
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON MARCOS DA SILVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS DE DANÇA:  
MATÉRIA, SIGNOS E ACONTECIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador  

2015



 

 

 

ANDERSON MARCOS DA SILVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS DE DANÇA:  
MATÉRIA, SIGNOS E ACONTECIMENTO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Dança, Escola de Dança, Universidade Federal da 

Bahia, como requisito para a obtenção do grau de Mestre 

em Dança. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Adriana Bittencourt Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador  

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, pelos exercícios constantes de amor incondicional, pelos ensinamentos 

sobre a vida.  

 

Ao menino-poeta, pelos hojes-poesias que escrevemos juntos.  

 

Aos amigos, pela afeição que resiste à convivência e|ou à distância. Conexões que se 

atualizam no tempo.  

 

À minha queridíssima orientadora, pelo estímulo e pela confiança, pela parceria que fez 

germinar novas possibilidades-danças. Escrevo com estas letras a minha admiração. 

 

Às professoras que compuseram a banca examinadora, pela leitura atenta e por tantas 

contribuições generosas – redefinições profícuas para uma escrita que nunca se encerra.  

 

A todos do PPGDança, por serem coparticipes em tantas crises criativas, por não cansarem 

de perguntar-responder o que é dança. 

 

A todos os – conhecidos e desconhecidos – que escrevem-leem dança.  

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, pela concessão da 

bolsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe. Anderson Marcos, 2014.  



 

 

 

SILVA, Anderson Marcos da. Palavras de dança: matéria, signos e acontecimento. 85 f. il. 

2015. Dissertação (Mestrado) – Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2015.  

 

RESUMO 

 

Esta dissertação se escreve com palavras de dança. Pensada no contexto das relações entre a 

matéria e os signos que compõem a realidade, a dança é apresentada como sistema-linguagem 

complexo que se redefine incessantemente nos fluxos da natureza e da cultura. Através de 

articulações que se realizam nas fronteiras permeáveis dos campos de conhecimento, 

pretende-se criar uma compreensão dos processos de escrita e leitura de dança em diálogo 

com os estudos contemporâneos do corpo, com as redefinições do conhecimento científico 

resultantes dos desenvolvimentos da termodinâmica de não equilíbrio e com a semiótica 

peirceana. A partir do questionamento dos determinismos – biológicos, sociais e estéticos – 

cada movimento é compreendido como conexão singular que revela o trânsito de informação 

entre corpos e ambiente, estrutura-sentido que se consolida entre o quem, o onde e o quando 

de cada dança. Tais premissas permitem afirmar que a manutenção dos modelos pré-

estabelecidos não é uma condição de existência e|ou de validação da dança, pois, quando sua 

feitura é entendida como um exercício de escrita metalinguística, é possível a emergência de 

singularidades a cada acontecimento. Cada dança pode se configurar como um desafio às 

tentativas de determinação. Dança pode se escrever no tempo quando não há a pretensão de 

determinar ou de prever o seu acontecimento.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is written with dance words. Thought to the relationship between matter and 

signs that make up the reality, dance is presented as a complex system-language that 

constantly redefines the flow of nature and culture. Through joints that take place in the 

porous borders of fields of knowledge ,it is created an understanding of the writing process 

and reading of dance that speaks to contemporary studies of the body, with the redefinition of 

science resulting in the development of non-equilibrium thermodynamics and Peircean 

semiotics. From the question of determinism - biological, social and aesthetic - every move is 

understood as singular connection that reveals the traffic information between bodies and 

environment, structure-sense that is consolidated between the who, where and when of each 

dance.These joints allow us to state that the maintenance of pre-established models is not a 

condition of existence and | or dance validation, because when its making is understood as an 

exercise metalinguistic written, the emergence of structures and singular sense is possible 

each event. Dance can be written in time when there is no claim to determine or predict its 

occurrence. 

 

KEYWORDS: Dance. Body. Word. Creation processes. Event. 
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SOBRE O QUE ANTECEDE O QUE ESTÁ POR VIR 

 

 

Dança é possibilidade quando se faz entre – emerge de relações de corpos, se realiza no 

espaço, tessitura de informações em trânsito entre corpo e ambiente, processo orientado no 

tempo. É fruto de acordos localizados, síntese temporária das condições propícias para sua 

existência e evolução. É um refazer-se insistente, uma sucessão de escolhas em meio a um 

feixe de possíveis.  

 

o que é dança? – e cada tentativa de 

resposta é uma maneira de fazer 

reverberar a pergunta...  
 

 

Longe de tentar responder de forma definitiva à questão, pretende-se demonstrar uma 

possibilidade: dança como existente em uma realidade complexa. Admitir a existência da 

realidade implica a adoção ou formulação de hipóteses ontológicas – de que ela é (a) 

sistêmica; (b) complexa e (c) legaliforme, pois, é formada por sistemas abertos, portanto 

complexa e tem seu regime de funcionamento orientado por leis mais ou menos específicas. 

Pensada a partir de tais pressupostos, a dança pode ser apresentada como agente nos 

processos de comunicação que criam sentidos acerca da realidade. As informações que fluem 

entre os corpos e o ambiente no exercício estético de cada dança, e que definem sua 

singularidade, evidenciam as implicações políticas e epistemológicas que se constituem no 

próprio fazer.  

A Teoria Geral dos Sistemas foi apresentada em sua primeira formalização no livro 

homônimo do biólogo Ludwig Von Bertalanffy, escrito na década de 1930. No decorrer do 

século XX, diversos foram os estudos que contribuíram para o seu desenvolvimento, tais 

como os do matemático Claude Shannon (1948) através da Teoria da Informação e os de 

Robert Wiener e Arturo Rosemblueth (1950), autores da Cibernética. Impulsionada pelos 

estudos da termodinâmica fenomenológica, esta teoria continua recebendo contribuições de 
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pesquisas em diversas áreas do conhecimento, tanto das ciências naturais, como da filosofia, 

lógica, biologia, ecologia etc.  

A abordagem da Teoria Geral dos Sistemas proposta pelo físico e filósofo da ciência 

Mario Bunge e desenvolvida por Jorge Viera, se caracteriza como uma oportunidade de 

articulação entre a Filosofia e o pensamento científico. Tal compreensão é possível a partir de 

uma identificação entre Ontologia e Metafísica, de modo que seja consolidado um substrato 

teórico para investigações sobre “[...] os traços genéricos de todo modo de ser e vir-a-ser, 

assim como as características peculiares da maior parte dos existentes.” (VIEIRA, 2000, p. 

12). Uma busca pela totalidade do real, um tecido de coexistência de similaridades e 

particularidades.  

