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RESUMO  
 
Esta investigação apresenta categorias de análise para o campo da dança, visando 
reformular concepções anteriores de danças conhecidas como pastiches, 
recriações, adaptações, releituras, etc, à luz da noção de devirDança. Entende-se 
aqui que toda dança é “original” e “atualizada” mesmo tratando-se de uma cópia, ou 
melhor, de uma apropriação de outra dança para ser criada. Isso porque, embasa-se 
aqui nos conceitos de Devir e Rizoma, de Deleuze e Guattari (2011; 2012), para 
propor que a dança aconteça num fluxo de autocriação ou autopoiesis. As 
categorias propostas nesse estudo são organizadas em quatro “Níveis de 
atualização em dança” que mediam, metodologicamente, análises sobre 
afastamentos e proximidades entre uma dança e outra, partindo de seus aspectos 
visuais, estéticos e processuais. Com base nesses conceitos de Devir e de Rizoma, 
atrelados aos conceitos de virtualização e atualização, de Lévy (1996), entende-se 
aqui a dança como resultado do processo contínuo de virtualização-atualização, 
para finalmente e a partir desse entendimento, propor a noção de devirDança e a  
categorização dos Níveis de atualização em dança. Para a realização desta 
pesquisa foram empregados procedimentos metodológicos de revisão bibliográfica, 
de cunho escrito e imagético, além de análises de trabalhos artísticos de autoria 
própria que tiveram como referência as danças criadas pela artista Loie Füller (1862-
1928). 
 
Palavras chave: DevirDança. Virtualizações-atualizações. Loie Füller. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

 
 

ABSTRACT 
 
This research presents categories of analysis for the area of dance, aiming to 
reformulate previous conceptions of dances known as pastiches, recreations, 
adaptations, re-readings, etc., from the notion of devirDança. It is understood here 
that all dance is "original" and "updated" even if it is a copy or an appropriation of 
another dance. It is because is based, here, on the concepts of Devir and Rhizoma, 
of Deleuze and Guattari (2011; 2012), to propose that dance take place in a flow of 
self-creation or autopoiesis. The categories proposed in this study are organized into 
four "Levels of updating in dance" that mediate, methodologically, analyzes of 
distance and proximity between one dance and another, starting from it’s visual, 
aesthetic and procedural aspects. Based on these concepts of Devir and Rhizoma, 
coupled with the concepts of virtualization and updating, of Lévy (1996), we 
understand dance as a result of the continuous process of virtualization-updating, to 
from that understanding, propose the notion of devirDança and the categorization of 
dance`s Update Levels. For this research, as methodological procedure, was done a 
bibliographical revision (written and imageries) and analyses of my artistic works 
which had as reference the dances created by the artist Loie Füller (1862-1928). 
 
Keywords: DevirDança.Virtualization-update. Loie Füller. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trata-se aqui de uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Dança da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), inserida na linha de pesquisa ―Estudo de Configurações‖, que aborda, ao 

mesmo tempo que propõe, o processo de virtualização-atualização como agente 

possibilitador do fluxo contínuo de autocriação da dança.  Essa hipótese se relaciona 

com a ideia de que toda dança está, de alguma forma, conectada à outra dança, 

sendo todas elas frutos do acontecimento mesmo do devir.  

Acredita-se aqui que a dança ao se virtualizar passa por um processo de 

problematização, ou seja, sai do seu estado de atualidade, que é o modo concreto e 

resolvido em que ela se apresenta ao mundo da visibilidade, em direção ao estado 

da virtualidade, que seria o modo sutil no qual jazem as questões, as 

complexidades, os problemas em pleno cálculo de negociações e agenciamentos 

que, por sua vez, regem os fazeres na concretude da atualidade. No capítulo 

intitulado ―O que é o virtual na dança? Ajustando olhares sobre o tema‖ essa crença 

será desenvolvida a partir de estudos, no campo da filosofia, que abordam os termos 

virtual e atual e propõem os conceitos de atualização (BERGSON, 1999; DELEUZE, 

2006; LÉVY, 1996) e virtualização (LÉVY, 1996).  

 No capítulo intitulado ―devirDança: Propondo um novo olhar sobre a dança e 

seu percurso histórico‖, alguns conceitos como o de devir (DELEUZE; GUATARRI, 

2012) e rizoma (DELEUZE; GUATARRI, 2011) serão abordados com a intenção de 

nutrirem e serem nutridos pelas ideias desenroladas anteriormente sobre 

virtualização e atualização. Esses estudos serão desenvolvidos acerca da ideia de 

que a dança não é unívoca em sua existência no que tange a sua conectividade com 

outras danças, sendo ela viva em seu devir, o devirDança. 

Entendendo o devirDança como um complexo emaranhado de linhas 

móveis, que se entrelaçam e cruzam com movimento dos processos cíclicos e 

incessantes de virtualizações-atualizações em dança, o capítulo intitulado 

―virtualizações-atulizações no devirDança‖ desta dissertação propõe a categorização 

de Níveis de atualização em dança e a aplica como método de análise em alguns 

trabalhos artísticos, de autoria própria, que têm como base a Dança Serpentina de 

Loie Füller (1862-1928). 
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A dança faz parte do mundo; o ser humano faz parte do mundo; O ser 

humano faz dança no mundo; portanto, os fazeres em dança sempre arrastarão 

consigo elementos constituintes afins, elementos do mundo comum a todos os seres 

humanos e suas respectivas experiências nele. 
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2 O QUE É O VIRTUAL NA DANÇA? AJUSTANDO OLHARES SOBRE O 

TEMA  

 

2.1 DOS PRIMEIROS APONTAMENTOS AO CONCEITO DE VIRTUAL DE 

PIERRE LÉVY  

 

Contemporaneamente, no senso comum, o virtual acabou por adquirir 

entendimentos equivocados. Muitas vezes é equiparado apenas àquilo que está 

digitalizado dentro de computadores, videogames, celulares ou qualquer outro 

dispositivo de tecnologia digital. O virtual pode e muitas vezes é associado apenas 

ao que existe digitalmente, principalmente na Contemporaneidade, na qual a 

digitalização das mensagens e a ampliação do ciberespaço1 ocupam um lugar 

privilegiado no cotidiano das pessoas. Mas pensarmos o virtual apenas por essa via 

seria demasiado superficial para o que se pretende propor neste estudo. 

Vindo do latim medieval virtualis, derivado de virtus (força, potência), o 

virtual, muitas vezes, também é utilizado para explicar a simples falta da existência. 

É verdade que na história da filosofia, o termo virtual apareceu algumas vezes para 

explicar aquilo que não existe em ato, ou seja, a partir do entendimento de que ato 

compreende unicamente o que está materialmente2 no mundo, o virtual seria todo o 

resto imaterial ou ausente.  

Especificamente na filosofia escolástica3, na Idade Média, apresentou-se o 

termo virtual como aquilo que faz oposição ao real, uma coisa que é em essência, 

em imaterialidade4 e, por esse motivo, não pode ser considerado real. Nesse mesmo 

contexto, o virtual apareceu como sinônimo de possível, "como uma essência que 

                                                           
1 Para Lévy (1999), o ciberespaço ―é um espaço não físico ou territorial, que se compõe de 

um conjunto de redes de computadores através das quais todas as informações (...) 
circulam‖. 

2 Definição de matéria: "A matéria é simplesmente o elemento primordial do qual todos os 
seres são feitos, isto é, toda e qualquer substância concreta, seja ela sólida, líquida ou 
gasosa, que ocupa um lugar no espaço". (SCHÖPKE, 2010, p. 156). 

3 "Ensinamento e doutrina da escola: Designa assim a filosofia e teologia nascida na Idade 
Média, na Europa, a partir do século IX (até o século XVII, aproximadamente). Trata-se 
essencialmente de conciliar entre fé e luz natural (razão). A partir de São Tomás (séc. XIII) 
a influência de Aristóteles será preponderante." (RUSS, 1994, p. 87) . 

4 Vindo de Matéria que se caracteriza por "ao elemento primordial do qual todos os seres 
são feitos, isto é, toda e qualquer substancia concreta, seja ela sólida, líquida ou gasosa, 
que ocupa lugar no espaço" (SCHÖPKE, 2010, p. 156).  
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existe em Deus, mas ainda não como realidade concreta" (SCHÖPKE, 2010, p. 40), 

um possível que pode vir ou não a se tornar real.  

Lévy (1996, p. 15), em seu livro O que é o Virtual?, fala sobre essa "fácil e 

enganosa" (LÉVY, 1996, p. 15) oposição entre virtual e real e explica que esse modo 

de entender o tema em questão, parte principalmente de uma compreensão 

equivocada de que o existente ou o real sempre está vinculado à uma efetivação 

material. Para o autor, o virtual nada tem de inexistente, ele é apenas outro modo de 

ser, real e latente e, dessa forma, não é ao real que o virtual se opõe, mas ao atual.  

O primeiro filósofo a conceituar essa oposição (virtual/atual) foi Henri 

Bergson5, contemporâneo do nascimento do cinema, que utilizou os conceitos de 

virtual e atual, para tentar explicar a memória que, segundo Deleuze6 (2012, p. 46) 

seria uma das mais profundas e, talvez, menos compreendidas teorias (a teoria da 

memória) de sua obra.  

Na filosofia bergsoniana, a lembrança pura está para o virtual, assim como a 

lembrança-imagem está para o atual. Isso porque, para o filósofo, a lembrança pura 

diz respeito ao passado e quando ela é invocada, através do que Bergson (apud 

DELEUZE, 2012, p. 47-54) chama de um salto7 ao passado, dado pelo presente, 

torna-se lembrança-imagem, se atualizando ou encarnando (materialização da 

lembrança que de virtual passa ao estado de atual). Segundo Deleuze (2012, p. 54) 

é somente nessa atualização que se constitui a consciência psicológica, pois: 

 
A invocação à lembrança é esse salto pelo qual instalo-me no virtual, 
no passado, em certa região do passado, em tal ou qual nível de 
contração. Acreditamos que essa invocação exprima a dimensão 
propriamente ontológica do homem, ou melhor, da memória. "mas 

                                                           
5 Henri-Louis Bergson (1849-1941) "foi um filósofo francês que se preocupou com a questão 

da experiência, da consciência e de toda a sua implicação na relação mente-corpo. 
Promessa da matemática francesa, em função da doença neurológica da filha, se voltou 
para as questões da mente e, por consequência, da filosofia. Para Bergson, tudo são 
imagens, sendo que o cérebro é um editor de imagens como uma central de telefone, que 
também é uma imagem". (NELSON, 2009, p. 63). 

6 Gilles Deleuze cursou filosofia na Universidade de Paris, dedicando-se à história da 
filosofia e tornando-se professor da matéria na Sorbonne de 1957 a 1960. Entre 1964 e 
1969, foi professor de História da Filosofia na ainda unificada Universidade de Lyon. Em 
1968, Deleuze apresenta como tese de doutoramento Diferença e Repetição (Différence et 
répétition), orientado por Gandillac, na qual critica o conhecimento via representação 
mental e a ciência derivada desta forma clássica lógica e representativa. 

7 De acordo com Bergson, saltar é colocar-se no passado, primeiro no passado em geral e 
depois num ponto específico afim de "encarnar" ou "psicologizar" uma lembrança. Ele 
define esse movimento como Salto na ontologia. (BERGSON apud DELEUZE, 2012, p. 
48). 
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nossa lembrança permanece ainda em estado virtual..." Quando, ao 
contrário, falamos da reviscência, de evocação da imagem, trata-se 
de algo totalmente distinto: Uma vez que nos tenhamos instalado em 
determinado nível, no qual jazem as lembranças, então, e somente 
então, estas tendem a se atualizar. 

 

Isso se dá porque Bergson (apud DELEUZE, 2012, p. 47) acredita que o 

cérebro não é capaz nem de conservar, nem de reservar e nem de subtrair a 

lembrança. Para o autor a lembrança só pode se conservar em si mesma. Conforme 

Bergson (apud DELEUZE, 2012, p. 50) acredita, passado e presente são 

contemporâneos um do outro. O passado coexiste com o presente que foi e, à 

medida que passa, é o passado integral que coexiste com nosso presente. Esse 

estado "completo de coexistência" (DELEUZE, 2012, p. 50) é representado pelo 

filósofo através da figura metafórica de um cone. 

 

 
Figura 1: O Cone das lembranças puras. Ilustração do cone de Bergson. 

Fonte: http://cosmoseconsciencia.blogspot.com.br/2009/04/devires.html. Acesso em: 09 mar. 

2014. 
 

O ponto S é o atual experimentado pela consciência psicológica, ou seja, é o 

presente que contrai o virtual. Os seguimentos AB, A'B' e A"B" mostram o processo 

de contração do passado, em níveis de profundidade, ainda no virtual. "O passado 

http://cosmoseconsciencia.blogspot.com.br/2009/04/devires.html
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AB coexiste com o presente S, mas comportando em si todos os pares A'B', A"B", 

etc." (DELEUZE. 2012, p. 51). Esses pares não compreendem elementos separados 

do passado, mas sua totalidade apenas em níveis mais ou menos dilatados ou 

contraídos e é nesse momento que a memória-contração se atualiza na memória-

lembrança assegurando-lhe a continuidade. Segundo Deleuze (2012, p. 51) é nesse 

momento que ―a duração bergsoniana define-se, finalmente, menos pela sucessão 

do que pela coexistência".  

A duração bergsoniana nada mais é do que a memória ou o virtual. Esta é 

definida por Bergson (apud DELEUZE, 2006, p. 200) como uma multiplicidade não 

numérica, ou seja, o atual nesse contexto é compreendido apenas como a máxima 

contração do virtual, sendo o cone das lembranças puras, exclusivo e 

completamente virtual e real. Numa relação puramente temporal, a multiplicidade 

não numérica vai do virtual à sua atualização e por esse motivo só pode se dividir 

mudando de natureza. 

Para Deleuze (2012, p. 86), na metáfora do cone, "o presente só é o grau 

mais contraído do passado que com ele coexiste se o passado coexistir 

primeiramente consigo mesmo numa infinidade de graus diversos de descontração e 

de contração numa infinidade de níveis". Em via oposta, na multiplicidade numérica 

tudo é atual, ela comporta relações espaciais e somente entre atuais, por esse 

motivo, pode-se falar apenas de diferença de graus.  

Bergson (apud DELEUZE, 2012, p. 37) foi o filosofo que mais se aprofundou 

na crítica do possível e o primeiro a introduzir a noção de virtual. De acordo com o 

autor, o livro Os dados imediatos, no qual Bergson distingue o subjetivo e o objetivo: 

 
Parece-nos ainda mais importante por ser o primeiro a introduzir 
indiretamente a noção de virtual, noção destinada a ganhar uma 
importância cada vez maior na filosofia bergsoniana. Com efeito, [...] 
o mesmo autor que recusa o conceito de possibilidade - reservando-
lhe somente um uso em relação à matéria e aos "sistemas 
fechados", mas sempre vendo aí a fonte de toda espécie de falsos 
problemas - é também aquele que leva ao mais alto ponto a noção 
de virtual, e que funda sobre ela toda uma filosofia da memória e da 
vida. (DELEUZE, 2012, p. 36-37), 

 

Antes de dar continuidade a esta escrita, é necessário explicar que os 

estudos ainda embrionários acerca da filosofia bergsoniana, estão sendo trazidos 

aqui exclusivamente para dar suporte e fundamentar teoricamente a origem da 
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oposição virtual/atual, portanto não se pretende aprofundar em todas as etapas de 

sua filosofia.  

Pudemos, através dessa breve contextualização histórica sobre virtual, 

perceber que ele não está pautado nem em uma suposta falta de existência e nem 

suportado unicamente por dispositivos de tecnologias digitais. Ele pode ser definido 

antes como um modo de ser específico que tende a se atualizar, se tratando de 

"uma onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização" (LÉVY, 1996, p. 

11) e que nada tem a ver com uma desrealização.    

 

2.1.1 O que é o virtual segundo Lévy 

 

Enquanto Bergson (apud DELEUZE, 2012, p. 37) entende o virtual como a 

duração que constitui um estado extrapsicológico e que se movimenta numa 

temporalidade indivisível e o atual como sendo a contração máxima do virtual, Lévy 

(1996) acredita que o virtual compreende um complexo problemático que se 

movimenta em meio a tendências entrelaçadas e caminha ao atual. O atual, por sua 

vez, seria a solução inventiva ao virtual. Para o autor, o virtual é real à medida que 

não está estático à espera de uma concretização material, ao contrário do possível 

que não é real pois está estático à espera da realização. Portanto, o "virtual não se 

opõe ao real, mas sim ao atual" (LÉVY, 1996, p. 16), pois trata-se de um "complexo 

problemático", que tende a se solucionar. Lévy (1996, p.16) acredita que: 

 
O virtual é como um complexo problemático, o nó de tendências ou 
de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 
objeto ou uma entidade qualquer, e que chama a um processo de 
resolução: A atualização. Esse complexo problemático pertence a 
entidade considerada e constitui inclusive uma de suas dimensões 
maiores. 
 

A "árvore está virtualmente presente na semente" (LÉVY, 1996, p. 15). A 

semente constituie é o maior problema a ser considerado (que é fazer brotar a 

árvore). Nesse caso a árvore é real dentro da semente que conhece suas exatas 

características como o tipo de tronco, o formato das folhas, das flores ou frutas, mas 

a partir das situações que coagirão como o clima, o solo, a presença de outras 

árvores ou a exposição à luz solar, ela deverá inventar e coproduzir a árvore que 

expandirá seus galhos e folhagens acima dela. Uma semente de pitanga, por 

exemplo, jamais brotará um ipê, por outro lado, duas pitangueiras podem se 



20 
 

 
 

atualizar diferindo no tocante ao formato e direção de suas ramificações, nas torções 

do seu caule ou no sabor de suas frutas a partir das coerções e tensões que lhes 

são próprias e também das situações externas que encontrar pelo caminho.  

A atualização pode ser definida então como a solução, que não estava 

previamente definida, de um problema - A passagem do virtual ao atual -, podendo 

ser considerada, não uma reprodução, mas uma "criação, invenção de uma forma a 

partir de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades" (LÉVY,1996, p.16). 

Trata-se de uma produção inovadora, a transformação de ideias, uma forma de 

devir8 que alimenta e volta ao virtual.  

Dessa forma, Lévy (1996) propõe que haja uma espécie de retroalimentação 

entre virtualidade e atualidade, diferente do que propunha Bergson (apud DELEUZE, 

2012) que acreditava que o atual era a máxima contração do virtual e, portanto, só 

havia um único caminho a ser feito - o do virtual em direção ao atual. Essa 

retroalimentação, porém, só é possível através de outro movimento que recebe o 

nome de virtualização. Chegamos agora, ao ponto alto da filosofia Lévyana9. O autor 

propõe a existência do virtual enquanto dinâmica, o que ele chama de virtualização 

(LÉVY, 1996, p. 17) que, por sua vez, define-se por fazer o caminho inverso à 

atualização. A ideia tem a ver com a substituição da figura de um cone, por outra 

que se julga mais adequada aqui, a de um círculo sempre em fluxo de mudança de 

um estado a outro:  

 

 
Figura 2: Círculo da criação - que tenta ilustrar o a dinâmica de mudança continua entre 

virtual, atual, virtualização, atualização. 
Fonte: autoria própria. 

                                                           
8 Ver na página anteriormente nesta dissertação. 
9 Termo de autoria própria: significa filosofia de Lévy. 
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Enquanto o virtual tende a se atualizar, a virtualização é a passagem do 

atual para o virtual em uma "elevação à potência", a condição necessária para que o 

atual possa então se atualizar. Não se trata, porém, simplesmente da passagem do 

estado concreto ao não palpável, mas de uma solução a um nó problemático10. O 

filósofo da cibercultura enfatiza que o movimento de virtualização não é uma 

desrealização, mas uma mutação de identidade que encontra sua "consistência 

essencial num campo problemático".  

 
Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma 
questão geral à qual ela se relaciona, em fazer multar a entidade em 
direção a essa interrogação e em redefinir a atualidade de partida 
como resposta a uma questão particular. (LÉVY, 1996, p. 18). 

 

Segundo o autor, a virtualização aumenta os graus de liberdade e 

possibilidades de criação. Nela está contida o mesmo nível de "irreversibilidade em 

seus efeitos, indeterminação em seu processo e invenção em seu esforço quanto a 

atualização." (LÉVY, 1996, p. 18) e é justamente esse aspecto criador contido na 

virtualização que mais interessa a este estudo: investigar o ato criador como motor 

central do movimento mesmo do mundo.  

 

2.1.2  Os quatro modos de ser e suas respectivas dinâmicas  

 

Lévy (1996), em seu livro O que é o virtual?, faz uma analogia entre o que 

chama os quatro modos de ser e os quatro movimentos, ou dinâmicas de mutação. 

Para ele o real, o possível, o virtual e o atual são modos de ser que se movimentam 

por meio de suas respectivas dinâmicas: a potencialização, a realização, a 

virtualização e a atualização.  

O autor enfatiza a importância de se refletir sobre as diferenças e 

similaridades entre esses quatro modos de ser, pois são facilmente confundidos por 

possuírem aspectos afins. Enquanto o virtual e o atual são dois estados 

complementares igualmente reais, o possível, como explica Deleuze (apud LÉVY, 

1996, p. 15) em seu livro Diferença e Repetição, é uma existência fantasmática, algo 
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que já está previamente constituído e se tornará real sem que nada se modifique. 

Dessa forma, enquanto o virtual opõe-se ao atual, o possível opõe-se ao real.  

O virtual e o possível são confundidos com muita facilidade porque nos dois 

estão contidos aspectos semelhantes como o de não estarem presentes aqui e 

agora. A diferença, segundo Lévy (1996, p. 16), é que o possível é estático, todo 

constituído e caminha ao real sem que nada se modifique, via realização, enquanto 

o virtual é um nó problemático que caminha ao atual (solução inventiva, criação) via 

atualização. O "possível é uma forma à qual uma realização confere uma matéria" 

(LÉVY, 1996, p. 137), essa articulação entre forma e matéria, segundo o autor, 

"caracteriza um polo da substância, oposto ao polo do acontecimento" (LÉVY, 1996, 

p. 137). 

Abaixo, o quadro apresentado por Lévy (1996, p. 138) para explicar os polos 

aos quais pertencem os modos de ser aqui discorridos: 

 

 
Figura 3: Quadro dos polos. 

Fonte: Lévy (1996, p. 138). 
 

Para o autor, o virtual corresponde à parte latente e o atual à parte manifesta 

do polo do acontecimento, formando o par virtual/atual. O possível, por sua vez, é a 

parte latente e o real a parte manifesta do polo da substância, formando o par 

possível/real.  

Com fim de um melhor entendimento sobre a diferença entre esses pares, 

busca-se na filosofia Aristotélica, exemplos de matéria e forma 11. A matéria é a 

causa material dos seres ou aquilo de que a coisa é feita (a matéria de uma mesa é 

a madeira) e a forma é a causa formal dos seres (a mesa é a forma da madeira). A 

junção da madeira com a forma de mesa faz com que a mesa exista de fato na 

natureza. Faz-se então uma relação entre esse pensamento aristotélico (o da 

                                                           
11 Está se usando matéria e forma apenas para exemplificar a diferença entre os pares 

possível/real e virtual/atual. Não se pretende, contudo, adentrar a filosofia de Aristóteles. 
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existência da mesa na natureza) e o par possível/real de Lévy. Isso porque a mesa, 

antes de ser mesa, não existia, permanecia numa espécie de limbo e, nessa 

passagem (do possível para o real), em nada a mesa se modificou, ela 

simplesmente se realizou. O "possível é exatamente como o real: Só lhe falta a 

existência" (LÉVY, 1996, p. 16). 

Por outro lado, quando há transformação de uma forma a outra, de um 

estado a outro, pode-se entendê-la numa relação virtual/atual, como no problema da 

semente apresentado um pouco acima neste texto: "o problema da semente [...] é 

fazer brotar uma árvore" (LÉVY, 1996, p. 16), mas a maneira que ela irá inventar e 

coproduzir essa árvore será construída pelo caminho, virtualizada e atualizada a 

cada novo galho que brotar.  

O adulto, por exemplo, está virtualmente presente no feto, mas a maneira 

que ele chegará à maturidade, fisicamente, psicologicamente e culturalmente, será 

constituída, atualizada e virtualizada a cada instante. O feto está virtualmente 

presente no zigoto que se atualiza feto; o bebê está virtualmente presente no feto 

que se atualiza bebê; a criança está virtualmente presente no bebê que se atualiza 

criança; o adulto está virtualmente presente na criança que se atualiza adulto; o 

adulto se atualiza idoso e caminha à morte. Quando morre, o ser, que um dia foi 

feto, bebê, criança, adulto e idoso, continua a se virtualizar e atualizar no DNA e nas 

lembranças de seus descendentes, ou seja, no tempo ou, ainda, na duração 

bergsoniana12. 

E é esse contínuo fluxo de mudanças a maior diferença entre os pares aqui 

apresentados. Apesar de quase em toda coisa ou em todo ser, como enfatiza Lévy 

(1996, p. 140), estarem presentes aspectos tanto do par possível/real quanto do par 

virtual/atual, é a virtualização que vai tecer a atualidade. É o par virtual/atual e suas 

respectivas dinâmicas de mudança que alimenta o devir mundo, devindo13 sempre 

outro (devir outro14). 

 
A virtualização sai do tempo para enriquecer a eternidade. Ela é 
fonte dos tempos, dos processos, das histórias, já que comanda, 
sem determiná-las, as atualizações. Criadora por excelência, a 
virtualização inventa questões, problemas, dispositivos geradores de 

                                                           
12 Ver anteriormente nesta dissertação 
13  Devir enquanto dinâmica  
14 ―A virtualização é sempre heterogênese, devir outro, processo de acolhimento de 

alteridade‖ (LÉVY, 1996, p. 25). 
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atos, linhagens de processos, máquinas de devir. (LÉVI, 1996, p. 
140). 

 

Abaixo está o quadro elaborado por Lévy (1996, p. 140), no qual ele sugere 

uma analogia entre o que ele nomeia quadrívio ontológico (realização/real; 

potencialização/possível; atualização/atual; virtualização/virtual) e as quatro causas 

de Aristóteles (causa material, causa formal, causa eficiente e causa final)15.  

 

 
Figura 4: Quadro das causalidades. 

Fonte: Lévy (1996, p. 140). 

 

O Possível, portanto, é pronto e acabado e não pode, por consequência, se 

realizar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Uma Realização, por sua vez, 

é uma "escolha exclusiva e irreversível entre possíveis" (LÉVY, 1996, p. 59), uma 

eleição que constitui uma queda de potencial. Logo, a potencialização se caracteriza 

pela produção de recursos. O virtual, em contrapartida, está em permanente estágio 

de construção e pode se atualizar ao mesmo tempo em lugares distintos. A 

virtualização, por fim, pode ser identificada como a invenção de problemas, que 

                                                           
15 As quatro causas de Aristóteles exemplificadas por Lévy (1996, p. 138): "A causa material 

designa o mármore; a causa formal se une aos contornos do Kouros (nobres guerreiros) 
que dormem na pedra ou no espírito do escultor antes que resplandeçam sob o sol de 
Delos; o próprio escultor, agente da ação, é a causa eficiente; enfim, a causa final da 
estátua remete a seu uso, à sua utilidade: O culto de Apolo, por exemplo."   
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constitui uma elevação à potência e que caminha à sua resolução sendo, esse 

movimento de resolução de problemas, chamado de atualização. 

 
Os possíveis são candidatos e não um campo problemático, a 
realização é uma eleição ou uma seleção e não uma resolução 
inventiva de um problema. O bem virtual coloca um problema, abre 
um campo de interpretação, de resolução ou de atualização, 
enquanto um envoltório de possibilidades presta-se apenas a uma 
realização exclusiva. (LÉVY, 1996, p. 59). 

 

Vale ainda ressaltar que uma entidade quase sempre contém, ao mesmo 

tempo, esses quatro modos de ser, essas quatro passagens e essas quatro causas, 

que parecem operar juntas em cada fenômeno passível de análise. Segundo Lévy:  

 

Se a virtualização for bloqueada, a alienação se instala, os fins não 
podem mais ser restituídos, nem a heterogênese cumprida: 
maquinações vivas, abertas, em devir, transformam-se de súbito em 
mecanismos mortos. Se for cortada a atualização, as ideias, os fins, 
os problemas tornam-se bruscamente estéreis, incapazes de resultar 
na ação inventiva. A inibição da potencialização conduz 
infalivelmente ao sufocamento, ao esgotamento, à extinção dos 
processos vivos. Se for impedida a realização, enfim, os processos 
perdem sua base, seu suporte, seu ponto de apoio, eles se 
desencarnam. Todas as transformações são necessárias e 
complementares umas das outras. (LÉVY, 1996, p. 140-141). 

