, porém, não é pouco sensível 
e, muito menos, imaterial. Pelo contrário, a metafísica aflora na 
fisicalidade e se faz visível, no corpo do ator em cena. [...] As 
manifestações metafísicas se concebem como união e unidade do 
concreto com o abstrato, sendo uma prolongação ou ressonância 
recíproca da física. [...] Para ele, a cena está muito além de ser 
apenas um espaço físico, é sim, o espaço onde a metafísica se faz 
presente, manifestando-se por meio da fisicalidade do ator, por este 

Imagem 2 - Antonin Artaud 
Foto: Man Ray 
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motivo o gesto é muito mais importante do que a  palavra, esta deve 
aparecer sempre tendo como fonte o corpo (SALLES, 2004, p. 63). 
 

Como escreve Foucault (1999, p.531), em Artaud “a linguagem é 

recusada como discurso e retomada na violência plástica do choque, remetida ao 

grito, ao corpo torturado, à materialidade do pensamento, à carne”. 

Para o Artaud, o espaço cênico é o espaço onde se restaura a vida; 

não a vida individual com seu psicologismo, com seu registro de recalque e com seu 

corpo submetido ao recorte dos órgãos, que o ocidente demarcou com sua visão 

dicotômica estabelecida como a oposição entre um dentro e um fora – o fora é o 

espectador que observa e aplaude e o dentro é o espaço cênico, que, por sua vez é 

um fora em relação a outro dentro, que é o texto, e assim por diante, infinitamente. 

Alguns dias antes de sua morte, em uma carta endereçada à Paule Thévenin, 

Artaud diz que  

 
[...] de agora em diante me dedicarei novamente ao teatro tal como o 
imagino, um teatro de sangue, um teatro em que cada representação 
terá feito algo, corporalmente, para aqueles que representam e 
também para aqueles que vêm ver os outros representarem6. 

 

Artaud busca um teatro-rito, cujo caminho leva ao terror e ao êxtase 

do reencontro com a magia, “que destrói as falsas sombras, mas prepara o caminho 

para um outro nascimento de sombras a cuja volta agrega-se o verdadeiro 

espetáculo da vida.” (ARTAUD, 1999, p. 5). Pois tudo remete à carne, não esta 

carne dissecada e desnutrida de si mesmo, mas a carne primordial, espacial, total. 

Carne que se confunde com gesto, que se confunde com teatro. A carne é o fim 

alquímico de seu pensamento. Daí seu teatro ser uma Metafísica da Carne.  

Todos esses estudos e reflexões retornam, sempre, ao corpo do 

ator. Corpo que se expande no espaço, que se torna espaço e que convida a 

partilha. Este é, também, o corpo presente do bailarino na dança contemporânea, 

onde esse conceito de presença mistura em si diversas perspectivas filosóficas e 

científicas, e, nas pegadas do pensamento artaudiano, uma boa pitada de magia.  

Tradicionalmente não seria possível designar a dança, dentro da 

perspectiva cênica, como uma arte autônoma, independente das narrativas teatrais 

                                                           
6
 Carta escrita em 25 de fevereiro de 1948  

Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/2230619/escritos-de-um-louco-artaud> Acesso em 13 
jul.2009 

http://pt.scribd.com/doc/2230619/escritos-de-um-louco-artaud
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e da música de repertório. Podemos dizer, analogicamente, que dança tradicional é 

textocêntrica, pois a premissa principal está no ato narrativo como referência 

absoluta e imutável de onde ocorre toda a encenação. O “corpo ideal”, tão buscado 

nas academias e escolas de dança mundo afora, foi construído na cultura do ballet, 

advindo de suas origens europeias, e é anatomicamente “perfeito”, magro, saudável, 

senhor da técnica, virtuoso e capaz de exprimir os sentimentos e conflitos inerentes 

ao papel que representa.  

A relação entre o treinamento do dançarino e aquilo que ele realiza 

no palco se apresentou, durante muito tempo, através de uma causalidade direta: 

quem quer dançar balé clássico treina balé clássico, quem quer dançar Martha 

Graham treina técnica moderna de Graham, e assim por diante. De forma geral, 

nessas escolhas estéticas que organizam seu treinamento através de técnicas 

codificadas há uma ideia de separação entre técnica e expressão. Desse modo, há 

um entendimento, nesses contextos, de que as técnicas precisam ser aprendidas e 

executadas com maestria durante muitos anos para depois o dançarino poder 

expressar o seu sentimento, ou aquilo que está velado em seu interior. E, de acordo 

com este pensamento a construção coreográfica, ou o coreógrafo, deveriam buscar 

e encontrar seu percurso artístico individual dentro dessas formas preestabelecidas.  

Em peças de dança contemporânea não é possível identificar uma 

técnica específica comum, um único modo característico de se mover.  “Vocabulário” 

ou padrão de movimento não é necessariamente o ponto de partida da criação, ele 

pode emergir durante o processo criativo mesmo que não esteja formulado no 

começo da pesquisa. Assim, criadores organizam o material de movimento da obra 

durante o processo criativo, de acordo com cada projeto de investigação. O corpo é 

uma construção permanente que se faz através de trocas incessantes de 

informações com o ambiente. Meio e corpo se modificam mutuamente no tempo 

(KATZ; GREINER, 2005: 131). Como nos diz Miranda (2004, p. 34), 

 
Não falamos mais de um corpo isolado do espaço e do 
movimento, ou de um corpo visto como regente de ações 
externas a ele, e passamos a falar do centro de um corpo-
espacial em movimento, este Corpo-sem-lugar possuirá não 
um, mas vários centros em constante deslocamento e 
transformação.  
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Dessa forma, em cada projeto criativo o movimento se faz das 

informações que são os corpos que dançam e pensam a dança, que são, além das 

técnicas e de padrões de movimento, toda a coleção de informações que cada um 

de nós está trocando com seu contexto. Observando, também, que esse novo olhar 

que vê a dança para além do puramente belo, como área de construção de 

conhecimento, reconfigura essa relação de diálogo com o olhar do espectador.  

A expansão dos estudos e reflexões a respeito do corpo na dança 

abarca os níveis de atenção e de concentração, a memória, a relação 

consciente/inconsciente, o jogo presença/ausência, e o espaço entre esses níveis, 

pois há sempre uma zona de indeterminação de sentido neste espaço entre que 

possui em si as características do vazio de Epicuro enquanto possibilidade de 

movimento, de choque (páthe), de reconstrução da realidade, “lugar onde as coisas 

adquirem velocidade. [...] riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e 

adquire velocidade no meio” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 37).  

Este espaço 

corporificado, espaço de passagem, 

transitório e provisório, diz respeito também à 

questão da efemeridade da dança que se 

apaga e renasce num constante movimento 

de corporificação e devir. Como se ausência 

e presença fossem os dois lados de uma 

moeda a girar sobre a mesa (vide Imagem 3)  

criando em nossa percepção uma esfera perfeita em seu movimento de mostrar-se e 

ocultar-se. Como diz José Gil, 

 

[...] 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) 

 
Na evanescência da dança, bailarino e público se envolvem nesse 

emaranhado de informações e percepções, estabelecem espaços de congruência e 

vias de acesso na construção desse corpo único, virtual e paradoxal, que se 

materializa num piscar de olhos e, tão rapidamente, se esvai deixando suas marcas 

nos corpos envolvidos.  

Imagem 3 - Spinning Coin  
Foto: Lee Shepard 
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1.3  – Corpo-espaço 

 

Regina Miranda se utiliza da expressão Corpo-espaço para 

denominar esse corpo “encharcado de espaço”, móvel e espacial, atravessado por 

um fluxo de pensamento/movimento que entrelaça o interno e o externo, que se 

projeta, cria, torna-se espaço. E, 

 
Na perspectiva do Corpo-espaço, como o corpo está em permanente 
fluxo de mutações em sua interação com o meio ambiente, o 
movimento, o corpo e o espaço estão permanentemente imersos em 
mútuas relações de transformação. Decorre desta visão uma 
multidirecionalidade, linhas de ação que podem ser seguidas em 
qualquer direção, permitindo idas e vindas, circularidades e 
circunscrições ilimitadas. Este procedimento desloca o corpo do 
centro da ação e resulta em organizações rizomáticas, ordenadas 
por configuração ou constelação, que irão oferecer alternativas 
topológicas para a categoria. (MIRANDA, 2008, p. 24-25) 

 

Para falar sobre esse corpo-espaço, faz-se necessário ampliar 

nossa concepção de espaço. Segundo a visão euclidiana 7 , o espaço (bi ou 

tridimensional) é uma dimensão finita, regida por regras sólidas e relações entre 

ângulos e distâncias que, ainda hoje, influenciam nossa visão do mundo. Somente a 

partir do século XIX que essa leitura da realidade foi modificada com a descoberta e 

o desenvolvimento das chamadas geometrias não euclidianas. A Topologia é uma 

delas e se utiliza dos mesmos objetos que a Geometria euclidiana, com a seguinte 

diferença: não interessa a distância, os ângulos nem a configuração dos pontos. Na 

Topologia, objetos que possam transformar-se em outros, através de funções 

contínuas reversíveis, são equivalentes e indistinguíveis. Assim, para a topologia, 

“um cubo é igual a uma esfera, mas ambos são diferentes de uma xícara”8. Como 

diz Miranda (2008, p.55),  

 
Se na geometria euclidiana é possível deslocar figuras geométricas 
em qualquer direção, seria impossível alongá-las, dobrá-las, encolhê-
las, ou submetê-las a processos de transformação permanente, 

                                                           
7
 Euclides de Alexandria (360 a.C. — 295 a.C) 

 
8
 Disponível em: <http://finetanks.com/referencia/topologia.php> Acesso em 08 jul.2012 

 

http://finetanks.com/referencia/topologia.php
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como acontece na topologia, sem que elas não se tornassem 
imediatamente outras e, portanto, com diferentes definições.  

 

A topologia trata das superfícies elásticas e dos objetos pelas 

relações que mantêm entre si, independentes de suas dimensões. Como no grafo 

topológico, as dimensões são supérfluas, o importante é a relação entre os pontos 

de conexão.  

Assim, uma estrutura geométrica, 

que tem três propriedades específicas: forma, 

conexões entre os pontos e dimensões, seria 

demonstrada euclidianamente da maneira 

apontada na figura superior na Imagem 4. 

O seu Grafo Topológico 

correspondente é expresso apenas pelas suas 

propriedades conectivas, como na figura inferior da 

mesma imagem.9 

Esses pontos de conectividade, de 

entrelaçamento, opõem-se a possibilidade de uma 

separação euclidiana, cartesiana, dentro-e-fora, corpo-e-espaço.  

Merleau-Ponty, quando fala dessa inter-relação corpo, espaço e 

tempo, dirá que o corpo é no espaço. Essa proposição, aparentemente simples vai 

muito além de meramente admitir que o corpo é espaço ou que o corpo está situado 

no espaço, mas sim em um espaço. E 

 
sem esconderijo que, em cada um de seus pontos é, nem mais nem 
menos, o que ele é, é essa identidade do Ser que sustenta a análise 
dos talhos-doces. O espaço existe em si, ou, antes, é o em-si por 
excelência, sua definição é ser em si. Cada ponto do espaço existe, 
e é pensado aí onde existe, um aqui, outro ali; o espaço é a 
evidência do onde. Orientação, polaridade, envolvimento são nele 
fenômenos derivados, ligados à minha presença. (MERLEAU-
PONTY, 1984, p. 287)  

 

Os mesmos princípios que ordenam e que emanam do corpo atuam 

do mesmo modo no espaço, não como leis causais e mecânicas, mas como leis 

reversíveis, em constante mutação, enquanto emanações do corpo, pois “a 

espacialidade do corpo é o desdobramento de seu ser de corpo, a maneira pela qual 

                                                           
9
Disponível em: <http://finetanks.com/referencia/topologia.php> Acesso em 08 jul. 2012 

Imagem 4 – Grafo Topológico 

http://finetanks.com/referencia/topologia.php
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ele se realiza como corpo" (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 206). Por isso devemos, 

segundo o autor,  

 
Tomar como modelo do ser o espaço topológico. O espaço 

euclidiano é o modelo do ser perspectivo, é um espaço sem 

transcendência, positivo, rede de retas, paralelas entre si ou 

perpendiculares segundo as três dimensões, que comporta todas as 

disposições possíveis – Profunda conveniência dessa ideia de 

espaço (e da velocidade, do movimento, do tempo) com a ontologia 

clássica de Ens realissimum, do ente infinito. O espaço topológico, 

pelo contrário, meio onde se circunscrevem relações de vizinhanças, 

de envolvimento, etc., é a imagem de um ser, que, como as manchas 

coloridas de Klee, é, ao mesmo tempo, mais antigo que tudo “no dia 

primeiro” (Hegel), contra o qual o pensamento regressivo se obstina 

sem poder deduzi-lo diretamente ou indiretamente (pela “escolha do 

melhor”) do Ser por si, que é um resíduo perpétuo – Acha-se não 

somente ao nível do mundo físico, mas é também constitutivo da vida 

e por fim funda o princípio selvagem do Logos. (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 196-197) 

 

O corpo na dança contemporânea, nessas relações de vizinhanças e 

de envolvimento, apreende o espaço das mais diversas formas, impregna-se com 

seus elementos e desenvolve uma forma de estar nesse ambiente em constante 

devir. Isso faz com que esteja em permanente mutação com o que o rodeia numa 

relação de fusão e osmose. Essa troca com o espaço é uma questão vital no estudo 

do movimento, pois gera interferências que se refletem no fazer artístico e na 

identidade do ser que se move. Assim sendo, 

 
O corpo do bailarino já não terá de se deslocar como um objeto num 
espaço exterior, mas desdobra doravante os seus movimentos corno 
se estes atravessassem um corpo (o seu meio natural). (...) O corpo 
do bailarino desdobra-se no corpo-agente que dança e no corpo-
espaço onde se dança, ou antes, que o movimento atravessa e 
ocupa. (GIL, 2004, p. 49) 

 

A busca por esse corpo considerado  

 
já não como fenômeno, um percebido concreto, visível, evoluindo no 
espaço cartesiano objetivo, mas como um corpo metafenômeno, 
visível e virtual ao mesmo tempo, feixe de forças e transformador de 

espaço e de tempo (GIL, 2004, p. 56) . 
 

Enquanto metafenômeno, esse corpo topológico está em constante 

transformação entre uma expressão formal e outra. Assim, 
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qualquer estrutura explorada é transformada pela própria exploração, 
o que torna as relações muito mais instáveis e o espaço 
permanentemente incorporado, mesmo que esta materialização 
escape à nossa percepção imediata. (MIRANDA, 2008, p. 57) 

 

Nessa observação temos que nos esforçar para perceber a 

singularidade de cada um desses corpos que se desvelam em meio a outros 

semelhantes a si. Considerando que 

 

Não há imagem visual ou cinestésica única do corpo dançante: mas 
uma multiplicidade de imagens virtuais que o movimento produz. E 
que marcam outros tantos pontos de contemplação a partir dos quais 
o corpo se percebe. (GIL, 2004, p.51) 

 

Sua singularidade se manifesta velada pela própria multiplicidade 

desse corpo. Como diz Agambém (2009, p.62), temos que manter “o olhar fixo em 

seu tempo, para perceber não as suas luzes, mas sim as suas sombras” que se nos 

apresentam como objeto de reflexão. Pois 

  

[...] perceber essa sombra não é uma forma de inércia ou de 
passividade, mas sim de algo que implica uma atividade e uma 
habilidade particulares, que, no nosso caso, equivalem a neutralizar 
as luzes que provêm da época para descobrir sua escuridão, sua 
sombra especial que não é, de todos os modos, separável dessas 
luzes. (AGAMBÉM, 2009, p.63) 

 

Sombras impregnadas por elementos da realidade, por 

interpretações e leituras artísticas e por imaginações, fantasias e supra-realidades. 

O corpo, enquanto sujeito e objeto de estudo, se move entre os espaços do real e da 

irrealidade, produzindo éidolas de si constituídas de partes e pedaços do próprio 

corpo que se desprendem e se reconfiguram.  

Essa relação dialética entre o visível e o oculto, entre o que se nos 

apresenta e o que se esconde coloca-nos numa dificuldade lógica. Apesar de nossa 

busca, temos consciência de que, ao tentarmos desvendar esse espaço topológico 

que permite ao corpo este estado de desconstrução e que impele esse mesmo 

corpo a interação com o mundo, e apesar de todas as possibilidades que se 

descortinam para analisar este espaço onde o corpo-entre-corpos revela, 
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retornamos sempre a situação de Crátilo, pois, ao apontarmos para esse corpo que 

se abre diante de nós, já o perdemos.   

 

 

1.4  - Estesias 

 

Na reflexão sobre os processos de relações que o corpo estabelece 

com o mundo a sua volta, nos deparamos muitas vezes com três palavras 

homônimas 10 : cenestesia, cinestesia e sinestesia. Todas derivam de estesia 

(aisthesis), também traduzida como sensação, e raiz etimológica da palavra estética. 

Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado 

(4.ª ed., vol. II, Lisboa, Livros Horizonte, 1987), o nome/substantivo estética deriva 

do francês esthétique, que, por sua vez, vem do grego aisthêtiké, forma do adjetivo 

aisthêtikós, que significa “que tem a faculdade de sentir ou de compreender; que 

pode ser compreendido pelos sentidos”. Estesia é definida como o estado de 

mobilização sensorial ao qual nosso organismo é submetido para perceber as coisas 

que o cercam – seu oposto é a Anestesia –, como a condição de sentir as 

qualidades sensíveis emanadas do que existe e que exala a sua configuração para 

essa ser capturada, sentida e processada, fazendo sentido para si e, 

posteriormente, para o outro.  

Cenestesia é a consciência imediata do próprio corpo, de seus 

limites imediatos, uma percepção de que ele existe e é diferente de algo que o 

envolve, porém não lhe pertence. Essa consciência, também denominada 

Propriocepção, designa a sensação que o indivíduo tem da situação de sua 

existência, isto é, a consciência de suas funções orgânicas e de sua corporeidade; é 

a representação consciente do próprio corpo, de sua posição, de sua postura em 

relação ao mundo à sua volta. É também a percepção dos movimentos e impulsos 

que nascem no interior do corpo e do fluxo que os conduz em seus trajetos. 

Já a Cinestesia, basicamente, é definida como a consciência através 

da qual percebemos a movimentação espacial de nosso corpo, de nossos 

movimentos musculares na percepção do equilíbrio e da posição das várias partes 

do corpo. O conceito tem origem nos termos gregos koiné (comum) e aisthesis, pelo 

                                                           
10

 São palavras que apresentam a mesma pronúncia ou grafia, mas significados diferentes. 
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que, etimologicamente, faz referência à sensação ou percepção do movimento. 

Trata-se das sensações que se transmitem de forma contínua originárias de todos 

os pontos do corpo para o centro nervoso das aferências sensoriais, intervindo no 

desenvolvimento do esquema corporal, na relação com o espaço e planificando a 

ação motora, proporcionando informação suficiente sobre o corpo e permitindo-lhe 

uma mobilidade completa e ordenada.   

Para Husserl, a cinestesia designa a experiência vivida da postura 

corporal, isto é, a orientação dos órgãos motores da percepção em movimento, 

incluindo os atos usados para simular esses movimentos na consciência. A visão do 

movimento enquanto ato é um dos princípios básicos do pensamento de Husserl, 

que por “constituição fenomenológica” entende o ato pelo qual um objeto surge ou 

configura-se na consciência, sendo a autoconsciência do sujeito na ação – eu estou 

fazendo! – o elemento fundamental na cinestesia. O ato tem o significado de uma 

autoconsciência ativa por todo o período em que persiste sua execução. Esta 

consciência de movimento é, para ele, o fenômeno puro na constituição da 

espacialidade que seria o espaço não corporal logo em torno do corpo e que faz 

parte de um sistema ligado à sensação de movimentos.  