Em discussões acerca de temas como possibilidade, probabilidade e acaso, espaço, 

tempo e evolução, torna-se explícita uma relação que demonstra sua fecundidade nas 

inovações da ciência. A adoção de hipóteses de natureza filosófica no exercício científico, 

desse modo, parece impulsionar a estruturação de formas de conhecimento que não estejam 

restritas aos limites do pensamento vigente. Não se trata de uma ode à ruptura ou à novidade, 

mas sim de uma defesa da coexistência de perspectivas diversas e de possíveis – e férteis – 

articulações. 

 

 outras formas possíveis de 

pensar o mundo, outros 

mundos possíveis para 

pensar as formas.  
 

A prática ontológica permite que a ciência vislumbre um conhecimento complexo. É na 

complexa interação entre os sistemas que compõem a realidade que pode ser possível definir 

o que é fundamental a cada sistema. Quando há a preocupação com o geral e uma melhor 

definição dos conceitos fundamentais, as relações entre as ontologias regionais podem ser 

fortalecidas, de maneira que os trânsitos entre as diferentes ciências e seus objetos específicos, 
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através de relações inter, trans e indisciplinares, satisfaçam as necessidades que se 

apresentam na formalização de um conhecimento condizente com a complexidade do real.  

É do domínio ontológico todo pensamento que se propõe em estudar os fundamentos, as 

características constituintes e distintivas de qualquer objeto ou agregado de objetos, e é nesse 

sentido que a Teoria Geral dos Sistemas é apresentada como uma possível ontologia 

científica. Quando fenômenos e objetos passam a ser pensados como relativos a sistemas, 

tensões, negociações e tudo o que acontece entre ganha relevância para a melhor 

compreensão do real – como uma dança que se faz de processos coevolutivos, transformando-

se e impulsionando modificações – nos corpos, no ambiente, em outras danças – em um 

processo irreversível. 

O isolamento, o controle total das variáveis e o exercício da reprodução não são 

pressupostos para as ciências da complexidade. O conceito de sistema fundamentado 

ontologicamente torna possível a articulação entre áreas do conhecimento distintas, tais como 

as Ciências Exatas e Humanas, e o estudo de sistemas de alta complexidade, estruturados a 

partir das conexões entre Arte, Filosofia e Ciências. Cada sistema evolui para níveis sempre 

crescentes de complexidade. Cada nova configuração é fruto de acordos, de forma tal que 

“[...] a transição de um agregado de elementos ou mesmo de sistemas para um sistema de 

nível mais alto é obtida a partir da emergência de propriedades que desaparecem se o novo 

sistema for decomposto ou reduzido aos seus componentes [...]” (VIEIRA, 2000, p. 14). 

 

o que é a realidade? o que é 

dança?  – e cada tentativa de resposta 

complexifica os objetos das 

perguntas...  
 

Um sistema se configura como um agregado de elementos cuja singularidade de 

relações permite a emergência de propriedades partilhadas. A partir da articulação com o 

conceito de signo, desenvolvido por Charles Sanders Peirce (2010), cientista e lógico 

fundador da semiótica, Vieira (2000) propõe que a compreensão de sistema seja expandida. A 

capacidade de mediação, inerente aos signos – estruturas-sentidos perceptíveis que 
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estabelecem relações de interação interdependente entre os elementos que compõe a 

realidade – pode impulsionar os fluxos entre áreas distintas do conhecimento, de maneira 

“[...] que a conectividade entre os seus subsistemas, com o consequente transporte de 

informação, gera a condição de que cada subsistema é mediado ou vem a mediar outros, 

comportando-se como signo [...]”. (VIEIRA, 2000, p. 14).  

Dança é sistema onde fluem corpos-signos, corpostextos. Não há corpos universais 

nem ambientes neutros – cada obra se faz a partir de negociações singulares e pode se 

desenvolver a partir de tentativas de aproximação de modelos – ou não. Cada movimento 

decorre de incessantes negociações e está sujeito ao acaso. A partir das imagens, mapas 

neuronais organizados com os estímulos do sistema sensório-motor, (re)cria experiências e 

conhecimento. “Corpo é um sistema complexo, característica dos sistemas abertos, o que lhe 

confere constantes modificações, produções sucessivas de estados. A incerteza é mera 

decorrência da evolução.” (BITTENCOURT, 2012, p. 57). 

Para os sistemas em equilíbrio ou perto do equilíbrio, as leis da natureza são 

universais. Deterministas. Longe do equilíbrio, entretanto, a matéria adquire outras 

propriedades e as instabilidades se tornam essenciais na definição de suas leis específicas. As 

instabilidades agem sobre cada sistema (cada corpo, cada dança) criando outras 

possibilidades de existência – pontos de bifurcação que conduzem às adaptações. A vida é 

fruto de reações físicas e químicas que se processam longe do equilíbrio, em um tempo que 

não volta. É a irreversibilidade do tempo que ratifica que as atividades criativas não são 

estranhas à natureza, mas sim procedimentos de ampliação e intensificação de traços já 

presentes na natureza. 

 

açdna  

dança 

naçad  

dçana  
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um pode ser que nem sempre é. 
  

 

Dança não é uma soma simples de seus elementos constituintes – emerge de 

propriedades compartilhadas, não existe separada das relações que se estabelecem em seu 

contexto. Em processos de criação em que não há a necessidade de reprodução de um modelo, 

podem ressoar os entendimentos de corpo como processo e de dança como sistema-linguagem 

– zonas de fuga do determinismo. Não havendo uma estrutura-sentido fixa, que exista como 

objetivo a ser alcançado, as relações entre os diversos corpos e signos serão fruto de 

negociações temporárias, não reprodutíveis.  

A ideia de que a arte é o campo da liberdade absoluta continua sendo replicada, 

dissimulando a estrutura de produção hegemônica que invalida as obras que não respondem 

às expectativas – às perguntas-respostas pré-formuladas. As configurações artísticas que se 

aproximam da noção de acontecimento, por sua vez, vão ao encontro das instabilidades.  

 

o que essa dança significa? 

que quer dizer com ela?   
 

E em qualquer palavra que se diga – ou que se escreva – só pode chegar perto do que a 

dança é. Não porque seja algo indizível, mas porque dança só se diz dançando. 
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1. MATÉRIA 
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1.1.SOBRE MAÇÃS E RELÓGIOS 

 

Sobre os determinismos que se escondem nas palavras, tentativas de cessar as 

transformações do pensamento:  

 

Ciência é conhecimento que se faz de certezas, como a queda certeira de todos os 

corpos pesados, regidos por uma lei que tudo governa.  

Dança, conjunto de trajetórias pré-determinadas, desenhos geométricos que os 

corpos dançantes descrevem no espaço.  

Tempo, grandeza da física clássica que ratifica que o Universo é uma realização de 

previsibilidades, assegura a possibilidade de espelhamento entre passado e futuro.  