 

2.1.3 As três modalidades ou níveis de virtualização propostos por Lévy 

 

Entendendo melhor agora qual seria o conceito de virtual a ser utilizado 

nesta escrita, bem como a sua passagem ou sua dinâmica de mudança pode-se 

discorrer aqui as ―modalidades‖, ―níveis‖ ou ―graus‖ de virtualização, propostos por 

Lévy. Deixemos então para trás os velhos entendimentos sobre o assunto para nos 

debruçar sobre essas três virtualizações com intuito de tornar ainda mais eficiente a 

compreensão acerca do tema aqui abordado.  

―O desprendimento do aqui e agora‖ acontece com a virtualização de uma 

pessoa, uma coletividade, um ato ou uma informação. Essas instâncias tornan-se 

"não-presentes"16 ou "desterritorializadas"17, desengatando-se de um espaço físico 

                                                           
16 Lévy (1996, p. 20) utiliza o termo "não-presença" para explicar o desprendimento do aqui 

e agora como característica do virtual. O autor cita Michel Serres como autor que usou o 
termo descrito acima para ilustrar o tema do virtual em seu livro Atlas.  
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ou geográfico específico e do tempo do relógio e do calendário para existirem em 

espaços não palpáveis. Isso acontece, por exemplo, através de interações em tempo 

real via redes eletrônicas, de transmissões ao vivo, de sistemas de telepresença e, 

até mesmo, de comunicação por secretaria ou correio eletrônico. "A virtualização 

reinventa uma cultura nômade, não por uma volta ao paleolítico nem às antigas 

civilizações de pastores, mas fazendo surgir um meio de interações sociais onde as 

relações se reconfiguram com o mínimo de inércia." (LÉVY, 1996, p. 20). 

―A invenção de novas velocidades‖, segundo Lévy (1996, p. 23), é o primeiro 

grau da virtualização, é quando a subjetividade, a imaginação e a pertinência entram 

em jogo e o que deve ser levado em conta é a pluralidade de tipos de espacialidade 

e de duração. A construção de redes ferroviárias, bem como os automóveis, 

transporte aéreo e o telefone são meios pelos quais uma pessoa ou um lugar pode 

se tornar mais próximo em relação a outro. Da mesma forma acontece com a 

tradição oral, a escrita, os registros audiovisuais e as redes digitais que podem 

relativizar a temporalidade criando qualidades de histórias diferentes. 

 
A multiplicação contemporânea dos espaços faz de nós nômades de 
outro estilo: Em vez de seguirmos linhas de errância e de migração 
dentro de uma extensão dada, saltamos de uma rede a outra, de um 
sistema de proximidade ao seguinte. Os espaços se metamorfoseiam 
a nossos pés, forçando-nos à heterogênese. (LÉVY, 1996, p. 23).  

 

―O Efeito Moebius‖ caracteriza-se pela passagem do interior ao exterior e do 

exterior ao interior. Porém na virtualização essas fronteiras entre dentro e fora não 

estão definidas, ao contrário, elas se mesclam, se fundem. No caso de uma empresa 

virtual, de acordo com Lévy (1996, p. 24) os limites entre privado e público já não 

existem, o teletrabalhador transforma seu espaço privado em espaço público e 

também faz o caminho oposto e o que se torna questão de discussão é a própria 

noção de privado e público. Outra característica do "Efeito Moebius" é o seu "devir 

outro" através de um continuum, as coisas se fazem e refazem em um fluxo que 

nunca cessa. Lévy (1996, p. 24) acredita que no caso do membro de uma empresa, 

que faz parte de uma rede de pessoas com interesses e objetivos afins desde o 

patrão, passando pelo funcionário e chegando ao cliente, este não cessa em se 

perguntar para quem está realmente trabalhando. 

                                                                                                                                                                                     
17 Lévy (1996, p. 21) chama de desterritorializado uma pessoa, uma coletividade, um ato ou 

uma informação que se virtualizam e, por isso, não podem mais ser endereçados.  
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2.2  A VIRTUALIZAÇÃO DO CORPO NA DANÇA COM INTERAÇÃO  

TECNOLÓGICA 

 

Contemporaneamente, vivemos em plena ampliação do ciberespaço18. 

Nosso dinheiro antes impresso em papel agora está em constante trânsito no 

espaço virtual dos cartões magnéticos e nossa comunicação é potencialmente 

veiculada pela digitalização do texto. 

Nossos corpos se hibridizam cada vez mais a Iphones, tablets e 

computadores portáteis; a indústria de cosméticos e estética inventam 

desenfreadamente novos produtos capazes de proporcionar transformações cada 

vez mais evidentes aos nossos corpos, ao mesmo passo em que a farmácia 

desenvolve novas moléculas ativas capazes de tratar doenças.  

Na medicina, os equipamentos de visualização tornam a nossa interioridade 

orgânica transparente. As próteses, enxertos, transfusão sanguínea nos ligam a 

outros corpos humanos e não humanos, configurando um corpo coletivo.  

Na dança o corpo ganha formas extrahumanas, converte sangue e carne em 

números ao se digitalizar, se teletransporta de um lugar ao outro através da rede de 

internet e se hibridiza a aparatos tecnológicos e, dessa maneira, pode se refletir a 

virtualização do corpo na dança a partir das performances de Stelarc. Segundo o 

artista:  

 
O corpo não é nem muito eficiente nem muito durável. A falta de um 
desenho modular para o corpo e o seu sistema imunológico 
hiperativo dificultam a reposição de órgãos em mau-funcionamento. 
É somente quando o corpo atenta para esta sua posição que ele 
pode mapear uma estratégia pós-evolutiva. Não é mais uma questão 
de perpetuar a espécie humana pela reprodução, mas sim de 
reforçar o intercurso macho-fêmea pela interface humano-máquina. 
O CORPO É OBSOLETO. Nós estamos no final da filosofia e da 
fisiologia humana. O pensamento humano recua para passado 
humano.19 

                                                           
18 Para Lévy (1999), o ciberespaço ―é um espaço não físico ou territorial, que se compõe de 

um conjunto de redes de computadores através das quais todas as informações circulam‖. 
19 Fonte: http://cuestionbaladi.blogspot.com.br. Acesso em: 27 nov. 2014. 
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Figura 5: Foto de Stelarc em duas de suas performances. 

Fonte: http://cuestionbaladi.blogspot.com.br. Acesso em: 27 nov. 2014. 

 

A citação do artista australiano Stelarc demonstra que ele pensa o seu corpo 

como local de experiências artísticas e científicas. Para ele, a biotecnologia será a 

ferramenta capaz de substituir partes defeituosas do nosso corpo humano por outras 

melhores e mais eficientes e, dessa forma, o artista cria uma estreita relação entre 

máquina e homem levando o humano para além dos seus limites.  

As performances de Stelarc são constantes alvos de críticas por causarem 

um acentuado estranhamento no público, mas se pensarmos as obras desse artista 

imbricadas ao conceito virtualização de Lévy (1996) poderemos talvez entender que 

elas não estão tão deslocadas de nossa vida na Contemporaneidade. 

Por meio dos transplantes entre um humano e outro, vivo ou morto, humano 

e animal, humano e máquina, tais fronteiras estão a se confundir.  ―Enxertam-se nas 

pessoas corações de babuínos, fígados de porco, fazem-nas ingerir hormônios 

produzidos por bactérias‖ (LÉVY, 1996, p. 30). Alguns artefatos como ―óculos, lentes 

de contato, dentes falsos, silicone, marca-passos, próteses acústicas, implantes 

auditivos, filtros externos funcionando como rins sadios‖ (LÉVY, 1996, p. 30) já são o 

nosso novo humano. Será mesmo o universo de Stelarc tão deslocado assim de 

uma realidade universal? O corpo nas performances de Sterlac é um corpo 

virtualizado tal qual é o corpo que experimentamos na Contemporaneidade.  

http://cuestionbaladi.blogspot.com.br/


29 
 

 
 

 Corpos se virtualizam cotidianamente num contexto global. Trata-se de um 

corpo que sai do seu lugar de individual para se tornar corpo potente, coletivo. O 

qual Lévy (1996, p. 30) chama de Hipercorpo, nele:  

 

O fluido vermelho que da vida irriga um corpo coletivo, sem forma, 
disperso. A carne e o sangue, postos em comum, deixam a 
intimidade subjetiva, passam ao exterior. Mas essa carne pública 
retorna ao indivíduo transplantado, ao beneficiário de uma 
transfusão, ao consumidor de hormônios. O corpo coletivo acaba por 
modificar a carne primária. Às vezes ressuscita-a e fecunda-a in-
vitro.  

 
Esse corpo mundializado, segundo o autor, faz eco ao hipercórtex, no qual 

os axônios são expandidos pelas redes digitais do planeta e possibilitam outros 

fazeres em dança via virtualização do corpo, como por exemplo, a dança telemática. 

 
Meu interesse na pesquisa da arte em telepresença é descobrir 
possibilidades de dançar com um corpo que não está nesse estado 
físico. O intuito é encontrar novos estados corporais por meio da 
demanda que surge quando estamos dançando com uma imagem 
bidimensional que (...) pode ser utilizada como um estímulo para 
tentar investigar a corporalidade por caminhos não imaginados 
anteriormente. (SANTANA, 2012, p. 68)  

 
 

 
Figura 6: Espetáculo de dança telemática de Ivani Santana. 

Fonte: http://dezdimensoes.wordpress.com/2012/06/07/dimensao-tempo-21-e-22-de-junho. 
Acesso em: 27 nov. 2014. 

http://dezdimensoes.wordpress.com/2012/06/07/dimensao-tempo-21-e-22-de-junho/
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Partindo da ideia de que nossos sentidos são partes integrantes do nosso 

corpo, ao exportá-los para fora dele, não estamos apenas exportando sua 

representação, mas o corpo em si. O telefone, por exemplo, separa nosso corpo 

sonoro do nosso corpo tangível e ao fazer isso ele passa a estar em dois lugares ao 

mesmo tempo. Nesse contexto, o telefone funciona como um dispositivo de 

telepresença no qual os corpos sonoros, incluindo o do receptor, são igualmente 

afetados em um desdobramento onde ambos estão aqui e alhures ao mesmo tempo, 

porém com uma distribuição de seus corpos tangíveis.  

Na dança telemática esses desdobramentos estão acontecendo o tempo 

todo. Com a voz, o corpo digitalizado ou com o próprio movimento do corpo, a dança 

telemática acontece com a interação em tempo real entre dançarinos distribuído em 

diferentes territórios. 

Em uma das cenas do espetáculo Versus, de dança telemática, criado pela 

artista Ivani Santana, uma das dançarinas (D1) que está em Salvador-BA é 

direcionada para os locais apontados por um dançarino (D2) que está em Brasília-

DF. Em Brasília o corpo digitalizado da dançarina (D1) está sendo projetado ao 

mesmo tempo em que o dançarino (D2) interage com ele. Em Salvador, a dançarina 

(D1) dança em frente a quatro monitores que a guiam para onde se movimentar. 

Numa reflexão em grupo entre os dançarinos evolvidos, Ivani Santana (SANTANA, 

2012 p. 68) relatou o seguinte: ―nos demos conta de que o dançarino move a 

imagem do próprio corpo que está dançando com outro‖. Nessa relação o comando 

muda e não é mais possível saber quem segue quem. Ora! Não seria como falar ao 

telefone? 

 A virtualização dos corpos na dança telemática vai muito além de uma 

interação entre o corpo e sua representação imagética. O corpo de carne e sangue é 

convertido em bits, desterritorializado e teletransportado para outras localidades. O 

mesmo ocorre com receptor. Nesse desdobramento o corpo tangível é ao mesmo 

tempo corpo digital e pode estar em vários lugares ao mesmo tempo em que está no 

local ―original‖.  

A dança telemática não se restringe, entretanto, à interação entre corposbits. 

É possível que no Brasil uma dançarina se mova, em tempo real, ao som da voz de 

outra que está na França. Ainda é possível que um avatar/robô, na Espanha, 

execute os mesmos movimentos de um dançarino na Argentina.   



31 
 

 
 

Os sistemas e mecanismos utilizados na dança telemática transmitem uma 

quase presença. Pois os ―clones‖, corpos digitais, afetam e modificam os corpos 

tangíveis e os outros corpos digitais e vice-versa. Todavia, para terminar essa parte 

da escrita, é importante salientar que a virtualização do corpo na dança não é mérito 

exclusivo da sua interação com as tecnologias digitais. Tanto o corpo que aprende e 

ensina dança, quanto o corpo que coreografa e é coreografado, ou realiza 

performances em dança, ou escreve sobre dança, ou imagina dança é, de alguma 

forma, por ela afetado. Esse movimento caracteriza a virtualização do corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

3 DEVIRDANÇA: PROPONDO UM NOVO OLHAR SOBRE A DANÇA E SEU 

PERCURSO HISTÓRICO  

 

3.1 O QUE É O DEVIR E O DEVIR OUTRO? 

 

O devir, segundo o Dicionário filosófico: Conceitos fundamentais 

(SCHÖPKE, 2010, p. 77), pode ser definido como o estado de mudança 

permanente, no qual dizer que as coisas que estão em devir é dizer que elas estão 

em constante transformação, em vias de se tornar outra coisa. 

Voltemos nosso olhar para o pensador pré-socrático Heráclito de Éfeso20 

(550?-480? a.C) que tinha como uma de suas frases mais conhecida a 

seguinte:"não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: Suas águas não são nunca 

as mesmas e nós não somos nunca os mesmos" (HERÁCLITO DE ÉFESO apud 

CHAUI, 2002, p. 81). Ele acreditava que o mundo se tratava de um "eterno devir", 

uma mudança incessante e contínua de todas as coisas.  

Desde então, esse pensamento de Éfeso se atualiza através dos escritos de 

outros filósofos como, por exemplo, Bergson (2006) que acredita não haver suporte 

para o devir. Segundo esse autor, o movimento não acontece sobre algo, ele é o 

algo e, nesse sentido, a vida não pode ser reduzida ao vivo, mas pode se mostrar no 

vivo a operação fundamental da vida (autocriação, autopoiese) e é isso que, para 

ele, distingue a biologia do conhecimento de uma ciência da cognição e que muito 

interessa aqui para a construção da noção de devirDança.   

O devir, segundo Deleuze e Guattari (2012, p. 96), segue uma lógica de 

multiplicidade, pois só pode ser identificado como o meio entre um e outro, entre 

uma coisa e outra. Mesmo que não se tenha certeza do começo ou final, ou forma 

de cada coisa, é garantido que o ―entre‖ existe e se chama devir, se constituindo, 

então, como uma existência pautada em si mesma.  

Nesse sentido, ele não possui pontos, tão somente linhas, visto que, de 

acordo com esses autores, ―um ponto é sempre de origem. Mas uma linha de devir 

não tem começo nem fim, nem saída nem chegada, nem origem nem destino; ‖ 

                                                           
20 Considerado, por muitos, como um dos mais importantes pensadores pré-socráticos. 

Durante os últimos vinte e cinco séculos os pensamentos de Heráclito não cessaram de 
serem lidos, citados, comentados e interpretados das mais variadas maneiras. (CHAUI, 
2002, p. 80)  
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(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 96) e, dessa forma, o devir tem meio, sendo ele 

apenas um ―acelerado‖, a ―velocidade absoluta do movimento‖.  

 
Um devir não é nem um nem dois, nem relação de dois, mas entre-
dois, fronteira ou linha de fuga, de queda, perpendicular aos dois. [...] 
ele constitui uma zona de vizinhança e de indiscernibilidade, um no 
man’s land, uma relação não localizável arrastando os dois pontos 
distantes ou contíguos, levando um para a vizinhança do outro, - e a 
vizinhança-fronteira é tão indiferente à contiguidade quanto à 
distância. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 96) 
 

E é por isso (constituição de uma vizinhança-fronteira) que os autores 

propõem o devir como um bloco (bloco-linha) (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 96). 

Um bloco de devir alia um sujeito ou acontecimento a outro, passando entre eles e 

levando-os para uma vizinhança comum, na qual a discernibilidade dos pontos se 

dilui, ficando tão somente o bloco de devir entre eles e isso faz com que se possa 

entendê-lo como ―o próprio movimento de construção e desaparição das 

singularidades, a emergência do mundo em toda sua multiplicidade. ‖ 

(VASCONCELLOS, 2005, p. 152). 

Nesse sentido, o devir não é a operação de substituição de uma coisa por 

outra e nem uma suposta transformação de uma coisa em outra por imitação, 

semelhança ou identificação e, sobretudo, ―ele não se faz na imaginação‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 19). Segundo Deleuze e Guattari (2012, p.19) ―o 

devir não produz outra coisa se não ele mesmo [...] o que é real é o próprio bloco de 

devir‖.  O devir é, por exemplo, o que existe entre a vespa e a orquídea: 

 
Na linha ou bloco de devir que une a vespa e a orquídea produz-se 
como que uma desterritorialização, da vespa enquanto ela devém 
uma peça liberada do aparelho de reprodução da orquídea, mas 
também da orquídea enquanto ela devém objeto de um orgasmo da 
própria vespa liberada de sua reprodução.  (DELEUZE; GUATTARI, 
2012, p. 96) 
 

Contudo, o ―devir-vespa da orquídea‖ e o ―devir-orquídea da vespa‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 26) constituem uma relação simbiótica própria do 

movimento de devir e é somente através das simbioses que o devir pode ser 

entendido dentro de um contexto evolutivo, pois ―o devir é sempre de uma ordem 

outra da filiação‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 19-20). Não existe forjar esses 

devires, eles simplesmente acontecem sem que nada tenha sido forçado ou 
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arranjado, pode-se dizer que são devires naturais e instintivos ainda que se tratem 

de hibridizações manipuladas. 

Seguindo essa lógica de pensamento sobre o tema em questão é possível 

dizer que devir é ser, e não imitar o ser, ou seja, os seres e as coisas não mudam de 

maneira arbitrária e sim regularmente e constantemente, coexistindo, em vez de 

existirem de maneira pontual e isolada dentro de um contexto evolutivo todo 

conectado.  

É óbvio que um zigoto humano não se transformará realmente numa espécie 

canina, um cachorro não seduzirá a sua parceira utilizando a típica dança da ave do 

paraíso e esta, por sua vez, não colocará ovos de galinha, mas cada um desses 

seres de cada uma dessas espécies vai devir de maneira muito particular em 

constante diálogo com o ambiente em que está inserido e com tudo que nele houver, 

se reinventando a cada nova mudança e devindo mundo à sua maneira. 

 
Um crocodilo não reproduz um tronco de árvore assim como o 
camaleão não reproduz as cores da sua vizinhança. A Pantera Cor-
de-Rosa nada imita, nada reproduz, ela pinta o mundo com sua cor, 
rosa sobre rosa, é o seu devir mundo, de forma a devir ela mesma 
imperceptível, ela mesma assignificante, fazendo sua ruptura, sua 
linha de fuga, levando até o fim sua ―evolução a-paralela‖. 
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 28)   
 

O que nos sugere dizer que o devir pode ser entendido como uma mudança 

constante que ocorre de forma natural e instintiva. Ele é inerente a um ser, uma 

entidade ou uma coisa e tem haver com seu modo específico de mudar 

inextricavelmente ligado ao meio em que vive. Não é necessário forçar ou induzir o 

seu acontecimento. O devir simplesmente ocorre. Em suma, pode-se dizer que ele é 

uma condição instintiva, uma maneira peculiar de mudar ligada à natureza essencial 

de cada coisa e de como ela se relaciona com seu eu no mundo.   

O ―problema da semente‖21, proposto por Lévy, pode ser utilizado aqui como 

exemplo de devir-árvore ou devir-vegetal, o que possibilita o entendimento de que 

tanto Deleuze (2006, p. 93), quanto Lévy (1996, p. 25) concordam que devir é 

sempre devir outro. Isso porque tem relação direta com a criação de algo novo, é 

exercício de "acolhimento da alteridade" e processo de "heterogênese". À medida 

que a semente devém árvore que devém vegetal, ela devém mundo-tronco-galhos-

folhas que, por sua vez, devém semente-solo e o devir solo-germinação, devém 

                                                           
21 Ver anteriormente nesta dissertação  
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árvore que devém floresta no devir mundo, que devém oxigênio, que devém vida em 

um fluxo de devires que não cessa de tanto existir.  

A virtualização e a atualização, segundo Lévy (1996), são passagens ou 

movimentos, ao mesmo tempo, opostos e complementares. Dessa forma, é possível 

propor aí uma relação simbiótica entre esses movimentos de ordens e naturezas 

completamente diferentes. Trata-se mesmo de um tipo de devir, mais 

especificamente, de um tipo de devir que gera uma infinidade de outros devires. 

Inextrincáveis, a virtualização e a atualização garantem um verdadeiro 

processo de incessantes mudanças que, por assim dizer, fazem o ―mundo girar‖ num 

fluxo de devir-mundo que devém tudo que nele há, ao mesmo tempo em que tudo 

que há no mundo devém o devir-mundo. Esse processo (o de virtualizar-atualizar) 

põe em causa, inclusive, o entendimento clássico de identidade, que supõe que as 

coisas estejam prontas, acabadas e que, por isso, podem ser identificadas de acordo 

com características, formas e modos de operar fixos e engessados.  

Deleuze (2006, p. 112) afirma que nesse processo de mudanças "nem 

mesmo o singular é aprisionado nos limites do indivíduo‖, pois "o interior é a dobra 

do exterior" (LÉVY, 1996, p. 109). Lévy (1996, p. 109) complementa esse 

pensamento deleuziano quando afirma que a inteligência é atravessada por uma 

dimensão coletiva. Isso porque, para o autor, o que pensa dentro de nós é um 

―conjunto de mundo humano‖, com suas respectivas ―linhas de desejo‖, ―polaridades 

afetivas‖, ―máquinas mentais híbridas‖ e ―paisagens de sentido forradas de imagem‖ 

e não somente ―as linguagens, os artefatos e as instituições sociais‖ com as quais 

lidamos, e por isso: 

 

Agir sobre seu meio, por pouco que seja, mesmo de um modo 
que se poderia puramente técnico, material ou físico, equivale 
a erigir o mundo comum que pensa diferentemente dentro de 
cada um de nós, equivale a secretar indiretamente qualidade 
subjetiva e trabalhar no afeto. Que dizer então da produção de 
mensagens ou de relacionamentos? (LÉVY, 1996, p. 109) 
 

Conclui-se então que, quando agimos sobre o mundo, estamos também 

sendo agidos por ele e, nessa relação, ambos somos afetados pelo devir e ―eis aí o 

nó da moral: vivendo, agindo, pensando, tecemos o tecido mesmo da vida dos 

outros‖ (LÉVY, 1996, p. 109).  
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Nesse sentido, pode-se afirmar que não existem barreiras verdadeiras entre 

dentro e fora. Ao contrário, ambas se constroem inextricavelmente misturadas num 

fluxo de mudanças que não cessa. Por esse motivo, pode-se concordar apenas 

parcialmente com Nelson Job22 (2013, p. 64) que em seu livro Confluências entre 

magia, filosofia, ciência e arte: a ontologia Onírica propõe que Lévy tenha feito o 

movimento contrário ao de Bergson, como um cone de cabeça para baixo:  

 
Figura 7: O Cone Invertido.  (alterado para a sua utilização nesta escrita). 

Fonte: http://cosmoseconsciencia.blogspot.com.br/2009/04/devires.html. Acesso em: 09 mar. 

2014. 
 

De acordo com a figura invertida do cone bergsoniano, Lévy dilata o atual ao 

invés de contrair o virtual. É claro que essa é uma característica da virtualização, 

porém não é somente isso. A virtualização, inseparável da atualização, garante uma 

continuidade que não é contemplada na ilustração acima. Por esse motivo, acredita-

se aqui que o cone invertido não seria a forma mais adequada para ilustrar esse 

movimento de devir outro inerente à virtualização e se propõe à utilização de outra 

figura para este fim, o Anel de Moebius. 

                                                           
22 Professor, psicólogo, doutor e pós-doutorando em História da Ciências, das Técnicas e 

Epistemologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

http://cosmoseconsciencia.blogspot.com.br/2009/04/devires.html
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Figura 8: Anel de Moebius - À esquerda, fotografia de uma fita de moebius; à direita, 
desenho explicativo de como se fazer um Anel de Moebius. 

Fonte: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106687/270066.pdf?sequence=1 e  

http://books.google.com.br/books?id=05lFfzABzcAC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 10 out. 2014. 

 

O Anel ou Banda de Moebius23 é feito a partir da junção das duas 

extremidades invertidas de uma fita, dessa forma suas faces passam a ser ao 

mesmo tempo internas e externas formando um anel que lembra o número oito. 

Trata-se de uma figura em que se processa uma continuidade completa, em que não 

existe interior e exterior, não há frente nem verso, possui um único lado. Um lado 

que, quando percorrido, conduz ao outro. Em seu conjunto, não se pode dizer onde 

é a frente, onde é o alto, onde é o fundo ou o baixo. Não há dentro ou fora. As 

dualidades opostas e excludentes nessa figura passam a ser transições entre 

diferenças.  

Imaginemos então que a fita compreende os modos de ser, virtual e atual. 

Ao fazermos a dobra transformando-a num anel, podemos compará-lo ao processo 

de virtualização-atualização. O Anel de Moebius ilustraria então a passagem 

contínua do virtual ao atual e do atual ao virtual, sem podermos, no entanto, definir 
                                                           
23 Em 1861 o matemático e astrônomo alemão Ferdinand Moebius publicou um trabalho no 

qual explorava as características paradoxais de um objeto. Ele definia esse objeto como 
unilátero e não-direcionável e o intitulou como Fita de Moebius. Essa figura continua 
intrigando, até hoje, os matemáticos, que consideram não terem ainda esgotado o estudo 
de todas as suas possibilidades.  

http://books.google.com.br/books?id=05lFfzABzcAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=05lFfzABzcAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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onde começa um e termina o outro. Dessa forma, podemos apenas entender o 

processo de devir outro via virtualização-atualização, questionando uma noção de 

início e fim e propondo, em seu lugar, o processo de mudança que não finda. 

 

3.2  DEVIRDANÇA 

 

Na dança, se pode falar de devir ao pensá-lo também num processo 

contínuo de mudanças conceituais, estéticas e funcionais. Crê-se aqui que, a dança, 

assim como o rio e o homem de Heráclito, jamais pode ser dançada duas vezes 

exatamente igual. Isso porque, assim como tudo no mundo - pois a própria terra se 

move em torno do sol e se modifica - a dança está em constante processo de 

mudança de uma época à outra, de uma estética à outra, de um corpo a outro; 

sempre haverá diferença, pois sempre haverá atualização. 

Propõe-se aqui que a Dança funcione com uma lógica similar a do Anel de 

Moebius, se virtualizando e atualizando a cada curva e reta, a cada contorno, a cada 

faceta e a cada retorno percorrido no anel, sempre em autocriação. Porém, não 

podemos identificar exatamente onde termina uma dança e começa outra porque 

não existem fronteiras definidas nesse anel. Nele, a Dança se autocria com outras 

formas, outros ritmos e corpos, em outros lugares, para outros objetivos e com 

outras nomenclaturas, sempre a se refazer, a se retroalimentar, se alimentar de 

mundo e em troca o alimentá-lo também.  

A proposta que se segue é a de que, assim como existem diversos devires, 

a exemplo o "devir-vespa da orquídea" (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 26), o 

"devir-animal" (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 19) ou o "devir-vegetal" (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 66), exista também um devir outro na Dança, ou melhor, um 

"devir Dança" propriamente dito. Lévy (1996, p.25) utiliza o termo devir outro para 

explicar que na virtualização, as coisas não acabam em si mesmas, mas interagem, 

interdependem e coexistem no outro. Da mesma forma, propõe-se que, acontece na 

Dança. Ela não nasce e nem morre "puro sangue"24, mas é fruto da interação e da 

                                                           
24 Termo utilizado para identificar animais sem inclusão de nenhum material genético de 

outro animal similar. Ou seja, é um animal de raça ou família e/ou gênero, e/ou espécie 
específica. Puro-sangue são aqueles que provêm de cruzamento de uma mesma espécie, 
com características anatômicas e fisiológicas similares. Nesta escrita estamos utilizando 
esse termo para falar que a dança não é pura, ela é sempre uma mescla de diversas 
danças que a constituem.   
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interdependência de diversas danças, sendo continuamente modificada das mais 

diversas formas possíveis.  