O termo Sinestesia denomina uma associação espontânea entre 

sensações de natureza diferente, mas que parecem estar intimamente ligadas. A 

palavra que vem do grego synaísthesis, onde syn significa "união", assim, uma 

possível tradução literal seria "sensação simultânea". Visto, enquanto fenômeno 

neurológico, consiste na produção de duas sensações de natureza diferente por um 

único estímulo. É um termo que caracteriza a experiência sensorial de certos 

indivíduos nos quais sensações correspondentes a certo sentido são associadas a 

outro sentido. O cérebro interpreta sensações de natureza diferentes em simultâneo, 

ou seja, um som pode representar uma cor ou um aroma, uma cor pode ter um 

sabor ou um som pode ter uma forma.  

Enquanto figura de linguagem, consiste na fusão de sensações 

captadas pelos diferentes órgãos dos sentidos como, por exemplo, neste trecho da 

obra O Lustre, de Clarice Lispector: 

 

A própria sala de jantar, o aposento maior do casarão, estendia-se 
embaixo em longas sombras úmidas, quase desertas: a pesada 
mesa de carvalho, as cadeiras leves e douradas de uma mobília 
antiga, uma estante de finas pernas recurvas, o ar rápido nos trincos 
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lustrosos, e um guarda-louça comprido onde translucidamente 
brilhavam em gritos abafados alguns vidros e cristais adormecidos 
em poeira. (LISPECTOR, 1999, p.14-15).  

 

Na observação do 

corpo dançante percebemos que 

essas três expressões estão 

intimamente ligadas como etapas de 

um processo de gênese, ato e 

relação que o movimento descreve 

em seu percurso entre e através do 

corpo dançante e do/no espectador. 

Exemplificando a maneira como 

entendo essa conexão, utilizo esta 

ilustração ao lado, que se origina da 

figura topológica do Toro, uma figura 

sem margem, cuja especificidade e 

espacialidade articula dois espaços vazios: o de dentro do pneu e o que o envolve 

tanto por dentro como por fora (vide Imagem 5). Este espaço central, o furo, “lugar 

que permite a formação de nós e entrelaçamentos” (MIRANDA, 2008, p. 60) é o 

espaço onde as relações se estabelecem, onde as metáforas, as reinterpretações, 

da gênese desse corpo único, nascido da mescla, da associação. Este espaço 

sinestésico é onde essa relação intersticial se dá, onde o corpo do bailarino e do 

espectador fundem seus fragmentos de informação, suas experiências e memórias, 

geram o novo, o surpreendente. Sob a ótica da Fenomenologia da Percepção, 

Merleau-Ponty (1999, p.308) nos fala que,  

 
A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é 
porque o saber científico desloca a experiência e porque 
desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de 
nossa organização corporal e do mundo tal como concebe o físico 
aquilo que devemos ver, ouvir e sentir.  

 

Já o pesquisador José Gil (2004, p. 127) nos fala de uma zona onde 

a consciência do corpo se abre em direção a um mundo “primitivo”, “originário”, que 

não comporta abismos psicológicos nem se limita apenas ao campo dos 

movimentos corporais. O que ele denomina fenômenos de fronteira manifesta-se 

Imagem 5 - Figura topológica do Toro 
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exatamente na fronteira entre o consciente e o inconsciente, na passagem entre um 

e outro. Essa macropercepção, que seria a percepção consciente, se manifesta 

primeiramente no inconsciente, em forma de micropercepção, que não pode ser 

detectada. Por estar localizada nessa fronteira, ela consegue fazer essa ponte entre 

o micro e o macro, entre o crível e o incrível. Por isso mesmo é uma zona de 

desequilíbrio. Desequilíbrio esse, enquanto momento em que a ação não é mais 

regrada pelo determinado, pelo estabelecido, pelo julgamento já instaurado sobre o 

que está por vir.  

Sobre esse aspecto, em seu Abecedário, no quesito Ópera, Deleuze 

se refere à Edith Piaf, dizendo: “Acho que Edith Piaf foi uma grande cantora, ela 

tinha uma voz extraordinária e, além disso, ela tinha a característica de sair do tom e 

de recuperar a nota fora de tom, uma espécie de sistema em desequilíbrio no qual 

sempre recuperamos algo” (DELEUZE, 2011, p. 74). Neste sistema em 

desequilíbrio, este espaço onde durante um momento tudo é possível, todas as 

possibilidades estão abertas, instaura-se um espaço de possibilidades onde uma 

poeira do mágico, do inimaginável, é respirada pelo universo do real.  

Deleuze (1990, p. 211) afirma que nos devemos “instalar nele como 

dentro de um devir, em rejuvenescer e em envelhecer nele ao mesmo tempo, em 

passar por todos os seus componentes ou singularidades”, viver no que se escapa a 

qualquer codificação, extrair maneiras de viver que fujam à norma, que não sejam 

dominantes na sua forma de existir, traçar novos territórios, novas linhas de fuga. É 

pensar numa cultura de sabotagem à tradição vigente. O devir não tem passado 

nem futuro, o devir não se dirige a um ponto nem parte de outro. O devir é o meio, é 

pensar no meio, encontrar o meio, ser diferente a meio. O devir cria ligações, 

espalha-se como um rizoma, não cria pontos de ordem. E essa vivência do 

acontecimento só é possível quando nos deslocamos para fora da esfera do 

equilíbrio e mergulhamos no caos produzido pela ausência de pontos de referência, 

porém, esse mergulho não deve ser visto como um perder-se. O ponto de 

transformação ocorre quando retornamos ao “eixo” e agimos ainda embebidos na 

essência do acaso.  

Utilizo aqui uma analogia: em vários filmes de ficção científica 

encontramos a seguinte situação:  uma nave se locomove no espaço e, de 

repente, por algum motivo, a janela, ou escotilha, da nave se quebra e então vemos 

as pessoas, os móveis, tudo sendo sugado para fora pelo vácuo. O que acontece, 
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na “realidade”, é que o ar dentro da espaçonave está comprimido, retido pelas 

paredes e janelas. No vácuo, que em sua definição mais simples, é um espaço 

ausente de matéria, não há nada que possa impedir o deslocamento das partículas 

de ar antes contidas na nave, e este movimento de expansão carrega consigo todas 

as coisas que ali se encontram.  

O espaço sinestésico possui uma característica semelhante 

enquanto proposta, convite à interação, onde o corpo do espectador pode se 

expandir, se dilatar, levando consigo partes de si, interpretações e memórias, nesse 

corpo em expansão. Mas é importante frisar que a rachadura na janela da nave do 

espectador foi causada pelo choque do movimento gerado no corpo dançante que 

se lança contra a janela fechada num desejo de entrelaçamento, num desejo por 

afetações. Dança é desejo. Esse desejo é o impulso cenestésico que põe em 

movimento todo o processo.  

Esses pedaços entrelaçam-se, complementam-se, geram novos 

corpos, inesperados, surpreendentes, híbridos fenômenos que, nesse movimento, 

eliminam até a distância física – pelo menos é assim que nos sentimos muitas vezes 

durante um espetáculo. Não seria real aquela sensação de estar ao lado do corpo 

que observamos, dançando com ele, mesmo que estejamos a vários metros, 

sentados na plateia? Se a ideia de que “os espaços negativos, aqueles entre 

pessoas, se tornam positivos, palpáveis e relacionais (o quão próximo alguém pode 

estar de nós?)” (MIRANDA, 2008, p. 60), então o corpo em movimento é capaz de 

transcender as barreiras da física tradicional, ao menos em nossa percepção.  

A “consciência imediata do próprio corpo”, e essa consciência como 

“movimento do pensamento” (GIL, 2004, p. 144), nos aproxima do conceito do Corpo 

Laban, como exposto por Regina Miranda, um “corpo espacial móvel e em relação, 

(...) poroso, esgarçado em suas fronteiras, um corpo cujo suporte não poderia estar 

localizado dentro dele, mas sim em sua troca permanente com o fora-dentro de si.” 

(2008, p. 32-33) 

Nesse pensamento, a consciência do corpo já é kinésis 

(movimento). Como Heráclito de Éfeso (D 31,  apud PRÉ-SOCRÁTICOS, 1996, p. 

33) nos fala em um dos fragmentos de sua obra: “O caminho para cima e o caminho 

para baixo são um único caminho”. O movimento em direção à consciência do corpo 

interno reflete-se para o exterior, torna-se espaço. Da mesma forma a inscrição no 

oráculo de Delfos “Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o 
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universo”, aplica-se de forma contundente ao pensamento aqui desenvolvido, pois é 

a partir da consciência de nossos estados corporais, do entendimento de nossos 

processos internos, que o corpo começa a construir o impulso inicial do movimento, 

enquanto pensamento corporificado, que se exterioriza, se lança em todas as 

direções, indo, possivelmente, ao encontro dos deuses.  

 

1.5 – Simulacros e minotauros 

 

Como falado anteriormente, segundo o pensamento de Epicuro, 

nossa percepção do mundo se dá porque de todas as coisas na physis emanam 

simulacros corpóreos (eídolas) que são projetados por todos os corpos e captados 

por nossos sentidos. Esses simulacros levam consigo as “informações” a respeito 

deste corpo possíveis de serem sentidas/observadas. Essa emanação seria algo 

natural aos corpos, quase uma necessidade de se fazer perceber. O que esse 

simulacro transporta é uma informação do corpo em seu estado atual. 

Deleuze, em sua obra A lógica do sentido, reflete sobre o poema “De 

rerum natura” (Das coisas naturais), do poeta latino Tito Lucrécio Caro (ca. 99 a.C. – 

ca. 55 a.C.), uma das principais fontes de estudo sobre os ensinamentos do filósofo 

Epicuro. O autor discute esse poema em um ensaio, intitulado Lucrécio e o 

simulacro, onde nos apresenta, inicialmente, os dois tipos de simulacros que, 

segundo a filosofia epicurista, emanam dos corpos. A saber, 

 

Dos próprios corpos ou dos compostos atômicos emanam 
constantemente elementos particularmente sutis, fluidos e tênues. 
Esses compostos de segundo grau são de dois tipos: ou eles 
emanam da profundeza do corpo, ou se desprendem da superfície. 
Conforme atingem o animus e a anima, produzem qualidades 
sensíveis. Os sons, os odores, os sabores, as calores, remetem, 
sobretudo, as emissões de profundidade, enquanto que as 
determinações visuais, formas e cores remetem aos simulacros de 
superfície. (DELEUZE, 1974, p. 280) 
 
 

Porém o corpo dançante, propositor de espaços, não é um corpo em 

estado natural, mas um corpo constituído a partir de um pensamento. 

Jonathan Burrows, em A Choreographer’s Handbook (2010), nos diz 

que, na dança contemporânea, podemos ter uma abordagem ao corpo plural e 

diversificada, ora centrando o corpo numa pesquisa sobre a sua fisicalidade, ora na 
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sua dimensão mais representativa e referencial, partindo de uma abordagem mais 

conceptual ou filosófica. Independente da abordagem escolhida, no processo 

coreográfico procura-se alcançar, como nos estudos de teatro anteriormente 

mencionados, um corpo diferenciado, constituído a partir de um pensamento que 

servirá como impulso inicial neste movimento de criação. É a partir desse 

pensamento que se dá o processo de imersão, como nos diz Stanislavski, na busca 

por uma consciência cenestésica que servirá de base para o nascer desse 

corpo/pensamento. Contaminado e perpassado por esse pensamento, esse corpo 

adquire, portanto, tamanha complexidade que só se pode compreender a dança 

contemporânea como uma linha infinita que leva o corpo a discutir novos conceitos e 

a forma como eles estão sendo relacionados. O corpo deixa de ser suporte para o 

movimento, que por sua vez era fundamento para a construção de formas 

narrativas, e passa a ser o próprio lócus onde a dança se constrói, ou seja, passa a 

ser, de fato, um sistema complexo autônomo capaz de autogerar e auto-organizar as 

formas e o movimento. 

Esse corpo/simulacro diferenciado se anuncia na fecundidade de um 

devir que abre o campo de experimentação aos fluxos energéticos, às correntes de 

intensidades, às sensações não localizadas, às impressões indefiníveis, a tudo 

aquilo que é fugidio e que, no corpo total, por poder circular, dançar nessa zona de 

indeterminação, pode se manter vivo. O pensamento de um corpo que se torna 

espaço ou da corporificação do pensamento abre a porta para a gênese de entes 

fantásticos, fantasmáticos, que se movem fora daquilo que chamamos real.  

O corpo na dança é, como nos fala Gil (2004, p.57), 

 
Um corpo que se abre e se fecha, que se conecta sem cessar com 
outros corpos e outros elementos, um corpo que pode ser desertado, 
esvaziado, roubado da sua alma e pode ser atravessado pelos fluxos 
mais exuberantes da vida. Um corpo humano porque pode devir 
animal, devir mineral, vegetal, devir atmosfera, buraco, oceano, devir 
puro movimento. Em suma, um corpo paradoxal. 
Este corpo compõe-se de uma matéria especial que tem a 
propriedade de ser no espaço e de devir espaço, quer dizer, de se 
combinar tão estreitamente com o espaço exterior que daí lhe advém 
texturas variadas: o corpo pode tornar-se um espaço interior-exterior 
produzindo então múltiplas formas de espaço, espaços porosos, 
esponjosos, lisos, estriados, espaços paradoxais de Escher ou de 
Penrose, ou muito simplesmente de simetria assimétrica, como a 
esquerda e a direita (num mesmo corpo-espaço).  

 



39 
 

Nesse processo, agora cinestésico, um corpo/pensamento surgirá 

produzindo/emanando simulacros, também, diferenciados que não pretendem ser, 

apenas, percebidos, mas que buscam relacionar-se com o corpo do observador. A 

característica central deste corpo/pensamento, utilizando as palavras de Paul 

Zumthor ao se referir ao texto poético, pode ser descrita como proposição de 

espaços e lacunas que constituem um espaço de liberdade.  

 
O texto poético aparece, com efeito, como um tecido perfurado de 
espaços brancos, interstícios a preencher, Leerstellen11, disse um, 
Unbestimmtheitsstellen12, segundo o outro, "passagens de indecisão" 
exigindo a intervenção de uma vontade externa, de uma 
sensibilidade particular, investimento de um dinamismo pessoal para 
serem, provisoriamente, fixadas ou preenchidas. O texto vibra; o 
leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então é ele 
que vibra, de corpo e alma. (ZUMTHOR, 2007, p. 53) 

 

O corpo do observador aflui nestes espaços abertos. Vibra junto, 

ocupa essas lacunas, participa desse espaço criado. Nesse processo sinestésico 

algo de inusitado pode surgir, pois essa afluência é também pessoal, individual, e o 

corpo que ali se forma é tão especial e surpreendente como nossa própria 

capacidade de imaginá-lo. Assim, 

 
não é o espaço tangível, limitado e limitador da realidade concreta, 
mas o espaço imaginário, irracional da dimensão dançada, esse 
espaço que parece apagar as fronteiras da corporeidade e pode 
transformar o gesto que irrompe numa imagem de um aparente 
infinito. (WIGMAN apud GIL, 2004, p.14) 
 

Retornando à Epicuro, existe ainda uma terceira categoria de 

emanações, que Deleuze denomina Fantasmas, que gozam de grande 

independência com relação aos objetos e de uma extrema mobilidade e inconstância 

nas imagens/corpos que formam. Dessa nova espécie de simulacros há três 

variedades principais: teológica, onírica e erótica. Quero fixar minha atenção neste, 

chamado, fantasma onírico,  

 
[...] constituído por simulacros particularmente sutis e delgados, 
provenientes de objetos diversos, aptos a se dissolver, condensar e 
dissipar, rápidos e tênues demais para se oferecerem a Vista, mas 
capazes de fornecer ao animus visões que lhe são próprias: 
centauros, cérberos e assombrações, ou ainda todas as imagens que 

                                                           
11

 Espaços vazios – Tradução nossa 
12

 Indeterminações - Idem 
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correspondem ao desejo, ou ainda e sobretudo as imagens de 
sonho. (DELEUZE, 1974, p. 283) 
 
 

Exemplifico esta questão com o que ouvi de meu amigo Camilo 

Lemos, músico e arte-educador, que me contou, numa conversa, uma história sobre 

sua avó, D. Maria do Carmo, que, segundo seu relato, sempre teve um gosto muito 

conservador em relação à música. Era uma grande fã de Orlando (1915 – 1978) – O 

cantor das multidões – e de outros artistas da mesma geração. Uma tarde D. Maria 

do Carmo estava no centro da cidade do Natal/RN, sob o sol quente, atarefada, 

correndo de um lugar para outro, no meio de uma multidão de transeuntes; então ela 

ouviu uma música, desconhecida para ela até aquele momento: Admirável Gado 

Novo, de Zé Ramalho13. A música teria, em suas próprias palavras, falado com ela. 

D. Maria do Carmo parou, ouviu a música até o fim, entrou na loja e comprou o 

disco.  

Acredito que D. Maria do Carmo se viu/sentiu “parte dessa 

massa/Que passa nos projetos do futuro14”. Por uma fração mínima de tempo ela foi 

gado. Um minotauro15 surgiu. Uma sinestesia do corpo com a ideia.  

Na arte, a gênese desse corpo híbrido, mescla, fusão inextrincável e 

única do abstrato e do concreto, penetra o espaço do sonho, elimina os conflitos e 

antagonismos entre matéria e espirito, fundindo “todas as aparências em uma 

expressão única que devia ser semelhante ao ouro espiritualizado” (ARTAUD, 1999, 

p. 25). 

É nesse momento alquímico, em que o espaço e o pensamento 

corporificam o domínio do imaginário, onde se manifesta esta metafísica da carne 

proposta por Artaud, pois, como nos fala Salles (2004, p. 64), é “onde o corpo pode 

encontrar sua dimensão metafísica, transcendendo ao fato de ser somente um corpo 

(matéria) e colocando-se diretamente em contato com o espirito, com o 

inconsciente”. Dessa forma, 

                                                           
13

 Do álbum: Zé Ramalho_2, produzido pela Epic (CBS - Sony Music) – 1980. 
Disponível em: http://www.zeramalho.com.br/sec_discografia_view.php?id=2 
Acesso em 28/11/2013 
 
14

 Idem 
 
15

 A figura mitológica do minotauro, fruto da união da rainha Pasífae com um touro, por quem ela se 
apaixonara, representa um ser que traz em si a mistura de duas diferentes espécies. Homem e touro 
simultaneamente, um híbrido.  

 

http://www.zeramalho.com.br/sec_discografia_view.php?id=2


41 
 

 
As aparições efetivas de monstros, as bacanais de heróis e de 
deuses, as manifestações plásticas de forças, as intervenções 
explosivas de uma poesia e de um humor encarregados de 
desorganizar e de pulverizar as aparências, segundo o princípio da 
anarquia, analogia de toda verdadeira poesia, só terão sua 
verdadeira magia numa atmosfera de sugestão hipnótica em que o 
espírito é atingido através de uma pressão direta sobre os sentidos. 
(ARTAUD, 1999, p. 63) 
 
 

No Teeteto Platão (155d, 2005) define assim a origem da filosofia: 

“do que o filósofo mais sofre é do espanto, pois não há outro início para a filosofia 

senão o espanto”. Espanto-me com o inusitado, o inesperado, com algo que se 

revela de repente. Espanto-me e expando-me na absorção de algo que vai além do 

antes estabelecido.  