 

monotonia 
nada  

poética 
 

A ideia de um universo determinado remete aos mitos de criação, a uma força que rege 

toda existência, mas, paradoxalmente, é também resultante de uma tentativa científica de 

compreender a natureza. Determinismo é palavra cujo sentido é incapaz de descrever as 

transformações experimentadas dia a dia. Tal impertinência, porém, transpõe as fronteiras da 

língua e orienta as (rel)ações dos corpos no mundo – cria outras estruturas de controle para 

que os determinismos continuem ressoando. Informações ressoam, transformam-se e 

permanecem (BITTENCOURT, 2001). Algumas pistas para pensar em outras relações 

possíveis: a compreensão de que ciência e arte se fazem no tempo, atravessadas pelo contexto 

social, político, econômico e religioso etc. Formas de conhecimento que coevoluem, teia de 

informações cheia de rasgos e nós.  
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Para começar, uma anedota científica: a maçã de Newton. Um fruto cai do galho ao 

chão e é como se os séculos de estudos sobre as forças da natureza fizessem sentido. De novo 

a maçã – e dessa vez a revelação precede a mordida. Na Inglaterra, no século XVIII, um 

mundo novo poderia ser visto por quem experimentasse os óculos da razão. “Toda uma nação 

congrega para comemorar o acontecimento de um homem que descobriu a linguagem que a 

natureza fala – e a qual ela obedece.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 19). 

Isaac Newton não descobriu a gravidade. A palavra gravidade, do gravis em latim, 

tem o seu significado relacionado à propriedade dos corpos pesados. Em 1632, Galileo 

Galilei, físico, matemático e astrônomo italiano cujas ideias fundamentaram alguns dos 

estudos de Newton, já fazia uso dessa palavra para descrever o fenômeno da queda dos 

corpos, mas sabia perfeitamente que se tratava apenas de um nome e não de uma interpretação 

ou explicação. “No século XVII, dizer que os corpos pesados (‘graves’) caem por causa da 

gravidade seria como dizer que a aspereza é a causa pela qual certos corpos são ásperos.” 

(MARTINS, 2006, p. 171). Então, qual seria a formulação capaz de forjar um conhecimento 

universal a partir de algo tão corriqueiro?  

Era verão, em 1666, Newton estava na fazenda de sua família em Woolsthorpe e uma 

observação do jardim o fez pensar em uma relação pouco provável entre maçãs e astros 

celestes. A hipótese era de que a gravidade poderia se estender a longas distâncias, 

apresentando perdas progressivas. Do galho da macieira ao chão, da Lua à superfície da Terra. 

Foi possível perceber, supondo que a atração é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância e através de cálculos razoavelmente simples, que a força exercida pela Terra em 

relação à Lua seria equivalente àquela exercida em objetos que estão próximos de sua 

superfície, o que permitiria dizer que ambos os fenômenos podem ser explicados pela 

gravidade. 

Newton também realizou cálculos referentes à atração exercida pelos astros que 

compõem o nosso sistema solar. Seguindo suas hipóteses, conseguiu descrever o movimento 

dos planetas ao redor do Sol de maneira bastante satisfatória, mas não há evidências de que já 

teria pensado sobre a aplicação desses cálculos a todos os corpos. “Ou seja: o que ele pensou 

em 1966 não é equivalente à teoria da gravitação universal, que se desenvolveu aos poucos, 

nas duas décadas seguintes.” (MARTINS, 2006, p. 185).  

A anedota da maçã foi publicada pela primeira vez em 1727. No ano da morte de 

Newton, François Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, filósofo francês, escreveu a 
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história que teria ouvido pessoalmente em uma visita feita ao cientista inglês. As informações 

da época são insuficientes para afirmar a relevância do episódio da maçã para o 

desenvolvimento da lei da gravitação universal e esse não é um objetivo – embora se anuncie 

de forma tímida uma possibilidade de pensar sobre como acontecimentos aleatórios podem 

impulsionar grandes transformações. O fato é que essa história continua ressoando nas aulas 

de física, narrativa mais ou menos ficcional que se entrelaça com o conhecimento científico 

pretensamente universal.  

Com o tempo, a ideia de uma linguagem única a todo Universo se legitima como 

modelo de conhecimento. “A síntese newtoniana não é, pois uma ruptura, mas sim uma 

surpresa. É uma descoberta inesperada, perturbadora, que a cultura comemora fazendo de 

Newton o próprio símbolo da ciência moderna.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 50). A 

previsibilidade atribuída à natureza degradou a poesia sutil que se abrigava na relação entre 

maçãs e astros celestes. O poder universal de explicação da lei da gravitação recupera o mito 

da harmonia, fruto da combinação entre as ordens da natureza, da moral e as estruturas sociais 

e políticas fixas, todas igualmente deterministas. 

IMAGEM 1 – O filho do homem, René Magritte, 1964.  
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Cada parcela do real passa a existir ou não diante da (im)possibilidade de sua 

descrição de acordo com os parâmetros teóricos. A realidade física é manipulada de forma 

que os fenômenos sejam isolados e reduzidos às condições ideais de observação, mesmo que 

tais condições sejam irrealizáveis. A relação entre os experimentos e a teoria segue o estatuto 

das hipóteses pré-estabelecidas, os processos naturais são moldados para responderem aos 

pressupostos da investigação. “Chegamos assim ao que para nós constitui a singularidade da 

ciência moderna: o encontro entre a técnica e a teoria, aliança sistemática entre a ambição de 

modelar o mundo e a de compreendê-lo.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 29). 

Os procedimentos experimentais, mesmo seguindo rigorosos protocolos de 

observação, estão expostos a resultados que não são coerentes com os fenômenos porque 

atribuem à natureza comportamentos forjados em sua própria constituição. Os conhecimentos 

e métodos de investigação que estruturam a ciência moderna definem a sua singularidade e 

impõem os seus limites. A natureza é simplificada, reduzida em função da hipótese que pré-

existe à experiência. Os homens da ciência se empenham em extrair dos processos naturais 

apenas o que lhes é conveniente. Diante da possibilidade de negação de seus pressupostos 

teóricos, os cientistas preferem assumir os riscos da ação coerciva sobre os fenômenos.  

O exercício científico torna-se um jogo retórico – o contexto é preparado para que as 

respostas sempre corroborem com a hipótese embutida em cada pergunta. O arcabouço 

conceitual que sustenta as investigações só admite como válidas as informações que 

assegurem a sua estrutura, que não ameacem a sua integridade. Não há possibilidade de 

emergência do novo. Com o objetivo – ou o pretexto – de descobrir a verdade única do 

mundo, o nível fundamental de descrição que permitiria ao homem o conhecimento total da 

natureza e o consequente domínio absoluto sobre ela, a ciência legitima a monotonia do 

mundo. Os óculos da razão criam outro olhar... 