Em constante relação com ela mesma e com o mundo, há sempre uma 

dança anterior e posterior à outra e, mesmo que não possamos identificar quais 

sejam essas danças, sabemos que elas sofrem mudanças via processo de 

virtualização-atualização. Esse processo lega inclusive uma ―memória que a dança 

que tem sobre si mesma‖ (LAUNAY, 2009, p. 91), pois ela é uma ―arte viva‖ (LAUNAY, 

2009, p. 90) e, por isso, se relaciona com ela mesma e também com o que está a sua 

volta. Dessa forma, ela está sempre se fazendo outra e fazendo outros mundos. Não 

só podemos entender os processos coreográficos como formas de devires, mas a 

Dança como um bloco de devir (devirDança), o devir que está entre a dança e a 

dança. 

É como se a Dança, assim como o humano, agisse por um instinto 

condicional de se autocriar. A mudança, nesse contexto, não precisa ser induzida, 

visto que é uma ocorrência natural, ela simplesmente existe na Dança como numa 

rocha que sofre depressões e muda de forma com o passar do tempo e mesmo que 

não possamos ver o momento exato desse acontecimento, podemos propor que é 

esse movimento de emaranhadas mudanças que constitui o devir Dança. Não se 

quer dizer, entretanto, que a dança é uma arte efêmera e sim que ela dura 

mudando.  

 

3.2.1 Original ou cópia?  

 

Muitas vezes, por uma imposição aniquiladora moderna, costumamos 

compreender o novo como inédito, acreditando que uma criação só pode ser assim 

considerada se não advêm de uma criação anterior. Para Isabelle Launay (2009, p. 

92) uma "obra moderna inventa sua origem/originalidade, inserindo-se num contexto 

histórico que transparece mais ou menos" (LAUNAY, 2009, p. 91). Na 

Contemporaneidade, a busca incansável pelo inédito se notabiliza inclusive nos 

editais de incentivo à cultura que, em sua maioria, têm como um de seus principais 

requisitos o ineditismo da obra.    

Isso porque parece haver uma espécie de censura contra o que é 

supostamente igual, ou o mesmo, que legamos da década de 1920 quando, 
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especialmente na Alemanha, notáveis coreógrafos buscavam desenvolver danças 

―originais‖. A cópia de uma dança parece então ter se tornado uma grande vilã que 

põe em cheque inclusive o papel do ―autor-proprietário‖ (LAUNAY, 2009, p. 94) de 

uma obra.  

Launay (2009, p. 94) complementa afirmando que a memória de tais obras 

se mistura à história dos indivíduos e, dessa forma, assegura uma dimensão tão 

desconhecida que, encoberta por um ―lençol preto‖, oculta a última ocorrência da 

citação25 dançada. E nessa relação ―o espectador é então convidado a recitar a 

dança em sua imaginação e fazer funcionar por inteiro a sua memória recente, a fim 

de juntar os fragmentos do que ele viu, aumentando seu potencial para, por sua vez, 

copiar‖.  (LAUNAY, 2009, p. 94).  

O devirDança, nesse contexto, se relaciona com o conceito de repetição de 

Deleuze (2006, p. 92), segundo o autor, não se pode compreender o ser como uma 

pré-existência baseada no princípio do idêntico ou do mesmo. Há sempre diferença 

na repetição, ou seja, dizer que algo se repete é dizer que sempre se diferencia de 

alguma maneira. Dessa forma, o devirDança não deve ser entendido sob a 

concepção da generalização e da generalidade e sim das singularidades sempre 

coletivas, visto que a repetição está sempre ligada à "produção" e não à 

"reprodução"26 de algo.  

Podemos fazer uma analogia entre a ―reprodução‖ de Deleuze e o processo 

de Possível/Real27 de Lévy. Fala-se aí de algo que não devém, que não está 

―sendo‖, simplesmente de algo que ―é‖ e acaba. Não há fluxo de mudança na 

―reprodução‖. Ao contrário, a ―produção‖, que é também repetição, pode ser 

analisada a partir do processo de virtualização-atualização de Lévy, pois nesta, há 

ocorrência de devir (Figura 13). 

 

                                                           
25 Launay (2009, p. 90) define uma citação em dança como o esquecimento da totalidade de 

uma dança e sua transferência para outro contexto. 
26 Deleuze (2006), no seu livro ―Diferença e Repetição‖, relaciona os termos ―produção‖ e 

―reprodução‖ com seu conceito de repetição. Para ele, a repetição ―produz‖ e não 
―reproduz‖.   

27 Ver anteriormente nesta dissertação  
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Figura 9: Esquema Devir/não Devir. 

Fonte: autoria própria 
 

Segundo Deleuze (2006, p. 93) só produzimos algo novo "com a condição 

de repetir uma vez do modo que constitui o passado e outra vez no presente da 

metamorfose". Para o autor, a "repetição é uma condição da ação antes de ser um 

conceito da reflexão [...] o que é produzido, o absolutamente novo, é, por sua vez, 

apenas repetição".  Então, se a dança devir, ela não se ―reproduz‖, apenas se 

―produz‖ ou se repete, e a cópia de uma dança nada mais é do que uma atualização 

de uma atualização de uma atualização ... 

Launay (2009, p. 90) explica que ―no momento do gesto dançado, o passado 

não para de se reconfigurar e de gerar outras figuras ainda não advindas‖, dessa 

forma a dança não ocorre mediante ―transmissão‖, apenas se transforma, transduz, 

traduz e altera de forma inconsciente e inesperada. Em outras palavras, propõe-se 

que a dança ao ser dançada não cessa de se transformar nos corpos dos 

dançarinos, nos sentidos dos espectadores e na passagem da lente de uma câmera 

filmadora ou fotográfica. 

Em resumo, usando termos puramente ―deleuzianos‖, a dança não se 

reproduz; já numa proposta ―lèvyana‖, ela não se realiza e, por fim, em Launay 
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(2009), ela não acontece via ―transmissão‖. Dessa forma, chamemos a atenção para 

o entendimento tradicional de origem/originalidade que podemos relativizar a partir 

dessa afirmação: Atreve-se aqui a dizer que o ―original‖em Deleuze (2006), Lèvy 

(1996) e Launay (2009) não é mais do que um atual advindo de outro atual, ou seja, 

não estamos falando de um ―original‖ pautado na pureza ou virgindade das coisas, 

tampouco numa espécie de big bang28. Uma dança ―original‖ não nasce de uma 

relação imaculada, mas de uma relação intrínseca com o mundo e com ela mesma. 

O ―original‖ pode, inclusive, ser entendido como uma cópia.  

Mas de que tipo de cópia está sendo falado aqui? Uma cópia não seria 

somente um fac-símile29? Para analisá-la, devemos antes nos desvestir dos 

preconceitos que nos habitam para, só depois, tentarmos tirar a cópia do seu lugar 

de maldição. Esta, por sua vez, não é mérito exclusivo da dança, este tema, que 

ainda causa muitas especulações e controvérsias em nosso meio, já foi amplamente 

discutido em outras áreas, como nas artes visuais. 

Latour e Lowe30 (2010, p. 04) defendem a importância da cópia na validação 

de uma obra como sendo original. Para esses autores, a busca obsessiva por 

identificar um original, paradoxalmente, aumenta com a disponibilidade e 

acessibilidade de cópias, ou seja, sem cópias não há originais. 

Os autores discutem sobre o que seria a originalidade de uma obra e 

criticam a atribuição de uma ―alma‖ apenas às obras consideradas originais, 

enquanto as suas respectivas cópias seriam ―apenas fac-símiles‖ vazias e sem valor 

uma vez que jamais poderiam chegar à qualidade misteriosa e mística do original.  

Usemos como exemplo a obra Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, copiada 

desde o século XVI, e, que na Contemporaneidade, encontra-se emoldurada e 

pendurada na parede do Museu do Louvre, na França. O original seria esse quadro, 

hoje,envolvido por uma refrigeração que tenta congelar a ação do tempo sobre a 

tela, sob um espeço vidro ―antifanáticos‖31, com modernos sistemas de segurança, 

que acabam por distanciar público e obra, a ponto de ser possível apenas 

visualização de uma tela lisa e brilhante? Ou uma cópia feita por impressoras a laser 

                                                           
28 De acordo com a cosmologia o Big Bang foi uma gigante explosão que se deu a quinze 

bilhões de anos e que originou toda a vida no planeta terra.  
29 Latour e Lowe (2010, p. 02) usam esse termo para falar de cópia nas artes visuais.  
30 Bruno Latour é professor de Ciências políticas no Institut d'Etudes Politiques de Paris e 

Adam Lowe é um especialista em fac-símiles.  
31 Esse trecho do texto está baseado em elucidações feitas por Latour e Lowe (2010, p. 02) 
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e máquinas fotográficas, que conseguem captar as pinceladas de tinta dadas sobre 

a tela, bem como as marcas do tempo sobre ela?  

Talvez o original seja mesmo aquele pintado por um desconhecido e 

pendurado num quarto de hotel na Itália, onde será observado e tocado pelas 

pessoas que ali se instalarem por certo tempo. Ou acópia de ―Mona Lisa‖, 

recentemente descoberta, por acaso, no Museu do Prado, em Madri, feita 

paralelamente ao trabalho de Da Vinci32, provavelmente por um de seus alunos. 

Seria alguma dessas a obra original?  

 

 
Figura 10: Obra Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci. 

Fonte:http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-
simultaneamente-obra-de-da-vinci.html. Acesso em: 18 fev. 2015. 

 

                                                           
32 Ao que tudo indica, a pintura recentemente encontrada em Prado foi pintada ao mesmo 

tempo em paralelo ao trabalho de Da Vinci. Especula-se que a cópia tenha sido executada 
por um de seus alunos mais destacados, Andrea Salai, que seria talvez um dos amantes 
do mestre. A direção do Prado planeja agora emprestar a segunda Mona Lisa ao Louvre, 
em Paris, para que as duas obras possam ser vistas lado a lado. A cópia sugere uma 
figura feminina mais jovem do que a retratada no original. Fonte: http://g1.globo.com/jornal-
da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-
vinci.html. Acesso: 15 jul. 2014. 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-vinci.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-vinci.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-vinci.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-vinci.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/02/copia-de-mona-lisa-foi-feita-simultaneamente-obra-de-da-vinci.html
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Figura 11: Cópia da Mona Lisa 

Fonte: http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/02/Prado-dopo-restauro.jpg. 
Acesso em: 18 fev. 2015. 

 
 

 
Figura 12: Fotografia da obra Mona Lisa 

Fonte: http://fineartamerica.com/featured/mona-lisa-detail-leonardo-da-vinci.html. Acesso 
em: 18 fev. 2015. 

http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/02/Prado-dopo-restauro.jpg
http://fineartamerica.com/featured/mona-lisa-detail-leonardo-da-vinci.html
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Figura 13: Fotografia da obra Mona Lisa 

Fonte: 
https://www.google.com.br/search?newwindow=1&biw=1920&bih=936&tbm=isch&sa=1&q=

mona+lisa+finestra+casa&oq=mona+lisa+finestra+casa&gs_l=img. Acesso em: 18 fev. 2015. 
 

Nesse contexto, por vezes, a cópia se torna mais interessante do que o 

original e é possível supor que ela seja, na verdade, mais original do que o próprio 

original33. Assim, parece haver uma espécie de descentralização: A―alma‖ do original 

se descola de si e migra para suas cópias. O original se torna então não mais do que 

―uma cópia cara de suas cópias baratas!‖34.  

Por esse motivo, Latour e Lowe (2010, p.04) defendem a importância de não 

se isolar um original de suas cópias, mas pensar no conjunto que faz com que a 

biografia de uma obra se reescreva continuamente. Segundo os autores, uma 

determinada obra de arte deveria ―ser comparada a captação de um rio, com os 

seus estuários, seus muitos afluentes, suas corredeiras dramáticas, suas muitas 

curvas sinuosas e [...] suas várias fontes ocultas‖35. Eles ainda afirmam que:  

 

                                                           
33  Baseado em: ―É possível que a versão de Veneza, embora se afirme claramente se tratar 

de fac-símile seja, na verdade, mais original do que o original de Paris, ela se pergunta?‖. 
Tradução própria para: ―Is itpossible that the Venice version, although it clearly states that it 
is a facsimile, isactually more original than the Paris original, she wonders?‖ (LATOUR; 
LOWE, 2010, p. 03) 

34 Tradução própria para: ―an expensive copy of one of its cheap copies!‖ (LATOUR; LOWE, 
2010, p. 03) 

35 Tradução própria para: ―[…] but to a river's catchment, complete with its estuaries, its 
many tributaries, its dramatic rapids, its many meandering turns and, of course, also, its 
several hidden sources.‖  
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[...] o fenômeno real a ser contabilizado não é uma delimitação 
pontual separada do resto de suas cópias, mas todo um conjunto 
composto por um  - ou vários – original (is) [...] Não é o caso de ―um 
ou‖, mas de ―e,e‖.36 (LATOUR; LOWE, 2010, p. 04). 

 
A esse conjunto de obras afins, ou captação de obras, Latour e Lowe (2010, 

p. 04) dão o nome de ―trajetória‖37, pode ser apresentado, segundo os autores, como 

uma ―cornucópia‖38, no qual o original e suas cópias são compreendidas como um 

aglomerado de versões que, no final das contas, fazem parte de uma mesma 

existência, pautada no conjunto e não no individual. 

 

 
Figura 14: Cornucópiada - trajetória da obra Mona Lisa. 

Fonte: autoria própria. 
  

                                                           
36 Tradução própria para: the real phenomenon to be accounted for is not the punctual 

delineation of one version divorced from the rest of its copies, but the whole assemblage 
made up of one —or several— original(s) […]It is not a case of "either or" but of  "and, and". 

37 Tradução própria para: “trajectory” 
38 A fim de dar uma primeira forma à noção abstrata da trajetória, Latour e Lowe (2010, p.04) 

invocam o antigo emblema de uma cornucópia: o chifre de cabra retorcido com uma ponta 
afiada, na qual o original tem uma boca larga que gera um número infinito de riquezas 
(tudo graças a Zeus). 
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Recentemente, uma polêmica da dança se espalhou pelas redes sociais do 

mundo inteiro. A hipótese é a que a cantora pop Beyoncé teria plagiado as 

coreografias Rosas danst Rosas39 (1983) e Achterland40 (1990) da coreógrafa belga 

Anne Teresa de Keersmaeker41 para o vídeoclipe da música Countdown42. Em 

nota43,a assessoria da diretora da companhia Rosas afirmou não ter sido consultada 

e nem ter fornecido nenhuma autorização à Beyonce e, por isso, solicitou que o 

advogado da companhia entrasse em contato com o agente da artista. 

 

 
Figura 15: Foto de vídeo de Beyoncé e Anne Teresa de Keersmaeker. 

Fonte:  http://blog.opovo.com.br/popssauro/coreografa-responde-as-acusacoes-de-plagio-a-
beyonce. Acesso em: 18 fev. 2015. 

 

Longe de querer discutir questões éticas ou criminais relacionadas ao plágio, 

a intenção aqui é, seguindo a lógica do devirDança, refletir se seria coerente acusar 

Beyoncé de ter cometido o ―crime‖ da cópia? Que tipo de dança é essa, proibida? 

                                                           
39 Ver trecho do vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis. Acesso em: 18 

fev. 2015 
40 Ver trecho do vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=Oe7sAIOks0k. Acesso em: 18 

fev. 2015 
41 Vide vídeo editado pela Studio Brussel em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3HaWxhbhH4c&feature=player_embedded. Acesso em: 
18 fev. 2015 

42 Ver clipe em: https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns. Acesso em: 18 fev. 2015 
43 10/2011 JAMES C. MCKINLEY JR. em Arts Beat:  The culture at large. Fonte: 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/10/10/beyonce-accused-of-plagiarism-over-video/ 
Acesso em: 18 fev. 2015 

http://blog.opovo.com.br/popssauro/coreografa-responde-as-acusacoes-de-plagio-a-beyonce/
http://blog.opovo.com.br/popssauro/coreografa-responde-as-acusacoes-de-plagio-a-beyonce/
https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis
https://www.youtube.com/watch?v=Oe7sAIOks0k
https://www.youtube.com/watch?v=3HaWxhbhH4c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/10/10/beyonce-accused-of-plagiarism-over-video/
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Acaso não é um processo natural da dança se repetir mudando, mesmo que 

sutilmente? 

A polêmica que envolve o Countdown parece, em parte, uma das discussões 

trazidas por Latour e Lowe (2010, p.04), quando os autores enfatizam a importância 

de se reconhecer a ―trajetória‖ de uma obra de arte para mover uma pergunta que 

eles consideram discutível (é um original ou apenas uma cópia) para outra que 

consideram decisiva: é bem ou mal copiada? Segundo os autores, a importância 

atribuída à segunda questão se dá porque a qualidade, conservação, manutenção, 

sustento e apropriação do original depende inteiramente da distinção entre boa ou 

má cópia. 

Sobre a cópia de Beyonce, a própria Keersmaeker diz em entrevista ser 

―interessante quando se trata de entretenimento‖44: 

 
―[...] de um lado, estou contente que Rosas danst Rosas  possa ter 
alcançado uma audiência em massa que uma apresentação de 
dança poderia nunca conseguir, mesmo com toda sua popularidade 
no mundo da dança desde os anos 80. E, Beyoncé não é a 
pior copyart, ela canta e dança muito bem, e tem bom gosto!‖45 
 

Mas o que ela diria de tantas outras cópias de suas coreografias, algumas 

feitas por artistas anônimos de companhias pequenas, outras por artistas 

independentes e algumas tão fragmentadas que não se pode provar o plágio? Ainda 

temos que lembrar que muitas delas, como pode ser o caso dessa cantora pop, não 

se tratam de uma cópia simplesmente, mas de uma cópia da cópia, ou da cópia de 

um vídeo de uma dança. Talvez o sucesso do trabalho ―Rosas danst Rosas‖, criado 

há mais de trinta anos, se deva também a uma cópia, que é a sua versão em filme 

realizada por De Mey (1997) e as redes digitais que possibilitam que a dança circule 

universalmente, se tornando mais acessível.   

Tal polêmica acabou incitando, em julho de 2013, o projeto Fabuleus Rosas 

Remix, no qual, a companhia de dança belga convidou a todos para dançar sua 

                                                           
44 Tendo como referência o trecho do texto de Latour e Lowe (2010, p.04): ―What we want to 

do in this paper is to specify the trajectory or career of a work of art and to move from one 
question that we find moot ("Is it an original or merely a copy?") to another one that we take 
to be decisive, especially at the time of digital reproduction: "Is it well or badly reproduced?" 
The reason why we find this second question so important is because the quality, 
conservation, continuation, sustenance and appropriation of the original depends entirely 
on the distinction between good and bad reproduction.‖  

45 Tradução de Maíra Spanghero. Fonte: 
https://mairaspanghero.wordpress.com/tag/beyonce/. Acesso em: 15 jul 2015  
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própria versão de Rosas danst Rosas. Os interessados deveriam fazer um vídeo e 

enviar para uma plataforma on-line criada especificamente para este fim. Duzentos e 

cinquenta vídeos foram enviados46 e projetados em telas emolduradas durante a 

exibição ao vivo de "Rosas danst Rosas" em Bruxelas, em outubro de 2013.  

É fato que Rosas danst Rosas criou terreno fértil para o universo da dança 

contemporânea, caso contrário, não haveria tantas cópias. Mas, por outro lado, se 

tantas cópias não tivessem sido feitas, tal obra talvez não teria sido carimbada como 

original. O que nos leva a refletir sobre a qualidade de tais cópias: imaginemos 

escutar a música de um ótimo cantor sendo interpretada por um péssimo cantor, que 

é totalmente desarmonioso, ninguém iria querer copiar algo tão ruim! 

Sobre o fato de Countdown fazer parte da ―trajetória‖ de Rosas danst Rosas 

não há dúvidas, e analisando tal cópia como sendo boa ou ruim (dentro de sua 

proposta comercial), as oitenta e cinco milhões (aproximadamente) de visualizações 

do Videoclipe na internet47 podem responder. Quanto às contribuições ou prejuízos 

dados involuntariamente por Beyoncé à coreografia de Keersmaeker: Nada mais 

importante do que o atestado de sua fertilidade! O que reforça a originalidade de 

Rosas danst Rosas e desencadeia cada vez mais cópias. E nesse fluxo: 

 
A palavra "cópia" não precisa ser tão depreciativa, uma vez que 
deriva etimologicamente da palavra "copiosa", e, portanto, designa 
uma fonte de abundância. Não há nada inferior numa cópia, é 
simplesmente uma prova de fecundidade48. (LATOUR; LEWE, 2010, 
p. 05) 
 

Todavia, não podemos esquecer que a dança devém e, se ela devém, 

Rosas danst Rosas não começa em si. Pode-se dizer que se trata também de uma 

cópia, mas de uma cópia cuja origem não podemos saber exatamente, apenas 

especular, deduzir, analisar. É como se perguntar, por exemplo, se a Mona Lisa 

original não seria talvez o sorriso de Lisa Gherardini49, enquanto a pintura de Da 

Vinci seria uma cópia bem feita desse sorriso enigmático.  

                                                           
46 Ver prévia dos filmes apresentados por "RE: ROSAS, o trailer" em: 

.https://www.impulstanz.com/en/news/ e os vídeos na integra em: 
www.rosasdanstrosas.be. Acesso em: 15 jul. 2015 

47 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns. Acesso em: 15 jul. 2015  
48 Tradução própria para: the word "copy" does not need to be so derogatory, since it comes 

from the same etymology as "copious," and thus designates a source of abundance. There 
is nothing inferior in the notion of a copy, simply a proof of fecundity. 

49 Lisa Gherardini (Florença, 1479-1551) também conhecida como Lisa del Giocondo, Lisa di 
Antonio ou Mona Lisa, foi um membro da família Gherardini da Toscana. Há especulações 

https://www.impulstanz.com/en/news/
http://www.rosasdanstrosas.be/
https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns
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Na concepção do devirDança, paradoxalmente, toda cópia é um original e 

todo original é, por sua vez, uma cópia. Dessa forma, conclui-se que o plágio não 

existe no devirDança: ―Fica estabelecido que todas as obras são a obra de um único 

autor atemporal e anônimo[...]‖. (LAUNAY. 2009, p. 99) 

 

3.2.2 A dança e o tempo: há sempre um “original” antes e depois do “original” 

 

Enquanto Latour e Lowe (2010) se preocupam em identificar a ―trajetória‖ de 

uma obra e designar uma boa ou má cópia, o desafio de Launay (2009, p.92) está 

mais em mostrar na dança seu incessante diálogo com sua própria história.  

Para Launay (2009, p. 95) interessa constatar a primeira atividade 

constitutiva da história de uma pessoa para afirmar que a dança é uma ―prática 

gestual‖, que constitui uma cultura gestual da dança. Segundo Launay (2009, p.95), 

muitas vezes, inconscientemente, ―imitamos nossos semelhantes (voz, movimento 

atitude, postura, modo de andar) ‖ e, dessa forma, com o passar do tempo nos 

estreitamos ―num diálogo tônico e postural‖ e a história desse estreitamento é aquilo 

que constitui uma ―cultura gestual‖. Assim, para a autora:  

 

Citar e copiar, enquanto atividades que recorrem à imitação, 
implicam uma relação com a alteridade, uma experimentação do 
gesto do outro. Procurando semelhança, algo do outro que se pareça 
conosco, tentamos fazer com que ele chegue a nós, mas 
inversamente, agimos também sobre ele, e é possível medir os 
desvios desse processo. (LAUNAY, 2009, p. 95) 

 

O que significa dizer que quando imitamos o gesto do outro, ele passa a ser 

compartilhado. O gesto não é mais aprisionado nos limites do singular e o imitador 

revela aquilo que acreditamos ser inimitável, apontando nosso ―idiotismo gestual‖, 

pois ―aquilo que nos designa, nos distingue sem nos pertencer‖. (LAUNAY, 2009, p. 

95) E dessa forma: 

 
Há tantos gestos quanto há cidades de bailarinos. As coreografias se 
tornam assim, pedaços de um vasto conjunto coletivo chamado 
dança e formam um corpus que pertence a todos e no qual todos 
podem reconhecer. Se a cópia e a dublagem parecem o oposto da 
dança (copiar não é criar), elas são, ainda assim, sua definição. No 

                                                                                                                                                                                     
de que seu nome tenha sido dado à obra Mona Lisa, de Da Vinci, e que a própria tenha 
posado para tal artista.  
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fundamento de toda criação existe um gesto precedente. (LAUNAY, 
2009, p. 99) 

 

A partir daí podemos investigar a hipótese de que só se cria uma dança 

totalmente nova, ou original, com a condição primeira de imitar gestos de uma dança 

anterior. Todavia, nem sempre se trata de algo consciente, pois se sabe hoje que o 

esquecimento é um dos fatores primordiais da memória. Sem a seleção natural do 

que seria mais relevante de ser lembrado ou esquecido, não teríamos a capacidade 

de pensar. Mas o fato de esquecermos não significa que as lembranças não estejam 

em nossa memória.  

O fato é que a memória em Launay (2009, p. 89) não é mais aquela de 

Bergson, na qual dávamos um salto no passado para trazer as lembranças imagens 

para o presente, como numa central telefônica, mas ―indica um processo complexo 

de reinvenção perpétua do passado no presente‖. 

Como uma matrioska50, uma criação em dança está sempre contida dentro 

de outra, de outra e de outra. Revelando, assim, o que já foi constatado na história 

das artes e da literatura e que deve valer também para a história da dança: ―não há 

oposição verdadeira entre o inédito e o já dito‖ (LAUNAY, 2009, p. 95) 

 

 
Figura 16: Matrioskas.  

Fonte: http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-matrioskas-as-
bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye. Acesso: 28/02/2015 

                                                           
50 Matrioskas são tradicionais bonecas russas feitas de madeira e com múltiplas figuras no 

seu interior, ou seja, a mesma boneca em tamanhos diferentes e que encaixam umas 
dentro das outras. Fonte: http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-
matrioskas-as-bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye. Acesso em: 28 fev. 2015. 

http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-matrioskas-as-bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye
http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-matrioskas-as-bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye
http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-matrioskas-as-bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye
http://educacao.umcomo.com.br/articulo/qual-e-a-historia-das-matrioskas-as-bonecas-russas-6266.html#ixzz3TSkEo2Ye
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Se a questão da memória e do esquecimento se faz tão importante para a 

história da dança, não poderíamos deixar de nos perguntar: afinal, qual o tempo do 

devirdança? O passado não é apenas aquele que passa e se define por uma 

identidade fixa, o presente não é efêmero e o futuro ―não pertence a Deus‖51! 

Para Launay (2009, p.89) o esquecimento é uma oportunidade para a 

história da dança ser repensada, no sentido de que não só o que é lembrado, mas 

também o que é esquecido pode proporcionar o trabalho com um novo modelo de 

tempo não ―cronolimitado”. Nesse modelo de tempo, o tríplice passado, presente e 

futuro formam uma unidade e, assim, se constitui o tempo do devirDança, por 

exemplo: Caminhando ao futuro, eu lembro do passado e revejo o que eu sou na 

perspectiva do que eu fui. Consigo então estabelecer uma continuidade entre as 

vivências fragmentadas da minha existência.  

Quando voltamos ao passado para pensá-lo não podemos esquecer que 

estamos caminhando rumo ao futuro, presentificando o passado com vistas no 

porvir. Nesse movimento, que constitui um nó de tendências e coerções, reside o ato 

de atualizar. Assim, danças passadas possuem a capacidade de se virtualizar 

tornando-se potências criadoras. Resumindo, numa ativação da imaginação 

histórica, a partir de materiais frequentemente julgados indignos, o ―ultrapassado 

opera com toda sua potência, liberando matéria-prima para lançar novos desafios à 

dança contemporânea. ‖ (LAUNAY, 2009, p. 100) 

Eis aí o motivo pelo qual não podemos separar a dança por cópia ou criação 

no sentido restrito que o dicionário de língua portuguesa define esses dois termos. A 

inovação geralmente atribuída a uma criação é também elemento primordial de uma 

cópia e, em via oposta, a imitação que constituí uma cópia produz material para uma 

criação. Ambos os termos são fundamentalmente produtos de virtualizações e, 

portanto, cópia e criação em dança são nada mais que atualizações em dança. A 

diferença está, pois, na maneira com que nos apropriamos de determinado objeto. 