Esse simulacro, que traz em si as imagens do sonho, vem até nós 

como uma mensagem subliminar, como uma armadilha que nos pega de surpresa, 

que nos suga para os espaços vazios, elementos primordiais desse mesmo corpo. É 

ele que, por se afastar das leis que regem nosso estar no mundo racional, nos 

possibilita nascer enquanto novos corpos, híbridos, misturas que vão até os níveis 

mais profundos, pois, 

 
A carga afetiva ligada ao fantasma explica-se pela ressonância 
interna da qual os simulacros são portadores e a impressão de 
morte, de ruptura ou de desmembramento da vida explica-se pela 
amplitude do movimento forçado que as arrasta. Reúnem-se assim 
as condições da experiência real e as estruturas da obra de arte: 
divergência das séries, descentramento dos círculos, constituição do 
caos que os compreende, ressonância interna e movimento de 
amplitude, agressão dos simulacros. (DELEUZE, 1974, p. 266) 

 

Utilizo aqui um trabalho de Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) 16, 

intitulado Mosaic II, (ESCHER, 1975, p. 35) para ilustrar este espaço do fantástico, 

da mistura, daquelas impressões que carregamos após um evento artístico, como 

algo de sobrenatural, metafísico, que experienciamos e sobre a qual não 

conseguimos encontrar as palavras certas para descrever (vide Imagem 6).  

                                                           
16

 The Graphic Work of M. C. Escher 
 Ballantine Books, New York - 1975 

, 
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O corpo dançante em expansão propõe lacunas, espaços a serem 

preenchidos e, de forma topológica, o corpo do observador ocupa este espaço 

moldando-se, metamorfoseando-se, criando o fantástico. 

 
  
 

Dizer que corpo e espaço já não são entidades à parte, que 

configuram um único ser, uma corporeidade, é também afirmar que o movimento do 

corpo é um dos seus modos de ser no tempo e no espaço.  

Um espaço de possibilidades, de conexões, onde o corpo dançante 

é produtor de propostas de interação, de espaços vazios a serem preenchidos, e por 

isso corpo propositor de vacúolos que sugam para si o corpo de espectador, corpo 

afluente, que nesse ato de hibridação gera um novo ser. 

Imagem 6 - Mosaic II - M.C. Escher 1957 
The Graphic Work of M. C. Escher, p. 35 
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Quando o bailarino se torna espaço e toca, dança em volta e com 

cada um dos membros da plateia, ele toca e é tocado. Como bailarino, sei em meu 

corpo que percebo esse toque.  

Sei também, enquanto um dos membros da plateia, daquele 

momento em que meu corpo flui neste espaço/corpo/pensamento em que esse novo 

corpo é gerado. Essa experiência de fluir fica muito clara quando, usando uma 

analogia popular, sentimos as pernas bambas ou perdemos o ar durante o 

espetáculo, como se a energia saísse de nós, se incorporando ao espaço.  

Mas essa experiência de fluição “pertence” ao observador? Digo 

pertence no sentido de que: Sente o bailarino essa manifestação individual em meio 

à sensação do grupo?  Mesmo em pequenos grupos?  

Dentro do Projeto de Pesquisa: Arte Contemporânea e Cultura 

Investigadas para Conhecer, Apreender e Transformar, da UFRN, coordenado pela 

Profa. Dra.. Nara Salles, foi criado o grupo Cruor Arte Contemporânea, uma 

coligação composta por artistas que residem e atuam no Rio Grande do Norte e 

investigam processos de criação, conceitos e procedimentos artísticos ligados às 

proposições da arte contemporânea, trabalhando com as noções de processos 

criativos colaborativos e de instauração cênica e urbana, propondo dessa forma uma 

arte provocativa e catalisadora para novos significados.  Uma das instaurações 

cênicas desenvolvidas nesses processos recebeu o título “Segredo”. 

Os atores e atrizes, vendados, tendo como figurino um vestido 

branco, quase transparente, onde pequenos textos e palavras estão escritos em 

tinta vermelha, deslocam-se pelo espaço até encontrarem alguma pessoa do 

público.  

A ideia é uma troca de segredos, de confidências. O ator sussurra 

ao ouvido desse espectador um segredo seu e o convida a fazer o mesmo. Isso 

ocorre durante um abraço que se prolonga conforme a duração dessa conversa. Ao 

final este espectador tem a oportunidade de deixar algo de si escrito no vestido do 

ator/atriz. Assim, uma parte de seu segredo passa a fazer parte da instauração.  

Essa abordagem assusta, e é comum verificar como alguns 

transeuntes, realmente, fogem dos atores/atrizes, temendo essa proximidade, esse 

toque. Interessante, porém, é observar o que se passa quando alguém é abraçado. 

Na maioria dos casos a reação das pessoas abordadas é similar: o 

abraço inicia-se timidamente, distante, as mãos mal tocam o corpo do ator/atriz, 
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mas, com o passar do tempo, a confiança que se cria entre esses corpos vai 

aumentando, esse toque distante dá lugar a um abraço carregado de entrega, 

corpos abertos uns aos outros se enlaçam, misturam-se, e, ao fim, é possível 

reconhecer uma enorme gratidão no semblante das pessoas. Dois corpos, de início 

totalmente estranhos um ao outro, compartilham agora seu calor, seu cheiro, suas 

lembranças. Muitos sorriem, muitos choram, quase todos se entregam. (vide 

Imagem 7) 

 

Nesse contato direto, o corpo do ator/atriz tem a oportunidade de 

compartilhar todo o processo de transformação que ocorre no corpo deste, não 

mais, espectador. Percebe-se em ambos o “impacto” desta transformação, pois a 

fluência dos corpos, a partilha deste corpo híbrido que ali se manifesta, pode-se 

dizer, “suga” nosso olhar. O que eram dois, agora é um. O que era sólido, agora é 

Imagem 7– Segredo  
Festival Literário Alternativo da Praia de Pipa, 2013 

Acervo: Cruor Arte Contemporânea - http://www.artecruor.com 
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poroso. A energia que ali emana abre uma fenda na “solidez” da realidade. Como diz 

Miranda (2008, p. 69), 

 

O discurso de Corpo-Espaço percebe a virada do olhar, o momento 
em que a seta do olhar se dobra e se reencontra com o ser em ato 
de olhar, e vê nesta movimentação uma expansão e, portanto, uma 
atualização, já que quem olha agora sabe como ser olhando a si 
mesmo.  
 

Quando o bailarino/a interage com mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo, com toda a plateia, por exemplo, esse nível mais individual de reciprocidade 

excede a percepção do bailarino/a dentro dos processos sinestésicos por ele mesmo 

desencadeados em seu mover. Cada corpo na plateia aflui de maneira diferente 

neste espaço corporificado proposto pelo corpo dançante, mas, do ponto de vista 

perceptivo do bailarino/a, estes corpos se misturam e, normalmente, são sentidos 

como um só corpo, uma só energia. De certa forma, o corpo dançante, quando 

instaura o espaço de possibilidades e este é “preenchido” pelos corpos afluentes 

dos, inicialmente, espectadores, não tem como perceber suas especificidades.  

Talvez haja uma maneira de perceber cada uma destas 

manifestações, além do contado direto e individual. Talvez seja possível expandir de 

tal forma nossa percepção que possamos, ao mesmo tempo, dialogar 

sinestesicamente com todos e com cada um. A resposta à esta questão se constitui 

como um novo objeto de estudo sobre o qual pretendo me debruçar no futuro. 

Levei esta questão até Joselma Soares, deficiente visual, ou como 

ela mesma diz, a bailarina cega da Cia Gira Dança17, Natal/RN, com quem trabalhei 

durante a montagem do espetáculo Bulas Perdidas, de 2007, de minha autoria. 

Durante uma pequena conversa 18 , que aqui transcrevo, falamos 

sobre esta relação bailarina/plateia: 

 

 Como é, para você, essa troca com a plateia? 

 A plateia é pura energia. É mais que um olhar. Às vezes o 

bailarino que enxerga fica desfocado porque está preocupado com 

quem está sorrindo, quem está te olhando, se esse olhar traz uma 

crítica, se é um bailarino ou coreógrafo que você conhece, entre 

                                                           
17

 Cia. de dança contemporânea formada por pessoas com e sem deficiência física. 
 
18

 Realizada em 12/02/2014 na cidade do Natal/RN 
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outras coisas, e se preocupa tanto com o olhar da plateia que 

esquece que é o seu olhar que interessa. Por isso eu acredito que, 

às vezes, o bailarino que enxerga perde o foco. Eu acho que para 

nós (os que não enxergam) fica mais fácil, pois para nós é a energia 

da plateia que conta.  

 Talvez porque aquele corpo que te observa não tem uma 

identidade, quero dizer, não é o fulano de tal, é apenas um corpo que 

te observa. 

 Justamente. Porque senão você traz a preocupação com o que 

ele pode estar pensando, ao invés de se preocupar com a energia do 

que você quer expressar.  Nossos olhos, às vezes, tapam nossa 

visão. Eu já enxerguei e hoje eu percebo o quanto minha visão 

estava tapada para determinadas coisas. Eu me deixava enganar por 

aquilo que vinha através dos meus olhos. 

 Mas você chega a perceber individualmente as diferentes reações 

destes corpos, por exemplo: uma pessoa que esta totalmente 

envolvida com você e, ao lado dela, outra que não se interessa por 

aquilo que você faz e que foi ao espetáculo por que, digamos, a 

namorada insistiu? 

 Não. No palco tudo vem como um bloco. É diferente quando, por 

exemplo, eu estou conversando com você, sentindo a sua energia. 

No palco ela vem como um todo. Quando trabalhei com você, assim 

como com outros coreógrafos, utilizei o contato físico para “enxergar” 

o movimento, assim percebo exatamente onde o movimento começa 

no seu corpo e posso entender exatamente o percurso dele no seu 

corpo, em todos os detalhes, antes de trazê-lo para meu corpo e 

transformá-lo em meu movimento.  

 

Este corpo entre/corpos que nasce nos processos coreográficos é 

uno e múltiplo, percebido individualmente, no contato direto, ou como mescla de 

corpos, mas sempre único e sempre mágico. Nas palavras de Pina Bausch: 

  

Quando saímos, se está a nevar e tudo se pôs branco, ficamos sós, 
sentimo-nos sós. Se o sol estiver a brilhar, talvez não. Mas nada 
garante que aquilo que o outro sente seja equivalente ao que nós 
próprios sentimos. Quanto à mensagem, não sei... Não há 
mensagem. A melhor coisa é deixar a intuição e a imaginação 
agirem. É verdade que eu quero dizer com força qualquer coisa difícil 
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de formular, qualquer coisa de escondido; mas são os espectadores 
que têm de o descobrir, senão tudo seria tosco e grosseiro; são 
vocês que têm de o descobrir, eu não posso proceder demasiado 
diretamente. Frente a certos valores, é preciso, acima de tudo, 
sensibilidade. (2005, p. 180) 

            
 

Da mesma forma, a proposta deste texto é suscitar a interpretação 

pessoal, é gerar um movimento naquele que o lê. “Quanto à mensagem, não sei...” 

O que sinto é que se faz necessário voltar a acreditar que o corpo em movimento é 

um portal para um universo mágico, inusitado, que nos proporciona o espanto 

filosófico, que nos mostra que na dança, e no teatro, os limites são ilimitados. 

O processo criativo na arte contemporânea é a tentativa de criar o 

que não pode ser previsto, o que não pode ser predeterminado. É um salto no vazio. 

Este corpo entre/corpos, este minotauro que nasce do entrelaçamento de corpos é 

um ser intangível, efêmero na sua existência, mas eterno nas marcas que deixa nos 

corpos que a ele tem acesso.  
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CAPÍTULO II 

Coreografando o contemporâneo 

 

Esta pesquisa que venho realizando dentro do Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas da UFRN buscando uma melhor compreensão desse 

processo de inter-relação sinestésica que acontece neste espaço corporificado a 

partir de, e entre, um corpo propositor e um corpo afluente numa obra artística, e 

tendo em vista o experimento prático que acompanhará esta dissertação, levaram-

me a refletir sobre do papel do coreógrafo dentro do contexto da dança 

contemporânea, levando em consideração certa escassez de materiais para estudo.  

Utilizando minha experiência profissional como bailarino e 

coreógrafo adquirido ao longo dos anos no trabalho com muitos bailarinos e 

bailarinas e, também, em razão deste retorno que empreendo em direção ao meu 

próprio corpo, agora muito mais na posição de trajeto desse estudo, ao assumir a 

posição de intérprete criador nesse novo projeto artístico, proponho aqui delinear o 

processo de maturação que se deu em meu próprio desenvolvimento enquanto 

artista criador por acreditar ser possível reconhecer alguns desses 

“posicionamentos” do coreógrafo em espetáculos de outros artistas que venho 

observando por serem situações processuais muito comuns. 

A primeira questão que aqui coloco é: Se tenho por objetivo 

materializar um pensamento em outro corpo, dentro de um processo de construção 

coreográfica, como traçar esse percurso que atravessa minha percepção, que nasce 

neste meu corpo, mas que pretende ser meu/nosso/daquele/deles/deles outros? 

Movimento/pensamento que se origina no meu corpo e é 

compartilhado, e já transformado, pelo corpo dançante que, assim, passa a ser 

nosso; torna-se então próprio daquele corpo e, ao realizar-se na manifestação 

artística, é percebido e entronizado pelo corpo do observador. Agora é 

compartilhado por ambos, agora é deles, para, ao fim, deixar seus resíduos 

gravados nesses corpos deles outros que o levarão consigo.  

De forma geral, o coreógrafo procura materializar um 

pensamento/sentimento em outro corpo, o bailarino, que ali se abre e se deixa 

conduzir. Essa condução se dá em diferentes níveis e formas diretamente 

relacionadas à situação, metodologia, objetivos e abordagens utilizados ali pelo 
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coreógrafo. Ocorre aqui um retorno à ideia dos estímulos sensoriomotores e 

ideomotores, anteriormente mencionados, como uma forma possível de condução 

do processo. 

Para ilustrar estas diferentes abordagens, utilizo aqui uma imagem 

comum: A sala de ensaio, a parede espelhada e o posicionamento espacial do 

coreógrafo e do bailarino neste espaço. 

Uso como referência três pontos de vista, ou três diferentes relações 

coreógrafo/bailarino, a partir da geografia da sala de ensaios, procurando 

estabelecer uma analogia entre este posicionamento e a estruturação do processo 

coreográfico, utilizando como ilustração três diferentes espetáculos por mim 

encenados ao longo de meu percurso até aqui. A saber: 

 

 Reflexo – de frente para o espelho: o coreógrafo nos corpos 
dançantes   
 
Espetáculo:  Geschlossene Türe (Portas fechadas), de 1991.  
   Concepção e Direção: Mauricio Motta  
   Com o Ballet Municipal de Würzburg 
 

 Reflexos – de costas para o espelho: O Coreógrafo e os corpos 
dançantes  
 
Espetáculo:  hier, und weg (aqui, e se foi), de 1998.  
   Concepção e Direção: Mauricio Motta  
   [sí-la-bAs] c. dança 
 

 Refluxos – dentro do espelho: o coreógrafo e a amálgama dos 
corpos dançantes 
 
Espetáculo:  Hipotálamos em crise, vamos falar sobre silêncio, 
   de 2011. 
   Concepção e Direção: Mauricio Motta 
   [sí-la-bAs] c. dança. 
 

  A seguir procedo a análise da cada item proposto. 
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2.1 – Reflexo – de frente para o espelho: o coreógrafo nos corpos dançantes   
 
 
 

Se visualizarmos o processo de construção de uma coreografia, 

dentro de padrões bem tradicionais, teremos o coreógrafo que, na observação de si 

mesmo, de seu reflexo no espelho, tenta criar uma estrutura de movimentos capaz 

de transmitir aquilo que ele deseja a partir dos pensamentos, referências e 

memórias constituintes de seu corpo. Nesta visão tradicional ocorreria, por parte do 

bailarino, um apagamento; ele se colocaria como uma folha de papel em branco 

onde os movimentos e seus processos, seus significados e referências seriam 

escritos pelo coreógrafo. Aqui o corpo dançante é visto enquanto um objeto entre 

objetos, percebido como uma máquina articulada que presta serviço ao “espírito 

criador” como instrumento de uma expressão simbólica de conteúdos interiores, um 

corpo controlado, técnico, virtuoso, capaz de apreender e reproduzir não apenas o 

movimento proposto pelo coreógrafo, mas todo o sentido que esse movimento trás 

consigo. O bailarino deve procurar penetrar esse universo significativo que se 

constituiu, incorporando tanto os movimentos quanto a busca pelas sensações, 

nascidas no corpo do coreógrafo. Podemos dizer que os bailarinos se posicionam 

enquanto corpos dançantes prontos a fazer tudo em nome de uma obra, de um 

coreógrafo, de uma companhia, do público ou da própria dança. (vide Imagem  8) 

 

Imagem 8 – George Balanchine rehearsing with Violette Verdy. 
Foto: Martha Swope/TimePix 
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Ao olhar-se no espelho, o coreógrafo estaria tentando, 

simultaneamente, ocupar o lugar de três corpos. Enquanto criador, executor e 

observador, configura-se como “o início, o meio e o fim”, instaurando uma hierarquia 

cartesiana - o coreógrafo = a mente, o bailarino = o corpo. Nesta clara dicotomia 

coreógrafo/bailarino, procura ver-se como um corpo idealmente organizado, a partir 

do qual o processo se dá.  

Os caminhos e as escolhas tomadas, além de todos os elementos 

constituintes do processo, podem restringir-se a um universo extremamente 

particular, correndo-se aqui o risco de uma circularidade conceitual. Referências e 

reflexões geram-se e giram em torno de si mesmas. O coreógrafo coloca-se 

enquanto homeomeria e nous19, que, como parte do mundo material e contendo 

necessariamente todas as múltiplas e contraditórias qualidades encontráveis em 

todo o universo, basta-se para abarcar todo o espectro de possíveis interpretações 

desses mesmos processos, e também como força criadora e impulsionadora do 

movimento.  

Isso pode levar a uma clausura do coreógrafo em seu próprio corpo, já 

que o estudo e o fascínio desse outro corpo, que constituem uns dos fundamentos 

dessa atividade criativa, são restringidos pelo próprio processo. Esse fenômeno 

ocorre claramente em sistemas onde os critérios de funcionamento ainda estão 

muito arraigados em estruturas herdadas do ballet clássico, como desenho cênico, 

simetria e homogeneidade na execução, entre outros. (vide Imagem 9) 

Nas danças em conjunto, por exemplo, a busca pela singularidade de 

cada membro do grupo deve ser colocada em segundo plano, para que essa meta 

estrutural do trabalho possa ser alcançada e o grupo possa desempenhar seu papel 

de corpo unificado, que dá suporte e impulso àquele corpo/solista que se destaca, 

no ballet clássico, ou se apresenta enquanto corpo unificado e portador, também, de 

um sentido único em trabalhos de dança moderna e de dança contemporânea. 

                                                           
19

 A partir do pensamento de Anaxágoras (499 - 428 A. C.), Homeomerias – sementes de todas as 
coisas. Esses elementos constituintes das coisas são ilimitados em número e espécie e, ainda que 
infinitamente pequenos, são divisíveis mais e mais. A partir desses corpúsculos Anaxágoras explica a 
formação do cosmos, inserindo um princípio novo: o impulso motor e ordenador: a 
inteligência (alguns chamam de razão) ou nous. A função desse nous anaxagórico é dupla: por em 
ação a massa inerte dos elementos e ordenar o conjunto do universo. O nous é causa do movimento 
e da ordem cósmicas.   
Disponível em: <http://historiadafilosofia.wordpress.com/category/anaxagoras/> Acesso em: 
09.set.2011. 
 

http://historiadafilosofia.wordpress.com/category/anaxagoras/
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Retorna-se, ainda hoje, à ideia do apagamento dos corpos, nesse caso 

corpo de baile, quando, usando uma expressão do senso comum, o coreógrafo 

“elimina o intermediário” e, na coreografia o seu corpo se faz reconhecer, transcende 

o bailarino, assume sua identidade, e vemos na coreografia um “conjunto das 

características e de traços próprios de um indivíduo20”, mas aqui o indivíduo estaria 

por trás do movimento, enquanto reflexo do coreógrafo nesse corpo coletivo.  