 

[...] esse olhar blasé 

Que não só 

Já viu quase tudo 

Mas acha tudo tão déjà vu mesmo antes de ver. 

(CÍCERO, 1992). 
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A ciência se consolida – e distancia progressivamente a humanidade da natureza por 

ela descrita. São criados pontos de vista tão exteriores aos fenômenos, tão improváveis diante 

das restrições que a existência impõe que são semelhantes aos de um Deus. O 

desenvolvimento da ciência não eliminou as crenças, pelo contrário, cultivou a ideia de que 

seria possível prever o futuro de tudo o que existe, só seria necessário conhecer com exatidão 

suas variáveis. “Newton via o Universo como manifestação do poder infinito de Deus. [...]. 

Sua ciência foi um produto dessa crença, uma expressão de seu misticismo racional, uma 

ponte entre o humano e o divino.” (GLEISER, 1997, p. 164). 

Na perspectiva de aproximação entre a vida cotidiana e a linguagem universal da 

natureza, a pulsação do que é vivo, os movimentos do corpo, o ir e vir que anima as ruas das   

cidades; tudo ganha um ritmo maquinal. O relógio se torna símbolo da ordem do mundo: 

mecanismo construído, fruto de uma racionalidade externa cujo regime de funcionamento é 

determinado, espécie de plano de existência executado de forma cega. “O mundo- relógio 

constitui uma metáfora, que remete ao Deus-relojoeiro, ordenador racional de uma natureza 

autômata.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, pp. 33-34). Não há rupturas com o discurso 

teológico, a ciência precisava de estabilidade para desvendar as leis que compõem as novas 

tábuas da salvação.  

O caráter anedótico, mitológico da ciência é mais abrangente do que se pode supor em 

relação à história da maçã. As ressonâncias da lei da gravitação universal, insinuações acerca 

da possibilidade de desvendar por completo o universo, e a construção do mito que sustenta 

seu desenvolvimento só foram possíveis por razões econômicas sociais religiosas técnicas 

etc., muito específicas e que, de certa forma já foram abordadas. Mas, mesmo diante das 

transformações que se seguiram à sua própria consolidação, dissolvendo o antigo contexto 

que se apresentou como fértil ao seu desenvolvimento, a ciência permaneceu.  

Os procedimentos científicos, concebidos com pressupostos emprestados da filosofia e 

da religião, se desenvolveram até alcançar sua autossuficiência, se apresentando como únicos 

instrumentos conhecidos que poderiam propiciar uma aproximação racional com os 

fenômenos naturais. Nesse momento, era a ciência quem ditava os moldes para o 

desenvolvimento de uma filosofia natural realmente comprometida com a verdade do mundo. 

A fundamentação teológica da ciência é transformada engenhosamente: o novo mito é uma 

narrativa autorreferente sobre um mundo simples. “O Universo foi reduzido a um grande 
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sistema mecânico, uma máquina complicada, porém compreensível.” (GLEISER, 1997, p. 

198).   

A ciência avança no sentido da negação da diversidade da natureza, independente das 

convicções pessoais dos cientistas. Para que todos os fenômenos sejam contemplados pela 

descrição de uma lei que rege o funcionamento da máquina universal, a única linguagem 

pertinente no contexto cultural é a do mito. Não há possibilidade de mudança de perspectiva 

na produção de conhecimento quando as particularidades observadas nos fenômenos são 

atribuídas à aplicação de valores aproximados, que impossibilitam o cálculo correto – ou que 

não permitem que o resultado seja correspondente à descrição ideal.  

A existência era a prova da impossibilidade de desvio – voluntário ou não – de uma 

equação pré-determinada. Como se todos os verbos, no passado, presente ou futuro, tivessem 

a mesma conjugação. Tudo é calculado para criar uma ilusão de realidade. Perspectiva que 

permite o achatamento do mundo em um quadro. Coreografia cuja existência determina a 

totalidade dos movimentos possíveis. Entre maçã e relógio não há diferenças, a não ser que 

uma é engrenagem e o outro é modelo. Sobre as visíveis incoerências, é preciso lembrar-se 

dos possíveis erros de cálculo...  

 

 

1.2. SOBRE ERROS DE CÁLCULO  

 

A ciência fez a Europa experimentar um crescimento econômico e social que não eram 

condizentes com a manutenção dos valores e das práticas da sociedade medieval. A bússola, a 

imprensa e a pólvora, por exemplo, permitiram uma expansão nunca antes vista. A 

modernidade europeia trazia, junto com as máquinas, os conceitos matemáticos, as relações 

entre deslocamento e velocidade, a geometria, de modo que a previsibilidade da atividade 

maquinal converteu-se rapidamente em metáfora para a compreensão do mundo. A 

racionalidade científica constrói um contexto fértil para sua hegemonia. 

A dinâmica, disciplina física que se dedica ao estudo do movimento, se desenvolveu 

seguindo as ideias de Newton e é, portanto, duplamente universal. Duplamente reducionista. 

Um sistema dinâmico pode ser definido pelo fato de que o movimento de cada um de seus 

elementos pode ser conhecido através da relação entre as posições no espaço e a velocidade 
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dos outros elementos que o compõem. Sendo a lei da gravitação aplicável ao movimento de 

todos os corpos, sem levar em consideração a sua constituição ou extensão, o único sistema 

dinâmico capaz de satisfazer completamente tais premissas seria o Universo inteiro.  

 

maçãs 
átomos e planetas  

corpos que dançam 

 

 

engrenagens diferentes  

do mesmo relógio.  
 

Tudo é dado. A aplicação da lei geral é uma operação dedutiva que, a partir dos dados 

aferidos em um instante, qualquer que seja ele, torna possível a descrição da totalidade dos 

estados de um sistema, seja em direção ao passado ou futuro. Nesta perspectiva, a 

reversibilidade seria constituinte de todos os fenômenos dinâmicos. Cada instante isolado no 

tempo revela seu antes e seu depois, como em uma coreografia ideal, onde cada corpo 

cumpriria um plano determinado, sem a menor interferência do acaso. 