Vejamos abaixo, algumas atualizações do balé O lago dos Cines (1877): 

 

                                                           
51 Elucidação própria com liberdade poética. 
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Figura 17: O Lago dos Cines 1877 e 1895. Em ordem: Anna Sobeshchanskaya, primeira 

bailarina do Bolshoi, na estreia de 1877 e Pierina Legnani como Odette no Teatro Mariliinski 
(1895). 

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI211237-15230,00-
O+CISNE+NEGRO+E+UM+COPO+DE+COLERA+A+MAQUINA+DO+TEMPO+PARTE.html 

Acesso em: 13 jul. 2014. 
 

 
Figura 18: O Lago dos Cisnes 1901. Adelaide Giuri como Odette e Mikhail Mordkin como 

Príncipe Siegfried em montagem de O Lago dos Cisnes de 1901 no Teatro Bolshoi, Moscou. 
Fonte: http://www.losteagle.co.uk/imperial-russian-ballet.html. Acesso em: 13 jul. 2014. 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI211237-15230,00-O+CISNE+NEGRO+E+UM+COPO+DE+COLERA+A+MAQUINA+DO+TEMPO+PARTE.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI211237-15230,00-O+CISNE+NEGRO+E+UM+COPO+DE+COLERA+A+MAQUINA+DO+TEMPO+PARTE.html
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Figura 19: O Lago dos Cisnes 2013. O Lago dos Cisnes interpretado pela Russian 

Classical Ballet, dirigido por Evgeniya Bespalova, Versão de 2013. 
Fonte:http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=details&id=835%3Alago-dos-cisnes-
russian-classical-ballet&option=com_eventlist&Itemid=132&lang=pt. Acesso em: 13 jul. 

2014. 
 
 

 
Figura 20: O Lago dos Cisnes por Matthew Bourne. Foto da versão de O Lago dos 

Cisnes feita, em 1995, por Matthew Bourne. 
Fonte: http://acarolmendes.blogspot.com.br/2010/10/swan-lake-do-matthew-bourne.html 

Acesso em: 13 jul. 2014. 
 

http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=details&id=835%3Alago-dos-cisnes-russian-classical-ballet&option=com_eventlist&Itemid=132&lang=pt
http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=details&id=835%3Alago-dos-cisnes-russian-classical-ballet&option=com_eventlist&Itemid=132&lang=pt
http://acarolmendes.blogspot.com.br/2010/10/swan-lake-do-matthew-bourne.html
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Figura 21: O Lago dos Cisnes por Peter Martins e Darren Aronofsky. Em ordem: 

Adaptação cinematográfica animada Barbie: Lago dos Cisnes, por Peter Martins em 2003. 
Filme Cisne Negro, produzido por Darren Aronofsky, estreia em 2011. Ambas são 

produções inspiradas no Balé O Lago dos Cisnes de Petipa. 
Fonte: http://www.submarino.com.br/produto/245539/dvd-barbie-lago-dos-

cisnes?DCSext.recom=Neemu_Produto_viu-comprou&nm_origem=rec_produto_viu-
comprou&nm_ranking_rec=1. Acesso em: 13 jul. 2014. 

 

O Lago dos Cisnes foi uma composição musical produzida entre 1875 e 

1976 por Tchaikovsky, estrelada cenicamente em 1877 por Anna Sobeshchanskaya 

(figura 17), então primeira bailarina do Bolshoi. Em 1895 Marius Petipá52 atualizou 

essa primeira versão e, dessa vez, a peça foi estrelada pela bailarina Pierina 

Legnani (figura 17). Há registros que descrevem o fracasso da primeira versão 

dessa peça, coreografada por Julius Reisinger e, por esse motivo, ao montar a 

segunda versão, Petipá não teve a intenção de manter total fidelidade com a obra do 

coreógrafo. A coreografia foi modificada, mas o enredo e a composição musical da 

versão anterior foram mantidos. 

Em via oposta, a atualização de O Lago dos Cisnes em montagem com a 

bailarina Adelaide Giuri (figura 18) e a atualização da Russian Classical 

Ballet53(figura 19) tiveram como objetivo, manter a maior fidelidade possível com a 

                                                           
52 Marius Petipá nasceu em Marselha, em março de 1818, e morreu em São Petersburgo, 

em Julho de 1910. Petipá foi o máximo expoente na era do balé clássico e chegou até a 
revolução de Diaghilev. Durante o reinado do Balé Imperial Russo, ele compôs 54 novos 
balés, reconstruiu 17 balés antigos e fez as danças para 35 óperas. Petipá teve uma das 
mais notáveis carreiras de toda história do balé e constituiu influência máxima sobre aquilo 
que se convencionou chamar balé clássico. (FARO, 2004, p. 73). 

53 Companhia de dança Russa. 

http://www.submarino.com.br/produto/245539/dvd-barbie-lago-dos-cisnes?DCSext.recom=Neemu_Produto_viu-comprou&nm_origem=rec_produto_viu-comprou&nm_ranking_rec=1
http://www.submarino.com.br/produto/245539/dvd-barbie-lago-dos-cisnes?DCSext.recom=Neemu_Produto_viu-comprou&nm_origem=rec_produto_viu-comprou&nm_ranking_rec=1
http://www.submarino.com.br/produto/245539/dvd-barbie-lago-dos-cisnes?DCSext.recom=Neemu_Produto_viu-comprou&nm_origem=rec_produto_viu-comprou&nm_ranking_rec=1
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obra de Petipá. Enquanto que a atualização de Matthew Bourne (figura 20) não era 

mais do que uma dança, cuja estética estava bem distante da obra em questão, mas 

ainda continha elementos que claramente revelava o ponto de partida de tal obra. O 

Lago dos Cisnes ainda se atualizou em animação infantil com Barbie: Lago dos 

Cisnes (figura 21), por Peter Martins e, em cinema, com Cisne Negro (figura 21) por 

Darren Aronofsky.  

Essas obras são alguns exemplos de como uma obra de dança pode se 

reinventar, se atualizando de formas tão distintas (incluindo as obras que não são 

espetáculos, mas filme e animação, por exemplo). Cada uma com seus objetivos 

que podem variar entre se manter o mais próximo ou mais distante da obra ―original‖.   

Falando em origem, a partir desse ponto da escrita faremos o uso do termo 

―original‖ (e seus derivados) para designar o ponto de partida de um objeto de 

análise. Nessa perspectiva, O lago dos Cisnes de Reisinger se torna o―original‖, não 

porque caiu pronta do céu, mas porque foi eleita para análise neste trecho da 

escrita. Ou seja, outros originais fundiram-se para compô-la.  

Processo semelhante ocorreu no caso de, por exemplo, Petipá que criou 

uma série de balés de repertório repetidos até os dias de hoje. Não foi de forma 

instantânea que ele montou seu primeiro balé, antes disso, muito se passou na 

história da sua vida, na história da dança e na história do mundo.  

Filho de pai bailarino e de mãe atriz54, esse artista começou a aprender 

dança aos sete anos e aos dezesseis já era primeiro bailarino em Nantes, onde 

começou a montar seus primeiros balés. Certamente, sua história com a dança 

influenciou suas obras, mas não podemos deixar de enfatizar, que antes de Petipá, 

o balé foi romântico, de corte e balleto. Antes de existir o balé, o ser humano da pré-

história já dançava55.  Há especulações, mas é tarefa impossível tentar desvendar, 

com precisão, a primeira forma da dança. 

Os trinta e dois fouettès56 e o equilíbrio de uma bailarina nas pontas dos pés 

também podem ser exemplos de gestos57 considerados, contemporaneamente, 

                                                           
54 Petipá era filho do bailarino e professor Jean-Antoine Petipá e de uma atriz chamada 

Victorine Grasseau. (FARO, 2004, p 73)  
55 Há registros de pinturas rupestres, nas cavernas de Lascaux, de figuras pré-históricas de 

homens dançando. (FARO, 2004, p.13)  
56 Passo comum no Balé Clássico da Contemporaneidade. Caracteriza-se pela execução de 

trinta e dois giros contínuos sobre a ponta de um só pé.  
57 Segunda Launay (2012) a dança é uma arte gestual. 
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essenciais num espetáculo de balé, mas desde a era do balé romântico até o 

apogeu do balé clássico eram considerados acrobacias circenses que contrapunham 

a elegância essencial de tal dança. A própria Ana Pavlova se recusava a executar 

Fouettès, visto que este, era considerado por ela, "um passo acrobático indigno de 

sua categoria de estrela do balé" (FARO, 2004, p. 75). 

Ao vocabulário do balé, se incorporaram novos gestos vindos de outras 

técnicas (como exemplo: as levantadas soviéticas) ao mesmo tempo em que a 

modernização dos trajes deu mais liberdade aos bailarinos, fazendo com que eles se 

movimentassem de outras maneiras (FARO, 2004, p. 75). 

Com Diaghilev58, Chopiana transformou-se em Les Syphides e Eunice em 

Cleópatra. Arminda ganhou novos cenários e figurinos e as óperas do Príncipe Igor 

foram compartimentalizadas (FARO, 2004, p. 83). Isadora Duncan modernizou o 

balé e as dançarinas modernas deram um novo caminho à história da dança rumo 

ao Contemporâneo.  

O fato, seguindo conceitos puramente cosmológicos - tudo que existe 

sempre existiu e nunca vai acabar -, é que tudo sempre vem de algum lugar ou de 

alguma coisa, pois tudo está em movimento, transformando-se, mesmo que essas 

transformações não sejam visíveis aos nossos olhos.  Até a rocha mais firme ganha 

depressões com o passar do tempo, a própria terra está em constante movimento e 

transformação. Então como poderia ser diferente com a dança? Não se trata de 

magia ou ilusão, tampouco de uma imitação de devir, mas de um modo de existir 

sempre em processo com e no mundo.  

 Um devir que é alimentado por uma série de virtualizações e atualizações 

que ultrapassam inclusive o alcance da memória cerebral humana. Nesse sentido, é 

no tempo, não no do relógio, ―cronolimitado‖, mas na duração Bergsoniana59 que a 

dança se conserva em devir, mas num "devir que dura". Duração esta que só 

podemos virtualizar-atualizar "devindo"60 dança.  

Dessa maneira, assim como Lévy (1996) questiona a identidade clássica 

através do conceito de devir outro, pode-se por em causa também o entendimento 

de identidade na dança. Pois nenhuma dança é pura, elas são sim todas híbridas, 

                                                           
58 Serguey Diaghilev foi um bailarino e coreógrafo, membro da nobreza Russa, que 

revolucionou a história do balé. (FARO, 2004, p. 82) 
59 O tempo em Bergson, ou o que ele também chama de duração, é algo contínuo, algo que 

não podemos experimentar porque quando o cronometramos, ele se torna outro. 
60 Devir em dinâmica 
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construídas como num playmobil61, peça pôr peça até chegar a uma forma final que, 

por sua vez, também é móvel, visto que pode ser desmontada e remontada 

inúmeras vezes e de várias maneiras.  

Por esse motivo, propõe-se aqui que se fale não mais em identidade da 

dança, pois isso seria afirmar que a dança existe engessada em padrões fixos e 

imutáveis, negando o devir inerente a ela, mas como devirDança. Pois ela é formada 

ao longo do tempo através de processos de virtualizações e atualizações, 

permanecendo inacabada, sempre "em processo", sempre "em formação" envolta a 

um contínuo fluxo de mudanças. 

 

3.2.3  A dança em rede ou um processo rizomático 

 

Se o mapa metafórico da ―trajetória‖ de Latour e Lowe (2010) pode ser 

traduzido como uma ―cornucópia‖ (figura 14), o de Launay (2009) parece ser uma 

rede na qual os gestos que constituem o universo da dança estão emaranhados. Em 

rede, a história da dança não se conta de forma homogeneizada (de trás para 

frente), mas pertence a um campo de estudo em dança voltado para ―uma história 

dos devires das obras coreográficas e à heterocrônia que as organiza‖ (LAUNAY, 

2009, p. 89). 

Mas que tipo de rede se traz aqui para ilustrar a fala de Launay (2009)?  

Sabe-se que, em algumas áreas do conhecimento, uma rede pode se constituir 

também numa relação exclusivamente hierárquica, na qual não há espaço de trocas 

de informações, nem de construção de conhecimento coletivo ou de links que não 

sejam de um para todos. Alguns estudiosos, em contrapartida, desclassificam 

situações nas quais não há múltiplas conexões de nodos como sendo uma rede, 

como por exemplo, o professor Augusto de Franco (2008) que acredita ser mais 

correto chamar de rede apenas as configurações que garantem uma abundância de 

conexões e de não-rede as configurações hierárquicas. Para ele:  

 
O termo rede é aplicado corretamente a configurações onde há 
multiplicidade de caminhos (abundância). Não costumamos usar a 

                                                           
61Playmobil é uma linha de brinquedos criada por Hans Beck (1929 - 2009) em1974 e 

vendida mundialmente a partir de 1975. A linha consiste em pequenos bonecos com partes 
móveis e uma série de objetos, veículos, animais e outros elementos com os quais esses 
bonecos irão se integrar, compondo vários cenários, sempre dentro de uma temática 
específica. 
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palavra rede para designar hierarquias (caracterizada pela escassez 
de caminhos), a despeito de sacrificarmos com isso o rigor 
matemático (para qual todos os sistemas de modos e conexões 
devem ser notados como redes independente do grau de 
distribuição).  (FRANCO, 2009, p. 14) 

 
Foi Franco (2009, p. 16) também quem apontou Baran (1964) como sendo 

um dos primeiros estudiosos a tentar diferenciar, através de um diagrama, as 

palavras: centralização, descentralização e distribuição.  

Munidos com a informação de que, estruturalmente, uma rede se constitui 

de conexões (linhas) e nodos (seriam o resultado do encontro entre uma linha e 

outra), podemos observar o diagrama de Paul Baran (figura 22) e perceber que há 

três figuras expostas e que elas apresentam a mesma quantidade de nodos 

respectivamente colocados na mesma posição. Existe, pois, uma diferença entre as 

linhas, ou conexões móveis, que ligam esses nodos. Por isso pode se deduzir que 

Baran não está interessado em enumerar a quantidade de nodos gerados a partir 

das conexões das linhas, mas em identificar uma topologia de rede, o que muito nos 

interessa para entendermos posteriormente o modo de se organizar do devirDança.  

 

 

 
Figura 22: Diagrama de Paul Baran. 

Fonte: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2006/RM3420.pdf. 
Acesso em: 03 mar. 2015. 

 



60 
 

 
 

O diagrama acima ilustra três situações distintas: a figura ―A‖ apresenta uma 

configuração centralizada, na qual um único nodo passa informações para todos os 

outros. Nesta, a comunicação acontece verticalmente em sistema rígido de 

hierarquia. A figura ―B‖ apresenta uma configuração descentralizada, na qual a 

informação parte de mais de um nodo, o que indica, ao contrário do que muitos 

pensam, uma multicentralização e não uma configuração sem centro. A figura ―C‖ 

apresenta uma configuração distribuída. Nela, não é possível identificar um centro, 

pois todos os nodos estão interligados de alguma maneira. Trata-se de uma 

desconstrução das hierarquias (na exata medida dos seus graus de distribuição). A 

rede centralizada parte de um princípio básico que é ―de um para todos‖, a 

descentralizada ―de alguns para alguns‖ e, finalmente, a distribuída contempla uma 

organização de ―todos para todos‖.   

Na perspectiva do devirDança pode-se dizer que rede compreende o modo 

como a dança se comunica, se desenvolve e se organiza para além de um espaço-

temporal determinado. Tem a ver com o modo com que a dança tece suas relações 

com ela mesma e com o mundo, num fluxo contínuo de autocriação. 

O interesse aqui não reside em olhar para a Dança em rede para identificar 

exercícios de poder de uma dança sobre a outra, nem tampouco em enumerar, em 

termos restritamente matemáticos, o maior ou menor número de nodos e conexões 

de uma e outra rede, mas de pensar o devirDança como uma ―rede distribuída‖. Esta 

se auto-organiza em fluxo de mudanças e, nesse emaranhado de conexões móveis, 

a virtualização exerce papel fundamental na formação de novos nodos.  

Exportando tais pressupostos, propõe-se que os nodos são nada mais do 

que os atuais, enquanto as linhas são a representação do universo virtual. Juntos, 

os modos de ser (atual e virtual) constituem uma rede que se distribui e se 

dissemina com a incessante dinâmica de mudança de um para o outro. Ou seja, o 

virtual (linha) ao se atualizar se transforma em atual (nodo), mas é a virtualização 

quem garante o fluxo quando o atual (nodo) ao se virtualizar se transforma em virtual 

(linha).  
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Figura 23: Diagrama de rede virtual-atual. 

Fonte: autoria própria. 
 

Ora! Mas não seria a rede composta só por linhas, sendo os nodos apenas a 

representação do encontro de uma linha e outra? Se a rede é composta apenas por 

linhas, seria ela toda virtual? Se fosse assim, como saberíamos das mudanças? O 

que da rede estaria materialmente presente no mundo? Essas perguntas parecem 

nos levar novamente ao encontro de Bergson (1999, p. 186) que acreditava que o 

tempo não poderia ser dividido com os ponteiros de um relógio e, 

consequentemente, a ocorrência do devir era inapreensível ao ser humano, uma vez 

que poderíamos perceber apenas os seus ―diques‖ (atuais).  

Tudo que existe, incluindo a dança, seria então virtual? A sugestão é que 

quebremos o ovo62 para que as membranas que envolvem cada parte dele se 

rompam tornando-o corpo sem barreiras. O que se quer sugerir com isso é que não 

pensemos a rede de forma dualista (ponto ou linha, virtual ou atual), mas como 

processo que tem como princípio básico a multiplicidade. Aqui, ―o que é?‖ é menos 

                                                           
62  Refere-se ao conceito de corpo sem órgão de Deleuze e Guattari (2011). 
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importante do que o ―como?‖ e, dessa forma, olhemos para a o devirDança como 

uma rede que se constitui rizomaticamente.  

 

 
Figura 24: Ilustrações de rizoma na botânica.  

Fonte: http://www.taringa.net/posts/imagenes/18119588/Las-cosas-mas-grandes-en-el-
Universo.html. Acesso em 19 abr. 2015 

 

Extraído da botânica, o rizoma63 em Deleuze e Guattari (2011) nada mais é 

do que ―aliança‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 22). Diferente da árvore, que seria 

―filiação‖, um rizoma não começa e nem conclui. Ele é o ―entre‖, o ―meio‖, o ―sendo‖, 

o ―platô‖64 sempre em fluxo de mudança e movimento. Dessa forma, não pode ser 

descrito como sistema ordenado de passagens, mas como um composto de vias, 

desvios, caminhos secretos, arbustos no seu sentido mais amplo, um labirinto sem 

                                                           
63 Na botânica, trata-se por rizoma certos tipos de caules de plantas que crescem 

horizontalmente e são quase sempre subterrâneos, mas também podem ser aéreos. O 
rizoma do lírio e da bananeira é subterrâneo, mas certos fetos desenvolvem rizomas 
parcialmente aéreos. Alguns rizomas, como em várias espécies de capim (gramíneas), 
servem como órgãos de reprodução vegetativa ou assexuada, desenvolvendo raízes e 
caules aéreos nos seus nós. Em outros casos, o rizoma pode servir como órgão de reserva 
de energia na forma de amido, tornando-se tuberoso, mas com uma estrutura diferente de 
um tubérculo. (FERREIRA, 2008, p. 31) 

64 ―Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs. ‖ 
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 44)  

http://www.taringa.net/posts/imagenes/18119588/Las-cosas-mas-grandes-en-el-Universo.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/18119588/Las-cosas-mas-grandes-en-el-Universo.html
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começo nem fim e sem nenhum fio de Ariadne65, Rumpelstiltskin66,ou Minotauro no 

centro67. Segundo os autores, rizoma é devir, devir é rizoma.  

Deleuze e Guattari (2011), a fim de nos convencerem de sua tese, tratam de 

enumerar, em seu livro Mil Platôs, seis princípios do rizoma. O que se propõe aqui é 

aproximar o conceito de rizoma à noção de devirDança por meio desses princípios. 

O que é totalmente possível, visto que de acordo com os próprios filósofos da 

diferença, o que está em questão no rizoma é uma relação com a sexualidade, ―com 

o animal, com o vegetal, com o mundo, com a política, com o livro, com as coisas da 

natureza e do artifício‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 44). O rizoma envolve todas 

as formas de devir, pois nele há o melhor e o pior: ―a batata e a grama, a erva 

daninha. Animal e planta, a grama é o capim-pé-da-galinha. ‖ (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 22).  

Essa primeira reflexão nos leva a 1ª e a 2ª características do rizoma, ―o 

princípio de conexão e de heterogeneidade‖, na qual qualquer ponto de um rizoma 

pode e deve ser conectado a qualquer outro. Se tratando do devirDança, 

rizomaticamente, cada linha de uma rede de dança não remete exclusivamente a 

ela, mas ―cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de 

codificações muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc.‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 22). 

Cada dança opera uma cadeia semiótica, como um tubérculo que aglomera 

atos diversos, gestuais, mas também, linguísticos, perceptivos, cognitivos, mímicos: 

Não existe uma dança que comece e acabe em si, nem um tipo universal de dança, 

nem um modus operandi ideal para se dançar ou aprender dança, mas concursos e 

negociações de gestos, de estratégias, de objetivos, de culturas. Toda dança é fruto 

de agenciamentos coletivos e, portanto, não existe uma dança mãe, mas uma 

tomada de poder de uma dança dominante dentro de uma multiplicidade política.  

                                                           
65 O fio de Ariadne, assim chamado devido à lenda de Ariadne, é o termo usado para 

descrever a resolução de um problema que se pode proceder de diversas maneiras óbvias 
(como exemplo: um labirinto físico, um quebra-cabeça de lógica ou um dilema ético), 
através de uma aplicação exaustiva da lógica por todos os meios disponíveis. 

66 Rumpelstichen ou Rumpelstilzchen é o antagonista de um dos contos coletados pelos 
Irmãos Grimm, publicado em primeira instância em 1812 e reeditado até os dias atuais. O 
duende (Rumpelstilzchen) ajuda a filha de um moleiro pobre a tecer fios de ouro para o rei, 
e em troca, fica com os objetos de valor dela.  

67 Elucidações feitas pelo escritor e filósofo Joseph Volg em ―Ein labyrinth ohne anfang und 
ende: Was it ein Rhizom?‖ Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=2k-wWziPk-g. 
Acesso: 10 jan. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=2k-wWziPk-g
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A exemplo disso, a dança de Martha Graham, que em meados do século XX 

se tornou símbolo da cultura norteamericana68, sendo enquadrada numa suposta 

identidade cultural, por meio de um jogo de forças políticas, forjando a não 

existência de outras danças antes, depois e ao mesmo tempo que essa. Essa 

legitimação ou engessamento da dança não condiz com uma lógica rizomática, 

tampouco do devirDança, nas quais uma dança não se fecha sobre si mesma, senão 

por uma função de impotência que cessa o seu devir.  

No 3º princípio, o de ―multiplicidade‖, o múltiplo é efetivamente tratado como 

substantivo e, dessa forma, deixa de ter qualquer ligação com o uno como ―sujeito 

ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 23). Ou seja, não existem pontos nem posições no 

rizoma, apenas linhas que se conectam à medida que mudam de natureza69 e, 

quanto mais esse fluxo de múltiplas conexões é alimentado, mais o rizoma se 

capilariza, o que nos leva a refletir sobre como a multiplicidade está implicada no 

devirDança.   

Pensar a dança por esse veio seria refletir sobre como ela se dissemina, 

propaga, contagia, autocria. Assim, levando em consideração seu diálogo com o 

mundo e sabendo que, contemporaneamente, vivemos num contexto social 

informático, informacional e em plena expansão da digitalização do texto, da imagem 

e até dos sentidos, não podemos ignorar a internet como potente instrumento de 

capilarização da dança.  

Postamos, compartilhamos, assistimos, curtimos em rede digital70, registros 

imagéticos de dança, videodanças, videoartes de pessoas mortas ou vivas, 

conhecidas ou anônimas, que marcaram época ou caíram no esquecimento, de 

algum lugar da América, Ásia ou Europa ou de qualquer lugar do globo que nem 

sabemos. Nessas trocas imagéticas e sonoras, manipulamos o que é do outro por 

meio de interfaces diversas para criar o nosso e, às vezes, nem nos damos conta de 

que esse―ato criador‖71 é agenciado por um gigantesco corpo coletivo72.   

                                                           
68 Apontamento feito por Franko (2006, p. 02) em seu texto Dance and the Political: States of 

Exception. 
69 Referente à mudança de natureza de virtual para atual e atual para virtual. 
70 Contemporaneamente dispomos de algumas plataformas digitais que nos permitem esse 

tipo de ação em dança como, por exemplo, o YouTube, Vimeo, Facebook, Dropbox, etc.  
71 De acordo com o que acreditamos aqui, já explanado anteriormente nesta escrita, uma 

criação em dança é sempre singular e coletiva ao mesmo tempo. 
72 Corpo coletivo ou Hiper-corpo como é chamado por Lévy (1996) 
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O que se quer enfatizar, contudo, é que não passa de uma ilusão pensar 

que uma só dança se basta. Um equívoco cometido por aqueles que tentam se 

legitimar soberano e único detentor do verdadeiro conhecimento, ignorando uma 

série de outros acontecimentos que são deixados para trás no ato de purificar.  

O 4º princípio, de ―ruptura a-ssignificante‖, diz respeito ao rompimento não 

comprometedor de qualquer parte do rizoma, pois este pode ser rompido em 

qualquer lugar. Não importa quantas vezes nem o tamanho desta ruptura, ele 

sempre se reconectará em qualquer outro lugar, a qualquer outra linha, pois o 

rizoma não segue a cadeia fechada do evolucionismo linear e sim a um processo de 

conexão em fluxo, no qual o salto de uma linha diferenciada à outra é ocorrência 

mais do que privilegiada. 

Dessa maneira, não se pode exterminar o rizoma da Dança, da mesma 

forma que é impossível o extermínio de um rizoma de formigas73, pois mesmo com 

uma ruptura em grande escala, elas se reencontram, reconectando o rizoma. Isso 

ocorre porque numa ruptura ―traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o 

risco de encontrar nela organizações que reestratificam o conjunto, formações que 

dão novamente o poder a um significante, atribuições que reconstitui um sujeito‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 26) 

A Dança não para de se desterritorializar (equivalente a virtualizar) e se 

reterritorializar (equivalente atualizar) e este processo de mudança garante a sua 

continuidade e o seu devir. Qualquer dança ao se desterritorializar numa ruptura do 

seu rizoma forma uma ―linha de fuga‖, que faz parte do mesmo rizoma na medida 

exata em que se conecta a qualquer outra linha dele, se reterritorializando. Ou seja, 

quanto mais rupturas houver no rizoma da Dança, mais ele é alimentado, pois o que 

escapa de uma dança é, virtualmente, principio criador de outra. 

Nesse sentido, não podemos nos apoiar numa seleção dicotômica 

(bom/mau; forte/fraco; bonita/feia) para analisar uma obra de dança, pois as linhas 

de fuga de um rizoma ―não param de se remeter umas às outras‖ (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 26). Nessa relação intrínseca, ―o bom o mau são somente o 

                                                           
73 Segundo Deleuze e Guattari (2011, p. 22) o rizoma animal é perfeitamente possível. Para 

eles ―é questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente 
rizomática‖, pois ―até os animais o são, sob sua forma matilha; ratos são rizoma. As tocas 
o são, com todas suas funções de habitat, de provisão, de deslocamento, de evasão e de 
ruptura. ‖  
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produto de uma seleção ativa e temporária a ser recomeçada‖ (DELEUZE; 

GUATTARI. 2011, p. 26) 

O rizoma acontece por agenciamentos múltiplos, configurando um mapa que 

está em mudança a todo instante. Quando reproduzimos este mapa criamos um 

decalque dele e, por consequência, convertemos o cinético em estático, ou seja, 

paralisamos o devir e é sobre isso que trata o 5º e o 6º princípio, de ―cartografia e de 

decalcomania‖. 