Quando isso ocorre percebemos que ainda predomina uma forte crença 

na obra coreográfica como produto, onde a eficácia do corpo dançante está ligada 

ao fato deste responder às exigências dessa obra acabada, pronta. Nessas 

situações, 

 

O bailarino deve saber onde colocar um acento, qual frase de 
movimento deve enfatizar, quando acelerar ou retardar, quando reter 
o fluxo do movimento para concentrar a atenção daquele que o 
observa e também para dançar a coreografia com nuances e a 
dinâmica que lhe são pertinentes. (RIBEIRO-TEIXEIRA, 2008, grifo 
nosso) 
 

Isso é recorrente nas chamadas companhias de repertório onde, devido à 

rotatividade do elenco, uma grande parte dos trabalhos dançados por este grupo 

não terem sido desenvolvidos juntamente com os bailarinos que a compõe no 

momento atual. De uma maneira geral o trabalho é transmitido através de registros 

                                                           
20

 In: Conceito de identidade: o que é, definição e significado. 
Disponível em: <http://conceito.de/identidade#ixzz2Ct4E0jZ9>, Acesso em 11 out. 2012 

Imagem 9 – Os Flocos de Neve - O Quebra-nozes, de Peter Wright. 
Royal Ballet, Londres - 2013 

Foto: Dave Morgan 

http://conceito.de/identidade#ixzz2Ct4E0jZ9
http://conceito.de/identidade#ixzz2Ct4E0jZ9
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em vídeo de ensaios e espetáculos e por narrativas do processo por parte daqueles 

que estavam no grupo naquele período e dele participaram. Em raras ocasiões há 

um contato direto com o coreógrafo original. Na maioria dos casos o bailarino tenta 

construir, inicialmente, um fac-símile, buscando uma reprodução exata do trabalho 

original, ou melhor, do corpo do elenco original, para, a partir daí, tentar desenvolver 

sua leitura pessoal do movimento, quando isso é possível, claro.  

Estas estruturas preestabelecidas entram em direta contradição com 

muitos dos princípios norteadores da dança contemporânea que vê no corpo uma 

unicidade constituída de um conjunto de informações de cunho social, cultural, 

perceptivo, etc. Ainda assim, essa forma de apagamento do corpo dançante, essa 

homogeneização dos membros do conjunto, continua sendo parte integrante do 

trabalho de muitos grupos.  

Esse posicionamento, muitas vezes, egocêntrico por parte do coreógrafo 

pode trazer consigo o efeito “viseira de burro” – ferramenta que tem como função 

delimitar a visão periférica do animal – ocultando exatamente as possibilidades dos 

corpos dançantes envolvidos nesse processo, pois eles sempre estarão do lado de 

fora, velados da observação do coreógrafo. 

Essa estruturação vertical no processo de relações entre os corpos 

envolvidos em um processo coreográfico tende a gerar visões, muitas vezes, 

herméticas no que tange a estrutura significativa dos trabalhos. Soma-se a isso a 

impossibilidade, por parte de um indivíduo, de abranger toda a esfera sensorial que 

constitui cada elemento e cada situação que se nos apresentam no dia a dia, 

restando apenas, em muitos casos, uma superficialidade epistemológica que 

delineia, cita, mas não tem como se aprofundar.  

Outra questão nesse processo de espelhamento do coreógrafo está nos 

limites do seu próprio corpo. Enquanto corpo treinado e dotado de conhecimento 

utilizará, em primeiro lugar, seu próprio repertório, tanto no que refere aos estados 

psicofísicos e aos movimentos em si, quanto nas questões e leituras estéticas para a 

corporificação dessa ideia, ou impulso inicial. O contato intensivo com um estilo de 

dança supõe, também, a incorporação de certos parâmetros estéticos e sociais que 

se relacionam diretamente a esse estilo. A prática marca o coreógrafo, assim como o 

bailarino, pois esses valores não são meras informações gravadas num corpo-objeto 

neutro, mas, ao contrário, essas estruturas ideológicas e culturais manifestam-se em 

todos os planos de percepção e relações entre corpo e o ambiente. 
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Os métodos aqui descritos, na sua maioria produzem, ou almejam 

produzir, obras terminadas, fechadas, onde a busca pela similaridade e 

homogeneidade e a representação de ideias ou pensamentos em movimento são os 

objetivos fundamentais dos processos coreográficos. Essa visão do corpo do 

bailarino como instrumento para concretização de imagens, num modelo que se 

situa numa visão de corpo-instrumento (enquanto executante de uma partitura), do 

sujeito voluntário, que apenas materializa os pensamentos dessa entidade criadora, 

ainda persiste e, infelizmente, continua extremamente ativa nos nossos dias.  

Um exemplo disso é a relação, muitas vezes submissa, entre a 

dança e a música, tanto do ponto de vista rítmico e melódico quanto, um caso 

especial, quando há uma letra. Ao ouvir uma música, não estamos apenas ouvindo 

sons, estamos avaliando como eles estão relacionados e construindo um modelo 

sinestésico em nosso corpo sobre o que essa música é. Quando reconhecemos uma 

conexão, um marcador de estilo como uma cadência ou uma referência 

extramusical, adicionamos essa informação ao nosso modelo mental para ajustá-lo e 

assim construir essa nova compreensão. A abordagem coreográfica costumeira 

tende a ser acoplada à música de forma altamente redundante. O movimento 

espelha a qualidade musical e, em muitos casos, não passa de uma representação 

pictórica do texto ouvido numa nova forma de verticalidade.  

As novas relações entre música e movimento, ou a própria visão da 

música enquanto movimento, são percebidos em trabalhos como Café Müller 

(1978), de Pina Bausch (1940-2009), que é acompanhado por uma ária de Henry 

Purcell 21 . O movimento dos bailarinos tem muito pouca relação rítmica com a 

música. O movimento da música assume uma qualidade própria e, se nos deixarmos 

levar pelo som das vozes, como a própria Pina, em cena, esquecemo-nos do 

movimento dos outros corpos. Quando nossa atenção se transporta então para o 

movimento desses corpos, os seus ritmos próprios, a música passa a receber 

apenas nossa atenção periférica. A música é aí um corpo que dança e, numa 

relação de entrelaçamento e não de submissão, corpos materiais e virtuais 

                                                           
21

 Henry Purcell’s (1659-1695) - Sem dúvida, ele é o compositor inglês mais importante da segunda 
metade do séc. XVII, e durante o séc. XVIII nenhum compositor inglês se lhe igualaria. Purcell era 
filho de um violinista da orquestra do rei, e estudou com vários compositores, entre os quais John 
Blow. Em 1674 é nomeado afinador do órgão da abadia de Westminister, e em 1677, compositor para 
os violinistas do rei. Da sua obra são mais conhecidas as suas semi-óperas, como "The Fary Queen" 
e "King Arthur", a obra-prima do género. A sua única ópera, "Dido and Aeneias", é sem dúvida sua 
obra-prima.. 
Disponível em: <http://www.pina-bausch.de/stuecke/index.php>  Acesso em 16 out.2012 

http://www.pina-bausch.de/stuecke/index.php
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mesclam-se na geração de novos corpos em movimento, virtuais e paradoxais (GIL, 

2004). 

Esta forma tradicional de pensar o processo coreográfico mostrou-se 

quando da produção de Geschlossene Türe (Portas fechadas), de 1991 (vide 

Imagem 10 e 11), com o Ballet Municipal de Würzburg, Alemanha, meu primeiro 

trabalho coreográfico junto a uma companhia profissional, onde discuti a relação 

indivíduo/sociedade.  Este trabalho estruturou-se da seguinte maneira: No mês de 

janeiro de 1991, teve início a Primeira Guerra do Golfo, a partir da invasão do Kuwait 

por tropas do Iraque. Na Alemanha, onde residia na época, ocorreu uma grande 

discussão a respeito da participação, ou não, do país nessa guerra, da sua 

legitimidade e, obviamente, seus reflexos na vida cotidiana do povo. Como 

estrangeiro e, portanto, sem “direito a fala” refleti sobre o significado de pertencer a 

uma “massa muda”, estabelecendo um diálogo com o texto Resoluções, de Franz 

Kafka (1883-1924), descrito a seguir: 

 
Emergir de um estado de melancolia deveria ser fácil mesmo à força 
de pura vontade. Procuro erguer-me da cadeira, rodeio a mesa, 
pondo em movimento a cabeça e o cabelo, faço fulgurar meus olhos, 
distendo os músculos em torno. Desafiando meus próprios desejos, 
saúdo com entusiasmo a A. quando vem me visitar, tolero 
amavelmente a B. em meu quarto, e apesar do sofrimento e o 
cansaço engulo em grandes bocados tudo que diz C. Mas, apesar de 
tudo, com uma simples falha que não poderia evitar, destruo todo o 
meu trabalho, o fácil e o difícil e vejo-me preso novamente no mesmo 
círculo anterior. Portanto, talvez seja melhor suportar tudo, 
passivamente, comportar-se como uma mesma massa pesada, e se 
alguém se sente arrastado, não se deixar induzir ao menor passo 
desnecessário, olhar aos demais com olhar de um animal, não sentir 
nenhum arrependimento, enfim, afogar com uma só mão o fantasma 
de vida que ainda subsista, quer dizer, aumentar o mais possível a 
posterior calma sepulcral, e não deixar que subsista nada mais. 
Um movimento característico deste estado consiste em passar-se o 
dedo mindinho pelas sobrancelhas. (KAFKA, 1983, p.357)  
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A grande fragilidade desse trabalho estava diretamente ligada ao 

fato de que, para mim, naquele momento, dialogar com o bailarino/a e saber de sua 

inquietação, de sua experiência, ampliando assim minha própria visão e, 

consequentemente, as possibilidades que os corpos dançantes ali presentes tinham 

em si e podiam trazer ao processo, me era estranho. A partir de minha formação 

clássica estava acostumado a ser, também dentro do processo criativo, parte da 

“massa muda”. Nunca ninguém havia perguntado minha opinião. 

A esses elementos também deve ser somada minha própria 

insegurança enquanto artista/criador que, por imaturidade, não quer demonstrar o 

seu não saber, o seu duvidar. É mais fácil se esconder em um discurso do tipo – eu 

sei o que quero dizer – do que expor uma fragilidade. 

Um exemplo disso foi minha relação com a música: Utilizei para o 

trabalho a música “O Berimbau”, de Naná Vasconcelos22 e me lembro de anotar em 

uma folha de papel cada variação melódica, cada contagem musical, cada plin. Era 

necessário dominar a música, o movimento, o corpo, o enredo.  

                                                           
22

 Do álbum: Nana Vasconcelos, de 1980 
Disponível em < http://www.nanavasconcelos.com.br/> Acessado em 23/11/2103 

Imagem 10 – Geschlossene Türe, 1991 
Direção e Coreografia: Mauricio Motta 

Com: Danielle Jost, Cornelia Hildenbrand e Daniella Socha 

 

http://www.nanavasconcelos.com.br/
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Todo o processo de construção deste trabalho foi “solitário”. 

Passava horas sozinho na sala de ensaio, diante do espelho, elaborando 

sequências, movimentos e expressões, atento à contagem musical, com o intuito de, 

no próximo encontro com a companhia, ter tudo pronto, não deixando margens para 

dúvidas. Isto se deu em todos os níveis: coreografia, cenário, figurino e projeto de 

iluminação. Eu achava ser necessário ter controle sobre tudo.  

Fiquei muito surpreso, anos mais tarde, quando li estas palavras de 

Pina Bausch (2005, p. 176). 

 
O meu método de trabalho mudou muito ao longo dos anos. Quando 
comecei a trabalhar com o Tanztheater, estava muito pouco segura 
de mim e elaborava escrupulosamente cada um dos meus projetos. 
Queria fazer o melhor possível, tinha medo de não saber fazer o que 
era preciso, de não saber o que havia de dizer aos bailarinos; tentava 
prever tudo antecipadamente.  

 

Como jovem, tentando ser coreógrafo, não entendia que este 

domínio era o que, no processo, me encarcerava e, como no texto de Kafka (1983, 

p.357), “apesar de tudo, com uma simples falha que não poderia evitar, destruo todo 

Imagem 11 – Geschlossene Türe - Mainfranken Theater Würzburg,1991 

Direção e Coreografia: Mauricio Motta 
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o meu trabalho, o fácil e o difícil e vejo-me preso novamente no mesmo círculo 

anterior”.  

A libertação deste círculo foi um processo lento, diretamente ligado à 

mudança de minha percepção do corpo na arte, dos processos de construção e 

criação destes novos corpos de que falo nesta dissertação. Entender a diferença 

entre não saber o que vai acontecer e não poder prever o que virá a surgir na 

relação com os corpos dos observadores é algo que apenas a maturidade 

pessoal/artística é capaz de proporcionar.  
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2.2– Reflexos – de costas para o espelho: O Coreógrafo e os Corpos Dançantes 

Nesse percurso de descobertas e diversificações nas relações entre os 

corpos atuantes em um processo coreográfico, encontramos agora o coreógrafo 

que, metaforicamente, se coloca de costas para o espelho, de frente para o corpo 

dançante e coloca agora sua atenção nesse outro corpo, naquilo que ele tem a 

oferecer (vide Imagem 12).  

Durante os anos em que trabalhei como bailarino, participei de diversos 

processos em que o coreógrafo, em alguns casos, iniciava uma sequência de 

movimentos expondo as ideias por trás dos mesmos, deixando ao bailarino a 

possibilidade de dar “continuação” à coreografia ou, em outros, todo o processo 

coreográfico se dava no corpo do bailarino, mas sob o olhar e direção do coreógrafo 

que determinava o que era o “certo” ou o “errado”. 

Muitas vezes essa construção se estabelecia enquanto uma busca de si 

no corpo do outro, quero dizer: busca-se encontrar no movimento proposto pelo 

bailarino aquilo que corresponde, ou representa, a visão do coreógrafo sobre a 

temática proposta.     

Imagem 12 – Krzysztof Pastor em ensaio com Robert Curran and Kirsty Martin 
Foto: Penny Stephens 
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A hierarquia cartesiana discutida anteriormente apresenta-se agora um 

pouco menos rígida, mas ainda constituinte e estruturadora nessa relação. O 

coreógrafo se instaura como propositor de impulsos, movimentos e direcionamentos 

para atuar depois como uma espécie de garimpeiro, buscando entre o cascalho e a 

terra aqueles pequenos pedaços de algo, para ele, valioso. Mas, sempre a partir de 

seus critérios, suas leituras. Se o corpo dançante era folha de papel em branco onde 

as palavras eram escritas pela mão do coreógrafo, agora esse corpo começa a 

escrever suas próprias palavras, porém, nessa nova estruturação dialética, o texto 

final ainda era construído pelo coreógrafo.  

Como Espelhos paralelos (vide Imagem 

1)23, o coreógrafo, ainda nous, procura encontrar 

nesse outro corpo diferentes representações, 

manifestações formais ou diferentes modos de 

dizer a mesma coisa que ele diz ou quer dizer, 

enquanto representações variadas de um mesmo 

tema.  

A posição do coreógrafo é aqui, 

chamemos cautelosamente, etnocêntrica. Sua visão do mundo é tomada como 

centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos através desses valores, 

desses modelos e dessas definições das temáticas abordadas; e também das 

maneiras como podemos ou devemos falar sobre elas. Em suas experimentações e 

improvisos, o corpo dançante se coloca enquanto mostruário de possibilidades, 

menos enquanto corpo criador e mais no ponto de vista de um corpo portador e 

transmissor de significados. 

Esse corpo treinado, corpo vulnerável (DANTAS, 2009) em menor 

escala, mas ainda corpo objeto, já deixa transparecer sua unicidade, mas seu 

percurso criador ainda é delimitado pelo olhar do coreógrafo que procura descobrir 

no corpo do bailarino/a uma forma de confirmação de seu ponto de vista. 

Parte desta postura nasce, ainda, de uma ingenuidade do 

coreógrafo que crê ser capaz de remeter um olhar verdadeiramente isento e 

analítico sobre todos os elementos constituintes de um processo. Quantas vezes 

                                                           
23

 Ao colocarmos dois espelhos paralelos com as faces refletoras uma de frente para a outra 
conseguiremos um número infinito de imagens.  
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/fisica/espelhos-paralelos.htm> Acesso em 11 nov.2012 
 

Imagem 13 – Espelhos paralelos 

http://www.brasilescola.com/fisica/espelhos-paralelos.htm
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não assistimos a espetáculos que se propõem discutir, por exemplo, “todas as faces 

da solidão no universo feminino” (todas e universo são expressões muito amplas), 

isso reflete, a meu ver, uma estruturação de pensamento que observa o fenômeno 

que se pretende discutir, seja ele temático ou sensório, dentro de uma lógica 

cartesiana. Seguindo o método do garimpeiro, o coreógrafo vai eliminando todas as 

interferências e tudo aquilo que poderia distraí-lo de seu objetivo na busca pela 

essência do tema explorado. Mas uma dessas interferências é a própria 

singularidade do corpo dançante.  

Assim, faz-se necessário transpor esse obstáculo para se chegar ao 

âmago da questão, para se encontrar aquilo que, por ser isento de influências, se 

aproxima de uma verdade quase universal que afetaria igualmente todos os corpos 

e, assim, a obra coreográfica transcende, em sua ação, qualquer barreira cultural ou 

ideológica; exatamente como o coreógrafo imaginou, pois ele pensa dispor de uma 

“estratégia lógica para produzir inferências válidas com base nas quais é 

selecionada uma opção de resposta adequada e que dispõe dos processos de apoio 

necessários ao raciocínio” (DAMÁSIO, 1996, p.197).  

Em sua ingenuidade o coreógrafo acredita realmente conhecer as 

consequências de suas decisões, ou a forma como os seus movimentos e reflexões 

afetarão os corpos, tanto do bailarino quanto do espectador. Mas essa eliminação de 

interferências retiraria desse pensamento os elementos que o constituíram enquanto 

pensamento do corpo. Essa forma de dissecação do pensamento só seria possível 

se pudéssemos retirar o mundo do corpo, mas o “corpo tem seu mundo ou 

compreende seu mundo sem ter que passar por representações, sem se subordinar 

a uma função simbólica ou objetivante” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.165).  

Cito aqui o trabalho hier, und weg, de 1998, que foi produto de uma 

abordagem metodológica bem diferente daquela que regeu a construção dos meus 

processos de criação sete anos antes. Um ponto específico nessa mudança foi um 

fato ocorrido durante a produção e montagem deste trabalho com o grupo [sí-la-

bAs]24, onde tive uma experiência, para mim reveladora, durante um ensaio na 

construção de um solo para a bailarina Luciana Rampazzo: Apesar de seu enorme 

esforço, os movimentos por ela propostos, a partir de meus estímulos, não atingiam 

o ponto desejado. Após um longo e frustrante ensaio, ela se aproximou e pediu 

                                                           
24

 Hoje [sí-la-bAs] c. dança, Natal/RN 
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desculpas por seu desempenho naquele dia por estar sentindo fortes cólicas 

menstruais, o que prejudicou sua participação no processo.  