As experiências com equações dinâmicas são encenações de uma propriedade 

matemática geral, de maneira que “[...] a estrutura destas equações implica que, se a 

velocidade de todos os pontos de um sistema são invertidas de repente, tudo se passa como se 

o sistema ‘ascendesse de novo no tempo’.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p.47). No 

mundo-relógio, quando o tempo segue em direção ao futuro, o fósforo é consumido pela 

chama, mas, é possível que ele retroceda, e então a chama reconstituiria a matéria em 

combustão. Das duas possibilidades, no entanto, só uma pode ser observada.  Os sistemas 

dinâmicos, na idealidade científica, experimentam uma sucessão de estados diferentes, mas 

não há nada que seja capaz de fazê-los esquecer de seus estados iniciais, pois, o retorno pode 

ser requisitado a qualquer momento. Todas as possibilidades experimentadas continuariam 

prontamente realizáveis. Não há transformação – tudo que é, foi ou será, se configura como 

resultado da mesma equação. 
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A descrição da dinâmica tem um símbolo, elegido após a retirada de Deus das 

discussões científicas. Pierre Simon Laplace (1749 - 1827), matemático, astrônomo e físico 

francês, imaginou uma criatura “[...] capaz de observar, num modelo determinado, a posição e 

a velocidade de cada massa constitutiva do Universo [...]. e daí deduzir a evolução universal, 

tanto na direção do passado como na do futuro.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 59). O 

determinismo da dinâmica encontra no demônio de Laplace a justificativa perfeita para as 

diferenças que se podiam notar entre o mundo cotidiano e as pretensiosas descrições 

científicas: a ignorância prática dos estados de cada sistema que compõem o Universo em um 

instante determinado, fato que afasta os homens da verdade objetiva a que tem acesso à 

criatura imaginária.  

 

 

A determinação, resultante das relações entre a lei e as condições observadas em dado 

momento, foi pensada como pertinente para a descrição de qualquer sistema dinâmico e se 

estrutura a partir da propriedade da reversibilidade. A criatura sonhada por Laplace é uma 

síntese da compreensão do mundo como uma máquina cuja atividade segue o script definido 

pelas leis de Newton. Não há espaço para o livre-arbítrio, para surpresas e nem para um Deus. 

IMAGEM 2 – Velocidade, Ronaldo Azeredo, 1957.  

IMAGEM 2 – Velocidade, Ronaldo Azeredo, 1957.  
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Encenações de um tempo reversível, ficções de uma natureza que só pode existir nos 

laboratórios.  

O discurso científico já era laico, mas ainda profético. Na ânsia em revelar a verdade 

absoluta do mundo, em desvendar o código em que passado e futuro são escritos 

simetricamente, “[...] a metodologia newtoniana foi transformada na base conceitual de todas 

as áreas de atividade intelectual, não só científica, como também política, histórica, social e 

até moral.” (GLEISER, 1997, p. 164). Os homens da ciência ainda parecem esperar um 

messias que lhes dê a salvação – uma equação cujo resultado é a descrição irreparável do 

Universo. Mundo-relógio.  

 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada  

(MORAES, 2009) 
 

Sem dança. No universo da dinâmica, movimento nada tem a ver com a ideia de 

liberdade – na natureza tudo se move, mas tudo é previsível. Não há, nesse contexto, 

possibilidade de existência de movimento – de uma dança – que desafie as pré-

determinações. Em um laboratório, os fenômenos são analisados em condições controladas 

de temperatura e pressão, onde uma folha de papel em branco pode se configurar como 

espaço livre para o cálculo, para que as trajetórias sejam observadas – ou traçadas – sem 

interferências. A pretensa neutralidade do papel em branco é signo da situação ideal para o 

exercício da ciência. Mas, de uma página – espaço, corpo – em branco pode se fazer dança? 

Longe dos laboratórios, mas não isolado da revolução que a matemática tinha 

possibilitado à física, Raoul-Auger Feuillet (1653 - 1709), coreógrafo e pensador francês, 

criava danças em folhas de papel em branco. A palavra coreografia é publicada pela primeira 

vez em seu livro Chorégraphie ou l'art de d'écrire la danse, de 1700, e não se apresentava 

apenas como registro, notação de uma obra, era uma possibilidade de antecipação de uma 

dança. O papel se torna signo do espaço de apresentação – sem interferências, sem marcas, 

neutralidade que permite traçar a trajetória de cada elemento – cada corpo. Possibilidade de 

observação – controle – do fenômeno.  
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A dança era criada em condições ideais, determinantes de sua existência. Não há a 

intenção de questionar a qualidade estética ou de apontar no trabalho de Feuillet qualquer 

pretensão de aplicação do pensamento científico à ideia de coreografia. A atenção deve ser 

voltada para a “[...] precedência do desenho diagramático sobre a execução da dança: a 

presença do corpo dançante toma lugar graças ao plano prévio [...] que determina e autoriza a 

qualidade de presença e os regimes de visibilidade [...]” (LEPECKI, 2010, p. 14). 

A isomorfia entre o papel e o chão em que se dança, intencionalmente ou não, parece 

fazer ressoar a ideia de que tudo é dado. Páginas em branco para calcular a velocidade que a 

maçã cai ao chão, páginas em branco para escrever dança, para fazer os corpos dançarem.  Os 

laboratórios e os salões de dança, tão separados no espaço e no imaginário, compartilhavam o 

mesmo contexto – condição favorável ao fluxo de informações, aos processos improváveis de 

coafetação.   

O exercício de composição da dança se legitima como uma tentativa de determinação 

da obra, de antecipação da experiência estética e de dissimulação do trânsito de informações 

entre corpos e ambiente. Tudo é desenhado de forma que seja negada qualquer possibilidade 

de acordos ou resoluções não previstas. No espaço neutro de apresentação, os corpos podem 

se movimentar seguindo as leis da dinâmica – leis coreográficas – de modo que, conhecendo 

uma posição em dado instante, todos os estados do sistema poderiam ser conhecidos, sejam 

eles passados ou futuros. Os movimentos de dança são, assim, signos do movimento dos 

astros – dos átomos, das maçãs... Engrenagens.  

O chão – página em branco – livre de impedimentos é a condição para uma forma de 

movimento que não tolera imprevisibilidades. A pré-determinação furta da dança muito de 

seu caráter social, reduz os corpos a meros pontos que se deslocam naturalmente, desenhando 

sobre o plano. “O som que anima e precede a dança não é o som da natureza nem dos 

pássaros, de liras, batuques ou cantos: é a barulheira da maquinaria pesada [...]” (LEPECKI, 

2010, p. 14). Máquinas que aplainam, neutralizam o chão para os corpos-relógios dançantes. 

A ação coerciva sobre o ambiente e sobre os corpos é assumida como alternativa aos riscos de 

qualquer imprevisibilidade. 

No sistema newtoniano, a totalidade dos corpos que constituem o Universo está em 

constante interação e não é possível privilegiar relações e estados específicos. Qualquer 

estrutura viva, ativa e organizada é estranha à descrição da ciência moderna por ser fruto de 

propriedades da matéria que estão além da descrição espaço-temporal, matematizável. A lei 
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da gravitação universal ainda é exemplo de sucesso científico, modelo que impulsionou 

transformações que não podem ser ignoradas, mas os conhecimentos por ela proporcionados à 

humanidade talvez não sejam suficientes para explicação da realidade complexa que é 

vivenciada. 