Enquanto o mapa tem múltiplas entradas, sendo ele todo performático, o 

decalque volta sempre ao mesmo, remetendo a uma competência presumida. Mas, 

de acordo com Deleuze e Guattari (2011, p. 31), somente opor mapa ao decalque 

seria restaurar um pensamento dicotômico que elege bom ou ruim numa lógica 

hierárquica e antirizomática. Assim, por uma questão de método, é ―preciso sempre 

projetar o decalque sobre o mapa‖, pois ele é antes, uma foto que começaria por 

isolar e eleger o que, a priori, tinha a intenção de reproduzir.  

Se o rizoma é composto por múltiplas saídas e entradas, é preciso 

―relacionar as raízes ou as árvores ao rizoma‖ e, da mesma forma, ―religar os 

decalques ao mapa‖. Apoiando-se sobre as ―linhas fuga‖, é perfeitamente possível 

que se entre no rizoma pelo caminho dos decalques, ou das árvores raízes, pois ―no 

coração de uma árvore, no oco de uma raiz ou uma axila de um galho um novo 

rizoma pode se formar‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 33). 

A partir dessas questões, qual seria o mapa do devirDança? Tentar ilustrar, 

através de um decalque, esse modo rizomático de capilarização da Dança não seria 

estancar seu devir? Como já citado acima, o problema está mais no uso do decalque 

do que no decalque propriamente dito. É preciso primeiro entendê-lo como a foto de 

um ―dique‖ do devirDança, que não tem a capacidade de apreendê-lo nem ilustrar a 

precisão do seu fluxo de mudança. O decalque pode se tornar um excelente 

instrumento para confecções e análises de mapas da dança e, para que isso 

aconteça, é necessário relacionar rede ao rizoma, o que é não tão difícil, haja vista 

suas características afins e pouco obstantes.  
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Figura 25: Foto do mapa de uma rede de internet. À esquerda, foto do mapa de uma rede 
de internet. Trata-se de uma transcrição da conexão ciberespacial de diferentes máquinas 

(por Hal Burch e Bill Cheswick) 
Fonte: http://emmanuel.deb.free.fr/uv4/texte/icono/cartes.html acesso em: 18/05/2015. Á 

direita, internet enquanto rizoma (conceito de Deleuze e Guattari. 2011) Fonte: 
http://cosmoseconsciencia.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.html. Acesso em: 18 maio 

2015. 
 

Equivalente ao rizoma, uma rede ―distribuída‖ é formada por fluxos, misturas, 

conexões, tendo entradas e saídas múltiplas. Nela, todos são atores74 humanos e 

também não-humanos, já que não existe separação nítida e nem hierarquização 

entre produtos e produtores de conexões. Não se quer dizer, contudo, que não 

aconteçam agrupamentos em rede distribuída. Pode-se agrupar tais e tais estilos de 

dança a partir de um conceito estético que as organize. No entanto, devemos nos 

atentar para o fato de que redes não são formas de representação de agrupamentos 

e sim que agrupamentos são configurações de rede, da mesma forma que num 

rizoma pode estar contida uma raiz e, em via oposta, de uma raiz pode brotar um 

rizoma. 

A questão principal não está, pois, em diferenciar um rizoma de uma árvore, 

ou em identificar redes ―centralizadas‖, ―descentralizadas‖ ou ―distribuídas‖ segundo 

categorias impermeáveis, mas entender que um processo rizomático ou em rede 

agencia fluxos que englobam todo tipo de produção, pois o próprio modo de mudar 

se modifica. Assim, definir o que está sempre em movimento seria estagná-lo, 

amputando do acontecimento o seu motor motriz: o devir.  

                                                           
74 Elucidações de Latour (CRAWFORD, 1983), que se diz inspirado na noção de rizoma 

para criar sua teoria ator-rede.  

http://emmanuel.deb.free.fr/uv4/texte/icono/cartes.html
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4  VIRTUALIZAÇÕES-ATUALIZAÇÕES NO DEVIRDANÇA 

 

4.1       NÍVEIS DE ATUALIZAÇÃO EM DANÇA  

 

Levando em consideração a noção de devirDança, proposta nesta escrita, 

pode-se pensar que a Dança só se autocria mediante fluxo de mudanças. Esse fluxo 

é garantido pelo processo rizomático de sua virtualização-atualização com e no 

mundo e em constante diálogo com ela mesma.  

Nesse concurso de negociações e agenciamentos da Dança, o 

entendimento clássico de originalidade, cópia e criação está sendo postos em xeque 

em prol de outro pensamento. Pensamento esse que tem como base a 

multiplicidade, descartando ideias dicotômicas que partem do princípio ―ou, ou .../é, é 

...‖ para pôr em seu lugar outro que se julga aqui mais adequado, ―e, e .../sendo‖.  

Portanto, toda dança é a atualização de uma atualização de uma 

atualização... e nunca para de se atualizar, nem quando está em seu estado de 

atualidade, pois nesse momento ela está então seguindo à sua virtualização. E, 

nessa instância do pensamento, algumas perguntas se apresentam: por que 

algumas danças se parecem mais com outras, algumas menos e outras parecem 

não ter precedência alguma? A diferença está, pois, em seu nível de atualização.  

Entende-se aqui esses níveis de atualização por nuances de proximidades e 

afastamentos entre uma dança e outra a partir da configuração, organização e 

disposição de seus elementos constituintes. Esses elementos tangem tanto a seara 

do processo de construção da dança, quanto da visibilidade da dança enquanto 

produto final e, nessa perspectiva, as obras de dança podem ser observadas a partir 

de dois polos: o do autor e o do público. 

A proposta que se quer desenvolver aqui é a de que a categorização dos 

níveis de atualização em dança pode ser um método para se analisar danças 

específicas na conjuntura do seu devir. A noção de devirDança sugere o movimento 

contínuo das atualizações-virtualizações que o constituem e, portanto, um 

movimento temporal sem pausas e inapreensível pelo ser humano, o que pode ser 

observado, medido e analisado em termos de dança, são apenas seus ―diques‖, 

―soluços‖, ou, como propomos chamar aqui, suas atualidades. Essas atualidades 

são as formas concretas em que a dança se apresenta no mundo em dado momento 
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do seu devir e, a partir dessas atualidades, é que se pode também observar, medir e 

analisar o seu inextricável processo de atualização.  

Para entendermos melhor essa ideia que se apresenta, a da categorização 

dos níveis de atualização em dança, lança-se mão de três categorias apresentadas 

por Schiller (2003, p. 110) em sua tese de doutoramento. Essas categorias, 

baseadas na observação de Allegra Snyder sobre sinestesia e a noção de transação 

de Birdwhistell, foram criadas basicamente para diferenciar formas de visibilidade do 

corpo humano em movimento traduzido ou transposto nas artes visuais através da 

mediação tecnológica. Essas categorias recebem da autora os seguintes títulos, 

definições e exemplos: 

Trans-figuring: nesta se enquadram as obras nas quais o corpo oscila entre 

estar ou não visualmente reconhecível em sua forma humana.  

Trans-forming: Compreende trabalhos artísticos nos quais o corpo humano 

não é mais visivelmente reconhecível, mas pode ser sinestesicamente reconhecido 

através de sua abstração.  

Trans-planting: Aqui estão colocados os trabalhos artísticos que são 

baseados no movimento do corpo, porém ele não é nem visivelmente e nem 

sinestesicamente reconhecível como sendo humano. 

 

 
Figura 26: Exemplos de trans-figuring, trans-forming e trans-planting. Da esquerda 
para a direita: Foto de Loie Füller dançando a Serpentina, exemplo de trans-figuring por 

Schiller; exemplo de trans-forming por Schiller - Referente ao trabalho de: Russian Dancer la 
Ruskaia (1928) Anton e Arturo Bragaglia; exemplo de trans-planting por Schiller, referênte 

ao trabalho Moholy Nagy’s Space Modulator (1940) 
Fontes: https://br.pinterest.com/designlifenet/dance-loie-fuller/?lp=true. Acesso em: 09 jun. 

2015. E: 
https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/2384/GRETCHEN%20ELIZABETH%2

0SCHILLER.PDF?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 09 jun. 2015. 
 

https://br.pinterest.com/designlifenet/dance-loie-fuller/?lp=true
https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/2384/GRETCHEN%20ELIZABETH%20SCHILLER.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/2384/GRETCHEN%20ELIZABETH%20SCHILLER.PDF?sequence=1&isAllowed=y
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Essas categorias de Schiller (2003), apresentadas acima, não são a base 

absoluta da proposta que se apresenta aqui de categorização dos níveis de 

atualização na dança. Elas servem antes para nos ajudar a entender a relação de 

visibilidade na atualidade da dança e sua memória no âmbito do devirDança que se 

procura entender aqui para o desenvolvimento de tal proposta. Além de Schiller 

(2003), essa proposta teve influência dos filósofos Bergson (1999), que propôs a 

existência do virtual em níveis de dilatação e contração no cone das lembranças 

puras, e Lévy (1996), que apresenta três modalidades ou níveis de virtualização na 

sociedade Contemporânea.  

Nessa perspectiva, os níveis de atualização em dança propostos aqui estão 

divididos em quatro categorias, separadas por dois polos: O polo da produção e o 

polo da percepção.  

O polo da produção trata das atualizações em dança nas quais o autor 

(conceptor, coreógrafo, criador, etc) teve como base uma outra obra de dança (de 

autoria própria ou de qualquer outro autor). Esta obra, anteriormente produzida, 

pode ter sido assistida, pelo seu então ―autor atualizador‖, ao vivo ou mediada por 

vídeo, fotografia, relatos escritos e orais diversos, ou qualquer outro tipo de canal de 

comunicação não especificado aqui). O autor atualizador pode se relacionar com a 

obra a ser atualizada de diversas formas e, a partir daí, construir a sua. O resultado 

dessa construção será a sua atualização em dança que, ao ser apresentada ao 

público, se relacionará com a percepção dos mesmos também de diversas formas. 

Neste polo incluem-se os três seguintes níveis de atualização: 

1° Nível de atualização em dança (relação de muito proximidade): Aqui estão 

aquelas obras cujo autor atualizador teve a intenção de manter o maior nível de 

fidelidade possível com a obra atualizada. Ou seja, o modo de construção, 

configuração, organização e disposição dos elementos constituintes de uma 

atualização em dança, nesse 1° nível, serão muito próximas do modo de construção, 

configuração, organização e disposição dos elementos constituintes da obra que foi 

atualizada. Sobre a relação do público com obras neste 1° nível de atualização, será 

o reconhecimento visual imediato da obra que foi atualizada, caso ele já tenha o 

devido conhecimento prévio da/sobre a mesma.   

2º Nível de atualização em dança (relação de proximidade mediana):Este 

compreende as obras nas quais o autor atualizador tem a intenção de manter certo 
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grau de fidelidade com a obra atualizada, porém o objetivo maior é transformá-la de 

alguma forma, dando-lhe assim, um novo modo de construção, configuração, 

organização ou disposição de seus elementos constituintes.O público, caso tenha 

conhecimento prévio sobre a obra que foi atualizada,poderá ainda reconhecer 

visivelmente ou perceber de outras maneiras a relação existente entre ela e sua 

então atualização.  

3º Nível de atualização em dança (relação de afastamento): Neste, estão 

contempladas as obras nas quais o autor atualizador pode partir de alguns modos 

de construção, configuração, organização ou disposição dos elementos constituintes 

da obra a ser atualiza, revelando e assumindo esta relação, porém sendo a sua 

intenção fazer uma grande transformação com a mesma. Neste nível, o autor 

atualizador se distancia tanto da obra atualizada, que o espectador, mesmo tendo o 

conhecimento prévio necessário para isso, dificilmente reconhecerá as fontes de tais 

processos.  

O polo da percepção indica um movimento que parte do público em direção 

à obra de dança e não o contrário, no entanto, devemos nos lembrar que o autor de 

uma obra de dança também já foi público em algum momento. Este polo constitui, 

caracteriza e é, propriamente dito, o próximo nível de atualização em dança 

apresentado a seguir: 

4° Nível de atualização em dança (relação de singularidade): Neste, o autor 

de uma obra de dança não tem a intenção de atualizar uma obra anteriormente 

realizada, ele parte de suas próprias percepções sobre o mundo, explora as suas 

experiências vivenciadas. Sua dança atualiza um sentimento, um acontecimento, um 

elemento da natureza, etc. Ou ele simplesmente organiza uma sequência de passos 

codificados para se atualizarem em forma e espetáculo. No 4º e último nível a ser 

categorizado aqui é o público que, supostamente já tendo assistido outras obras de 

dança em outros momentos, ao assistir uma nova obra de dança fará suas próprias 

relações entre essa dança que está a assistir e outras que já assistiu. Ou seja, o 

público, a partir de suas experiências e memórias anteriores, atualiza uma dança do 

passado numa dança do presente, sem, no entanto, que o autor dessa da obra em 

questão tenha tido a intenção de ativar esse nível de atualização, pois nem ele 

mesmo tem o controle sobre isso.  
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As possibilidades de que o artista dispõe para fazer sua arte são infinitas e a 

matéria prima de toda arte é o humano. O humano se relaciona com o mundo e com 

tudo que nele há, portanto, toda produção artística é, em si, um modo de atualizar 

algum aspecto do mundo e do si mesmo no mundo. Esse pensamento nutre e é 

nutrido por esses quatro níveis de atualização e seus respectivos polos 

categorizados acima e, por esse motivo, não se acredita aqui num modelo 

hegemônico de se pensar e fazer dança. Essas categorias foram pensadas e 

apresentadas nesta escrita com o intuito de propor um modo de organização 

metodológica para se fazer análises de danças.   

Mesmo tendo sido apresentada aqui uma categorização que divide, define e 

enumera acontecimentos em dança, não se quer afirmar a existência unívoca 

dessas categorias e sim apontar uma maneira, um método, que olha para o 

devirDança como quem olha para a foto de um mapa em pleno movimento.  

Toda dança em sua história de vida, à luz desse pressuposto, se torna um 

mapa vivo em suas formas, conceitos e gestos75. Olhar para a foto desse mapa sem 

entendê-la como um momento do movimento, ou um dique do devir, seria estagnar o 

que é existencialmente cinético, seria negar a própria existência do devir na dança.   

Doravante, essa escrita segue munida desses entendimentos para traçar 

novas relações e resgatar as categorias aqui apresentadas em um contexto de 

aplicabilidade das mesmas em estudos teórico-práticos desenvolvidos.  

 

4.2  LOIE FÜLLER: BREVE REVISÃO DE OBRA E VIDA E OUTROS 

APONTAMENTOS RELEVANTES SOBRE SUA IMPORTÂNCIA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Quem é essa que desliza intermitente entre o esconder-se e o revelar-se por 

entre as nuvens multicolores que, magicamente, insistem em mudar de forma sem 

que nossos olhos percebam tais caminhos? Quem é essa que nos hipnotiza com o 

movimento do seu corpo para além dele e que nos transporta para mundos oníricos 

íntimos e muito subjetivos? Quem é essa que alcança o sublime e nos faz deleitar às 

ondas da dança entrando por cada poro nosso? Deixe-a voar, para que possamos 

tocar o anjo, admirar o caminho que percorre a borboleta e o pombo, o desenho que 

                                                           
75 Dança entendida como linguagem de gestos a partir do pensamento de Launay (2009). 
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se descobre com o abrir da calda de um pavão. Queimemo-nos com fogo que 

envolve o demônio e que cospe o dragão. Bailemos com fadas e bruxas cheias de 

encantamento e, ao vento, sintamos o balançar das bandeiras pintadas com as 

cores de todas as nações. Caminhando pelo dia, com os pés descalços, flutuemos 

ao perfume que exalam as rosas, os lírios e as mais raras orquídeas e, quando o 

céu enegrecer, sejamos os olhos fosforescentes das corujas e as asas dos 

morcegos. Ainda à noite, deixemo-nos cegar pelo piscar das luzes das estrelas e, 

ciclicamente, quando o dia voltar a nos visitar, ceguemo-nos uma vez mais ao calor 

dos raios do sol. Quero mergulhar nessas teias que tecem as aranhas e me afogar 

nesse manto espumado, o mar.  Eu rodopio contigo sobre suas alvas asas em meio 

a tornados e, a cada sinuosa curva tua, posso ver outra face minha, ser outra face 

minha. Transmutando-me a cada nuance de sensações e sentimentos mágicos, uma 

chuva de prata cai lenta sobre mim, efêmera... E quando ela se vai... Eu sou o 

próprio arco-íris.  

Passeando por formas distintas de sensibilidades, que podem ser visitadas 

em trechos de textos publicados sobre o tema, o período discorrido acima tenta 

descrever, de maneira poética e subjetiva, o efeito que a dança de uma artista da 

Belle Époque poderia ter causado em seu público. Ao dançar, Loie Füller era capaz 

de se conectar de forma espontânea, cinestésica e empática, com aqueles que a 

assistiam, fazendo os mesmos, como acreditava Camille Mauclair76, se deslocarem 

de sua realidade cotidiana em direção ao encontro com seu universo onírico. Sob o 

olhar do escritor, ao entrar em cena, Füller alçava um ―vôo vertiginoso e charmoso‖, 

tornando-se ―uma forma azulada de pássaro noturno‖ (MAUCLAIR, 1904, p. 104) e, 

nessa perspectiva, a sua arte não poderia ser limitada a um estilo específico. Para 

Mauclair, o que Füller fazia, era uma arte universal e sem nome, capaz de ―purificar 

sonhos‖ (MAUCLAIR, 1904, p. 106), pois quando dançava, se tornava ―dos pés à 

cabeça rodopio, elipse, flor, cálice excepcional, borboleta, pássaro colossal, esboço 

múltiplo e rápido de todas as formas de faunos e de florações‖ (MAUCLAIR, 1900, p. 

277).  

Reconhecida pela característica ilusionista de suas obras, Loie Füller forjou 

sua carreira entre as décadas de 1890 e1920, atingindo seu auge na França com o 

                                                           
76 Camille Mauclair, em ―Idées vivantes‖ (1904), dedica o capítulo ―Un exemple de fusion des 

arts. Sada Yacco e Loie Fuller‖ à análise de suas obras, a partir da apresentação de 
ambas na Exposition Universelle (1900). 
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que chamou de sua Dança Serpentina. Nesta, Füller, sob uma espécie de saia 

gigante feita com vários metros de tecido manipulados por varetas que ela segurava 

com as mãos e o jogo de luzes que ela mesma esquematizava, conseguia brincar 

entre o desaparecimento e o aparecimento da sua forma humana diante dos olhos 

do público. Em nota no New York Spirit of the Times de Janeiro de 1892 um revisor 

descreveu essa dança da seguinte maneira:  

 
De repente, da escuridão do palco, surgia Loie Füller, radiante, 
envolta de uma luz e uma túnica branca como se fosse uma nuvem. 
Ela flutua pelo palco oscilando entre revelar-se e esconder-se por 
entre o fino tecido que adquire formas próprias... Ela é Diana 
dançando ao luar coberta por um véu de nuvens que a escondem de 
Acteon. É uma fada que voa como se fosse um dente-de-leão. Os 
espectadores encantados e surpresos não sabem do que chamar tal 
apresentação. Não é uma dança da saia, embora uma saia dance 
sinuosamente. É único, etéreo, delicioso. Como ela desaparece, 
deixando apenas um agitar de seu manto branco no palco, o teatro 
ressoa com trovões de aplausos. Outra vez ela emerge da escuridão, 
agora com suas evoluções aeradas tingidas de azul, roxo e 
carmesim e novamente o público se levanta e tenta enxergar seu 
rosto bonito e ardente antes que não possa mais acreditar que esta 
linda aparição seja de fato uma mulher.77 

 

A origem da Dança Serpentina possui diferentes versões contadas pela 

própria artista ao longo de sua carreira, todas de cunho misterioso e envolvendo 

figuras hindus. Em sua primeira versão, encontrada em uma entrevista em 1892, ela 

relata ter sido inspirada por dançarinas Indianas nautch que vira se apresentar numa 

exposição em Paris, em 1889. Ainda não foram encontrados materiais que provem a 

veracidade dos fatos relatados nessa entrevista, no entanto, é sabido que houve 

uma mostra de números de danças nautch78 apresentadas antes de Arabian Nights, 

peça estrelada por Füller no Satandard Theatre em 1887. 

 Em sua autobiografia, Quinze ans de ma vie, Füller nos lega uma outra 

versão dos fatos. Segundo a autora, a Dança Serpentina começou a engatinhar em 

                                                           
77 Essa citação foi retirada do artigo ―Skirting the Image‖ de Jody Sperling que, em nota, 

explica se tratar de uma escrita feita a partir de informações vindas de uma edição 
entregue na XXII Conferência Anual da Society of Dance History Scholars, Universidade do 
Novo México, em Albuquerque, em junho de 2006. Este texto foi entregue em uma mesa 
redonda sobre Loie Fuller no Festival Oriente Ocidente, em Rovereto, em agosto de 2001. 
Traduzido para italiano com o título ―Danza di luce‖, uma coleção de ensaios sobre Loie 
Fuller publicado por Skira em conjunto com o Museu de Arte Moderna e Contemporânea 
de Trento e Rovereto. Meu arquivo ―loie fuller novo‖ (SPERLING, 2001, p. 1) 

78 . O termo "nautch girl" geralmente indicava uma artista feminina associada a uma dança 
sensual. Geralmente, nos números nautch apresentados nos teatros ocidentais eram 
utilizadas grandes saias. 
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1890, quando ela participava de uma tournée com a peça Quanck: Docteur-médecin, 

na qual representava uma mulher em transe. Sem dinheiro para vestir seu 

personagem com um novo figurino, Füller decidiu vasculhar seu guarda roupas e, 

nessa busca, achou uma caixa que havia ganhado misteriosamente de uns oficiais 

ingleses que conhecera meses antes. Ao abrir a caixa, Füller descobriu uma saia 

hindu bastante longa, feita de uma seda tão fina que ―parecia uma teia de aranha‖79.  

Füller então colocou essa saia na altura do corpete, transformando-a em um 

grande vestido, pediu aos eletricistas que colocassem uma luz esverdeada e, em 

cena, começou a rodopiar e a mexer os braços como se estivesse flutuando. 

Interpretando uma viúva, ela andava de um lado a outro do palco seguindo os 

comandos do médico80 e, assim, causou grande surpresa e admiração àqueles que 

a assistiam. Estes, por sua vez, começaram a aplaudir e exclamar: ―Uma borboleta! 

Uma Borboleta! ‖, ―Uma orquídea! ‖81. Füller, entusiasmada, ainda em cena, 

começou a se movimentar mais intensamente até se deixar cair sobre os pés do seu 

hipnotizador. 

 

 
Figura 27: Loie Füller dançando a Dança Serpentina 1892. (fotografia de Mairet) 

Fonte: Loie Füller: dansaneuse de la Belle Époque, Paris. 1994 (p. 90 e 91) 
 

                                                           
79 ―Eu tirei um tecido de seda leve como uma teia de aranha‖. (FÜLLER, 1908, p. 22)   
80 Um dos personagens da peça – um médico que hipnotizava a personagem interpretada 

por Füller.  
81 Tradução para ―Um papillon! Um Papillon‖, ―Une orchidée!‖ (FÜLLER, 1908, p. 26) 
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A artista relata ter, nesse momento, percebido que o movimento do seu 

corpo junto à seda e a luz poderia criar um intenso impacto sobre a percepção visual 

do espectador. A partir daí, Füller decidira investigar a fusão desses elementos 

independentemente da continuidade da peça, fazendo experimentações cada vez 

mais aprofundadas e criando assim a sua Dança Serpentina.  

A Dança Serpentina, foi assim chamada, pelo caráter ondulatório e sinuoso 

do movimento produzido pelos tecidos vestidos por Füller. Esses figurinos criados 

pela dançarina serpentina se configuravam basicamente como encorpados e longos 

vestidos de seda branca e varetas, de pontas curvas ou retas, que alongavam seus 

braços. Seu objetivo principal era controlar o movimento do tecido para que ele a 

encobrisse totalmente, permanecendo tão somente as formas do tecido desenhadas 

no ar pela sua manipulação e a projeção da luz sobre ele.  

Em sua autobiografia, Füller descreve uma cena que realizara em 1891, em 

uma audição para trabalhar com Rhudolph Aronson, do Casino Theatre. Nesta, ela 

começava dançando a Serpentina ―muito suavemente na escuridão‖ (FÜLLER, 1908, 

p. 37) até emergir iluminada por uma luz à gás. Ao se aproximar e se afastar dessa 

luz, ela brincava entre aparecer e desaparecer ao som da valsa Loin du Bal, de 

Ernest Gillet. Sendo imediatamente contratada, Füller passou a se apresentar como 

entreatos de uma comédia musical francesa, chamada Tio Celestin. Sobre isso, a 

New York Post, de fevereiro de 1892, comentou que Füller teria atraído o público e 

lotado o Casino Theatre e que seus entreatos provocavam na plateia um merecido 

"silêncio sem fôlego" devido à ―novidade e beleza da sua performance"82.  

Alguns relatos desse mesmo período indicam que Füller finalizava sua 

performance girando em direção ao fundo do palco e desaparecendo ―envolvida pelo 

abraço de sua volumosa saia‖83, mas não sem antes revelar a forma roliça de seu 

corpo84 por baixo das camadas de tecido transparecidas pelo efeito Spider ou 

Transparent (CURRENT; CURRENT, 1997) da luz. Esse efeito de iluminação é 

explicado por Füller em uma de suas anotações, feita décadas depois. Trata-se de 

um tipo de luz posicionada verticalmente nas quinas do fundo do palco em direção 

                                                           
82 Publicado em New York Post, 16 February 1892 (apud CURRENT; CURRENT, 1997). 
83  Unidentified clipping, Madison scrapbook, dated 29 May 1892 (apud CURRENT; 

CURRENT, 1997). 
84 "as dobras de seda já não escondiam os membros gordos e o corpo bem arredondado da 

dançarina‖ em: Unidentified clipping, Madison scrapbook, dated 29 May 1892. (apud 
CURRENT; CURRENT, 1997). 
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ao meio, iluminando assim a dançarina de trás para frente e tornando a sua silhueta 

visível.  

Esses relatos nos possibilitam imaginar a forma de tal dança naquele 

momento e nos revelam diferentes nuances de visibilidades do corpo. Essas 

nuances e seus respectivos modos de construção engendram uma dança que se 

diferencia das demais danças características àquele período histórico. A Dança 

Serpentina se desliga da premissa que privilegia o corpo e seu conjunto de formas 

humanas em relação a seus outros elementos (cenário, figurino, iluminação, 

adereços, etc) constituintes e se assume como resultado de uma relação simbiótica, 

na qual o corpo é apenas motor de ignição inicial para a dança acontecer. 

Nesse sentido, Füller abre caminhos não somente para um novo modo de se 

fazer dança, mas também para um novo modo de pensá-la, precedendo a era da 

dança moderna antes mesmo de Isadora Duncan e Ruth Saint Dennis. Mas ainda 

levaria algum tempo para que La Loie, como gostava de ser chamada, atingisse o 

status de celebridade e estabelecesse a Serpentina como um estilo específico de 

dança. Profissionalmente, Füller passara por muitos momentos tensos que 

acabaram levando-a a abandonar seu país de origem. Nascida nos Estados Unidos, 

Füller então foi para a França consolidar sua carreira, tendo, posteriormente, 

alcançado um estrelato de nível mundial. A começar pela apresentação de sua 

Dança Serpentina no dia 05 de novembro de 1892, na cidade de Paris.  

Com a certeza de que havia criado algo de valor completamente singular e 

inovador, Füller segue em direção à Cidade Luz por achar que não era levada à 

sério em seu país. Essa decisão tomou força principalmente em função de um 

episódio que ocorrera neste mesmo ano, 1892, ainda em Nova York.    

Ao pedir demissão e passar a se apresentar no Madison Square Theatre, 

como entreatos da peça Trip to Chinatown, Füller fora substituída por Minnie Bemis85 

no Casine Theatre. O ocorrido se deu face ao último acontecimento, de ter levado a 

culpa pela confusão causada por um espectador violento no dia que não pôde se 

apresentar por estar se recuperando de uma queda. Mas Füller já andava muito 

chateada mesmo antes desse episódio, pois apesar te ter aceitado receber um 

salário mais baixo, não tinha seu nome impresso nos cartazes de divulgação de sua 

dança.  