Naquele momento percebi dois erros básicos que vinha cometendo 

ao longo dos anos: a) Por esperar que aquele corpo reproduzisse algo por mim 

construído, em meu corpo, não respeitei a singularidade daquele corpo a minha 

frente e b) A não percepção desse estado diferenciado no corpo da bailarina, das 

restrições, limites e, por isso mesmo, possibilidades que esse corpo oferecia. 

Ficou clara a perda potencial, em termos artísticos, que isso 

acarretava, e a urgente necessidade de modificar minha relação e observação 

destes corpos com quem dialogava no processo criativo. (vide Imagem 14) 

 

Esse fato teve um impacto transformador na minha abordagem de 

trabalho e na abertura de novas, e surpreendentes possibilidades, chegando a 

alterar, inclusive, a rotina de nossos encontros. Explico: Se o acesso à sala de 

ensaio era, por exemplo, às 10h da manhã, nos encontrávamos as 08h30min para 

tomarmos o café da manhã juntos. O intuito era delinear e discutir os temas sobre os 

quais nos debruçaríamos e conversar sobre o estado físico de cada participante do 

processo naquele dia. Após o ensaio retornávamos a algum local para refletir sobre 

o que foi desenvolvido naquele ensaio e verificar as necessidades e demandas para 

Imagem 14 – hier, und weg – grupo [sí-la-bAs],  1998 
Direção e Coreografia: Mauricio Motta 

Com: Nira Priore, Luciana Rampazzo, Claudia Schumacher. 
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o próximo encontro. Essas conversas davam grande ênfase aos assuntos de caráter 

familiar e profissional, buscando encontrar associações e impulsos para o processo 

a partir desses pontos de vista diversos. 

O projeto hier, und weg tinha como tema essa capacidade de 

abstração que possuímos e que pode nos transportar para longe do lugar físico que 

ocupamos neste momento, dentro da ideia de uma materialização desse novo 

espaço enquanto corpo em movimento. Como no texto, de minha autoria, que 

compunha o programa do espetáculo (vide Imagem 15), pretendíamos:  

 

Observar a relação entre as pessoas e o espaço que as rodeias. Não 
apenas o espaço físico, mas também os espaços abstratos, mentais, 
por elas criados. Podemos sentir, experienciar esses espaços, 
ultrapassar o limite entre concreto e abstrato. O objetivo deste 
trabalho é tornar este espaço abstrato visível, encontrar a porta para 
o exterior. Não é uma tentativa de escapar, mas sim observar o 
momento em que você decide fazer uma pequena viagem.25 

 

                                                           
25

 Sinopse do espetáculo contida no programa original. 

Imagem 15 – Programa do espetáculo hier, und weg 
grupo [sí-la-bAs], 2000 

Direção e coreografia: Mauricio Motta 
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O corpo dançante não pode existir apenas enquanto fluxo 

reverberante de impulsos, sem história, sem real presença. Como nos ensina Merce 

Cunningham (apud GIL, 2004, p. 67): 

 
Se um bailarino dança – o que não é a mesma coisa que ter teorias 
sobre a dança ou sobre o desejo de dança ou sobre os ensaios que 
se fazem para dançar, ou sobre as recordações deixadas no corpo 
pela a dança de algum outro –, mas se um bailarino dança, tudo já 
está presente. (...) Quando danço, significa: isto é o que estou 
fazendo. Uma coisa que é justamente a coisa que aqui está.  

 

A consciência cada vez maior do papel que o corpo dançante ocupa 

em um processo criativo, como participante e co-criador, além da percepção de que 

o corpo do espectador/observador não é um corpo passivo, mas sim, receptor e 

também transformador nessa interação sensorial, modificou essa relação 

coreógrafo/bailarino ao longo dos anos. Essa distância física entre os corpos tinha 

que ser eliminada, pois nosso objetivo maior é um mergulho cada vez mais profundo 

nesse universo de possibilidades que é o corpo do bailarino/a.  

Como processo de comunicação do corpo, coreografar é um 

fenômeno em constante evolução, em avanço, pois assim como a dança, a 

coreografia estabelece novos meios de relação com o ambiente e com a própria 

contemporaneidade, afastando-se consciente e coerentemente das formas 

preestabelecidas. Esse coreografar contemporâneo é um entrelaçar de influências e 

referências, de conexões sinestésicas oriundas desse espaço corporificado, criado a 

partir do encenador/coreógrafo e do corpo receptor/criador do bailarino que sairá 

depois, enquanto propositor, em busca desse corpo afluente no observador.  

A leitura da singularidade de cada corpo, assim como de seus 

diferentes estados internos/externos, seus nexos e os espaços de possiblidades, 

criados a partir desses corpos, devem ser o fundamento do processo coreográfico 

numa dinâmica de entrelaçamentos e construções rizomáticas entre os corpos 

envolvidos. Corpos em movimento, de uma determinada maneira, orquestrados pela 

coreografia, buscando dialogar com as similaridades e unicidades de cada corpo na 

corporificação de um rizoma, entendido como princípio de conexão e de 

heterogeneidade, pois... 

 
 qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 
deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um 
ponto, uma ordem. (...) cadeias semióticas de toda natureza são aí 
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conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias 
biológicas, políticas, econômicas, etc., colocando em jogo não 
somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos de 
estados de coisas. (DELEUZE, 1995, p.14) 

 

A coreografia, na dança contemporânea, se afasta dessa concepção 

de obra enquanto algo terminado; procura somente regular as relações entre os 

elementos de uma dança e a informação veiculada, atuando como uma gramática 

de corpos. O corpo do bailarino/a, procurando dançar essa gramática, molda os 

gestos e o sentido num único plano de imanência, onde se realiza o sentido no 

movimento dos corpos. Para Gil (2004, p.78), o que dá nexo à coreografia não é a 

estruturação e coerência dos movimentos, mas 

 
[...] a construção de um plano que permite aos movimentos dançados 
atingirem esse ponto de fusão de que Cunningham fala. Assim, já 
nada do sentido escapa à linguagem, porque a linguagem, o 
movimento do seu sentido, entram no movimento do sentido da 
dança.  

 
Como nos fala Peter Brook (1970, p.29), ao comentar sobre Artaud:  

 
Ele queria que o teatro contivesse tudo que é geralmente reservado 
ao crime e à guerra. Queria uma plateia que abandonasse todas as 
suas defesas, que se permitisse ser perfurada, chocada, assustada e 
estuprada, para que ao mesmo tempo ela pudesse ser injetada com 
uma nova e poderosa carga.  
 

Em hier, und weg, pela primeira vez, tive a sensação de me 

aproximar, ao menos um pouco, desse ideal proposto por Artaud. A grande 

diferenciação se deu quando essa nova percepção dos corpos à minha frente, dos 

universos particulares de uma mulher que acabara de se separar do marido 

(Luciana), de uma que há poucos meses foi mãe de gêmeos (Cláudia) e de uma 

jovem e impetuosa bailarina (Berit) ansiosa por novas experiências e pesquisas do 

corpo em movimento, passou a fazer parte real e consciente deste “espaço de 

experimentações”, que é o processo artístico. (vide Imagem 16) 

Durante o período em que vivi e trabalhei na Alemanha, tive a 

oportunidade de assistir a diversas produções de Dança-teatro realizadas por 

grandes nomes da dança alemã, como Hans Kresnig, Reinhild Hoffman e Pina 

Bausch. Desde o início senti que aquele era o caminho que desejava trilhar, tanto 

como intérprete, quanto como coreógrafo. Minhas experimentações, até aquele 
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momento, apesar de alguns resultados interessantes, sempre me pareceram 

incompletos. Faltava alguma coisa.   

No processo de criação de hier, und weg os procedimentos de 

criação partiam do chamado “Método Bausch”, que tratava-se, como se sabe, do 

método de trabalho criativo/coreográfico de Pina Bausch. Para cada obra, a autora 

trazia um serei de impulsos, palavras soltas, que depois se combinavam em 

expressões, questões, frases e daí para uma sucessão de ocorrências que geravam 

a obra coreográfica.  

Em minhas tentativas anteriores sentia haver ainda um 

distanciamento entre o meu corpo, como coreógrafo, e os corpos dançantes a minha 

frente. A partir da experiência com Luciana, que relatei anteriormente, essa distância 

diminuiu, pois minha leitura daqueles corpos se modificou. Onde antes eu buscava 

Imagem 16 – hier, und weg – grupo [sí-la-bAs], de 1998 
Direção e Coreografia: Mauricio Motta 

Com: Luciana Rampazzo, Claudia Schumacher e Berit Jentz 
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sinônimos para os impulsos por mim propostos, encontrei agora novos caminhos, 

novas possibilidades. O corpo entre/corpos começava a forma-se.  

Este processo constituiu um das mais importantes etapas nesse 

meu desenvolvimento enquanto artista criador, mas ainda aqui, apesar de uma 

maior abertura e compreensão dessas relações corporais, a presença do 

coreógrafo/diretor como ordenador destes processos e como aquele que seleciona 

as peças deste quebra-cabeça que ali começa a se manifestar, ainda era real. 

Sentia ainda a necessidade de avançar um pouco mais, de explorar 

uma nova nuance, de tentar consolidar esta ideia de presença/ausência durante o 

processo criativo. 
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2.3  – Refluxos – dentro do espelho: o coreógrafo e a amálgama dos corpos 

dançantes 

Em sua obra Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por 

Lá, de 1871, o autor Charles Lutwidge Dogson, mais conhecido como Lewis 

Carroll (1832-1898), nos transporta a um universo onírico, a uma nova interpretação 

do mundo. Ele nos mostra como certos elementos, para além da racionalidade, 

proporcionam essa nova visão que brinca com conceitos e demonstra que algumas 

das consistências que acreditamos encontrar não são senão imposições que nós 

mesmos no colocamos. Observemos: 

 
Vamos fazer de conta que é possível atravessar para lá de alguma 
maneira, Kitty. Vamos fazer de conta que o espelho ficou todo macio, 
como gaze, para podermos atravessá-lo. Ora veja, ele está virando 
uma espécie de bruma agora, está sim! Vai ser bem fácil 
atravessar… (CARROLL, 2010, p. 239) 

 

A dança contemporânea deixa de lado essa concepção que associa 

ao conceito de corpo dançante uma visualidade necessária, uma percepção objetiva 

e concreta, de que necessita para ser reconhecida como tal. Muito mais importante é 

a criação e percepção desse espaço de congruências, na busca por um “Teatro do 

invisível tornado visível” (BROOK, 1970, p.22). Aqui, como nas palavras de Deleuze 

(2011, p. 9),  

 
O corpo passa dentro do espelho, ele se aloja, a si mesmo e a sua 
sombra. Eis o que é fascinante: não há nada atrás do espelho, mas 
dentro dele. O corpo parece se alongar, se achatar, esticar-se dentro 
do espelho como se ele se contraísse para passar pelo buraco. Se 
for preciso a cabeça se fende numa grande greta triangular, que vai 
se reproduzir dos dois lados e espalhá-la por todo o espelho, como 
um bloco de gordura numa sopa.  

 

Este “alojar-se” no espelho ocorre por parte de todos os corpos 

envolvidos nesse novo processo que se estabelece, nesse novo espaço de 

interseções e partilhas, numa inter-relação sinestésica, topológica. As formas de 

contato e conexão surgem a partir de todos os elementos constituintes desses 

corpos enquanto portadores e geradores de conhecimento. Tanto o corpo material 

quanto o corpo virtual, “a sua sombra”.  

O conhecimento perceptivo não é uma adequação, mas 

fundamentalmente criação. No corpo há uma circularidade entre os acontecimentos 
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internos e externos e não apenas uma correspondência unívoca, do tipo estímulo-

resposta, mas sim fluxos e refluxos energéticos movendo e impregnando este corpo. 

Concordo com Henri Bergson (1990, p. 133) quando ele nos diz 

 
[...] que nosso corpo, como uma folha de papel, é um ser de duas 
faces, de um lado, coisa entre as coisas e, de outro, aquilo que as vê 
e toca; (...) Se o corpo possui essa dupla referência, isso não pode 
advir de um acaso incompreensível. Ele nos ensina que uma 
referência chama a outra. Pois, se o corpo é coisa entre as coisas, é 
num sentido mais forte e mais profundo do que elas;  
  

Quando falamos do corpo em movimento, a percepção nos remete 

às incertezas, ao indeterminado, delineando assim o processo de comunicação 

entre o dado e o evocado. O corpo, no ato de dançar se torna campo de presença, 

condensando o passado, o presente e o futuro em seu corpo. Sendo assim, o corpo 

é uma presentificação, uma atualização do passado acumulado (FERRACINI, 2008). 

Um exame radical da nossa existência por meio do corpo e da imputação de 

sentidos nos diz que o sentido dos acontecimentos está na corporeidade e não em 

uma essência fora do corpo. Pois 

 
Não há mais essências acima de nós, objetos positivos, oferecidos a 
um olho espiritual. Há, porém, uma essência sob nós, nervura 
comum do significante e do significado, aderência e reversibilidade 
de um a outro, como as coisas visíveis são as dobras secretas de 
nossa carne e de nosso corpo. (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 117) 

 

Nesse lugar dentro do espelho, o coreógrafo é afetado e se deixa 

afetar pelo corpo do bailarino em movimento, dialoga, se manifesta e se apaga, 

penetra as “dobras secretas de nossa carne e de nosso corpo”, interfere como 

indicador de possibilidades, não como dirigente, e procura perceber os momentos 

em que deve recuar e deixar o espaço livre para o movimento criador do corpo 

dançante, pois, 

 
Os movimentos, à medida que se executam, provocam modificações 
no estado do sistema aferente que, por sua vez, criam novos 
movimentos. Esse processo dinâmico assegura a regulação flexível 
de que temos necessidade para dar conta do comportamento efetivo. 
(MERLEAU-PONTY, 1975, p.73) 

 

Considerar o corpo em movimento como um sistema autopoiético é 

reconhecê-lo como fenômeno que não se reduz à causalidade linear; é considerar 

ainda que o ser humano não seja um ser determinado, mas uma criação contínua 
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(NÓBREGA, 2008) um corpo trajeto. Compreender o humano e sua condição de ser 

em incessante movimento é admitir diferentes interpretações, recusar as dicotomias, 

abordar a corporeidade não como algo abstrato, mas como materialidade. Neste 

espaço corporificado que aqui se estabelece entre o coreógrafo e bailarino e, depois 

entre este e o espectador, os corpos passam a atuar enquanto metafenômenos.  

 
O sentir cinestésico — o movimento do corpo visto do interior supõe 
um espaço topológico, não euclidiano onde as oposições não 
definem necessariamente distâncias. Como vimos, o pensamento 
não pode compreender os movimentos paradoxais do corpo sem que 
estes se tornem eles próprios movimentos do pensamento. Este 
“vira-se”, torce-se como uma banda de Möbius, passa de um 
movimento contínuo de um espaço tridimensional ao plano. É porque 
o pensamento percorre as mesmas vias que engendraram no mesmo 
espaço dois espaços heterogêneos que desposa o movimento do 
espaço, quer dizer, do corpo (visto interior). (GIL, 2004, p.134) 

 

Discutir o papel do coreógrafo na dança contemporânea é discutir a 

visão e relação deste com seu próprio corpo, as diferentes inter-relações com e 

entre os corpos dançantes e os espaços que se nos oferecem nessas interações. A 

composição de uma obra coreográfica nasce da riqueza humana dos corpos 

envolvidos, coreógrafo e atores/bailarinos, do processo investigativo, do acaso, da 

simultaneidade e do estudo, mas, em especial desse mergulho impetrado por todos 

na busca por esse espaço sinestésico onde o coreógrafo se coloca, não como 

maestro, mas como meio, caminho, nessa transformação do movimento em 

proposição, na criação de um corpo propositor no bailarino, na criação de espaços 

vazios, de vacúolos, onde o espectador possa expandir-se, relacionar-se, tornar-se 

um corpo afluente.  

Essa proposição serviu de base para o processo de elaboração do 

espetáculo Hipotálamos em crise, vamos falar sobre silêncio, de 2011, com a 

[sílabAs] c. dança, mas para falar sobre este processo preciso recuar um pouco na 

minha história.  

Sempre me interessou essa dificuldade por parte de muitos 

bailarinos na utilização da voz, na produção de som. Rudolf Laban (1879-1958), em 

suas primeiras experimentações e reflexões sobre a dança, no começo dos anos de 

1920, utilizava o método de improvisação interartística do Tanz-Ton-Wort (Dança-

Tom-Palavra) (FERNANDES, 2002, P.22), utilizando, improvisações melódicas, 

onomatopeias, poemas, canções ou simplesmente dançando em silêncio. Ou seja, 
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não estamos falando de algo novo. Sabemos também que todo o processo de 

construção e emissão do som no corpo é movimento. Apesar desse conhecimento 

ainda percebe-se claramente uma forte mudança na estrutura corporal em muitos 

bailarinos/as quando esses se deparam, em especial, com a tarefa de falar.  

Entre 1998 e 

2001, fui membro do Tanztheater 

Darmstadt, Alemanha, sob a 

direção da coreógrafa Birgitta 

Trömmler26. Um dos métodos por 

ela proposto consistia, 

basicamente, em colocar lado a 

lado atores, cantores e bailarinos 

para que, a partir da partilha de 

experiências e diferentes 

abordagens psicofísicas no 

desenrolar do processo, o 

espetáculo fosse construído.  

Um exemplo é o 

espetáculo Stronger than Fiction: 

M.M. (Mais forte que a ficção), de 

2000, dirigido por Trömmler, sobre 

a vida e obra da cantora Maria 

Malibran (1808-1836), onde tive 

como parceira a mezzo-soprano 

Florence Bonnefont. (vide Imagem 

17)  

Durante esse processo 

criativo, na observação no corpo 

                                                           
26

 BirgittaTrömmler (1944) – Natural de Munique, teve sua formação em dança com Maja Lex, em 
Colônia. Através de uma bolsa DAAD, segue para Nova York onde trabalha como bailarina com 
Katherine Dunham, Pomare Eleo, José Limón, e no Tanztheater Philadelphia. Em 1975, com Angela 
Dauber, funda o Tanzprojekt München. Vencedora do Schwabing Arts Award e co-fundadora do 
Tanztendenz Munique. Entre 1989-1996 foi diretora do Tanztheater Münster e, entre 1996-2004, 
diretora do Tanztheater Darmstadt. Criadora do Cutting Edge, um concurso para novas formas 
teatrais, juntamente com o Frankfurt Mousonturm. 
Disponível em: <http://www.tanzprojekt-muenchen.de/lehrer/70-brigitta-trommler.html> Acesso em 04 
nov.2012 

Imagem 17– Stronger than Fiction: M.M, Tanztheater Darmstadt, 
2000 

Direção e Coreografia: Birgitta Trömller 

Com: Florence Bonnefont e Mauricio Motta 

 

 

http://www.tanzprojekt-muenchen.de/lehrer/70-brigitta-trommler.html
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do outro e na busca pelo entendimento de toda a história que acompanha este 

corpo, tanto no aspecto técnico quanto no pessoal/artístico, buscava-se, a partir 

dessas novas vias de acesso, construir um corpo mais dilatado de sentido, mais 

sinestésico, 

 
 acima de tudo um corpo incandescente, no sentido científico do 
termo: as partículas que compõem o comportamento cotidiano foram 
excitadas e produzem mais energia, sofreram um incremento de 
movimento, separam-se mais, atraem-se com mais força, num 
espaço mais amplo ou reduzido. (BARBA, 1995, p 54). 
 