 “A ciência é produto da exigência vital de tirar partido do mundo, e seus conceitos 

são determinados pela necessidade de fabricar e manipular os objetos, de prever e agir sobre 

os corpos naturais.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 74). A atividade científica é 

associada ao desencanto do mundo, racionalidade que destrói os saberes que não lhes são 

pertinentes, que desconsidera a memória cultural. O mundo desencantado é também 

manipulável, ao mesmo tempo estranho a tudo que é vivo e controlado pelos homens da 

ciência.  

As ideias de Newton, Laplace e Feuillet, como de tantos outros nomes da ciência e da 

arte continuam a tecer a complexa teia da realidade – cheia de rasgos e nós. Resultante de 

processos físico-químicos que escapam à explicação dinâmica: cada corpo é também filho do 

tempo, da história de seu desenvolvimento, das complexas relações que estabelece com seu 

contexto, com seu ambiente.  

informações ressoam  

e transformam-se 
– ou não permanecem. 

(BITTENCOURT, 2001)  
 

É possível pensar na ciência como estrutura de conhecimentos integrada à sociedade. 

Nessa perspectiva, é pertinente dizer que só quando a complexidade e o devir – abertura para 

o vir-a-ser indeterminando da existência – são compreendidos como características 

constitutivas da realidade, o conhecimento científico pode ambicionar ser uma fonte de 

explicação para a vida, pois, não há nada que brote das engrenagens inertes de um mundo-

relógio. Não fosse a natureza aberta ao devir, realização de um exercício de vir-a-ser 

incessante que evidencia o caráter criador do tempo, não haveria maçã alguma cuja queda 
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pudesse impulsionar as relações feitas por Newton. Quanto à dança, traços sobre papel são 

incapazes de traduzir sua existência.   

 

 

1.3. SOBRE CALDEIRAS E FLECHAS 

 

Os limites do racionalismo não foram capazes de restringir o desenvolvimento do 

conhecimento científico, mesmo diante das imposições dos pressupostos teóricos ao 

entendimento dos fenômenos. Das chamas que fazem crepitar as caldeiras surge um novo 

pensamento. “Das duas herdeiras da ciência do calor, a ciência das conversões de energia e a 

ciência das máquinas térmicas – ambas concebidas ainda segundo o modelo clássico – nasceu 

a primeira ciência não clássica, a termodinâmica.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 10). 

O calor, que faz líquida a barra de ferro, transformou o pensamento científico. 

O fogo faz o combustível virar a força que move as máquinas. No século XIX, o 

conhecimento do efeito mecânico produzido pelo calor se tornou o grande trunfo da nova 

sociedade industrial que se consolidava. As máquinas térmicas substituíram gradativamente as 

máquinas simples, cuja força motriz advinha da água, do ar ou do esforço animal. A 

transformação do calor em energia se tornou a grande motivação das investigações científicas. 

A partir dos estudos de Jean-Joseph Fourier (1768 - 1830), matemático e físico francês, 

responsável pelo desenvolvimento da Teoria analítica do calor, publicada em 1922, torna-se 

evidente a possibilidade de uma teoria física rigorosa, matematicamente estruturada, mas 

distante dos conceitos newtonianos. 

Pontos de vista antagônicos passam a coexistir na física matemática: a gravitação age 

“[...] sobre uma massa inerte que a sofre sem ser afetada de outra maneira que não seja pelo 

movimento que recebe ou transmite; o calor transforma a matéria, determina mudanças de 

estado, modificações de propriedades intrínsecas. ” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 84). 

Uma nova classificação das ciências, empreendimento positivista, se desenvolve no ponto de 

convergência das oposições, que pode ser definido com base nas ideias de equilíbrio dinâmico 

e equilíbrio térmico.  

As mudanças de estado impostas à matéria pela ação do motor térmico indicam a 

produção de movimento, um fenômeno que não poderia ser explicado pelos cálculos da 
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transmissão de movimento que caracteriza as máquinas simples. Para que a produção de 

movimento tivesse continuidade, no entanto, era necessário um processo inverso que 

reestabelecesse as condições iniciais de volume, temperatura e pressão: para continuar 

produzindo movimento através do calor, o sistema precisava passar por um resfriamento.  

Configura-se, assim, o problema do rendimento das máquinas térmicas, relação entre o 

trabalho produzido e o calor necessário para a realização dos dois processos. 

Nesse contexto, o princípio de conservação da energia é apresentado como uma 

possibilidade de resposta – e do retorno de um ideal de unificação da ciência sob a tutela da 

física. O físico britânico James Joule (1808 - 1889), através de conexões entre a química, a 

eletricidade, o magnetismo e a biologia, faz da conversão a nova palavra de ordem. De acordo 

com o postulado de que algo se conserva quantitativamente mesmo quando passa por 

transformações qualitativas, “[...] Joule define um equivalente geral das transformações 

físico-químicas que fornece o meio de medir a grandeza que se conserva e que será mais tarde 

identificada como ‘energia’.” (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 87). Primeiro princípio 

da termodinâmica.  

 
IMAGEM 3 – A persistência da memória, Salvador Dalí, 1931.  
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A existência de uma linguagem comum a tudo que existe volta a ser proclamada, e 

agora parece reconhecer a diversidade dos processos naturais. O princípio de conservação da 

energia, embora ainda dissimulasse alguma tentativa de controle nos experimentos em que as 

equivalências foram evidenciadas, possibilita que se desenvolvam fundamentos para uma 

ciência do complexo. Para dar prosseguimento com a empreitada de um conhecimento novo, 

no entanto, era necessário empreender o abandono de qualquer pretensão de dominação e dar 

visibilidade aos fenômenos em que os poderes de criação e de destruição da natureza se 

inscrevem de forma incontestável e irreversível. 

 “Parece que em todos os campos se descobre o caráter essencial do tempo: evoluções 

das formações geológicas, das espécies, das sociedades, da moral, do gosto, das linguagens.” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 94). O pêndulo ideal, movimento infinito de passado-

futuro, futuro-passado, possível apenas em um ambiente sem qualquer atrito, não é mais o 

signo do tempo na física. Mas os discursos religiosos e míticos ainda ressoavam através da 

compreensão de que a cada instante decorrido ficava mais próximo um estado homogêneo, o 

mundo chegava mais perto da morte.  

 

Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína 

(VELOSO, 1991). 

 

O conceito de irreversibilidade na física se desenvolve como tradução da angústia 

causada pela ideia de esgotamento, da iminência de degradação em oposição ao desejo de 

conservação. O Universo está fora da ordem, mas nesse novo entendimento, o caráter 

destrutivo dos processos naturais se sobrepõe ao criativo. O tempo parece desafiar as 

estruturas do mundo, corroê-las sem piedade. Não há recuperação concebível para o 

combustível que queima e nem todo calor se torna trabalho: energia também se perde, dissipa-

se.  