                                                           
85 New York Sun, 25 February 1892. (apud CURRENT; CURRENT, 1997) 
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Acontece que Aeronson, ao contratar Minnie, não mudou os cartazes de 

divulgação com a ilustração de Füller dançando a Serpentina e, alegando fraude ao 

público e a ela mesma, Füller decidiu processar a New York Concert Company, que 

gerenciava a peça, e também Minnie, por violação de direitos autorais. Mas, 

infelizmente, ela perdera a causa sob a seguinte alegação jurídica: 

 
Uma dança cênica que ilustra a poesia do movimento através de 
uma sequência de movimentos graciosos combinados a um 
interessante jogo de tecidos, luzes e sombras, mas não conta 
nenhuma história, não retrata nenhum personagem e não representa 
nenhuma emoção, não é considerada uma "composição dramática" 
na acepção da lei sobre direitos autorais86. 

 

A alegação decorrida acima foi feita com base numa descrição escrita que 

Füller tivera que fazer sobre sua dança para que pudesse entrar com a causa judicial 

em questão. Nesta, as informações são dispostas de forma relativamente vaga, sem 

detalhes sobre a feitura do figurino, nem cor de iluminação, sem menção de 

codificação técnica e com indicações complexas de direção. Devido ao significativo 

sucesso de sua dança já naquele momento, Füller pode ter sido intencionalmente 

vaga, ao descrever sua dança, a fim de dificultar as imitações que estavam a ocorrer 

tão precocemente. Além disso, registros escritos e vídeos indicam certo aspecto 

improvisador e constantes mudanças em sua dança.  

Mas, não muito mais tarde, na França, Füller estaria recebendo críticas que 

contrapunham totalmente as anteriores declarações jurídicas emitidas em solo 

americano. Stéphane Mallarmé (2010, p. 309) lhe imprime um olhar livre de 

preconceitos quando se refere à sua dança como sendo vanguardista ao afirmar que 

―A proibição de que esse deslumbramento satisfaça uma pensativa delicadeza como 

a atinge, por exemplo, o prazer encontrado na leitura dos versos, acusa a 

negligência de meios sutis inclusos no arcano da Dança‖. Ou seja, para o escritor, a 

Dança Serpentina ―restaura, ultrapassa e denuncia‖ um ―erro ordinário da estética da 

encenação‖, o de desconsiderar o deleite e a compreensão do público pela via sutil 

da sensibilidade humana apenas acessada pelos olhos, dispensando assim a 

necessidade de roteiros ou narrações explicativas.  

A partir dessas considerações podemos pensar o corpo na dança de Füller 

não só sob a perspectiva da visibilidade das nuances de suas formas fisicamente 

                                                           
86 Federal Reporter, p.926. (apud CURRENT; CURRENT, 1997) 
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manifestas, mas na relação que se constrói entre essa visibilidade e a invisibilidade 

de processos intracorporais, inerentes ao humano, gerados no público 

contemplativo. Ou seja, se ao assistirem uma dança, ainda que esta disponha 

apenas de movimentos que geram imagens abstratas e efêmeras, o público 

conseguir acessar a sua memória imagética singular, provocando assim o encontro 

com seu eu no mundo comum e, portanto, uma experiência singular/estética, então 

essa dança, sob a perspectiva da percepção do público, cumpriu seu papel 

enquanto arte.   

A afirmação acima é aportada pela consideração deweyiana da criatura viva 

em sua totalidade, numa filosofia que compreende as articulações do homem e seu 

meio através da experiência e a arte enquanto unificadora sofisticada dessas 

articulações. Dewey (2010, p. 351) nos explica que: 

 
A obra de arte provoca e acentua essa característica de ser um todo 
e de pertencer ao todo maior e abrangente que é o universo em que 
vivemos. Essa é, a meu ver, a explicação da sensação de requintada 
inteligibilidade e clareza que temos na presença de um objeto 
vivenciado com intensidade estética.   

 

Esses processos intracorporais acontecem não apenas na seara das 

percepções e sentimentos do espectador enquanto experiência estética/singular, 

mas é singularmente experienciada pelo artista em todo o seu fazer, na construção 

mesmo da poética da sua obra. Segundo Dewey (2010), a estética está ligada ao 

ato do prazer e da percepção, enquanto na arte, estão imbuídos o fazer e o produzir. 

Desse modo, quando o artista passa por todo processo de construção da arte, ele 

está unindo o seu perceber (estética) e o seu fazer (arte) com o (e no) mundo com o 

qual se relaciona, o que aponta para o pensamento deweyiano de que o que reside 

na arte é o próprio processo de viver. 

Nessa perspectiva, a arte não precisa ter uma finalidade específica, pois no 

mergulho em uma experiência singular/estética, o humano conecta experiências 

imediatas com experiências anteriores num fluxo contínuo de percepções que o liga 

ao que existiu, existe e existirá. Dewey afirma que ―a arte, em sua forma, une a 

mesma relação entre o agir e o sofrer, entre a energia de saída e a de entrada, que 

faz com que uma experiência seja uma experiência‖ (DEWEY, 2010, p. 128). 

Tais ideias se tornam ainda mais pertinentes quando nos debruçamos sobre 

a vida de Loie Füller com a intenção de investigar os caminhos que a levaram a criar 
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uma dança tão diferenciada das ordinariamente vistas em seu contexto histórico, 

pois foi do seu processo mesmo de viver e de aprender na vida que ela se forjou 

artista. A engenhosidade de Füller em fazer descobertas inovadoras não pode ter 

como fonte uma formação técnica educacional ou intelectual científica, nem ser filha 

de uma escola bem conceituada do século XIX, porque ela não passou efetivamente 

por esses lugares. Sua obra é fruto mesmo de agenciamentos e negociações de 

suas experiências vividas na prática. A obra de Füller é fruto do seu sentir e fazer 

frente ao mundo. Os autores Current e Current (1997), no seu livro Loie Füller: 

Goddess of Light, vêm nos contar um pouco dessa história enquanto são tecidos 

aqui comentários que nos façam refletir sobre tais vivências. 

Em 15 de janeiro 1862, em Fullersbug – Illinois, Estados Unidos (EUA), no 

dia em que ―a geada estava mais espessa sobre os vidros da janela e a água 

congelada nos pratos a apenas dois metros de distância do fogão‖, nascia Maria 

Louise Füller. Neste momento, segundo sua mãe, Delilah, a menina Füller adquiriria 

um resfriado do qual ela ―nunca mais estaria livre‖ (CURRENT; CURRENT, 1997). 

Louie, como pouco tempo depois seria chamada, era então uma menina não muito 

saudável, gorda, de rosto redondo, grandes olhos azuis, cabelos castanhos 

avermelhados e nariz boleado. Essas características físicas de Füller não mudaram 

muito com o passar do tempo, a decisão da sua aposentadoria como dançarina deu-

se, além da idade e danos causados em consequência de suas experimentações 

arriscadas, pelo seu peso excessivo que a impediam de executar os movimentos 

exigidos em sua dança para que ela conseguisse o efeito esperado.  

Durante algum tempo Louie viveu numa pensão (propriedade de seu avô). 

Também moravam lá seu pai Reuben, sua mãe Delilah e seu irmão Frank, vários 

anos mais velho que ela, além de alguns funcionários e hóspedes sempre de 

passagem. Quando os negócios na fazenda, que comprara com o dinheiro ganhado 

em sua aventura no garimpo em busca de ouro, não iam bem, o senhor Reuben 

Füller assumia a gestão de tal pensão com a ajuda da sua esposa Delilah.  

As expectativas eram grandes, mas as investidas do senhor Füller em sua 

fazenda acabaram por cessar quando as promessas da construção estratégica de 

uma estrada por suas terras foram desviadas, pelos topógrafos, para outro lugar. 

Nessa instância, a pequena Louie já havia crescido o bastante para entender a 

situação que se passara e, décadas depois descreveria ela mesma, em sua 
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autobiografia, a frustração de seu pai em relação ao acontecido: ―Lembro-me que a 

ferrovia colocou a estação a quilômetros de distância de nós, meu pai estava 

terrivelmente ferido e decepcionado‖, pois ele ―havia trabalhado duro para colocar 

aquele pequeno lugar (Fullersburg) no mapa‖ (apud CURRENT; CURRENT, 1997). 

Diante de tal situação, com apenas dois anos de idade, Louie fez a sua 

primeira mudança com a família. Durante sua vida, ela mudou de casa e de cidade 

inúmeras vezes, o que pode ter estimulado nela, com a frequente necessidade de 

adaptação, o desenvolvimento de uma personalidade bem comunicativa e articulada 

que podemos perceber na mesma quando adulta. Vê-se essas características 

também através de suas amizades. Bem relacionada, Füller colecionou amizades 

com pessoas famosas como os romancistas Alexandre Dumas e Anatole France, o 

escultor Auguste Rodin e os cientistas Pierre e Marie Curie, além de magnatas 

americanos e alguns membros da realeza romena como a Rainha Marie da 

Roménia. 

Em Chicago, segundo lar da pequena Louie, enquanto seu pai buscava 

explorar a agricultura local e tocar a pensão que havia comprado na cidade, ela 

estreava em seu primeiro palco. Sem ser convidada ou anunciada, Louie subiu na 

plataforma do Lyceum87 e, imitando os outros oradores, curvou-se, ajoelhou-se e 

recitou a oração que lhe foi ensinada na escola dominical para crianças: ―Ao deitar-

me para dormir, eu rezo ao senhor para minha alma manter...‖88. Louie então 

arrancou gargalhadas do público de Freethinkers, especialmente quando rolou 

degraus abaixo ao descer da plataforma alta demais para seu tamanho. Seu 

sucesso foi tão grande que, devidamente anunciada, no domingo seguinte, recitou 

trechos de Mary Had a Little Lamb, que havia memorizado ao ouvir apenas uma vez 

na voz de seu irmão.  

Tais relatos nos permitem perceber a tão grande precocidade de Louise 

Füller em relação a seu aprendizado e seu comportamento ousado frente ao mundo. 

Ao ser mandada para a escola aos cinco anos, por imposição do pai que desejava 

oferecer educação a seus filhos, a menina voltara para casa, após seu primeiro dia 

de aula, indignada: ―como eles poderiam me mandar para lá – em cinco minutos eu 

                                                           
87 Ao invés de frequentar a igreja católica, nos domingos os Füllers costumavam ir ao 

Lyceum (CURRENT; CURRENT, 1997) 
88 "Now I lay me down to sleep; / I pray the Lord my soul to keep ..." (apud CURRENT; 

CURRENT, 1997) 
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havia aprendido algo com o qual perdi a manhã inteira‖89.  Mesmo adulta, uma das 

coisas que Louie continuava a odiar era a ociosidade, como na escola, quando 

permanecia num ―mesmo lugar por horas, sem nada fazer, a espera de que os 

outros alunos terminassem a lição‖90.   

Aos doze anos, cinco anos depois de ter ganhado seu novo irmão, Delbert, 

Louie novamente se muda com sua família. Mesmo tendo escapado do incêndio 

datado em 08 de outubro de 1871, que destruiu a maior parte da cidade em que 

residia, e estar em condições financeiras razoavelmente boas91, ReubenFüller, com 

fins de driblar a crise financeira que acometia o país, em 1874, se mudou para a 

cidade de Monmouth. A nova casa de Louie então se tornou um edifício de três 

andares com certo ar de sofisticação, bem localizado e com uma placa pendurada 

na qual se lia Hotel Nacional que, por sua vez, passou a estar sob posse e gerencia 

de seu pai.  

Nesta cidade, Monmouth, Louie mais uma vez nos mostra sua capacidade 

de comunicação e revela um talento especial em cativar pessoas, características 

incomuns em crianças da sua idade. Através de fazeres artísticos, Louie se integra e 

ajuda a tornar bem sucedidas, vários tipos ações beneficentes. Em concomitância às 

suas ações filantrópicas, ela começa a se envolver profissionalmente com o teatro e 

é nesse momento que ela enfrenta a primeira decepção de sua carreira, da qual não 

se podia imaginar os futuros alcances extraordinários.  

Depois de passar um bom tempo ensaiando Ten Nights in a Bar Room, ela 

fica doente e não pode participar da estreia e única apresentação da peça, mas, 

explorando sua inteligência articuladora e revelando outro talento do qual ela 

necessitaria bastante alguns anos depois, o de conseguir reverter situações 

contrária a seu favor, ela torna o conteúdo dramático da peça em tema central de 

uma palestra. Aos seus treze anos de idade, Louie aproveita uma polêmica em voga 

                                                           
89 "How could they send me there--one only needed five minutes to learn 'that' and I had lost 

a whole morning." (apud CURRENT; CURRENT, 1997) 
90 ." She nevertheless had to keep on going, and she continued to resent it. Never willingly 

idle, she hated "sitting in the same place for hours doing nothing and waiting for the lesson 
to be learned" by the other pupils.(CURRENT; CURRENT, 1997) 

91 O censo de 1870 creditou-lhe US $ 1.000 em dinheiro e US $ 2.000 em bens pessoais - 
somas relativamente altas para o período. (CURRENT; CURRENT, 1997) 
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na cidade em função de um acontecimento real e ministra uma palestra falando 

sobre os males da bebida92.  

Seu tino para a política então se manifesta em ações que tangem à seara 

comunitária ao mesmo tempo que revela o seu talento para a dança. Nas vésperas 

de natal desse mesmo ano, Louie ganha ainda mais reconhecimento ao ser 

premiada numa competição de valsa que competira, com adultos, num baile anual 

de máscaras promovido pelo Prince Imperial Club. As pessoas da cidade não 

receberam com surpresa o talento da menina para a dança, afinal, já era sabido por 

todos que seu pai, além de exímio violinista, também era um dançarino gracioso.  

 

 
Figura 28: Loie Füller e seus pais. À esquerda, Loie Füller e seu pai em 1866. À direita, 

Loie Füller e sua mãe em 1907. (The Jerome Robbins Dance Division.The New York Public 
Library for the Performing Arts, Astor, Lenox, Lenox and Tilden Foundations). 

Fonte: BODY STAGES: The metamorphosis of Loie Füller. [s.l: s.n.], 2014, p. 20-21. 
 

Antes, quando morava na pensão de seu avô em Fullenrsburg, Louie já 

assistira seu pai se apresentar em celeiros e salões de baile da cidade. Mais tarde, 

recebera instruções na Academia de Dança de Monmouth93, que o senhor Füller 

abrira, com conteúdo pouco estruturado e sem disciplina rígida de estudos sobre 

técnicas corporais codificadas94.  

                                                           
92 Sobre essa apresentação, a ―Monmouth Weekly Review‖ relatou em 21 de maio de 1875: 

"Miss Louie Fuller, de Monmouth (13 anos), ministrou uma palestra sobre temperança, em 
Columbian Hall, no sábado à noite, sendo elogiada por todos os que a ouviram". "Miss 
Louie Fuller, of Monmouth (aged 13), delivered a lecture on temperance, in Columbian Hall, 
on Saturday evening, to a slim house. It was pronounced good by all who heard it." 
(CURRENT; CURRENT, 1997) 

93 'Monmouth Dancing Academy' in Wallace's Hall," (CURRENT; CURRENT, 1997) 
94 Sobre isso, o ―Monmouth Daily Review‖ publicou nota em 14 de Janeiro de 1876: "O 

senhor Fuller é um dançarino formado, exímio conhecedor dos princípios dessa arte e hábil 
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Destarte, nem a academia de dança e nem o hotel do senhor Reuben foram 

suficientes para segurá-lo na cidade e Louie então é levada à uma nova jornada de 

mudanças, passando um ano na cidade de Westville e voltando para Chicago num 

contexto financeiro, dessa vez, nada favorável, pois seu pai se encontrava 

desempregado e falido enquanto sua mãe, Delilah, e seu irmão mais velho, Frank, 

provinham toda a renda familiar trabalhando num armarinho.  

Em dado momento, Loie Füller se encontrou em situação de fome, se 

alimentando apenas uma vez por dia e, às vezes, comendo apenas um pedaço de 

pão. Tal situação exigiria da artista a utilização de muitos dos atributos que 

apresentara durante sua infância, além de uma extrema criatividade para driblar tais 

dificuldades em que se encontrara e sua curta experiência como atriz. Ela estava 

então na adolescência e aceitava qualquer oportunidade que lhe aparecia. Em sua 

maioria, os papéis que ela executava eram pequenos, interpretando personagens 

masculinos ou camareiras, tipicamente oferecidos a atrizes novatas. Quanto ao 

estilo do trabalho, a oferta à Füller se limitava ao melodrama, farsa ou burlesco.  

 

 
Figura 29: Fotografias de Loie Füller caracterizada. Da esquerda à direita: Fotografia 

de Charles F. Conly disponível no Harvard Theater Collection, TCS 2, Box 267; 
Fotográfia de 1888, da ―Actors and Actresses series‖ (N45, Type 1), disponível no 
Metropolitan Museum of Art; Fotográfia de 1888, da ―Actors and Actresses series‖ 

((N45, Type 8), disponível no Metropolitan Museum of Art; 
Fonte: http://broadway.cas.sc.edu/content/loie-fuller-

0;https://archive.org/details/mma_loie_fuller_from_the_actors_and_actresses_series_n45_ty
pe_1_for_virginia_412046. 

                                                                                                                                                                                     
em ensinar aos seus alunos os movimentos corporais graciosos tão essenciais ao fazer 
pleno dessa deliciosa arte‖94.  (CURRENT; CURRENT, 1997) 

http://broadway.cas.sc.edu/content/loie-fuller-0
http://broadway.cas.sc.edu/content/loie-fuller-0
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Füller, como na sua infância, mostrava-se capaz de encarar qualquer desafio 

que lhe fosse apresentado, como na vez em que teve que aprender, de forma 

extraordinariamente rápida, a tocar Banjo e as falas de um personagem da peça The 

Prairie Waif, de Buffalo Bill, para conquistar o seu primeiro papel de maior 

importância numa peça. O mesmo que ela teria que abandonar algum tempo depois 

em função de um caso leve de varíola95, voltando para casa em situação ainda pior 

do que a de quando saiu.  

Faminta, pálida, com olheiras profundas e miseravelmente vestida, Füller 

conseguiu o trabalho no qual finalmente se destacaria não só como atriz, mas como 

cantora e dançarina. Sim, Füller era uma soprano que sonhava em ser cantora de 

ópera96, mas foi a sua persistência e coragem que lhe garantiu um emprego.  Füller 

leu nos jornais de Chicago que Murray e Murphy estavam tocando em uma peça, na 

Ópera Hooley, sob a direção de Jim Hill. Ela rondou o teatro por várias semanas até 

conseguir encurralá-lo. O casal Current, no seu livro, descrevem o seguinte diálogo 

entre os dois: 

 
―O que você quer?‖ Ele perguntou bruscamente. 
―Eu quero um emprego‖ Foi a pronta resposta  
Hill olhou com curiosidade para a diminuta figura à sua frente. Ele viu 
uma garota de cabelo loiro arrepiado, cheia de olheiras ao redor dos 
olhos e maltrapilha. Sua simpatia foi então despertada. 
―O que você sabe fazer? ‖ Ele perguntou gentilmente 
―Qualquer coisa e tudo‖ Foi a pronta resposta 
Hill ficou compadecido da pobreza apresentada por tal moça e, 
dessa vez com gentileza, perguntou: 
O que sabe fazer? 
―Eu sei cantar, dançar e atuar‖. ―Conheço Shakespeare de cor, mas 
se com isso eu não conseguir um emprego, quero fazer qualquer 
coisa que me permita comer duas ou três vezes por dia.‖ 
(CURRENT; CURRENT, 1997) 

                                                           
95 Em Brooklyn, no Grande Teatro da Ópera, ela pareceu em janeiro de 1882. Antes que ela 

tivesse terminado a temporada com Buffalo Bill, ela teve que se despedir por motivo de ter 
adquirido varíola.  (CURRENT; CURRENT, 1997) 

96 Alguns anos antes, sonhando em estrelar na ópera, Füller tomara aula de canto com um 
editor de partituras do jornal de Chicago, fazendo sua primeira apresentação pública como 
cantora num festival de música de verão em Chicago. Nessa época ela não era levada à 
sério pelos gerentes de teatro quando ia pedir emprego, na sua então situação de pobreza, 
literalmente lhe impressa na aparência. Um fragmento textual deixado por Füller nos faz 
pensar que ela tenha viajado por algum tempo com o seu próprio grupo musical, do qual, o 
soprano e futuro sócio da M. Witmark & Sons (maior empresa de edição de partitura 
musical), Julius Witmark fez parte. "Quando você era um garoto muito jovem, com uma 
bela cabeça de cabelo preto, encaracolado e uma voz como um anjo, você cantava na 
minha companhia de concerto e viajava comigo por todo os Estados Unidos‖. (CURRENT; 
CURRENT, 1997) 
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Hill, impressionado com tamanha coragem, então levou-a para o palco e, ao 

tocar piano, escutou uma linda voz soprano vibrar. Assim, Füller conseguiu um 

emprego com o qual ganhara US $ 50 por semana, o que era um bom salário para a 

época. Os Current (1997), trazem a informação de que alguns jornalistas 

descobriram que Loie estava entre os 24 e 25 anos nessa época e não com dezoito, 

como ela relata em sua autobiografia. Mas o importante é que Füller, nesse trabalho, 

não só atuou e cantou fazendo o personagem principal da peça, mas dançou com 

sua cintura livre do aperto do espartilho, demonstrando seu tino inovador e 

destemido, já que tal vestimenta era de uso público obrigatório às moças de família 

da época. Tal libertação, permitiu a execução de movimentos sinuosos e a revelação 

dos mesmos por baixo da saia usada por Füller em sua dança. Essa dança causou 

agitação e escandalizou a cidade de Boston, que passou a chamá-la de ―dança 

sensacional‖ ou até ―ousadia‖ (CURRENT; CURRENT, 1997).  

Apesar das críticas vezes boas, vezes ruins, Füller conseguiu chamar a 

atenção necessária para seguir avançando com empregos e papéis de importância 

cada vez maiores até se tornar uma artista autossuficiente, com criações próprias e 

absolutamente inovadoras e passar a ser seguida e imitada por artistas de diversas 

partes do mundo.  

Sua contribuição histórica vai muito além da dança. No cinema ela contribuiu 

para o desenvolvimento da técnica de colorir frames à mão e a posterior Technicolor. 

Além disso, ela teve sua dança, executada por ela ou por muitas de suas imitadoras, 

registrada por personalidades como Thomas Edison e os Irmãos Lumiére. Um 

desses registros se tornou o primeiro filme colorido da história. Ela ainda utilizou em 

sua dança o mesmo princípio de imagens em movimento em que se baseia o 

cinema e inspirou Meliés em suas investigações de efeitos especiais para um 

cinema mágico; para as artes cênicas ela legou inúmeras patentes de iluminação 

teatral, maquinaria e cenário, além de ter trabalhado junto à Marie Curie no 

desenvolvimento de gel de cor e sais fosforescentes para a luz;nas artes visuais ela 

se tornou diversas esculturas, pinturas, cartazes, ilustrações, etc, inspirando artistas 

como Lautrec, Manet, Rodin, Valéry, Rodenbach, entre outros; na poesia ela se 

tornou versos nas mãos de figuras como Mauclair e Mallarmé e se tornou ela 

também uma poetisa, só que do movimento (LISTA, 2006, p. 166); ela influenciou 

arquitetos, deixando um teatro com instalações especificas para receber sua dança, 
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além de uma típica fachada Art Nouveau; ela se forjou um dos maiores mitos da 

Belle Époque e contribuiu para que Paris ficasse conhecida como Cidade Luz.   

 

 
Figura 30: Ilustração da configuração do palco para a dança de Füller. À esquerda: 

Ilustração detalhada sobre a configuração do palco para a dança de Füller, publicada pelo 
Scientific American em 20 de junho de 1896, de Hopkins, Albert A., Magic: Ilusões de palco 
e diversões científicas, incluindo Trick Photography, Munn & Co. New York, 1901. À direita: 
Cartaz com ilustração da dança de Füller feita por PAL (Jean de Paleologue), disponível no 

Museu de Arte de Zimmerli. 
Fonte: http://www.danceheritage.org/fuller.html. Acesso em: 08 jun. 2015. 

 

Fora dos palcos, Füller se tornou um grande exemplo de emancipação 

feminina. Ela atuou em áreas de predominância masculina como a política e o 

empresariado. Praticou o exercício das funções de empresária, produtora e diretora 

da sua própria companhia de dança, além de ter produzido e empresariado outros 

artistas como Ota Hisa e Isadora Dacan (dançarina por quem ela se apaixonou tanto 

quanto se decepcionou) (LISTA, 1974). Füller era homossexual assumida e dona de 

um comportamento nada convencional para a época, causando assim muitos 

escândalos ao contestar regras sociais bem definidas.  

Na dança, suas contribuições ultrapassaram a seara das discussões 

técnicas e, naquele contexto, apenas dançando, ela pôs em xeque o próprio 

conceito de dança vigente. Füller não se deixou limitar a um enquadramento 

http://www.danceheritage.org/fuller.html
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estilístico de arte, ela explorou sua liberdade ao reunir experiências diversas na 

construção do seu fazer em dança completamente singular. Ideias fixadas que 

definiam como deveria ser uma dança naquele período não a convenceram e ela 

seguiu procurando suas próprias respostas. Algumas de suas indagações foram 

deixadas por ela em sua autobiografia: 

 
Vamos tentar esquecer o progresso da educação em termos de 
dança; Para nos libertar dos sentimentos atribuídos às suas 
definições; tentar esquecer o que isso quer nos dizer hoje! Para 
redescobrir a forma original da dança, agora transformada em 
milhões de movimentos que têm apenas um parentesco muito 
distante com o que era, devemos voltar aos primórdios da 
humanidade, onde tudo começou, para entender o que levou-a a ser 
o que é hoje. [...] O que é a dança? O movimento. O que é o 
movimento? A expressão de uma sensação. O que é a sensação? A 
reação no corpo humano provocada por uma impressão ou ideia 
percebida pelo espirito. (FÜLLER, 1908, p. 56) 
 

Para Füller, o então conhecimento sobre o movimento era embrionário, tal 

qual era o então conhecimento sobre as cores. Segundo ela, ―na atmosfera pacífica 

que se encontra em uma estufa bastante verde, os movimentos correspondentes 

serão diferentes daqueles produzidos em estufas com vidros vermelhos, amarelos 

ou azuis‖ (FÜLLER, 1908, p. 60), ou seja, para Füller, a dança está diretamente 

relacionada com a vida comum, as sensações comuns, inerentes ao ser humano em 

relação com seu meio. Em sua dança, ela considera essas observações. Ela nos 

chama a atenção para a ―correlação entre o movimento e suas causas‖ e diz que 

essas correlações deveriam ser ―observadas, intuídas e, finalmente, compreendidas‖ 

ao se dançar acompanhando a luz e a música.  

O legado de Füller ainda se estende ao que conhecemos hoje como Dança 

Digital (RIBEIRO, 2016), da qual ela tem sido considerada matriarca. Diversos 

profissionais da Contemporaneidade têm se especializado nessa área relativamente 

nova. Trata-se de uma arte que resulta da integração entre a dança e o que se têm 

hoje de possibilidades oferecidas pelos aparatos de tecnologia digital. Seguindo a 

mesma lógica de relação entre a vida comum e as artes, Füller integra à sua dança 

não só à sua percepção sobre os seres como também sobre às coisas, ou seja, sua 

dança foi embebida de muito do que estava acontecendo de inovação sobre as 

coisas ao seu redor e suas funções. Ela tratou de beber de diversas fontes de 

tecnologias emergentes da sua época como a transição da luz a gás para a luz 
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elétrica, o avanço no âmbito das tecnologias da imagem como a fotografia, a 

filmagem e o cinema, tendo trabalhado inclusive com a lanterna mágica (SPERLING, 

2000). Seu teatro97 parecia um laboratório com as várias imagens telescópicas e 

microscópicas a serem projetadas sobre o palco. Seu interesse pela cor a levou ao 

manuseio de inúmeros produtos químicos nocivos à sua saúde, o que, segundo 

especulações, pode ter contribuído para sua morte precoce.  

 

 
Figura 31: Teatro-museu Loie Füller. Construído colaborativamente por Hanri Sauvage, 

Pierre Roche e Füller, em 1900. À esquerda uma ilustração e à direita uma fotografia. 
Fonte: http://www.art-nouveau-around-the-world.org/en/artistes/sauvage.htm e 

https://br.pinterest.com/pin/74661306298716302. Acesso: 09 jun. 2015. 
 