Pode-se dizer, de forma simples, que o bailarino tentava sentir como a 

voz se dá enquanto pura manifestação artística no corpo do cantor e, no sentido 

inverso, como nasce e se dá o movimento no corpo do bailarino. 

Outro fato importante se deu durante o II Festival Cutting Edge para 

Novas Formas Teatrais, organizado pelo Tanztheater Darmstadt, em 2000, onde tive 

o privilégio de participar de um intensivo workshop ministrado por David Moss27, 

diretor artístico e professor do Institute for living voice, sediado na Antuérpia, 

Bélgica. Este trabalho focava-se na improvisação vocal, vendo a produção do som 

enquanto ação, movimento físico e emocional do corpo.  

Todas essas experiências vieram a fazer parte das práticas utilizadas em 

diversos projetos de minha autoria e acrescentaram novas informações e 

questionamentos ao longo do percurso. 

No projeto Hipotálamos em crise surgiu a ideia de colocar lado a lado 

duas diferentes corporeidades: uma bailarina com sólida formação clássica e vasta 

experiência em dança contemporânea, enquanto professora e coreógrafa e uma 

estudante de canto lírico, sem prévio contato com dança, mas também com 

experiência como preparadora vocal e professora de canto. Meus objetivos eram, 

por um lado, a observação e estudo desses processos de hibridação empática que 

                                                           
27

 David Moss está na vanguarda de música contemporânea enquanto compositor e improvisador. Ele 
é um pioneiro da forma One man Show, e apresentou mais de 1000 concertos, entre solos de 
percussão e voz em todo o mundo. Primeiro como percussionista, e agora como cantor e vocalista 
original, ele tem colaborado com compositores, diretores de teatro e óperas em toda a Europa, Japão 
e EUA. Nas últimas duas décadas, ele tornou-se conhecido como um dos cantores mais extremos 
inovadores, e poderosos vocalistas do mundo.  
O Institute for living voice é um centro internacional para o canto que oferece oficinas, concertos, 
debates e eventos especiais abertos a qualquer pessoa que esteja interessada na voz humana: 
cantores profissionais e intérpretes, artistas, atores, coreógrafos, bailarinos, diretores de teatro, 
compositores, músicos, estudantes, etc. 
Disponível em: <http://www.davidmossmusic.com/> Acesso em 21 nov.2012 
 

http://www.davidmossmusic.com/
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se estabeleceram a partir da proposta de trabalho e, por outro, o estabelecimento 

desse experimento enquanto trabalho de dança contemporânea que, 

conscientemente e a partir de uma coerência lógica, se afasta de premissas e 

opiniões preestabelecidas sobre o que é ou o que deixa de ser dança, dentro um 

contexto tradicional, mas ainda muito vivo nas formulações e discussões sobre a 

mesma. 

Para entender a proposta do processo se faz necessário compreender 

suas premissas: o Hipotálamo 28  é o órgão regulador de inúmeras funções 

integrativas do corpo, coordena, entre outras coisas, nossos sistemas de punição e 

recompensa. Quando o corpo retém em si alguma memória ou informação, o faz em 

direta relação com a sensação de dor ou prazer29. A ideia de um hipotálamo em 

crise é, nessa proposta, um descontrole em relação ao próprio corpo onde 

memórias, prazeres e dores perdem suas, nossas, conexões na relação com o 

mundo, com o outro. Nada mais pode ser visto como normal, como estável.  

Durante o percurso estabelecemos um esquema simples de organização 

em nossos processos:  

 Os primeiros encontros foram por mim dirigidos onde, entre outras coisas, 

delineamos os primeiros impulsos que moviam o processo: O corpo 

sonoro/movente, abordagens sinestésicas, iconografias e suas leituras, entre 

outros. 

 Os encontros posteriores concentraram-se na troca de informações e 

experimentações, essencialmente entre as duas artistas: a bailarina Anízia 

Marques e a cantora Nadja Paiva. (vide Imagem 18) 

 

                                                           
28

 O hipotálamo, também constituído por substância cinzenta, é o principal centro integrador das 
atividades dos órgãos viscerais, sendo um dos principais responsáveis pela homeostase corporal. Ele 
faz ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, atuando na ativação de diversas glândulas 
endócrinas. É o hipotálamo que: controla a temperatura corporal, regula o apetite, regula o balanço 
de água no corpo, regula o sono e está envolvido na emoção e no comportamento sexual. Se aceita 
que o hipotálamo desempenha, ainda, um papel nas emoções. Especificamente, as partes laterais 
parecem envolvidas com o prazer e a raiva, enquanto que a porção mediana parece mais ligada à 
aversão, ao desprazer e à tendência ao riso (gargalhada) incontrolável.  
De um modo geral, contudo, a participação do hipotálamo é menor na gênese (“criação”) do que na 
expressão (manifestações sintomáticas) dos estados emocionais.  
 Disponível em: <http://www.guia.heu.nom.br/hipotalomo.htm> Acesso em 14 out.2012 
 
 
29

 Um dos fundamentos da ética epicurista. 

http://www.guia.heu.nom.br/hipotalomo.htm
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Nos revezávamos na direção dos processos de trabalho buscando 

partilhar ao máximo os diferentes processos corporais, e na busca por uma sintonia, 

no nível sinestésico, entre as atrizes/cantoras/bailarinas a partir daquilo que as 

abordagens fizessem transparecer.  

Participei mais intensamente da fase inicial e final desses trabalhos 

conjuntos no intuito de vivenciar também as percepções físicas que o processo 

trazia e para, mais tarde, observar o desenvolvimento dessa nova partilha de 

corporeidades, fazendo aqui e ali pequenas inferências e apresentando novos 

impulsos corporais e/ou temáticos; outras vezes permaneci neutro, ou apenas como 

observador atento.  

Ao final de cada encontro os processos e percepções eram discutidos e 

partilhados. Novos rumos e ideias eram trazidos à tona. Imagens e pensamentos 

eram sobrepostos, na busca por novos rumos e significações. Não havia uma 

dramaturgia preestabelecida ou um objetivo determinado.   

 

Imagem 18 – Hipotálamos em crise – vamos falar sobre silêncio, [sí-la-bAs] c. dança, 2011 

Concepção: Mauricio Motta 

Com: Anízia Marques e Nadja Paiva 

Fotos: Rodrigo Alberti 
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Essa relação entre corpos gerou, inicialmente, o aflorar de memórias 

e desejos esquecidos nos corpos envolvidos, memorias relacionais, potenciais ainda 

não revelados. Ambos os corpos descobriram novas vias de ação e novos percursos 

imagéticos, pois, como nos falam Deleuze/Guattari (1995, p. 37), “entre as coisas 

não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente; 

mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e 

outra.”  

O lugar do coreógrafo nesse processo era o de um jogador/peça de 

xadrez – o movimento de qualquer peça no tabuleiro modifica todas as relações 

entre as demais figuras. Cada nova referência por mim suscitada, cada novo lugar 

criado, modificavam o fluxo energético do processo, delineavam novos caminhos a 

serem percorridos.  

Na tentativa de abrir espaços para a participação do espectador 

Imagem 19 – Pietá, Michelangelo, 1499 
Localização: Basílica de São Pedro, Vaticano 

Imagem 20 – Hipotálamos em crise – vamos falar sobre 
silêncio, [sílabAs] c. dança, 2011 

Concepção: Mauricio Motta 

Com: Anízia Marques e Nadja Paiva 

Foto: Rodrigo Alberti 
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utilizei-me de citações e imagens popularmente conhecidas, como, por exemplo, a 

Pietá 30  (vide Imagens 19 e 20), e, neste caso, o silêncio que acompanhava a 

imagem (30 segundos de completo silêncio) que serviam para gerar movimentos do 

pensamento, a partir da memória e da percepção tanto dos corpos atuantes quanto 

nos corpos na plateia.  

Ao final de cada apresentação realizávamos uma conversa com o 

público a respeito do projeto, a discussão suscitada sobre a questão da cantora que 

dança, ou da bailarina que canta, além da não utilização de uma trilha musical, pois 

quase todos os sons eram produzidos pelas cantoras/bailarinas (com exceção de 

uma música cujo som saía de um telefone celular), ou sobre a dança de uma cortina 

no fundo do palco que durante todo o espetáculo movia-se deixando passar um 

pequeno feixe de luz criando a perspectiva de algo que, ao fim, nunca aconteceu. 

Dessa forma surgiam, no debate, múltiplas visões e interpretações possíveis sobre a 

dança contemporânea.   

Enfim, a percepção que desenvolvi ao longo de minha trajetória 

enquanto coreógrafo/encenador contemporâneo indica que ele deve se estabelecer 

como parte, e não à frente, deste corpo processual. Se inicialmente tentei ser o 

Capitão do navio – comandante e responsável por tudo relacionado ao processo 

coreográfico; passei então à posição de Piloto – onde o bailarino atuava no 

desenvolvimento dos elementos do processo, mas mantendo o leme em minha mão; 

e, por último, tornei-me Navegador – atendo as mudanças do vento, aos sinais das 

estrelas, as correntes e caminhos no mar, dirigindo e deixando-me dirigir junto com o 

navio. 

Essas relações aqui apresentadas refletem uma curta avaliação de 

meus processos anteriores e meu posicionamento enquanto coreógrafo em relação 

àqueles corpos que se propuseram a percorrer, ao meu lado, uma parte de meu 

percurso artístico. Dessa forma tentei elaborar um pequeno mostruário de 

observações a respeito de alguns de meus processos, desenvolvendo uma reflexão 

sobre as abordagens utilizadas e, em especial, suas limitações. Esse espaço de 

interseções e congruências, gerado nos corpos e sendo corpo, que trás a tona 

aquela sensação de voo da qual falei anteriormente, tornando possível aceitar sua 

                                                           
30

 Pietà - MICHELANGELO Buonarroti - 1499 
Disponível em: <http://www.wga.hu/frames-e.html/m/michelan/1sculptu/pieta/1pieta1.html>  
Acesso em 11 nov.2012 

http://www.wga.hu/frames-e.html/m/michelan/1sculptu/pieta/1pieta1.html
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existência concreta e material, nos liberta dos limites rígidos do mundo euclidiano e 

nos arremessa nessa teia de conexões que, se misturando/criando, oferecem ao 

corpo dançante e ao corpo do espectador a mágica oportunidade de gerar um corpo 

vivo e transcendente, um corpo entre/corpos, uma nova vida, única e particular, pois 

é o produto da conexão sinestésica entre cada corpo propositor e cada corpo 

afluente. Temos a oportunidade de participar desse processo de gênese, desde que 

coloquemos para trás todas as antigas regras e postulados e abracemos 

rizomaticamente esta nova possibilidade que se abre diante de nossos olhos a cada 

apresentação artística, a cada processo.  

Todas essas reflexões aqui expostas não respondem a questão 

colocada no início deste capítulo por não existir apenas uma resposta. Esse trajeto, 

que vai do coreógrafo ao espectador refaz-se a cada novo projeto, a cada nova 

tentativa de corporificação do pensamento. Resta-nos apenas levar conosco a 

certeza de que, em cada olhar, em cada corpo que nos observa em nosso fazer 

artístico, um universo de possibilidades se abre diante de nós, aberto à exploração. 

O experimento cênico que acompanha este texto é exatamente isto. Uma nova 

exploração, uma nova possibilidade.  
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CAPÍTULO III  

(h)áporos 

 
ÁPORO 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
 

Um inseto cava 
cava sem alarme 

perfurando a terra 
sem achar escape. 

 
Que fazer, exausto, 
em país bloqueado, 

enlace de noite 
raiz e minério? 

 
Eis que o labirinto 

(oh razão, mistério) 
presto se desata: 

 
em verde, sozinha, 

antieuclidiana, 
uma orquídea forma-se 

 
(ANDRADE, 2002, p.260) 

 
 

O poema Áporo, de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado 

originalmente no livro A Rosa do Povo, de 1945. Nele o autor se utiliza dos três 

significados da palavra áporo na língua portuguesa, a saber:  

a) Problema difícil de resolver – aporismo.  

b) Inseto himenóptero.  

c) Gênero de plantas da família das orquidáceas31.  

Não pretendo aqui expor as diferentes interpretações e leituras que 

tem sido feitas a respeito dessa obra; quero apenas apontar para a transformação, a 

metamorfose antieuclidiana do inseto em orquídea, a transubstanciação dos 

elementos que, na obra, apontam para o caminho que vai da escuridão à luz. 

Durante o processo de pesquisa que fundamentou esse trabalho 

dissertativo me deparei, constantemente, com questões relativas à validade, ou não, 

das experiências adquiridas no meu fazer artístico em contraponto com a 

necessidade de apontar fundamentações e referenciais para as percepções por mim 

apreendidas ao longo do tempo. Muitas vezes pareceu não ser possível encontrar 
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 Disponível em http://www.dicio.com.br/aporo/ Acesso em 25/09/2012 

http://www.dicio.com.br/aporo/
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uma via de acesso nessa muralha que envolve, especifica, o que é ou o que não é 

aceito como conhecimento. Senti-me o inseto que cava sem achar escape.  

Daí o titulo do experimento cênico que acompanha este trabalho: 

(h)áporos, como uma busca por porosidades, por caminhos possíveis. 

 Pretendo aqui descrever, e refletir, o processo de elaboração e 

construção deste experimento que tem como base a ideia do corpo entre/corpos na 

relação, neste caso, coreógrafo-atuante/espectador e a busca por essas vias de 

acesso que nascem na eliminação de distâncias e, talvez paradigmas, no que se 

refere a um evento cênico.  Utilizo aqui a expressão atuante por se tratar de um 

corpo que se movimenta nas interseções entre ator e bailarino, entre coreógrafo e 

pesquisador, da mesma maneira como se deu na construção desse texto. 

Três questões moveram esse processo: Esse meu corpo, que corpo 

é esse? Até onde é possível estabelecer uma relação sinestésica com um corpo que 

não pode ser diretamente visto, que é sempre fragmento, pedaço? E o que 

estabelece qual é o corpo que dança?  

Pautando-me nas palavras de Umberto Eco (1998-p.371): 

 
Que corpo é este, torto, troncho, atrofiado, disforme e deformado? 
Este que tanto interessa à arte, este que choca, que dói, que traz 
desgosto, mal-estar, repulsa e que tanto se revela, se desvenda e se 
desnuda na arte contemporânea... Este corpo é o meu corpo.  

 

 Sou corpo artista e corpo pesquisador caminhando lado a lado. 

Dessa forma a observação e experienciação proposta aos outros corpos que 

venham a compartilhar comigo do espaço criado nesse experimento tem que 

acontecer de forma recíproca, até onde for possível. É necessário haver algum 

“espaço” para a observação, de minha parte, desses jogos e entrelaçamentos. Por 

isso a decisão de lidar com esse processo como quem monta um quebra-cabeça 

nascido entre minhas fantasias e pensamentos, em um jogo de possibilidades e 

aniquilamentos de fronteiras entre corpo atuante e plateia, entre o visto e o não 

visto. As peças desse jogo não se encaixam, dentro de uma leitura euclidiana, por 

não ser a busca pela peça que se encaixa perfeitamente no espaço dado, mas sim a 

fluência dessas partes. Essa peça, enquanto analogia de cada uma das reflexões 

nascidas no processo, modifica o espaço ao se mesclar com ele. Os pontos de 

junção são mais pressentidos do que definidos. Como nos fala Fayga Ostrower 

(1999, p. 9),  
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Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora 
integrem toda experiência possível ao indivíduo, também a racional, 
trata-se de processos essencialmente intuitivos. As diversas opções 
e decisões que surgem no trabalho e determinam a configuração em 
vias de ser criada, não se reduzem a operações dirigidas pelo 
conhecimento consciente. Intuitivos, esses processos se tornam 
conscientes na medida em que são expressos, isto é, na medida em 
que lhes damos uma forma.  

 

Mas essa forma buscada não pode se solidificar, se enrijecer. Fiel à 

ideia de uma relação topológica, o processo criativo não deve culminar em um 

trabalho, ou discurso, definitivo, pois isso faria com que o espaço proposto ao 

observador como possibilidade de afluência seja, ele também, definido, inflexível. 

Em seu artigo Absence: A performative aesthetics of dance, Gerald 

Siegmund (2007, p.78) escreve que a “ausência permite um espaço para o sujeito 

ser e desejar. Nas apresentações de dança, a ausência serve como estratégia para 

contornar o consumo de imagens e restaurar o agenciamento do sujeito sobre o 

seu desejo”. Ausência do corpo físico, ausência de significados estipulados, 

ausência de distâncias, fragmentações do corpo, do movimento, do visível e do 

invisível, apropriações, edições, montagens de jogos combinatórios numa 

discussão desses procedimentos relacionais, tanto sob o ponto de vista daquele 

que o produz como daquele que o observa.  

Estes são elementos de uma dança que se afasta, cada vez mais, 

da formalidade e da regra estabelecida. Espaço que se aventura no ilógico, no 

nonsense. 

Seguindo com o pensamento de Ostrower (1999, p. 9), 

 

As formas de percepção não são gratuitas nem os relacionamentos 
se estabelecem ao acaso. Ainda que talvez a lógica de seu 
desdobramento nos escape, sentimos perfeitamente que há um 
nexo. Sentimos, também, que de certo modo somos nós o ponto 
focal de referência, pois ao relacionarmos os fenômenos nós os 
ligamos entre si e os vinculamos a nós mesmos. Sem nos darmos 
conta, nós o orientamos de acordo com expectativas, desejos, 
medos, e, sobretudo, de acordo com uma atitude do nosso ser mais 
íntimo, uma ordenação interior. Em cada ato nosso, no exercê-lo, no 
compreendê-lo e no compreender-nos dentro dele, transparece a 
projeção de nossa ordem interior.  

 

Se apropriar da imagem projetada e refletida do corpo para 

ressignificá-lo, descontruir o movimento na fragmentação da imagem e do sentido à 
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ela impetrado pelo modelo euclidiano, é afastar a significação do movimento do 

corpo da leitura mais obvia, mais fácil.  

Quase todos os processos, sejam eles acadêmicos, artísticos ou 

cotidianos são permeados por fórmulas e estruturas. Afastar-se destas formas, ou 

melhor, manipulá-las e usá-las contra elas mesmas oferece-se como uma 

possibilidade de questionar nossa relação de submissão e, muitas vezes, 

encarceramento. Assim como criar a “dança” no objeto inanimado, um dos 

experimentos aqui propostos, onde, através da manipulação de signos, pode-se 

conduzir o observador a desenvolver uma dramaturgia de movimento e sentido, 

fazendo crer ser possível prever o desenrolar dos acontecimentos, é um jogo que 

vale a pena ser jogado.   