A não equivalência entre conservação de energia e reversibilidade, problemática que 

impulsionou os primeiros estudos da termodinâmica, recebeu a atenção do físico e 

matemático alemão Rudolf Clausius (1822 - 1888). A explicação desenvolvida para a 

existência de processos que conservam energia, mas que não são reversíveis, como diversas 
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reações físico-químicas, foi estruturada a partir do conceito de entropia. A introdução de uma 

função de estado que, tal qual a energia, depende apenas dos valores dos parâmetros de 

descrição do estado do sistema (pressão, volume, temperatura e quantidade de calor), parecia 

pertinente para o cálculo da diferença entre a conservação, fluxos úteis, e a dissipação, fluxos 

perdidos, em cada ciclo. Segundo princípio da termodinâmica.  

A diferença entre o sistema térmico ideal, sem dissipação de energia, e os sistemas 

reais caracteriza a indeterminação dos processos da termodinâmica. A entropia, embora ainda 

ressoe como medida de degradação, de morte, indica uma evolução espontânea e irreversível. 

“O aumento da entropia não é mais sinônimo de perdas; encontra-se ligado aos processos 

naturais de que o sistema é sede e invariavelmente o levam para o equilíbrio” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1991, pp. 96-97). 

A entropia cria a flecha do tempo, metáfora da irreversibilidade, que orienta quase 

todos os fenômenos, pois, “[...] quer se trate da termodinâmica, da química ou da biologia. 

Independentemente da direção para onde nos voltemos, o objeto ao qual nos referimos 

exprime a diferença entre passado e futuro.” (PRIGOGINE, 2009a, p. 53). A flecha do tempo 

não é uma unanimidade científica, o apego à determinação dificulta sua admissão entre 

diversos físicos, embora sua existência seja evidenciada no cotidiano, inclusive na descrição 

dinâmica de movimentos simples, quando o conhecimento aproximado das condições iniciais 

torna a previsão mais deficitária com o passar do tempo.  

 

 

1.4. SOBRE REGRAS E EXCEÇÕES  

 

 Sobre uma tentativa de evidenciar a indeterminação que se esconde nas palavras, outros 

sentidos que criam novos mundos: 

 

Ciência não é certeza, é forma particular de observar, sucessão de tentativas de 

explicar o Universo.  
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Dança se faz nos acordo entre o quem e o onde, processo de criação de sentidos que 

se faz da mesma matéria do mundo, é tessitura de como e porquês.  

Tempo, aquilo pré-existe ao relógio – e a tudo que existe –, é flecha que não retrocede 

e que nunca alcança o alvo.  

 

Conhecimento não pressupõe determinação quando racionalidade não é um sinônimo de 

reducionismo. Pensar a entropia como função de estado dos processos naturais é uma 

possibilidade de aproximação entre a física e tudo o que é vivo. Os estudos para uma 

termodinâmica generalizada, mais condizente com a complexidade do Universo, tiveram a 

contribuição profícua do físico austríaco Ludwig Boltzmann (1844 - 1906). O 

desenvolvimento da termodinâmica estatística consistiu na correlação matemática entre a 

entropia e estados microscópicos da matéria, como o crescimento da desordem molecular e 

também “[...] incluem as primeiras pesquisas sobre a termodinâmica dos seres vivos, onde 

tudo se passa ‘como se’ os sistemas desobedecessem ao segundo princípio.” (SPIRE, 2001, p. 

12). 

Seguindo a trilha do pensamento darwiniano, Boltzmann defende que a vida 

apresentada como um processo de evolução contínua deveria ser o centro de qualquer 

tentativa de compreensão da natureza. Não seria possível, portanto, compreender o segundo 

princípio sem o desapego da descrição das trajetórias individuais. Desse modo, pensando em 

populações, assim como Darwin, o físico propôs um teorema que descreve as colisões entre as 

partículas de uma população como mecanismo responsável pelo aumento da entropia. Tais 

colisões seriam, portanto, a evidência de um mecanismo microscópico que impulsiona a 

evolução do sistema para o equilíbrio. 

 Em equilíbrio, é possível prever a formação de estruturas físicas ordenadas, definidas 

em escala molecular, seguindo o princípio de ordem de Boltzmann. A distribuição ordenada 

das moléculas, arranjo estatístico dos elementos microscópicos, dá origem ao que, na escala 

macroscópica, identifica-se como um cristal, por exemplo. Uma vez formada, a estrutura 

cristalina pode ser isolada sem sofrer qualquer dano, pois, trocas de matéria e energia com o 

meio ambiente não são necessárias para a sua manutenção. O preço da eternidade é o de ser 

massa inerte em nível global.  
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A proposta de Boltzmann é coerente com sistemas fechados – não observáveis – e com 

sistemas abertos em que o equilíbrio é um estado possível. A irreversibilidade aparece ainda 

como resultado de uma aproximação e não como característica fundamental da natureza, 

propriedade que separa a matéria viva de estruturas inertes.  

No mundo que conhecemos, o equilíbrio é um estado raro e precário, a 

evolução para o equilíbrio, por seu turno, implica um mundo suficientemente 

afastado do sol para que o isolamento dum sistema parcial seja concebível 

(não há ‘redoma’ que resista à temperatura do sol), mas onde o não-

equilíbrio seja a regra: um mundo “tépido” (PRIGOGINE; STENGERS, 

1991, p. 102). 

 

A irreversibilidade não corresponde simplesmente a um avanço da desordem, é também 

fonte de ordem – e de organização. Sobre constatações que habitam o mundo longe do 

equilíbrio: só existe a natureza, o olho e a capacidade de ver porque existe um tempo que não 

retrocede, porque existe uma matéria sensível ao mundo, que se recusa em ser cristal e, por 

não se submeter às regras do equilíbrio, desdenha da eternidade.  

Os traços desenhados em papel como signo de dança, trajetórias geométricas 

determinadas como tentativa presunçosa de antecipar o que é apenas quando acontece, devem 

ser ainda legíveis em páginas amareladas – e replicam-se em cadernos novos, em vídeos, em 

documentos digitais, pois a proposta de Feuillet também se transformou. O mofo e a oxidação 

podem degradar os planejamentos coreográficos, mas a dança não mofa com o passar do 

tempo, segue refazendo-se...  

A vida é um fenômeno entrópico, decorre de comportamentos que fogem ao previsível 

quando a matéria se encontra distante do equilíbrio. Cada célula viva é evidência de que a 

auto-organização só é possível longe do equilíbrio, de que é a criação de entropia que 

possibilita a emergência do novo. “As estruturas que aparecem assim, são criadas e mantidas 

graças à troca de energia com o exterior. É por isso que se chamam estruturas dissipativas.” 