Sobre esse assunto, Füller por toda sua vida foi acompanhada pelo seu 

talento de inovar tanto no palco quanto fora dele, assim como por seu talento para 

se meter em confusão e fazer dívidas e, apesar de ter ganhado muito dinheiro, ela 

morreu pobre no dia 1 de janeiro de 1928, na mesma cidade onde viveu seus dias 

de glória e na qual jazem depositadas suas cinzas, Paris. Mas, como podemos 

perceber a partir do texto discorrido acima, seu legado é vivo. Nos indagamos ainda 

sobre o que é dança, sobre se o que fazemos pode ou não ser dança. Hoje, mais do 

que nunca, dançamos integrados a diversas coisas sílicas do mundo, levamos 

nossos movimentos cotidianos, nossas ideias pessoais e nossos sentimentos para a 
                                                           
97 As danças luminosas de Loie Füller puderam ser concretizadas de fato com a construção 

do seu teatro (1900), próprio para receber tais configurações. Tratava-se de um teatro cujo 
palco estilo italiano era revestido por paredes pretas a fim de valorizar as experiências de 
Füller com a luz e as cores, além de receber espetáculos com projeções luminosas de 
imagens ampliadas de microscópios. Este espaço também era compartilhado com as 
apresentações da japonesa Sada Yocco e sua companhia de teatro Kawakami, da qual 
Füller era empresária. (PERÉZ, 2014)  

http://www.art-nouveau-around-the-world.org/en/artistes/sauvage.htm
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cena. Estamos a experimentar toda liberdade artística da qual temos conhecimento 

e, por esses e outros motivos, Füller e sua obra não estão datadas.  

A vida e obra de Füller nos permite escutar um eco interessante sobre a 

ideia deweyana de integração entre arte e vida. Ambos consideram concomitantes 

os acontecimentos todos no e com o mundo. Incluem-se aí o trabalho dos artistas 

que, ao lançarem mão de sua matéria-prima, o seu próprio corpo (mãos, pernas, 

voz, ouvidos, braços, nariz, etc.), ultrapassam a sua mera competência técnica, visto 

que nesse tipo de trabalho se envolve uma ideia, um pensamento, uma 

interpretação, um jogo de percepções e sentidos. Ainda assim não se trata só disso, 

é mais do que qualquer um desses itens isolados, consiste na união consciente 

entre o pensamento e o instrumento de expressão (DEWEY, 2002, p. 76).  Nesta 

união serão vitalizadas e aprofundadas as experiências acumuladas dos seres e 

acionada a integração entre os seus saberes afetivo, intelectual e prático (DEWEY, 

2002, p. 77). 

Nessa perspectiva, acredita-se aqui na integração entre arte e vida, teoria e 

prática, agir e sentir, dançar e estudar dança para uma experiência que vitalize e 

aprofunde este estudo acadêmico em dança. Acredita-se aqui que a experiência 

prática como artista corrobora ao mesmo tempo em que é corroborada pela 

experiência teórica sobre os fazeres artísticos em dança. Trata-se de uma 

construção concomitante desses saberes que carregam em si a própria vida do 

sujeito envolvido e não de uma construção acumulativa de saberes que se 

sobrepõem em uma ordenação linear crescente. Assim, a investigação, análise e 

proposição de produções artísticas próprias enquanto objetos de estudos 

acadêmicos se fazem pertinentes na construção dos saberes necessários para uma 

educação em dança. É nessa perspectiva que se desenrola o próximo tópico desta 

escrita.  

 

4.3 LOIE FÜLLER E MEUS DEVIRES-DANÇA: APLICANDO OS NÍVEIS DE 

ATUALIZAÇÃO EM DANÇA  

 

E nós que dançamos hoje, para que nos serve saber do passado? Para que 

conhecer a vida e o trabalho daqueles que já não estão entre nós? Não estamos 

desligados do nosso passado, ele nos constitui, é parte integrada do nosso presente 
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e futuro. Tudo se liga numa organização complexa de tempo que não podemos 

apreender enquanto corpo perecível. Olhar para o passado nos dá a possibilidade 

de tentar entender o que hoje somos, nos permite tentar prever e alterar o porvir e 

nos oferece, enquanto artistas, um leque aberto de possibilidades criativas para 

nossos fazeres. Podemos experimentar o passado no presente dançando-o de 

diversas formas, transformando-o em diversas direções e, nessa perspectiva, 

apresenta-se aqui La Loie Füller (2010), primeiro trabalho no qual a artista que vos 

escreve experimentou, de forma consciente, dançar o passado no presente da 

Contemporaneidade. 

La Loie Füller foi uma performance de autoria própria apresentada em 2010, 

no Teatro do Movimento da Escola de Dança, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Esse trabalho foi fruto de investigações teórico-práticas desenvolvidas a 

partir do Componente Curricular Laboratório de Criação I e II (2009-2010), 

ministrados pelas profª Drª Bette e Grebler e profª Drª Ludmila Pimentel, do Curso de 

Licenciatura em Dança da UFBA em, é claro, agenciamento e negociação com as 

experiências anteriores da artista no que tange às searas corporais em dança ou 

outras vivências, artísticas, acadêmicas, intelectuais, sensíveis e comuns à vida da 

mesma. 

A intenção principal em La Loie Füller (2010) foi a de se aproximar da Dança 

Serpentina no que diz respeito à sua forma final, ou seja, produzir algo que tivesse 

um certo nível de fidelidade ao que se via nas imagens da dança de Füller. Com 

esse intuito, o processo de construção desse trabalho passou por várias etapas que 

incluíram a feitura de uma pesquisa imagética de fotografias, vídeos, pinturas e 

cartazes sobre Loie Füller (1862-1928) e sua Dança Serpentina; estudos de textos e 

passagens escritas que descrevessem como poderia ter sido essa dança e seus 

respectivos modos de construção, bem como seu impacto sobre o público; pesquisa 

de figurino no que tange também a seara prática; pesquisa de movimento com o 

figurino a partir de dos relatos escritos e imagéticos encontrados, além da 

investigação de outros movimentos que surgiam a partir dos mesmos; busca e 

investigação de outros artistas que poderiam já ter dançado a Dança Serpentina e 

seus respectivos processos de criação; pesquisa teórico-prática de movimento com 

figurino e luz integrados; posterior exercício de escrita acadêmica sobre o trabalho 

desenvolvido e seu respectivo processo de construção.   
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A busca por imagens da Dança Serpentina se deu principalmente pela 

internet através do YouTube, Vimeo, sites de artistas que também se interessaram 

em estudar essa dança e bibliotecas digitais98. Essa coleção de imagem, junto com 

as informações coletadas a partir das descrições escritas, da Dança Serpentina, por 

figuras Contemporâneas à Füller, como Mallarmé, Mauclaer, alguns jornalistas e 

outras pessoas de interesses afins e por artistas que pesquisam esta dança na 

Contemporaneidade, como Jody Sperling e outras pessoas interessadas no assunto, 

permitiu o desenvolvimento tanto de um figurino, quanto da movimentação com o 

figurino em La Loie Füller (2010).  

 

 
Figura 32: Patente e fotografia de figurino de Füller. À esquerda: Patente de um dos 

figurinos de Füller (patente dos E.U.A). Fonte: 
https://www.pinterest.com/pin/264516178090501264. Acesso em: 09 jun. 2015. 

À direita: Fotografia de Loie Füller dançando a Serpentina (Fotógrafo desconhecido, Museu 
d'Orsay, Paris). 

Fonte: http://www.danceheritage.org/fuller.html. 09 jun. 2015. 
 

Imagens como as apresentadas acima não nos revelam a medida exata e 

nem o tipo de material utilizado na produção dos figurinos de Füller, tampouco sua 

engenharia. No entanto, com a realização dos estudos sobre o mesmo, pôde-se 

perceber que estes eram basicamente feitos a partir de grandes cortes godê em um 

                                                           
98 Endereços digitais listados em Referências, no final desta dissertação. 

https://www.pinterest.com/pin/264516178090501264/
http://www.danceheritage.org/fuller.html
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tipo de tecido bem fino, como a seda, para que o mesmo pudesse se encher de ar 

ao seu manuseio. Pôde-se ver também o uso de uma vareta fina e provavelmente 

leve para que pudesse ser manuseado com maior facilidade por baixo do tecido e, 

assim, produzir imagens animadas. Essas varetas serviam para prolongar seus 

braços e deixar os desenhos produzidos pelo movimento do tecido ainda maiores e 

bem definidos no ar. Quanto à metragem dessas varetas, os registros indicam que 

não havia um tamanho definitivo para as mesmas, mas sim variações de acordo com 

cada dança a ser realizada e os efeitos esperados nela. Quanto à cor do tecido, este 

era sempre de cor branca para receber as diversas projeções de luz, imagem e 

colorações que se fundiam ao movimento do mesmo.  

Seguindo essas orientações, o figurino de La Loie Füller (2010) foi 

construído da seguinte maneira:  

Sobre a confecção da parte em tecido: Trinta metros de um tecido 

enfestado, tipo seda, foram divididos em dezesseis peças de corte godê de três 

metros de comprimento cada uma; esses cortes foram unidos um ao outro por um 

tipo de costura bem fina, mas resistente, formando duas circunferências de trezentos 

e sessenta graus cada uma, se mantendo apenas uma abertura com duas laterais, 

em cada circunferência, ou seja, duas peças que formavam, cada uma delas, um 

círculo aberto por uma fenda; uma circunferência foi unida à outra por meio da 

costura feita em uma das extremidades laterais de cada uma delas, formando uma 

peça única que possuía apenas uma abertura e, portanto, duas extremidades 

laterais ao todo, obtendo-se assim, um tipo de manto circular com circunferência de 

setecentos e vinte graus ao todo;  foi feita uma espécie de gola com as medidas de 

um pescoço humano e com uma tira de tecido em cada uma de suas extremidades; 

essa gola foi costurada na extremidade superior (referente à circunferência de menor 

medida do manto) da peça com formato de manto, de forma que as extremidades 

laterais da gola se tornassem a continuação das extremidades laterais do manto, 

formando uma espécie de capa; a extremidade inferior (referente a circunferência de 

maior medida do manto) foi cortada de acordo com as medidas dos membros 

inferiores da performer que iria utilizá-la; a extremidade inferior foi queimada para 

que o tecido não desfiasse. 

Sobre a confecção e a utilização das varetas: Foram confeccionadas duas 

peças em tubo acrílico semiflexível com vinte milímetros de circunferência e um 
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metro e setenta centímetros de comprimento cada uma; a capa confeccionada 

anteriormente foi virada ao avesso e disposta de forma que a fenda se tornasse o 

meio e surgissem duas dobras que seriam a marcação do local exato da divisória 

entre as duas circunferências de trezentos e sessenta graus da capa de setecentos 

e vinte graus; neste local foi feita uma costura reta da extremidade inferior para a 

superior da capa, formando uma cavidade no interior da capa, da qual os bastões 

pudessem entrar e sair como uma peça móvel.  

Sobre o movimentar-se com o figurino: A forma com que os bastões foram 

dispostos, nas costuras próprias para recebê-los, não deixava que o tecido 

escorregasse por eles, tornando assim possível a realização dos movimentos 

esperados com o tecido.  

 

 
Figura 33: Projeto ilustrado de figurino. À esquerda, projeto ilustrado do figurino parado. 

À direita, projeto ilustrado do figurino em movimento. 
Fonte: autoria própria. 

 

Durante toda a feitura do figurino foram acontecendo testes e mudanças a 

partir dos erros. O figurino foi primeiro feito em tamanho bem pequeno a ponto de 

poder vestir uma boneca com ele. Foi cortado e montado em tamanho real em papel 

metro e só depois foi feita a confecção definitiva. Foram feitos testes prévios com o 

tecido a ser usado, no tocante a sua textura, densidade, leveza, balanço e cor sob a 

luz elétrica.   

Como se trata de uma dança que é fruto da integração entre corpo e figurino 

de forma a se tornarem um só, a pesquisa prática de movimento só pôde ser iniciada 

de fato após a confecção do mesmo. Os movimentos que surgiram dessa pesquisa 

seguiam basicamente os mesmos princípios que pudemos observar na dança de 
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Füller através dos vídeos, fotografias e descrições escritas encontradas. As 

variações experimentadas partiam de doze diferentes movimentos, sendo estes 

basicamente espirais, giros parciais ou completos do corpo e movimentos de braços.  

 

 
Figura 34: Füller executando alguns movimentos de giros e braços ao 

dançar a Serpentina. À esquerda: Füller executando alguns movimentos de 
giros e braços ao dançar a Serpentina (Fotografias de Samuel Joshua Beckett, 

c.1898. Musée d'Orsay, Paris). Fonte: 
http://www.danceheritage.org/fuller.html#resourcesfuller. Acesso em: 09 jun. 2015. À 

direita: Frames do vídeo Dança Serpentina filmada pelos Irmão Lumiére 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=O8soP3ry9y0. Acesso em: 10 maio 2015. 

 

No tocante a estrutura coreográfica, em La Loie Füller (2010) procurou-se 

desenvolver evoluções parcialmente improvisadas e não uma estrutura específica de 

movimentos definidos a serem executados sequencialmente. Sobre a iluminação, 

houveram alguns laboratórios de experimentação da dança sob diferentes tipos, 

http://www.danceheritage.org/fuller.html#resourcesfuller
https://www.youtube.com/watch?v=O8soP3ry9y0
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posicionamentos e cores de luz e ao final foi utilizado o seguinte sequência: Uma luz 

PAR frontal com gelatina azul; uma luz strobo pino; uma luz PAR com gelatina congo 

blue; uma luz PAR pino com gelatina âmbar; duas luzes PAR lateral fundo, sendo a 

da lateral esquerda com gelatina azul e a da direita com gelatina amarela, mais uma 

luz PAR pino com gelatina âmbar, mais fumaça vinda de uma máquina posicionada 

nalateral do palco no chão. A ideia foi, além de explorar o efeito dessas iluminações 

projetadas sobre o figurino, criar ambientes com as cores e dançar de acordo com 

ele.  

 

 
Figura 35: Ilustração feita para o desenvolvimento de La LoIe Füller  

Fonte: autoria própria. 
 

Em alguns de seus trabalhos com a Dança Serpentina, Füller utilizou placas 

de espelho como cenário para multiplicar seu corpo e em La Loie Füller (2010) foram 

usadas duas placas de inox sob estruturas de madeira feitas sob a medida de dois 

metros e meio de altura por um metro e meio de largura, para a obtenção de um 

efeito de duplicação. Além disso, os bastões de acrílico foram substituídos por 

bastões de luz LED fosforescente com a mesma medida. A cena começava com os 

mesmos apagados e durante a evolução da cena eles eram acendidos por meio de 

um botão localizado próximo às mãos da performer. O objetivo era trazer para a 
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cena um efeito que remetesse ao aspecto mágico e de surpresa que Füller 

explorava na sua dança.   

 

 
Figura 36: Fotos de duas cenas de La Loie Füller. Teatro do Movimento - 2010 (foto de 

Robert Guimarães). 
 

Podemos ainda analisar La Loie Füller (2010) sob os parâmetros 

metodológicos indicados nas categorias de níveis de atualização em dança. Nessa 

conjuntura, a obra La Loie Füller (2010), de Carol Frinhani, seria uma atualização da 

obra Dança Serpentina, de Loie Füller. Especificando ainda mais, pode-se identificar 

La Loie Füller (atualização) como obra característica do 1° Nível de atualização em 

dança, isso porque a autora teve como objetivo principal, manter a maior 

proximidade possível com a Dança Serpentina (atualizada) em vários aspectos. 

Sobre a perspectiva do público, supostamente conhecedor da obra de Füller, ele 

pode visualizar e perceber com facilidade a obra atualizada presente na atualização. 

Estes aspectos podem ser observados em ambas as obras: 

Quanto ao processo: Foi-se somando conhecimentos, agregando resultados 

de testes de tentativa e erro e experimentando possibilidades em busca de um 

objetivo até se obter um resultado satisfatório. 

Quanto à estrutura: Elaboração de uma sequência de cenas com 

movimentações parcialmente improvisadas. Dança solo. 

Quanto à sonoplastia: Utilização de música instrumental. 

Quanto aos elementos cênicos: Em La Loie Füller (2010) se tem o uso de 

placas espelhadas e luzes que se revelam por baixo do tecido e, embora não 
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vejamos esses elementos presentes na Dança Serpentina filmada pelos Irmãos 

Lumiére, eles nutrem em La Loie Füller (2010) um aspecto de jogo óptico e de 

estímulo a sensações muito presentes na Dança Serpentina. Além disso, a Dança 

Serpentina não se restringe à dança gravada neste vídeo em questão, pois os outros 

registros escritos e imagéticos estudados para os fazeres em La Loie Füller (2010) 

revelam que a Dança Serpentina nunca parou de ser desenvolvida, aprimorada e 

modificada. A Dança Serpentina, em tese, não foi uma obra pontual que fez 

sucesso, mas uma dança que se estabeleu como estilo. A partir dela, foram feitas 

danças temáticas, que receberam outros títulos, mas ainda assim eram danças ao 

estilo Serpentina. E, ainda, a utilização de espelhos e o uso luzes projetadas dos 

mais diversos lugares são características muito presentes nas danças de Loie Füller. 

Desse modo, a utilização desses elementos em La Loie Füller (2010) apenas ajudam 

a afirmar a posição dessa obra no quadro das atualizações de primeiro nível.  

Quanto ao figurino: feitura de desenhos prévios, experimentação, teste no 

corpo em movimento, teste sob a iluminação.  

Quanto ao tipo de movimento: movimentos espiralados, meios giros, giros 

completos, movimentos de braços e pouco deslocamento. 

Algum tempo após a apresentação de La Loie Füller (2010) no Teatro do 

Movimento, foi feita uma filmagem da mesma dança, porém apenas em caixa preta, 

sem os elementos de iluminação cênica, placas espelhadas e bastões 

fosforescentes. A ideia foi importar essas imagens capturadas para o computador, 

convertendo essa dança em bits para sua manipulação digital. Essa conversão 

constitui também um tipo de atualização, pois ao transformar essa dança em 

imagem digital, converteu-se carne e sangue em silício e, portanto, atualizou-se o 

corpo humano e sua imagem.  

Esta dança filmada e importada para o computador, em suas configurações 

ainda não manipuladas por Softwares, pode se enquadrar também no 1° Nível de 

atualizaçãoem dança, pois como resultado final existe um grande grau de 

similaridade entre o que se vê na dança que foi atualizada e sua atualização.  
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Figura 37: Foto do vídeo de La Loie Füller. 

Fonte: autoria própria. 
 

A feitura dessa gravação teve fins específicos: produzir diferentes 

vídeodanças a partir uma mesma matriz. Nesse caso, a dança a ser atualizada deixa 

de ser La loie Füller (2010) para se tornar a ―filmagem‖ de La Loie Füller (2010), mas 

continua sendo atestado de fertilidade de Dança Serpentina e agora também de La 

Loie Füller (2010) numa espécie de rede de conexões tecida fio a fio. 

Esse vídeo, atualização de La Loie Füller (2010), passou cinco vezes por um 

mesmo processo. Foi importado e tratado no Software Isadora99 e editado no Adobe 

Premiere Elemente’s 8.0. Cada vez que o respectivo vídeo foi importado para o 

Isadora, ele foi treckado de uma maneira diferente, a partir de programações 

diferentes; cada resultado desse trecking foi exportado do Isadora e importado para 

o editor Adobe Premiere; ao ser exportado do editor, cada vídeo se tornou então 

uma videodança diferente. Ou seja, cinco novas obras de dança foram geradas a 

partir desse jogo de inputs e outputs de um único vídeo, o de La Loie Füller (2010).  

Esse grupo de cinco videodanças foi então intitulado de Füller Experiment’s 

(2011). Este tratou-se de uma produção artística acadêmica que fez parte da 

pesquisa Interfaces e Softwares para a Performance Interativa: a Tecnologia Motion 

tracking, realizada em 2011-2012, junto ao Elétrico: Grupo de Pesquisa em 

Ciberdança, sob orientação da Profª Drª Ludmila Pimentel e aportada pelo Projeto 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBID) - UFBA, CNPq.  

                                                           
99 Software específico de dança, criado no Troika Ranch Dance Theater, por Mark Coniglio e 

Dawn Stoppiello. 
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Füller experiment’s (2011) evidencia os princípios de ―conectividade‖ e 

―heterogeneidade‖100 apresentados anteriormente nessa escrita, visto que cada uma 

das videodanças que compõem esse grupo de produções é uma nova atualização 

em suas especificidades, uma nova obra única em si mesma. Porém elas se 

relacionam umas com as outras, com a La Loie Füller filmada na caixa preta, com La 

Loie Füller dançada no Teatro do Movimento e também com a Dança Serpentina, de 

Loie Füler. Essa relação pode ser pensada aqui a partir da ideia de oito pontos numa 

rede de conexões, ou oito diques do devir, ou ainda, oito atualizações em dança do 

devirDança. 

Essa relação de conectividade se faz ainda mais pertinente aqui quando se 

revela que o foco para o desenvolvimento dessa pesquisa PIBID, apresentada 

acima, não foi somente fazer experimentos de dança com a tecnologia Motion 

Tracking, mas explorar as possibilidades dessa tecnologia nutridas pelas pesquisas 

sobre a vida e obra de Loie Füller que haviam sido realizadas anteriormente.  

Para entendermos melhor esse processo de Motion Tracking101, pelo qual os 

videodanças de Füller Experiment’s (2011) passaram para serem produzidos, vamos 

observar o quadro abaixo:  

 

 
 Figura 38: Esquema explicativo sobre Motion Tracking. No qual Wechsler (2009) explica 

o conceito de Motion Tracking.  
Fonte: autoria própria. 

                                                           
100 Princípios do rizoma e do devirDança 
101Motion Tracking pode ser definido como o movimento de trackear, modelar, transformar 

(não existe tradução literal para o português). Apontado como um dos primeiros registros 
de tecnologia Motion Tracking da história, nos anos de 1986 a 1990, o Very Nervous 
Systems (VNS), desenvolvido por David Rokby, se tratava de uma plataforma que permitia 
que os movimentos do corpo de um performer, através de câmeras e de sensores de 
movimento, alimentassem certa programação do software e produzissem outputs gráficos 
ou sonoros.  
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Nesse quadro, se vê explicado o princípio de funcionamento da tecnologia 

Motion Tracking, sendo esta sempre um processo de importação, transformação e 

exportação, podendo este ser realizado em tempo real ou não. No caso específico 

de Füller Experiment’s (2011), esse processo se deu via Software Isadora e não foi 

realizado em tempo real. Assim, diz-se aqui que a autora de Füller experiment’s 

(2011) utilizou o Software Isadora como ferramenta para atualizar La Loie Füller 

(2010). Nessa perspectiva, La Loie Füller (2010) foi atualizada em cinco diferentes 

videodanças: Reverse102(2011), Füller Mirror Looking103(2011), Loie The 

Lines104(2011), Color Dance Füller105(2011) e Louise Boogie Dance106(2011). 

Das cinco videodanças produzidas propõe-se aqui que duas delas possam 

ser analisadas a partir do 2º Nível de atualização. Nesta, a dança que foi atualizada 

pode ou não ser visualizada ou sentida pelo público, pois a intenção da autora foi 

jogar com a aproximação e o afastamento das configurações constituintes da 

mesma.   

A videodança Reverse (2011) é monocromática em sua evolução preta e 

branca e preenchida por velocidades que se alteram a todo momento. O título desse 

trabalho se dá por motitivo da reversão que se aplicou na construção da cena digital, 

ou seja, ele acontece de trás para frente e isso dá ao movimento um efeito que não 

seria possível em uma dança não manipulada por tecnologias.  

A evolução de Reverse (2011) tem início com imagens que aparecem e 

desaparecem, gradativamente em velocidade cada vez mais rápida, como se fossem 

fotografias sendo exibibidas. À medida em que a velocidade aumenta, a exibição 

passa de fotografias a imagens contínuas, revelando por vezes formas que lembram 

a Dança Serpentina. Nesta obra quis-se apresentar uma qualidade hipnótica, 

características das danças de Füller.  

                                                           
102 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iEp1tLMlebI&feature=relmfu. 

Acesso em: 15 jul. 2015. 
103 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=p3Hbv7LXl0&feature=relmfu. 

Acesso em: 15 jul. 2015. 
104 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=dNKyRH48q8&feature=relmfu. 

Acesso em: 15 jul. 2015. 
105 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JQWTGBjB84w&feature=relmfu. 

Acesso em: 15 jul. 2015. 
106 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2T-vlsIW1Kk. Acesso em: 15 jul. 

2015. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=iEp1tLMlebI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=p3Hbv7LXl0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dNKyRH48q8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JQWTGBjB84w&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=2T-vlsIW1Kk
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Essas características discorridas acima nos permitem perceber e visualizar 

por vezes a dança que foi atualizada. Por esse motivo, Reverse (2011) pode estar 

na categoria de 2° Nível de atualização da dança.  

 

 
Figura 39: Fotos da videodança Reverse (2011). 

Fonte: autoria própria. 
 

 
Figura 40: Programação parcial de Reverse (2011).  Com quatro atores: Movie Player, 

Auto Fade, Luminance Key. 
Fonte: autoria própria. 

 

A videodança Füller Mirror Looking (2011) pode ser analisada também 

enquanto 2º Nível de atualização, pois, nesta, pode-se ainda reconhecer 

visualmente fragmentos da dança atualizada, mas não de forma imediata.  

Nessa obra a música foi o ponto de partida, pois houve a intenção de se 

construir uma cena na qual corpo e ambiente digital dançassem em sincronia com a 

música. O intuito era fazer com que o ato de se movimentar ficasse evidente, assim 
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como a duplicação do corpo via utilização de espécies de espelhos digitais, a fim de 

se aproximar com o movimento de atualização107 das danças de Füller. Movimento 

de transformação e multiplicação com artistas como Mallarmé, Rodin, Irmãos 

Lumière, Lautrec, Anna Belle, etc. que, através de vários tipos de arte, atualizaram a 

dança de Füller em diversos tipo de matéria: Pintura, escultura, vídeo, dança, etc. 

Tão consistente é seu legado que a Dança Serpentina de Füller continua a 

ser atualizada por diversos artistas da Contemporaneidade, como é o caso de Jody 

Sperling, que se tornou referência mundial no tocante aos estudos sobre Füller e sua 

obra. Incluem-se nesse montante de atualizações da Dança Serpentina a 

videodança Füller Mirror Looking (2011). 

 

 
Figura 41: Obras com referência em Loie Füller. O primeiro retrato da esquerda para a 

direita é de uma escultura em bronze, inspirada em Loie Füller, intitulada Lamp, do artista 
François - Raoul Larche (Francês, 1860-1912).  A segunda figura é um close-up da base de 
Maryhill de O Pensador e mostra a inscrição a lápis do nome Loie Füller. A terceirafigura se 

trata do Fire Dance, uma pintura Watercolor do artista Crozit. 
 

É sabido que Füller patenteou algumas estruturas cenográficas compostas 

por vários espelhos que proporcionavam a ilusão ótica de que seu corpo se 

multiplicava no espaço. Essa videodança se organiza fazendo uma espécie de 

associação entre esses espelhos cenográficos de Füller e as atualizações que 

outrem fizeram de suas danças. Como se essas atualizações sugerissem metáforas 

dos espelhos de sua dança. 

 

                                                           
107 Sua obra sendo constantemente atualizada por artistas de diversas áreas. 
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Figura 42: Fotos da videodança Füller Mirror Looking (2011)  

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 
Figura 43:  Programação parcial Füller Mirror Looking (2011). Com quatorze atores: 2 
Movie Player, 3 Matte++, 3 colorizer, Luminance Key, Motion Blur, Mult mix, Auto Fade, 2 

Projetores. 
Fonte: Autoria própria. 

 

No 3° Nível de atualização, propõe-se aqui a entrada das outras três 

videodanças produzidas nesse estudo em questão, sendo elas: Loie The Lines 

(2011) Color Dance Füller (2011) e Louise Boogie Dance (2011). Nessas três obras, 

a autora procurou beber na fonte da Dança Serpentina, mas se afastar dos seus 

elementos configuradores no que tange a esfera do visível declarado. Dessa forma, 
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o público, ao assistir a esses trabalhos, não pode visualizar tais configurações fieis à 

obra atualizada, mas pode fazer suas próprias relações sobre as mesmas a partir da 

abstração revelada em cada uma dessas três videodanças. 