Abraçar o nonsense como via de acesso das significações é 

questionar o sentido e a falta dele, de forma paradoxal, simultaneamente. Assim, 

 
Seria um mau jogo de palavras supor que não-senso diga seu 
próprio sentido, já que, por definição, ele não o possui. Esta objeção 
é infundada. O que é jogo de palavras é dizer que não-senso tem 
um sentido, que é o de não ter sentido. Mas esta não é, em 
absoluto, a nossa hipótese. Quando supomos que o não-senso diz 
seu próprio sentido, queremos dizer, ao contrário, que o sentido e o 
sem-sentido tem uma relação especifica que não pode ser 
decalcada da relação entre o verdadeiro e o falso, isto é, não pode 
ser concebida simplesmente como uma relação de exclusão. 
(DELEUZE, 1974, p. 70-71) 
 

O nonsense é uma tipologia discursiva não fixada a aspectos 

estruturais, é um discurso que inverte a coerência lógica do mundo, ligando-se ao 

excêntrico. Para Deleuze (1974, p. 74) o nonsense opera uma “doação de sentido”, 

mas não de uma maneira formal relacionando os nomes de graus diferentes à 

classes ou à propriedades, mas os reparte em séries heterogêneas de 

acontecimentos onde não se estabelece, ou determina o que será definido como 

significante e significado distribuindo o sentido em uma e na outra, completamente 

independente da relação precisa de significação. Pois, 

 
O que tem um sentido tem também uma significação, mas por razões 
diferentes das que fazem com que tenha um sentido. O sentido não 
é, pois, separável de um novo gênero de paradoxos, que marca a 
presença do não-senso no sentido, como os paradoxos precedentes 
marcavam a presença do não-senso na significação. Desta vez, são 
os paradoxos da subdivisão ao infinito, de um lado e, de outro, da 
repartição de singularidades. Nas séries, cada termo não tem sentido 
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a não ser por sua posição relativa a todos os outros termos; mas esta 
posição relativa depende ela própria da posição absoluta de cada 
termo em função da instância = X determinada como não-senso e 
que circula sem cessar através das series. O sentido é efetivamente 
produzido por esta circulação, como sentido que volta ao significante, 
mas também sentido que volta ao significado. Em suma, o sentido é 
sempre um efeito. Não somente um efeito no sentido causal; mas um 
efeito no sentido de "efeito ótico", "efeito sonoro", ou melhor, efeito 
de superfície, efeito de posição, efeito de linguagem. Um tal efeito 
não é em absoluto uma aparência ou uma ilusão; é um produto que 
se estende ou se alonga na superfície e que é estritamente co-
presente, coextensivo à sua própria causa e que determina esta 
causa como causa imanente, inseparável de seus efeitos. 
(DELEUZE, 1974, p. 73) 

 

Essa busca por uma nova compreensão de sensação e sentido 

modifica a noção de percepção proposta pelo pensamento objetivo, fundado no 

empirismo e no intelectualismo, cuja descrição da percepção ocorre através da 

causalidade linear estímulo-resposta. Na concepção fenomenológica da percepção 

a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz pelo corpo, tratando-se de uma 

expressão criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo, pois não é o 

sujeito epistemológico que efetua estas relações, é o corpo “quando sai de sua 

dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único de seu 

movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única se concebe 

nele” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 312).  

Procuro, nesse experimento, traduzir as questões que permeiam 

todo o processo de construção desse trabalho, conjunto de minhas reflexões 

artísticas e pessoais sobre essas relações e interações de corpos nesse espaço-

cênico, espaço-corpo, espaço-corpos. Um poema de Ferreira Gullar me serviu 

como suporte na construção deste experimento, na tentativa de encontrar um 

percurso, uma maneira, de responder a questão levantada, ao fim do texto, pelo 

poeta. 

 
 
 
TRADUZIR-SE 
(Ferreira Gullar) 
 
Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
 
uma parte de mim 
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é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira. 
 
Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente. 
 
Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem. 
 
Traduzir-se uma parte 
na outra parte 
- que é uma questão 
de vida ou morte - 
será arte?32 

 

 

3.1 – Perguntas e respostas 

 

No decorrer da construção desse experimento ficou clara, para mim, 

a necessidade de, antes da conclusão desse texto, conhecer algumas das reações 

desencadeadas por ele no público, ou melhor, nos corpos individuais que 

partilharam comigo dessa experiência.  Apresentei uma prévia desse trabalho no dia 

18 de fevereiro de 2014, no Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo, no Departamento 

de Artes da UFRN. Ao final do experimento solicitei às pessoas presentes que me 

enviassem um pequeno texto narrando suas sensações e questionamentos. A partir 

de agora, esse texto será permeado por algumas dessas impressões, ou melhor, 

pelos resquícios do corpo entre/corpos que compartilhamos naquele dia. (vide 

Imagem 21) 

                                                           
32

 Publicado no livro Na vertigem do dia (1980). 
Disponível em http://pensador.uol.com.br/autor/ferreira_gullar/ Acesso em 23/7/2012 

http://pensador.uol.com.br/autor/ferreira_gullar/
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3.2 – Uma construção radicante. 

 

Esse meu corpo, que corpo é esse?  

Inicialmente sou mais do que 55 - que é a soma dos dígitos que 

compõe meu CPF - e mais do que a soma das atividades artísticas que 

desempenho(ei) como bailarino, ator, coreógrafo, ou outra função específica. Sou e 

estou tudo isso ao mesmo tempo. Dessa forma, qualquer que fosse a decisão 

tomada quanto ao caminho a percorrer, essa teria, necessariamente, que trazer em 

si todas as minhas referências, experiências e pensamentos que vivo no corpo que 

sou. Ao longo dessa pesquisa, tanto do ponto de vista da escrita desse texto quanto 

da construção do experimento (h)áporos, uma coisa ficou clara: não é possível 

separar o pesquisador do coreógrafo. Eu sou ambos, e muitas outras coisas 

Imagem 21 - (h)áporos 
Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Danúbio Gomes 
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também. A pesquisa em meu corpo, na sala de ensaios, é, de certa forma, idêntica 

àquela que realizava na biblioteca. O corpo que escreve esse texto é o corpo na 

performance que se mostra ao olhar do público. Como disse anteriormente, sou 

corpo artista e corpo pesquisador.  

“Mit sich selbst reden” é uma expressão alemã que pode ser 

traduzida como: conversar consigo mesmo, que é bem diferente de “falar sozinho”, 

como dizemos no Brasil. A pesquisa d(n)esse meu corpo é uma conversa entre os 

diversos “eus” que me constituem. Na concepção desse experimento o coreógrafo, o 

bailarino, o cenógrafo e o iluminador “sentaram-se à mesa” com o pesquisador para, 

inicialmente, elaborar o projeto de um espaço capaz de condensar todos esses 

seres que me habitam.  

No mundo contemporâneo, a espetacularidade passou a fazer parte 

de diversos aspectos da vida cotidiana, seja nos anúncios dos produtos para 

consumo, assim como na apresentação dos fatos sociais e também na atividade 

política. A expansão dos meios de comunicação e a multiplicidade de informações 

deixam-nos expostos a um turbilhão de dados que se renovam constantemente. 

Este novo e multifacetado modo de vida contemporâneo exige de cada artista novos 

procedimentos estéticos para que se estabeleça um diálogo efetivo com os 

espectadores deste tempo. 

Em sua obra Radicante: por uma estética da globalização, Nicolas 

Bourriaud examina a produção de alguns artistas contemporâneos em suas buscas 

por novas relações com o mundo. O "artista radicante" é tomado pelo autor como 

sintoma de um mundo marcado pela mobilidade resultante da porosidade das 

fronteiras entre estados nacionais, das migrações, do turismo crescente, ou das 

navegações pela internet. O conceito de radicante provém da botânica, que 

Bourriaud insere e desenvolve para problematizar uma teoria sobre a arte 

contemporânea. Segundo ele, 

 
[...] radicantes são plantas que não contam com uma raiz única para 
crescer, e sim, avançam para todo lado nas superfícies que lhe 
aparecem, prendendo-se, como a hera, por meio de várias gavinhas. 
A hera é um vegetal radicante, porque faz nascer suas raízes à 
medida que avança, ao contrário dos radicais, cuja evolução é 
determinada pelo ancoramento em algum solo. A haste do 
esclaracho é radicante, tal como os rebentos do morangueiro: essas 
duas plantas criam raízes secundárias ao lado da raiz principal. O 
radicante se desenvolve conforme o solo que o acolhe, acompanha 
suas circunvoluções, adapta-se à sua superfície e aos componentes 
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geológicos: ele se traduz nos termos do espaço em que se move. 
Por seu significado simultaneamente dinâmico e dialógico, o adjetivo 
radicante qualifica o sujeito contemporâneo dividido entre a 
necessidade de um vínculo com seu ambiente e as forças do 
desenraizamento, entre a globalização e a singularidade, entre a 
identidade e o aprendizado do Outro. Ele define o sujeito como um 
objeto de negociações. (BOURRIAUD, 2011, p. 50) 

 

O artista radicante seria, por analogia, aquele que, não fincando 

raízes em um só território, possibilitaria, com seu nomadismo, trocas culturais, novas 

assimilações e leituras, abrindo-se ao longo de sua trajetória à sucessivos 

replantios, nutrindo-se de cada novo solo, de cada nova experienciação. Não há 

mais a ideia de raiz enquanto ponto de pertencimento, espaço e identidade fixa, pois 

tudo acontece num movimento contínuo. Deleuze e Guattari referem-se a este fluxo 

como rizoma. Para Bourriaud (2011, p. 53), o conceito de rizoma surge como 

metáfora dos procedimentos de navegação na internet, “por sua estrutura fluida e 

não hierárquica, uma rede de significações conectadas umas as outras”. Nesse 

sentido, diferentemente de uma árvore ou uma raiz, com um ponto fixo e uma 

ordem, no rizoma qualquer ponto pode e deve ser conectado a qualquer outro e se 

define como uma multiplicidade ao distanciar, de saída, a questão do sujeito.  

A noção de radicante, diferentemente do rizoma, 

 
[...] assume a forma de uma trajetória, de um percurso, de um 
caminhar efetuado por um sujeito singular. “Uma multiplicidade”, 
explicam Deleuze e Guattari, “não tem sujeito nem objeto, apenas 
determinações, grandezas, dimensões...”. O radicante, pelo 
contrário, implica um sujeito. Este, porém, não se resume a uma 
identidade estável e fechada sobre si mesma. Existe apenas sobre a 
forma dinâmica de sua errância e pelos contornos do circuito de que 
ele traça a progressão, que são seus dois modos de visibilidade. 
(BOURRIAUD, 2011, p. 53-54) 

 

Este errante, radicante, navegante, sou eu. Por esse motivo utilizo-

me de um silogismo: Cri-ação, como este corpo que cria ao agir. 

Assim, a construção de uma dramaturgia para o experimento 

(h)áporos trilhou dois caminhos, ao mesmo tempo, diversos e afluentes: De um lado 

o estudo das relações estabelecidas no experimento entre o atuante e o público e 

entre os indivíduos que constituem este público. Do outro a elaboração de um 

reflexo de mim mesmo. Um espelhamento de meu processo criativo em suas 

analogias, associações e intuições. 
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Estes percursos se fizeram presentes em todos os elementos que 

constituem o experimento cênico. Procurarei aqui, a partir desses elementos, 

delinear os trajetos que afluíram, e afluem, na elaboração desse trabalho, utilizando 

como guia o roteiro das ações:  

 

1) Entrada do público 

2) Assentamento 

3) Gelo 

4) Venda e piada 

5) Barry White 

6) Partes nº 1 – Klaus Nomi 

7) Montagem da banda 

8) Old Mcdonald – Gaga 

9) Partes nº 2 - invisível e inaudível  

10) Premiação 

11) Drama  

12) Gelo 
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3.3 – O espaço cênico 

 

Para melhor entendimento do espaço físico, exponho aqui a Planta 

Baixa e o Projeto de Iluminação. (vide Imagem 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao adentrar o espaço, o público já se deixa contaminar por aquilo 

que vê. Em um teatro tradicional encontramos cadeiras individuais, muitas vezes 

com braços, delimitando o espaço pessoal de cada corpo na plateia, eliminando, se 

possível, o risco de toque no corpo ao lado, especialmente se esse for um corpo 

Descrição 

 

Lâmpadas: 

1 – Elipsoidal  

2 – Fresnell azul 

3 – Fresnell vermelho 

4 – Foco 

5 – Foco  

6 – Foco 

Entrada da plateia 

Imagem 22 – Planta Baixa e Projeto de Iluminação 
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desconhecido. Além disso, fica determinado pela posição das cadeiras, onde é a 

“frente”, para onde devemos olhar.  

Tomei a decisão de colocar almofadas no chão para quebrar essa 

distância e para fugir desse “estar sentado de frente para algo”. Felipe Fagundes, 

performer e mestrando pelo PPGArC – UFRN, escreveu:  

 
Adoro me sentir dentro do espaço cênico configurado. As almofadas 
permitem que possamos nos deslocar pela cena sem que pra isso 
precisemos andar pelo espaço e isso foi uma sacada muito boa, pois 
permite que cada um edite, do seu modo, o que está presenciando.  

 

Além disso, ao longo do experimento, os corpos vão modificando 

suas posturas, inclinando-se, apoiando-se nas mãos, nos cotovelos, apoiam-se uns 

nos outros. As vibrações e reações de cada corpo são sentidas e compartilhadas. A 

criação de corpos entre/corpos se dá também entre os corpos na plateia. Para 

intensificar esta troca era importante que as pessoas pudessem ver umas as outras. 

Por isso a plateia está sempre um pouco iluminada e não escondida em um “buraco 

negro”. 

Posicionei também, do outro lado do espaço, por “trás” da plateia, 

dois espaços iluminados. Num deles um violão, do outro uma bacia com gelo. Esses 

focos no espaço tinham como objetivo criar expectativas: Quando vejo um violão 

então, provavelmente, ele será tocado por alguém. Quando vejo uma bacia com 

gelo, fico imaginando o que será que vai acontecer. Este jogo de expectativas cria 

uma reelaboração de sentidos a cada novo impulso; estes focos são fragmentos de 

informação que abrem entre si lacunas, espaços possíveis. Como explica Hans-

Thies-Lehmann (2007, p.141): 

 
...o aparato sensorial humano dificilmente suporta a falta de 
referência. Privado de seus nexos, ele procura referências próprias, 
torna-se “ativo”, fantasia “descontroladamente”, e o que lhe ocorre 
então são semelhanças, conexões, correspondências, mesmo as 
mais remotas. O rastreamento de conexões anda junto com a 
desamparada concentração da percepção nas coisas que se 
oferecem.  

 

Ao mesmo tempo em que a plateia procura se acomodar no espaço 

proposto, abro o saco de gelo e encho a caixa. Informo então à plateia que embaixo 

de uma das almofadas encontra-se uma venda. À pessoa que encontra esta venda, 
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pergunto: O que você gostaria de ouvir: uma piada de humor inglês ou uma piada 

machista? 

 Os objetivos aqui são, inicialmente, descontruir aquilo que 

“normalmente” aguardamos em um espetáculo de dança; criar um pequeno 

momento de suspense, que fica no ar até que a pessoa se decida por uma das 

piadas; e a própria piada em si, o riso, ou não. Enquanto conto a piada escolhida 

rastejo por entre as pessoas, vendado, passo por cima delas, perturbo a estabilidade 

que acabou de ser constituída, pois a plateia acabou de se acomodar. (vide Imagem 

23) 

Segundo Marcos Nicolau (2010, p. 19), 

 
Vejamos, de saída, que o humor permite à mente brincar com os 
objetos e pensamentos. O que nos remete à afirmativa de Jung: 
aquele que cria, brinca com os objetos que ama. [...] Temos, assim, o 
humor como uma brincadeira psíquica que proporciona à mente uma 
situação agradável. Um bem-estar que dissolve a rigidez corporal, ao 
mesmo tempo em que nos coloca em situação de flexibilidade 
mental, permitindo que vislumbremos novos contextos, tão 
importantes para os processos de criação.  

 

Imagem 23 – (h)áporos - Rastejando pela plateia 

Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Josie Pessoa 
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Ao fim, o que fica no ar é o que resta do riso, é o que fica da piada 

contada, uma sensação agradável, ou não, que será levada para a próxima cena, 

passando a constituir a leitura que faremos dela.  

O próximo passo nesta trilha é, também, sonora. 

Despareço por trás da tela; alguns segundos 

depois ouvimos Barry White.   

Por que neste momento a sonoridade proposta 

é Barry White (vide Imagem 24)?  Love's Theme é uma peça 

instrumental composta pela orquestra de Barry White (1944 – 

2003), Love Unlimited Orchestra e lançada em 1973. É uma das 

poucas canções instrumentais a alcançarem a tabela musical 

Hot 100 da revista Billboard nos Estados Unidos. A obra foi incluída no álbum Under 

the Influence of Love Unlimited e Rhapsody in White e é considerada com das 

maiores influências para a música Disco, que iria explodir em popularidade no ano 

seguinte33.  

 

                                                           
33

 Disponível em: http://www.songfacts.com/detail.php?id=29903 . Acesso em 21. Set. 2013 
  

Imagem 24 – Barry White 

Imagem 25 - (h)áporos – Bolas de energia 

Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Josie Pessoa 

http://www.songfacts.com/detail.php?id=29903
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Durante minha adolescência Barry White era presença constante 

nas rádios e foi conhecido pelas canções sensuais, eróticas. Quando falamos da 

gênese do corpo entre/corpos, falamos de uma ligação, uma mescla, que pode ser 

comparada à relação sexual. Enquanto a música toca, uma projeção de “bolas de 

energia”, como denominou um dos espectadores, aparece na tela (vide Imagem 25). 

Música e projeção tendem a levar o pensamento a uma imagem mais leve e 

dançante, ao mesmo tempo um texto, de minha autoria, lido, com voz suave, brinca 

com este duplo sentido da hibridação de dois corpos:  

 
Dois corpos que se tocam,  
dois corpos que se entrelaçam. 
Até aquele momento em que uma explosão,  
que brota pequena, lá dentro 
e sobe como lava quente 
escorrendo por todos os poros 
harmonia de corpos 
música das partes 
de corpos compartes.  
(M. Motta) 
 

É um jogo de analogias. Ao longo de minha pesquisa respondi, 

diversas vezes, a pergunta: qual o tema de seu mestrado? Ao responder e falar 

sobre o corpo entre/corpos, senti algumas vezes uma dose de incredulidade.  

A existência material de um corpo paradoxal nascido de um 

entrelaçamento de simulacros é, no mínimo, difícil de conceber. Um orgasmo não. A 

ideia de uma fusão de corpos, do nascer de uma energia única, é aqui, totalmente 

plausível. Soma-se a tudo isso: eu sempre quis ser locutor daqueles programas de 

rádio de sextas-feiras à noite; músicas para namorar. Dessa forma brinco, também, 

com minhas fantasias na cena. 

 

3.4 – O corpo em pedaços 

 

Quem sou eu? 
De onde venho? 

Sou Antonin Artaud 
e basta que eu o diga 

Como só eu o sei dizer 
e imediatamente 

hão de ver meu corpo 
atual, 

voar em pedaços 
e se juntar 
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sob dez mil aspectos 
diversos. 

Um novo corpo 
no qual nunca mais 
poderão esquecer. 

Eu, Antonin Artaud, sou meu filho, 
meu pai, 

minha mãe, 
e eu mesmo. 

Eu represento Antonin Artaud! 
Estou sempre 

morto.Mas um vivo morto, 
Um morto vivo. 
Sou um morto 
Sempre vivo. 

A tragédia em cena já não me basta. 
Quero transportá-la para minha vida. 

Eu represento totalmente a minha vida. 
Onde as pessoas procuram criar obras 

de arte, eu pretendo mostrar o meu 
espírito. 

Não concebo uma obra de arte 
dissociada da vida. 

Este Artaud, mas, por falta do que fazer… 
Eu, o senhor Antonin Artaud, 

nascido em Marseille 
no dia 4 de setembro de 1896, 

eu sou Satã e eu sou Deus, 
e pouco me importa a Virgem Maria. 

(Antonin Artaud)34 

 

Até onde é possível estabelecer uma relação sinestésica com um 

corpo que não pode ser diretamente visto, que é sempre fragmento, espedaçado?  

Da voz barítono de Barry White, passo para o contratenor de Klaus 

Nomi, interpretando The Cold Song (1982), uma aria da 

ópera King Arthur (1691), de Henry Purcell. 