A videodança Loie The Lines (2011) tratou de atualizar a Dança Serpentina 

a partir de um tipo de literalidade extraída do seu título. As ondas que a serpente 

produz ao movimento do seu corpo com formato longilíneo e linear se tornaram as 

linhas digitais coloridas que dançam e se multiplicam, entrelaçam e enrolam em Loie 

The Lines (2011). 

 

 
Figura 44: Foto de Loie Füller com figurino da dança Les Serpentines (1893). Foto de 

Reutlinger. 
Fonte: http://press.princeton.edu/chapters/i8519.pdf. Acesso em: 10 jul. 2015 

 

http://press.princeton.edu/chapters/i8519.pdf
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Figura 45: Foto da videodança Loie The Lines (2011). 

Fonte: autoria própria. 
 

 
Figura 46: Programação parcial de Loie The Lines (2011). 1 Movie Player, 1 Luminance 

kay, 6 Colorizer, 6 Progetores, 6 Vídeo Delay. 
Fonte: autoria própria. 

 

A videodança Color Dance Füller (2011), por sua vez, tratou de atualizar o 

trabalho de Füller com suas luzes e cores fosforescentes. Se Loie Füller fazia uso de 

luzes analógicas, gel de cor e sais fosforescentes para colorir sua dança, nessa 

videodança foi explorada a tecnologia digital como principal recurso. A ideia foi a de 

dialogar, de forma contemporânea, com as ideias da também conhecida fada da luz.  
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Nesse trabalho, a dança digital foi iluminada e colorida também digitalmente, 

com uma espécie de tinta digital, o que fez com que essa dança pudesse ser 

comparada a um borrão de tinta colorida em movimento, se tornando então pura luz 

e cor.  

 
Figura 47: Sistema underlight patenteado por Loie Füller. 

Fonte: http://www.nypl.org/blog/2012/04/03/150-years-loie-fuller-modern-dance-pioneer. 
Acesso em: 14 jul. 2014. 

 

 
Figura 48 :  Fotos da videodança Color Dance Füller (2011). 

Fonte: autoria própria. 

http://www.nypl.org/blog/2012/04/03/150-years-loie-fuller-modern-dance-pioneer
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Figura 49: Programação parcial de Color Dance Füller (2011). Com oito atores: 2 Movie 

Player, 2 Colorizer, 1 Alpha Mask, 1Luminace Key, 1 Projetor, 1 3D Rect Projector. 
Fonte: autoria própria. 

 

Na videodança Louise Boogie Dance (2011) a proposta foi explorar uma das 

facetas de Loie Füller: sua busca incansável pela coloração de suas obras. Essa 

videodança se caracteriza por ser uma dança digital de cadência ritmada e bastante 

colorida. O trabalho começa com o corpo da bailarina replicado em seis e dançando 

junto com a tela, ambos acompanhando a música. Em seguida, uma sequência de 

quadros coloridos que se movem de forma também integrada e, nessa instância, não 

se sabe o que é corpo e o que é cenário digital, visto que eles estão fundidos.   

Em Louise Boogie Dance (2011) a proposta foi explorar o caráter 

vanguardista, tanto no palco quanto fora dele, de Loie Füller. Homossexual, atuante 

na política, produtora, escritora e envolvida com experimentos científicos de alto 

risco (atividades geralmente atribuídas ao gênero masculino naquela época), essa 

artista fez muito mais do que dançar. Contribuiu, assim, para com o desenvolvimento 

de dispositivos tecnológicos, cinema, iluminação teatral, artes visuais, literatura, 

além de se tornar um divisor de águas no tocante ao entendimento de dança da 

virada do século XIX para o XX. Ela ainda criou terreno fértil para a dança que 

Contemporaneamente conhecemos como dança digital, isso porque foi precursora 

na utilização da luz elétrica nas suas obras de dança.  

A busca incansável de Füller pela associação de sua imagem à cor também 

se tornou motivo para a feitura desta videodança que, bastante colorida e com uma 

cadência musical ritmada e frenética, dialoga com características do movimento 
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Boogie108 dos anos 30 e 40. Nesta, a Dança Serpentina se torna ainda mais 

abstrata, se misturando a formas geométricas, constantes mudanças de cores, além 

da duplicação de imagens e efeitos de três dimensões aplicados. Desse modo, a 

atualização se distancia bastante da forma de visibilidade da obra atualizada.  

 

 
Figura 50: Fotos da videodança Loouise Boogie Dance (2011). 

Fonte: autoria própria. 
 

 
Figura 51: Programação parcial de Louise Boogie Dance (2011). 1 Movie Player, 5 3D 

Projetor, 2 luminance key, 9 Colorizer, 3 Flip, 4 Crop e 4 Projetor. 
Fonte: autoria própria. 

 

                                                           
108 O Boogie-Woogie é um estilo de blues caracterizado pelo uso de síncope pela mão 

esquerda ao piano. Foi muito popular entre os negros nos anos 30 e 40 nos Estados 
Unidos, sendo geralmente tocado pelos mesmos. Mas a palavra boogie também pode 
estar associada ao ato de rebolar, ou agitar. 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piano
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Até esse ponto da escrita, temos discorridas relações entre Loie Füller e sua 

Dança Serpentina, os trabalhos de autoria própria propostos como atualizações em 

dança e a análise dessas atualizações a partir de três categorias de níveis de 

atualização em dança. Na sequência, caminha-se investigando e propondo formas 

visuais de se apresentar essas atualizações a partir da noção de devirdança. Como 

quem quer contar uma história por imagens, foi feito o seguinte mapa:  

 

 
Figura 52: Esquema ilustrado do devirDança e os Níveis de atualização.  

Fonte: autoria própria.  
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Seguindo conceitos de Deleuze e Guattari (2011) apresentados 

anteriormente nesta escrita, pode-se dizer que essa figura exposta acima é então 

um decalque de mapa da dança. Esse decalque ilustra a análise e categorização em 

níveis feitas sobre a Dança Serpentina e suas atualizações a partir dos estudos 

realizados sobre os mesmos. Entretanto, a história desse processo de construção 

artística não começa e nem termina como é contada a priori. Outras danças 

estiveram a se fazer durante esse percurso, como é o caso de Virtual Dance 

Füller109 (2010), Virtual Dance Füller: o experimento110 (2010), New Füller111 (2010) e 

Estudos subaquáticos: o onírico112 (2012) e, nesse sentido, o decalque muda à 

medida em que o mapa da Dança se movimenta. 

A videodança Virtual Dance Füller (2010) foi feita de forma muito similar às 

apresentadas anteriormente. Tratou-se também de uma atualização do mesmo 

vídeo de La Loie Füller (2010). Contudo, essa videodança se atualizou uma vez 

mais quando se tornou a performance Virtual Dance Füller: o experimento (2010), 

que se trata da projeção desta videodança sobre a própria dança La Loie Füller 

(2010)em tempo real, o que sugere que o ―corpo-figurino‖ dessa obra seja também 

um ―corpo-tela‖ em movimento. Acredita-se ainda que essa videodança pode ser 

entendida dentro de uma perspectiva do 3º Nível de atualização em dança e a 

performance como 2º Nível.  

 

                                                           
109 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0zUTwZHGRVk. Acesso em: 20 jun. 

2015. 
110 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_8YVI_DkWMo. Acesso em: 20 jun. 

2015. 
111 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f7e5DD6MuZQ. Acesso em: 20 jun. 

2015. 
112 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Rl1lVvh13vM. Acesso em: 20 jun. 

2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=0zUTwZHGRVk
https://www.youtube.com/watch?v=_8YVI_DkWMo
https://www.youtube.com/watch?v=f7e5DD6MuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rl1lVvh13vM
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Figura 53: Foto da videodança Virtual Dance Füller (2010). 

Fonte: Foto do frame do vídeo por Bruna Spoladore. 
 
 

 
Figura 54: Performance Virtual Dance Füller: o experimento (2010). Fotografia de Dayse 

Cardoso. 
 

A videodança experimental New Füller (2010) foi feita logo após a 

performance La Loie Füller (2010) e teve como mote de pesquisa a artista Loie Füller 



113 
 

 
 

e sua dança com espelhos. A proposta é que ela esteja engajada no 2º Nível de 

atualização em dança.  

 

 
Figura 55: Fotos da videodança New Füller (2010). 

Fonte: autoria própria  
 

A videodança Estudos subaquáticos: o onírico (2012) também teve 

influências de Loie Füller. Isso porque busca transcender os limites do corpo 

humano em prol de um corpo que se hibridiza a outras formas, galgando um corpo 

com formas extra-humanas e, nessa perspectiva, pode ser reconhecido no 3º Nível 

de atualização em dança.  

  

 
Figura 56: Foto da videodança Estudos subaquáticos: o onírico (2012)  

Fonte: autoria própria 
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Com essas informações agregadas, o decalque do mapa da dança recebe o 

seguinte formato:  

 

 

Figura 57: Esquema ilustrado do devirDança e os Níveis de atualização.  
Fonte: autoria própria.  

 

Mas poderia o devirDança ser apresentado de forma tão exata e linear como 

ilustrado na figura acima? Não seriam essas fotos de danças, decalques que 

paralizam seu devir? Poderiamos categorizar tão separadamente esse ditos níveis 
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de atualização? Como nos lembra Deleuze e Guattari (2011, p. 31) ―é preciso 

sempre projetar o decalque sobre o mapa‖ e nessa perspectiva julga-se aqui que 

não se pode desconsiderar tantos outros acontecimentos imbuídos nesse processo, 

tampouco seu incessante fluxo de mudança.  

 Isso nos leva ao entedimento primeiro de que as partes fazem parte do todo 

e que o todo faz parte da parte. Ou seja, um fragmento específico de uma dança 

específica faz rizoma com muitas outras danças do rizoma da Dança, que, por sua 

vez, faz rizoma com o mundo que, em via oposta, faz rizoma com a Dança. Dessa 

forma, quando olhamos para o decalque de tal fragmento, não podemos imaginá-lo 

descolado de seu imenso mar de capilarizações sempre a se fazer.  

Em segunda instância, a proposta aqui apresentada da Dança em níveis de 

atualizações nada tem a ver com seu engessamento, ao contrário, esses níveis 

correspondem a categorias permeáveis, relativizáveis, sempre a depender dos olhos 

de quem as vê, do corpo de quem as sente e do trabalho daqueles que, sempre em 

cadência de virtualização-atualização, fazem a dança acontecer, o que nos leva a 

refletir sobre o 4º e último Nível de atualização da dança. Este tem a ver com as 

seguintes questões: Como alguém que assiste certa dança pode reconhecê-la como 

sendo a atualização de outra dança da qual julga jamais ter tomado 

conhecimento113? E ainda, o que dizer sobre aqueles artistas que fazem sua dança 

acreditando não estarem bebendo de nenhuma outra fonte anterior?  

De alguma forma a Dança sobrevive114 atravessando uma história linear, 

excepta de um tempo contínuo e embebida em ―subdeterminações complexas, 

próprias ao movimento de anamnese‖ (LAUNAY, 2009, p. 90). Nesse nível, a Dança 

viaja no tempo de maneira inconsciente (em plena virtualidade) e a atualização é 

intempestiva, inesperada. Sorrateira e secretamente, ela saltita entre uma obra e 

outra, entre um gesto e outro, por mediações invisíveis, se aproximando ou 

distanciando de outra dança qualquer sem nenhum vínculo calculado.  

                                                           
113 Questão própria: Como um espectador de uma atualização da dança de Loie Füler, feita 

por Frinhani, pode reconhecer tal atualização e seu nível sem ter conhecido, a priori, a 
dança da própria Füller?  

114Proposição de Launay (2009, p. 90): a ―sobrevivência‖ pode ser uma das formas de se 
trabalhar com a dança ao lado da ―variação‖, da ―reinterpretação‖ e da ―citação‖. Nesta 
escrita, se acredita que todas essas formas de trabalho com a dança são formas de se 
atualizar dança e a diferença está, pois, nos níveis de atualização de cada uma delas. 
Esses níveis são medidos de acordo com a proximidade e afastamento de uma obra em 
relação à outra.  
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Figura 58: Véu Wings. À esquerda, foto da dançarina do ventre Sasha Holtz, no Festival de 

Joinville, usando Véu Wings. À direita, foto de uma performance que utiliza figurino com 
luzes de LED 

Fonte:  
http://article.wn.com/view/2002/10/14/Festival_de_danca_do_ventre_reune_dancarinos_inter
nacionais/ e http://thebirthofstars.co.uk/artistic-concepts-ideas. Acesso em: 20 jun. 2015115. 

 

Considera-se aqui que seja o caso do chamado Véu Wings da dança do 

ventre, do qual a origem é apenas especulada. Ocidentalizada, a dança do ventre 

recebe tantas influências que, em longa viagem pelo tempo, afirmações quanto à 

origem de cada novo elemento a ela imbuído tornam-se inconsistentes e 

desnaturadas. Por esse motivo, na proposta do 4º Nível da atualização em dança 

não cabem certezas nem afirmações, tão somente especulações, pesquisas, ideias 

e noções sempre a se manter no loop da relatividade, a não ser quando é o próprio 

artista atualizador da dança quem revela sua fonte.  

Assim, a proposta que se segue aqui é a de que o Véu Wings da dança do 

ventre, bem como sua versão com luzes LEDs acopladas, possam ser atualizações 

de 4º Nível da Dança Serpentina de Loie Füller.  Da mesma forma, traz-se como 

exemplo deste nível de atualização uma das cenas do espetáculo Botânica, da 

Momix Cia de Dança (figura 56), na qual um bailarino manipula uma espécie de 

leque gigante ao mesmo tempo em que são projetadas imagens diversas nele.  

Acredita-se também que o Teatro Negro de Praga (figura 57) tenha sofrido 

fortes influências da dança de Loie Füller, principalmente no que tange ao caráter 

ilusório de suas obras. Essa companhia de teatro, assim como Füller, trabalha com 

os elementos cênicos de maneira que o corpo, em sua forma convencional, se funde 

aos elementos cênicos, deixando de exercer um papel de predominância na cena. A 

                                                           
115 Assistir vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=-qBbMXU6U4U. Acesso em: 20 jun. 

2015. 

http://article.wn.com/view/2002/10/14/Festival_de_danca_do_ventre_reune_dancarinos_internacionais/
http://article.wn.com/view/2002/10/14/Festival_de_danca_do_ventre_reune_dancarinos_internacionais/
http://thebirthofstars.co.uk/artistic-concepts-ideas/
https://www.youtube.com/watch?v=-qBbMXU6U4U
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utilização da luz sobre o fundo preto do teatro também foi estratégia utilizada pela 

artista do século XIX. Nessa perspectiva, acrescentamos esse nível de atualização 

ao nosso esquema ilustrado do devirDança (figura 58).  

 

 
Figura 59: Foto de Botânica, da Companhia de Dança Momix.  

Fonte: http://www.artsatl.com/2013/02/review-momix-dance-company-treads-water-
uninspired-gimmicky-botanica-ferst. Acesso em: 20 jun. 2015. 

 

 
Figura 60: Foto do espetáculo Gabinet da Cia. Teatro Negro de Praga116. 

Fonte: http://www.imagetheatre.cz/en/cabinet. Acesso em: 20 jun. 2015. 

                                                           
116Assistir vídeo em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIyAeToWbAM&list=PLa7vWiEJ6epfFdsb5chXqj6jFiho
E5R_l&index=4. Acesso 20 jun. 2015. 

http://www.imagetheatre.cz/en/cabinet/
https://www.youtube.com/watch?v=xIyAeToWbAM&list=PLa7vWiEJ6epfFdsb5chXqj6jFihoE5R_l&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xIyAeToWbAM&list=PLa7vWiEJ6epfFdsb5chXqj6jFihoE5R_l&index=4
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Figura 61: Esquema ilustrado do devirDança e os Níveis de atualização. 

Fonte: autoria própria. 
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Mas se todas essas obras ilustradas no decalque do mapa acima são obras 

que se constituem em si ao mesmo tempo em que são sempre atualizações de 

outras obras, quais seriam as fontes da atualização de Loie Füller em sua Dança 

Serpentina? De quais fontes ela teria bebido? A proposta que se segue aqui é a de 

que Füller, devido à época117 e a localidade118 na qual se notabilizou, bem como à 

moda vigente na Belle Epoque119 e ao forte movimento das Skirts Dancers120 nos 

cabarés Europeus, tenha atualizado a Skirt Dance121 ao tornar ainda mais 

encorpada e longa a saia de tal dança e ao colocá-la na altura do pescoço e para 

além da extensão de seus braços. 

 

 
Figura 62: Fotos de dançarinas de Can Can (1895 e 1900). Foto de Hulton Archive/Getty 

Images. 
Fonte:  http://avaxnews.net/touching/Cabaret_Dancers_1900-1930.html. Acesso em: 20 jun. 

2015. 
 

                                                           
117Virada do século XIX para XX, mais especificamente, 1862-1928. 
118Do Valdeville Americano para Paris/França, mais especificamente, nos cabarés Europeus. 
119Vestidos e saias bastante incorpados, longos e com acessórios muito exagerados. As 

palavras suntuosidade, luxo, beleza, glamour, ostentação, podem ajudar a entender esse 
período que vai da década de 1890 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. A 
Belle Époque foi um período marcado por grandes bailes, festas, jantares em casas de 
campo onde tudo era muito extravagante. Paris era a capital do luxo, a cidade luz.  

120 Há registros de que Füller teria sido, entre outras coisas, Skirt Dancer (também 
conhecida como dançarina de Can-Can) antes de criar sua Serpentine Dance.  

121 Tradução própria para: Skirt Dance: Dança da saia. 

http://avaxnews.net/touching/Cabaret_Dancers_1900-1930.html
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No devirDança, porém, a atualização não acontece unilateralmente, numa 

ordem cronológicamente encaixotada, pois à medida em que a história da dança 

altera a dança, a dança altera sua própria história. Dessa forma, ao mesmo tempo 

em que Füller atualizava a Skirt Dance, outras dançarinas (figuras 60) atualizavam a 

sua atualização da Skirt Dance e, através desse processo vivo, é a própria história 

da Dança que está sempre a se atualizar. 

 

 
Figura 63: Fotos de “imitadoras/atualizadoras” de Füller. Da esquerda para a direita: 

Fotografia de um dos frames, coloridos à mão, do vídeo Serpentine Dance, com Annabelle 
dançando em 1896. Fotografia de um cartão postal, colorido e enfeitado com lantejoulas, de 

uma imitadora de Füller,desconhecida. Fonte: Lista (1994, p. 70, 371)122 
Fonte: http://www.anothermag.com/art-photography/4008/all-about-the-serpentine-dance. 

Acesso em:14 jul. 2014. 

                                                           
122Ver vídeo de Serpentine Dance com Annabelle em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko_K57aJAwY. 

http://www.anothermag.com/art-photography/4008/all-about-the-serpentine-dance
https://www.youtube.com/watch?v=Ko_K57aJAwY
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Figura 64: Esquema ilustrado do devirDança.   

Fonte: autoria própria. 
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Esses vários decalques de mapa do devirDança (figuras 49, 54, 58 e 61), 

apresentados aqui, explicam tal processo de virtualização-atualização da Dança, 

mas não o sãos fiéis. Talvez a ilustração desse processo, sempre em movimento, 

não seja mesmo possível de ser aqui apresentado, pois no próprio ato de decalcar 

está intrínseco a virtualização-atualização de um estado sutil e inapreensível para 

outro, o material e visível. 

Porém, podemos ainda propor novos decalques na tentativa de promover tal 

fidelidade correspondente a um mapa. É preciso, contudo, eliminar qualquer tipo de 

indicação unilateral finita de caminhos (setas de direção) e colocar linhas em seu 

lugar (tal qual se constitui o rizoma em Deleuze e Guattari (2011), visto que a linha 

que tece uma dança à outra é fonte de retroalimentação para ambas. Além disso, 

―Linhas de fuga‖123 eclodem a todo tempo. Assim, através dessas linhas, que mais 

parecem tubos encharcados da ―seiva‖124 a fluir incessantemente, a Dança viaja no 

tempo, permanecendo sempre viva.  

Nesse sentido, a seiva do rizoma banha o devirDança como um todo, 

tornando-o cada vez mais complexo e díficil de ser compreendido e representado. A 

atualização de uma dança está ligada não só a um, mas a vários originais que, por 

sua vez, são atualizações de outros tantos originais e assim sucessivamente.  

O devirDança é ―aberto e conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, suscetível a modificações constantes‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2001, 

p. 30). Nele a dança pode ser ―rasgada, revertida, adaptar-se a montagens de 

qualquer natureza‖(DELEUZE; GUATTARI, 2001, p. 30), se fazer atual em solo ou 

em grupo. Pode-se atualizá-la como arte em papel ou em vídeo, constituí-la como 

ação política ou metição125. Logo, ao entender o devirDança numa lógica rizomática, 

não podemos advogar um modo privilegiado, único ou hegemônico de se fazer ou 

pensar dança. ―Dança é aquilo que ela se quiser fazer. [...] E o pensamento sobre 

                                                           
123 Ver anteriormente nesta dissertação.  
124 Segundo botânica, seiva é um elaborado de nutrientes previamente retirados do solo e 

conduzidos para partes superiores das plantas para nutri-las, através de dutos chamados 
de Xilema e Floema. 

125 Esse trecho do texto se baseia no entendimento de mapa de Deleuze e Guattari (2011, 
p.30), no qual eles explicam que: ―o mapa é aberto, é conectável em todas suas 
dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. 
Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser 
preparado, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo 
como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação‖ 
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dança deve com ela se fazer, que ambos se façam sempre num plano de 

consistência mútuo‖ (LEPECKI, 2010, p. 20). Devemos escapar das ―ontologizações 

estetizantes, expectativas teórico-críticas academicistas e hábitos de composição e 

de dançar que impedem que os fazeres se façam. ‖ (LEPECKI, 2010, p. 20) e, por 

fim ... ―cada um que pense e que faça a dança que queira ser feita. Ou desfeita. ‖ 

(LEPECKI, 2010, p. 20). 

 

 
Figura 65: Tentativa nº 1 de fazer o decalque de um mapa do devirDança. 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 66: Tentativa nº2 de fazer o decalque de um mapa do devirDança. 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 67: Tentativa nº 3 de fazer o decalque de um mapa do devirDança. 

Fonte: autoria própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização dos estudos bibliográficos e conceituais, que acabaram 

majoritariamente por sustentar esta pesquisa, conjugados às análises de alguns 

trabalhos de autoria própria, bem como de imagens e vídeos de trabalhos de Loie 

Füller e de artistas que se baseiam em sua obra, pôde-se concluir que o objeto de 

estudo aqui abordado, as atualizações da dança de Füller, só são possíveis 

mediante movimento contínuo de autocriação da Dança.  

A proposta de substituir os vários termos (plágio, recriação, pastiche, 

remontagem, releitura, reciclagem, cópia, criação, etc.) utilizados para explicar a 

proximidade ou o distanciamento entre uma de dança e outra, por um único termo, o 

de atualização em dança, acabou criando terreno fértil para a proposição da noção 

de devirDança apresentada nesta escrita. Além disso, ainda foi possível propor que 

essas atualizações aconteçam em níveis (os quatro níveis de atualização), sendo 

eles, o conjunto de devires que configuram essas diferenças e similaridades 

estéticas entre as obras de dança.  

Nesse contexto, o campo da Dança deixa ser entendido como um conjunto 

de várias danças sem precedentes, separadas por modalidades, estilos e normas 

fixas, para ser compreendido dentro da seara das conexões móveis e dos fluxos 

contínuos, como um emaranhado de linhas sempre a se fazer, inacabada.  

Contudo, para se chegar a essa instância do pensamento em Dança foram 

postos em diálogo os conceitos de atual, virtual, virtualização, atualização de Lévy 

(1996), o entendimento de devir na filosofia, com ênfase no seu entendimento por 

Deleuze e Guattari (2006, 2011), além do conceito de rizoma dos mesmos autores 

(2012), bem como discussões sobre cópia, criação, original e memória em dança e 

nas artes visuais de Isabelle Launay (2009) e Bruno Latour e Lowe (2010). 

Durante os diálogos entre os estudos teórico-conceituais desenvolvidos nos 

três capítulos que compõem esta dissertação, pôde-se entender, por exemplo, que: 

segundo Lévy (1996) o virtual é um modo de ser inextrincável ao atual e às 

passagens atualização e virtualização, formando um circuito circular e contínuo que 

se optou por intitular, aqui, de ―círculo da criação‖.  Além disso, os falhos 

entendimentos sobre o termo virtual caíram por terra, ficando tão somente sua 

compreensão de estado de complexidade, de nó de tendências e coerções que 
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acompanha todo acontecimento passível de análise. Esse entendimento sustentou 

inclusive a ideia, aqui apresentada, de que toda dança deve necessariamente 

passar por um processo de virtualização-atualização para se autocriar; que a ideia 

de devir, em muitas instâncias da filosofia, compreende o estado permanente de 

mudança do mundo e de tudo que há nele e que, segundo Deleuze e Guattari (2011, 

2012), ele é rizoma, ou seja, é o entre, o meio, o platô que constitui as relações 

simbióticas sempre a se fazer de forma instintiva. Essa ideia de devir junto ao 

conceito de rizoma e de rede ajudaram a construir a noção de devirDança proposta 

neste estudo. 

Ao relacionar esses estudos às análises de práxis e de obras de dança, este 

trabalho seguiu apresentando propostas de decalques de mapas do devirDança e, 

dessa forma, pôde-se conferir como procedente a hipótese,apresentada 

inicialmente, de que: a dança se autocria em devir, ou seja, ela está em permanente 

simbiose consigo e com o mundo, num contínuo fluxo de mudanças que segue uma 

lógica rizomática, sempre em processo de virtualização-atualização e, assim, é 

possível propor a noção, autoral, de devirDança. 

Nessa perspectiva, a ideia fixa de se definir início e fim de cada dança, que 

parecia operar insistentemente nos estudos dessa área, sai de cena em prol do dito 

devirDança. Nesse ela se virtualiza-atualiza sofrendo influências de outras danças, 

de outras artes, das tecnologias, sendo dançada por diferentes corpos humanos e 

não humanos e trabalhando com outras subjetividades, ou seja, sendo agida pelo 

mundo e sobre ele agindo, sempre em construção, sempre inacabada, sempre a se 

fazer outra.  

Para terminar, segue uma atualização do trecho do livro O que é o virtual? 

de Lévy (1996), que casa muito bem com as questões aqui abordadas e que você, 

leitor, poderá virtualizar e atualizar quantas vezes desejar: Carteiros da dança, 

viajamos de uma cena à outra do espaço do sentido valendo-nos de um sistema de 

endereçamento e de indicações que o coreógrafo, o cenógrafo, o figurinista e os 

bailarinos balizam. Mas podemos desobedecer às instruções, tomar caminhos 

transversais, produzir dobras interditas, estabelecer redes secretas, clandestinas, 

fazer emergir outras geografias semânticas. Enquanto a dobramos sobre si mesma, 

produzimos sua relação consigo própria, sua vida autônoma, sua aura semântica, 

relacionamos também a dança a outras danças, a outros discursos, a imagens, a 
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afetos, a toda imensa reserva flutuante de desejos e signos que nos constitui. Aqui, 

não é somente a unidade da dança que está em jogo, mas a construção de si e do 

mundo, construção sempre a refazer, inacabada126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Atualização de um trecho do livro O que é o virtual? de Lévy. Citação: ―Carteiros do texto, 

viajamos de uma margem à outra do espaço do sentido valendo-nos de um sistema de 
endereçamento e de indicações que o autor, o tipógrafo balizam. Mas podemos 
desobedecer às instruções, tomar caminhos transversais, produzir dobras interditas, 
estabelecer redes secretas, clandestinas, fazer emergir outras geografias semânticas. [...] 
Mas enquanto o dobramos sobre si mesmo, produzimos assim sua relação consigo 
próprio, sua vida autônoma, sua aura semântica, relacionamos também o texto a outros 
textos, a outros discursos, a imagens, a afetos, a toda imensa reserva flutuante de desejos 
e signos que nos constitui. Aqui, não é mais a unidade do texto que está em jogo, mas a 
construção de si, construção sempre a refazer, inacabada‖. (LÉVY, 1996, p. 36) 
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