Klaus Sperber (1944–1983), mais 

conhecido como Klaus Nomi (vide Imagem 26), era um 

cantor alemão conhecido por seu enorme alcance 

vocal e por suas performances incomuns. Combinava 

em seu trabalho influências da ópera, do pop e do 

punk. Suas apresentações eram marcadas por uma 

enorme performatividade.35 

                                                           
34

 ARTAUD, Antonin. Para acabar com o julgamento de Deus. In: WILLER, Cláudio. Escritos de 
Antonin Artaud. Porto Alegre: L&PM, 1983. p. 146. (Col. Rebeldes & Malditos v.5.) 

Imagem 26 – Klaus Nomi 
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Aqui, a voz que transita entre o grave e o agudo, entre o masculino e 

o feminino, reflete o fluxo de tensões internas e externas nesse percurso topológico 

entre cenestesias, cinestesias e sinestesias na corporificação do pensamento 

dançado. Paralelamente, a construção melódica da ária, que reparte o texto palavra 

por palavra, encaixa-se na construção dessa imagem de fragmentação do corpo 

dançante. 

A questão da (in)visibilidade e fragmentação de meu corpo tinha que 

ser respondida de forma ampla, pois não se trata apenas de mostrar partes isoladas 

do corpo, o que seria possível com efeitos de iluminação. Fazia-se necessário que 

essas partes também fossem vistas por ângulos diferentes, por outras perspectivas, 

realmente fragmentadas, para que se criasse uma multiplicidade de leituras e 

interpretações de cada fragmento.  

Para isso elaborei uma forma de, ao mesmo tempo, dificultar a visão 

direta e criar possibilidades de visualizações indiretas. Coloquei a frente da plateia 

uma tela dupla de tule branco, transparente, de 2m de altura por 2,5m de largura e 

posicionei diversos espelhos dos dois lados dessa tela para que cada pessoa 

tivesse uma visão diferente do que se passava por trás dela. Essa tela dupla fazia 

com que a imagem direta ficasse difusa, disforme. A visão clara do corpo e da ação 

só era possível através dos reflexos nos espelhos.  

Nas palavras de André Bezerra, também Mestrando pelo PPGArC – 

UFRN, com pesquisa em performance arte e membro/fundador do Coletivo ES3,  

Em minha experiência dentro da cena em (h)áporos, de Mauricio 
Motta, destacou-se essa perspectiva, a de um espaço de resoluções 
em suspenso. Destaca-se no jogo com espelhos uma zona 
caleidoscópica de olhares que conduzem o público a outros pontos 
de vista do bailarino, através de uma imagem que é ao mesmo 
tempo real e dupla dos movimentos que este compõe. Na membrana 
de tecido que divide, em certos momentos, a figura de Motta do olhar 
direto do público, percebo um corte com aquilo que pretendemos 
diretamente acessar através da visão, e aquilo que nos é 
problematizado enquanto potência do ver. Se o olhar é um 
procedimento cindido, pois ao mesmo tempo em que vemos algo, 
estamos olhando a nós mesmos, numa operação subjetiva, 
(h)áporos apresentou essa provocação de maneira acurada, 
propondo um jogo de trânsito do olhar por reflexos, sombras, 
silhuetas e movimentos, chamando a atenção do público a esse 

                                                                                                                                                                                     
35

 Disponível em 

http://www.openculture.com/2011/08/klaus_nomi_the_brilliant_performance_of_a_dying_man.html 
Acesso em 21. Set. 2013 
 

http://www.openculture.com/2011/08/klaus_nomi_the_brilliant_performance_of_a_dying_man.html
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espaço de mediação como espaço significante de outras formas de 
presença do corpo que dança. 

  

Um elemento primordial nesta experimentação é a possibilidade 

dada ao espectador de editar, selecionar a parte de meu corpo que ele quer ver. Os 

espelhos oferecem pedaços de um corpo em movimento que entra e sai do campo 

de visão ou, nesse movimento, passam a ser vistas agora de outro ângulo, de outro 

ponto de vista. Cada ângulo, cada fragmento oferece uma nova interpretação desse 

corpo ali observado. O “belo”, visto de um determinado ponto de observação, é o 

“grotesco”, quando visto de outra maneira. O corpo não oferece sentidos a serem 

descobertos nos movimentos executados, mas oferece a si mesmo como área de 

pesquisa. O “movimento dançante” ocorre nos olhos, na mente do observador. A 

dança é co-criada. 

Alguns segundos após o termino desta cena, me encaminho para o 

violão, coloco-me ao lado dele e canto, também barítono, uma canção, 

acompanhado por um Brinquedo Musical para crianças (vide Imagem 27). Depois 

convido alguém da plateia para dançar. Dançar por puro prazer. 

Imagem 27 -  (h)áporos 

Cri-ação: Mauricio Motta 
Foto: Mauricio Cuca 
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Depois desapareço novamente. 

Um foco de luz no chão encontra um espelho. A luz que se reflete 

ilumina meu rosto. Meu rosto se reflete na luz. Ouve-se um trecho da obra Poema 

Sujo (1976), de Ferreira Gullar, numa edição e mixagem próprias. 

 

Do corpo. Mas que é o corpo?  
Meu corpo feito de carne e de osso. 
Esse osso que não vejo, maxilares, costelas 
flexível armação que me sustenta no espaço 
que não me deixa desabar como um saco 
vazio  
que guarda as vísceras todas 
funcionando  
como retortas e tubos 
fazendo o sangue que faz a carne e o pensamento 
e as palavras 
e as mentiras 
e os carinhos mais doces mais sacanas 
mais sentidos 
para explodir uma galáxia 
de leite  
no centro de tuas coxas no fundo 
de tua noite ávida  
cheiros de umbigo e de vagina 
graves cheiros indecifráveis 
como símbolos 
do corpo 
do teu corpo do meu corpo 
corpo 
que pode um sabre rasgar  
um caco de vidro  
uma navalha 
meu corpo cheio de sangue 
que o irriga como a um continente 
ou um jardim 
circulando por meus braços 
por meus dedos  
enquanto discuto caminho  
lembro relembro 
meu sangue feito de gases que aspiro  
dos céus da cidade estrangeira  
com a ajuda dos plátanos  
e que pode - por um descuido - esvair-se por meu 
pulso 
aberto 
(GULLAR, 1980, p. 8, 10) 

 

O espelhar-se como reflexão de identidade, novamente o fragmento 

do corpo, mas agora é o rosto, é o retrato 3x4. Ao mesmo tempo um rosto que pode 

ser acessado por ângulos diferentes. Aquilo que não pode ser conhecido por meu 



97 
 

olhar ao refletir-me está, simultaneamente, aberto ao olhar de todos. Eu não posso 

ver minha própria nuca, a não ser através do uso de dois espelhos, ou do uso de um 

olhar externo a mim, uma câmera, por exemplo. Os membros da plateia tem esse 

acesso à meu corpo. Eles podem vir a conhecer algo que me está oculto. Na 

sequência, projeto meu corpo contra o espelho até que este se quebre. E quando o 

espelho se quebra, a imagem se fragmenta. Meu reflexo não é mais único, ele agora 

é, também, múltiplo e fragmentado (vide Imagem 28). Usando as palavras de André 

Bezerra,  

 

Os golpes do bailarino no espelho rompem a duplicação da sua 
imagem, da relação hegeliana entre tese e antítese, assumindo uma 
negação resistente em direção a uma síntese, e assumindo no 
espelho que o corpo quebrou a existência de mil outros, e olhares 
possíveis ao que se põe defronte a superfície refletora.  

 

 

Imagem 28 – (h)áporos 
Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Mauricio Cuca 
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 Retornando mais uma vez a esse jogo de energias, saio do tenso 

para o nonsense. Informo à plateia, com uma voz muito solene, que uma das 

pessoas presentes foi premiada. Um pequeno foco de luz anuncia o vencedor. Ele 

acabara de ganhar um solo (vide Imagem 29). Deixo a proposta em aberto. É um 

convite à dança, mas não explícito.  

Na situação em que coloco este espectador, a não seriedade é 

usada como meio de liberar a tensão criada pela premiação em si, pois o sorteado 

está sozinho, no meio do grupo e percebe que tem a “responsabilidade” da cena, 

somados aos resquícios da cena anterior, ainda presentes.  

Iluminado por efeitos de laser, ao som de 

Grooves Is In The Heart (1990), do grupo Deee-Lite (vide 

Imagem 30), considerado por muitos uma obra prima do 

chamado Pop-trash 36 , ao mesmo tempo, o primeiro 

videoclipe internacional a aparecer no canal MTV Brasil, 

sendo assim um pequeno marco na história recente da 

                                                           
36

 Disponível em http://www.trash80s.com.br/2013/08/  Acesso em 21. Set. 2013 

Imagem 30 – Deee-Lite 

Imagem 29 – (h)áporos  
O sorteado - Paulo Sergio Barros Gurgel 

Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Josie Pessoa 

http://www.trash80s.com.br/2013/08/ta-lembrado-pra-arrasar-na-pop-trash-deee-lite-com-groove-is-in-the-heart/
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Imagem 31- (h)áporos 

A dança do Sorteado 

Cri-ação: Mauricio Motta 
Foto: Mauricio Cuca 

globalização, novamente o espaço retorna a condição de leveza do início do 

experimento. Esta leveza se refletiu no resultado deste solo proposto e dançado pelo 

sorteado.  

Paulo Sergio Barros Gurgel, aluno do curso de Licenciatura em 

Teatro da UFRN, O sorteado da noite, escreveu:  

 

suspense 
o que é? 
começo 

dança 
teatro 
vídeo 

musica 
infância 

desconforto 
moralismo 

conforto 
risos 

gargalhadas 
divertido 

saga de uma musica sem 
fim... 

digestão 
elementos 

contos 
causos 

retrô 
atual 

dentro de si 
dentro dos outros 

dentro de 'nus' 
complexo 

ao mesmo tempo 
simples 

experimento 
criação 
dentro 

fora 
simples ... arte. 

 

 

3.5 – Empatias  

 

Um vídeo, produzido em parceria com Josie Pessoa, conta um fato 

real de minha infância. Uma memória antiga, mas sem relevância especial. O 

importante aqui era a maneira como este vídeo foi produzido. Um drama. Esse era o 

objetivo. Iluminação difusa, background preto, texto falado lentamente, repleto de 
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pausas. Um drama. Em alguns momentos, por trás da tela, dois bonecos de 

madeira, sob a luz de uma lanterna, projetam sombras, aparecem nos espelhos 

como corpos em movimento. Também, dramático. Então o vídeo acaba. A sensação 

construída por todos aqueles elementos se desfaz.  

A busca por um instante de vácuo. 

 

Neste caso específico existe uma clara intenção de manipular o 

espectador. Conduzi-lo numa determinada direção e, neste caso, abandoná-lo a sua 

sorte. Na televisão, por exemplo, a utilização destes formatos é muito comum, 

muitas vezes utilizado nas chamadas “campanhas de sensibilização”, ou em 

reportagens de cunho dramático.  

A utilização da experiência de vida do ator/atriz na construção dos 

trabalhos contemporâneos é de extrema importância, mas, em muitos casos, 

aparece como uma tentativa de despertar, talvez, compaixão. É uma forma de 

realidade sendo trazida para o teatro. 

Imagem 32 - (h)áporos 

Cri-ação: Mauricio Motta 
Foto: Mauricio Cuca 
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Como nos diz Artaud (1999, p. 96): “Tudo o que há no amor, no 

crime, na guerra ou na loucura nos deve ser devolvido pelo teatro, se ele pretende 

reencontrar sua necessidade.” Mas ele deixa claro, 

 
Acreditamos que há, no que se chama poesia, forças vivas, e que a 
imagem de um crime apresentada nas condições teatrais adequadas 
funciona para o espírito como algo infinitamente mais temível do que 
o próprio crime, realizado. 
Queremos fazer do teatro uma realidade na qual se possa acreditar, 
e que contenha para o coração e os sentidos esta espécie de picada 
concreta que comporta toda sensação verdadeira. Assim como 
nossos sonhos agem sobre nós e a realidade age sobre nossos 
sonhos, pensamos que podemos identificar as imagens da poesia 
com um sonho, que será eficaz na medida em que será lançado com 
a violência necessária. E o público acreditará nos sonhos do teatro 
sob a condição de que ele os considere de fato como sonhos e não 
como um decalque da realidade; sob a condição de que eles lhe 
permitam liberar a liberdade mágica do sonho, que ele só pode 
reconhecer enquanto marcada pelo terror e pela crueldade. 
(ARTAUD, 1999, p. 96, grifo nosso) 

 

Este jogo de empatias 

também ocorre em outros dois 

momentos do experimento: Quando 

convido alguém para dançar e durante a 

premiação do Sorteado. Nesses dois 

momentos tento me utilizar da ideia, tão 

comum, do membro da plateia. A plateia 

como um corpo constituído de 

diferentes partes individuais, mas 

interligadas.  

Finalizo o experimento 

dentro da bacia de gelo. Quero 

compartilhar o frio que sinto. Essa 

sensação é conhecida por todos; sua 

manifestação altera o corpo 

diretamente. Uma última partilha de 

sensações. 

 

 

Imagem 33 - (h)áporos 
Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Mauricio Cuca 
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E, por último, a questão: o que estabelece qual é o corpo que 

dança?  

Mesmo que a resposta pareça redundante, é o próprio corpo que 

dança quem estabelece qual o corpo que dança. Explico, pelas palavras de uma 

espectadora essa empatia e envolvimento, proposta e alcançada por alguns: 

 
E no meio, a gente também dança, como quem ri. "Dançar" e "Rir", 
quase o mesmo gesto, não? E no meio, algum azarado ganha o 
Oscar. E então, me deparo encantada com aquelas bolas de luz 
que se movimentam. A ansiedade por te ver dançando era tanta, 
que acabei vendo um corpo no meio das bolas e depois percebendo 
que era uma imagem da minha cabeça. Entre outras coisas que vi 
entre as bolas, uma mistura entre o que era "real" e o que era 
completado pela minha visão. E quando você dança por trás, só 
conseguia rir e pensar: "Ele conseguiu". Eram partes de um corpo, 
jogados no universo de uma gravidade própria. E aí meus olhos 
foram lacrimejando porque... Eu não sei. (Heloisa Souza, Mestranda 
pelo PPGArC – UFRN,) 
 

Durante todo o experimento havia uma câmera de vídeo 

registrando todos os movimentos na plateia, toda a dança que ali se gerou. A partir 

dessas imagens foi produzido um vídeo-dança, com o título: Aporias, Tuporias, 

Elesporiam, criado em parceria com a atriz/bailarina, e experimentadora ocasional, 

Josie Pessoa que passará a fazer parte do experimento. O experimento (h)áporos 

é um mosaico que se reorganiza e se ressignifica a cada movimento, a cada olhar 

que se reflete no espelho, numa dança de devires.  

Um elemento mágico se deu durante a apresentação do 

experimento quando da defesa desta dissertação. Em lugar de um programa ou 

panfleto, os espectadores receberam pequenos espelhos contendo as informações 

básicas sobre o experimento. Estes pequenos espelhos ofereceram ao público a 

oportunidade de ampliar as possibilidades de visualização do experimento, do 

espaço, de meu corpo e de seus próprios corpos nesta inter-relação ali oferecida. A 

visão tradicional da cena deu lugar a novas leituras, inversões, pontas-cabeças e 

fragmentos de fragmentos. 

Na reflexão sobre o meu corpo encontrei os corpos da plateia, pois 

é neles que a dança persiste, é neles que o movimento de meu pensamento se 

corporifica. O corpo entre/corpos dança em mim, comigo, neles, com eles, num 

devir-dança, sem dever nada a ninguém. 
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Imagem 34 - (h)áporos 

Cri-ação: Mauricio Motta 

Foto: Mauricio Cuca 

Imagem 35 - (h)áporos 

Cri-ação: Mauricio Motta 
Foto: Mauricio Cuca 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

Essa é, talvez, a parte mais difícil desse texto, pois a dança nunca 

se conclui. Se isso acontece, então nada fica. Ela se dissolve na memória como a 

neve no verão. Dessa maneira, esses são aspectos conclusivos momentâneos e 

em constante dinâmica de movimento e mudança.  

Uma característica da dança, e da arte, contemporânea é sua não-

linearidade, os caminhos percorridos, sejam eles durante os processos criativos 

quanto nas manifestações artísticas, quebram-se a medida que  avançam, criam 

novos e inusitados percursos. Reinventam-se a cada passo.  

Nesse trabalho, assim como no experimento cênico que o 

acompanhou, a percepção do corpo enquanto espaço de possibilidades, do espaço 

enquanto corpo em movimento, do meu e dos nossos corpos na interação que se 

estabeleceu durante as apresentações de meus pensamentos aqui presentes, tanto 

de forma teórica quanto prática, em suma, a percepção como elemento crucial e 

fundamental de nossa relação no mundo, como no pensamento epicurista, tenta 

trazer a tona algo que deixou de ser visível. Isso porque, a partir do pensamento 

racionalista, desaprendemos a ver o que não aparece aos olhos.  

Quando Artaud nos propõe um corpo sem órgãos ele nos fala de 

um corpo não limitado por regras estabelecidas, que vê por onde não pode, e por 

onde não deve. Que sente a realidade mais do que a confirma.  

Os minotauros que aqui proponho são expansões de nosso ser em 

um universo de contradições. Seres que “sobrevivem” ao fato de não existirem no 

mundo cotidiano. Como na peça Dorotéia (1949), de Nelson Rodrigues, onde a 

personagem Maria das Dores, que nasceu morta, ainda vive porque não foi 

comunicada de sua morte.  

Temos que abrir caminho para sensações diferenciadas e para 

corpos livres das muralhas da razão. Corpos que não tenham medo de (simulacros) 

fantasmas, que sejam capazes de deixarem-se levar pela mágica do teatro 

alquímico, pela transmutação dos valores, pela realização do insólito.  

Todo o artista propõe e, também, espera que seu trabalho 

“sobreviva” de alguma forma. Que ele plante alguma semente na alma do 

espectador. Mesmo sabendo que essa é uma arte supérflua, torcemos para que 
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alguém, algum dia, venha a dizer: eu me lembro, eu estava lá quando isso 

aconteceu, e alguma transformação ocorreu em seu pensamento ou sentidos ou 

forma de aprender o mundo no exercício da vida. 

A gênese desse corpo entre/corpos, tão buscada, tão esperada, é, 

por fim, a esperança de que um resquício desse corpo se instale no corpo afluente, 

que ele, de certa forma, estabeleça sua existência. É a busca pela criação de 

espaços vazios, vácuos, possíveis mesclas.  

Da mesma forma, espero que esse trabalho possa gerar algum 

fruto, algum novo corpo, na mente de alguém que venha a trilhar este percurso da 

dança e da criação coreográfica; que ele possa servir de suporte, ou apoio neste 

caminho tão cheio de dúvidas e questionamentos.  

Este texto narra um trajeto de aprendizagem, de experimentação e 

reflexão. Falho como aquele que o escreve, profundo como cada olhar atento sobre 

o corpo em movimento. Um olhar, um corpo, que ainda se surpreende, que, nas 

palavras de Ferreira Gullar (1980, p. 13/14), 

 

desde então segue pulsando como um relógio 
num tic tac que não se ouve 
(senão quando se cola o ouvido à altura do meu coração) 
tic tac tic tac 
enquanto vou entre automóveis e ônibus 
entre vitrinas de roupas 
nas livrarias 
nos bares 
tic tac tic tac 
pulsando há 45 anos 
esse coração oculto 
pulsando no meio da noite, da neve, da chuva 
debaixo da capa, do paletó, da camisa 
debaixo da pele, da carne, 
 
combatente clandestino aliado da classe operária 
meu coração de menino (…) 
 
( Ferreira Gullar )37 

  

                                                           
37

 Fragmento do Poema Sujo (1976) 
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