(SPIRE, 2001, p. 20). As instabilidades não permitem que a natureza se entregue ao tédio de 

,colecionar simetrias cristalizadas.  

Estruturas dissipativas: associação entre ordem e desperdício, conceito que exprime a 

dissipação de matéria e energia como fonte de organização. A descoberta-invenção de Ilya 

Prigogine, cientista russo, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1967, foi possível a 

partir do estudo das equações evolutivas não-lineares; dos efeitos de feedback ou 

retroalimentação; e da distância do equilíbrio. Para a física, representa a possibilidade de 
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exploração da complexidade do real, para as particularidades da existência desvinculada das 

ideais clássicas ou quânticas; para a biologia, uma janela para a composição molecular das 

estruturas vivas, para a diversidade das funções metabólicas e da lógica da regulação 

(PRIGOGINE, 2009b; PRIGOGINE; STENGERS, 1991).  

 

para corpos e danças,  

possibilidades  
de composição viva.  

 

“Ao passo que, no equilíbrio e perto do equilíbrio, as leis da natureza são universais, 

longe do equilíbrio elas se tornam específicas, dependem do tipo de processos irreversíveis.” 

(PRIGOGINE, 2011, pp. 69-70). A maçã que cai do galho, representação da lei que se impõe 

a todos os corpos, também é fruto da indeterminação do Universo. As estruturas dissipativas 

estão implicadas em processos realizados por todo organismo vivo, cadeias de reações 

químicas catalíticas – um elemento A é produzido a partir de B; e B, em outro ciclo, é 

originado a partir de A. Jogo enzimático que faz do DNA informação viva.  

Distante do equilíbrio a matéria se torna ativa, como se pudesse enxergar novas 

possibilidades de existência – e não hesitasse em escolher. Dizer que o sistema escolhe dentre 

as possibilidades de existência que lhe são apresentadas não é figura de linguagem. Quando as 

instabilidades atingem um nível crítico, uma flutuação pode se estabelecer em uma região do 

sistema e, de acordo com sua dimensão crítica, regressar ou se expandir para o todo. Quando é 

ultrapassado um nível crítico de distância do equilíbrio, o sistema é flutuação. Nesse contexto, 

a matéria é sensível à instabilidade e tem a capacidade de comunicar. O esforço dos 

elementos para que o todo permaneça torna-se concreto com a criação de conexões 

impossíveis de acontecer no equilíbrio.  

Se no equilíbrio essas flutuações são irrelevantes, pois o sistema pode sempre retornar 

ao seu estado inicial, a distância do equilíbrio as transforma no impulso para a evolução. As 

correlações de longo alcance são estruturas ativas, redes de comunicação que só se 

estabelecem sob a ameaça da total dissipação. É fenômeno microscópico de auto-organização 
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das moléculas, e macroscópico de auto-organização em colônias de insetos, o que permite 

afirmar que “[...] existe na natureza toda uma classe de sistemas complexos não lineares que 

conseguem permanecer no tempo bem afastados da estabilidade e do equilíbrio, uma forma de 

metaestabilidade.” (VIEIRA, 2007, p. 295). Comportamentos coletivos e coerentes que 

corroboram com a ideia de crise criativa.  

A evolução é uma sucessão irreversível de escolhas, caminho cheio de ramos, 

bifurcações. “Todos os ramos são possíveis, mas só um deles será seguido. No geral não se vê 

apenas uma bifurcação. Elas tendem a surgir em sucessão. Isso significa que, mesmo nas 

ciências fundamentais, há um elemento temporal, narrativo”. (PRIGOGINE, 2009c, p. 13). As 

bifurcações são pontos de fuga, aberturas à dissimetria que se gestam nas estruturas 

dissipativas, contexto profícuo para estabelecer correlações de longo alcance. Tudo é 

construção e ruína, sem o peso da gênese ou do apocalipse – ou com o peso de ambos. A 

auto-organização ganha sentido como definição de um mundo em devir, que 

  

Reflete todas as cores da paisagem da cidade 

que é muito 

Mais bonita e 

Muito mais intensa do que no cartão postal 

Alguma coisa está fora da ordem 

(VELOSO, 1991). 

 

 

Como numa dança em que se corteja o acaso, cada corpo tem a oportunidade de 

experimentar combinações entre movimentos recorrentes e movimentos novos que surgem – e 

que só poderiam surgir – na relação com o espaço e em um tempo irreversível. Abandonos e 

novas aquisições para o repertório. Conexões particulares que revelam o trânsito de 

informação, estrutura que se consolida entre o quem, o onde e o quando de cada dança.  Até 

mesmo os planos das folhas de papel se atualizam sempre – quer se queira, quer não.  

Se não há a tentativa de dominação e manipulação dos fenômenos, a construção do 

conhecimento pode ser também um exercício criativo. As articulações entre os diversos 

campos do saber podem desestabilizar os pressupostos teóricos, instalar crises que façam um 
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novo saber ser vislumbrado. Com essa compreensão, os desenvolvimentos da termodinâmica 

foram possíveis a partir de conexões, férteis e improváveis, em que conceitos da dinâmica, 

“[...] as noções de história, de estrutura e de atividade funcional impõem-se ao mesmo tempo 

para descrever a ordem por flutuação, a ordem cuja fonte é constituída pelo não-equilíbrio.” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 124).  

Quanto mais complexo é um sistema, maior a probabilidade das flutuações oferecerem 

riscos à sua existência. As complexas organizações ecológicas e sociais têm a existência 

condicionada ao exercício incessante de suas capacidades auto-organizativas, não há 

alternativa diante das instabilidades do mundo. Cada situação implica na (re)criação de 

regras, em adequações no regime de funcionamento. Cada regime de funcionamento implica 

na (re)criação de situações, ordinárias ou extraordinárias. Cada situação...  – e há nisso muito 

mais aleatoriedade do que permite expressar a linearidade linguística.  

Sobre o futuro dos sistemas complexos: não está dado. “O futuro está aberto, e esta 

abertura aplica-se tanto os pequenos sistemas físicos como ao sistema global, o universo em 

que nos encontramos.” (PRIGOGINE, 2008, p. 21). O Universo também se constitui de 

aleatoriedades irreversíveis. Imprevisibilidade não implica em erro. 

A matéria sensível e comunicante do não-equilíbrio tem outra propriedade que a afasta 

de qualquer tentativa de determinação: a capacidade de esquecer. Ao passo que a dinâmica 

pressupõe a eterna possibilidade de retorno a qualquer estado já experimentado por um 

sistema, “[...] na perspectiva da termodinâmica, o esquecimento das condições iniciais pela 

dissipação permite regulações: o esquecimento faz-se voltando ao ponto de equilíbrio que se 

chama um atractor [sic].” (SPIRE, 2001, p. 22). Cada tentativa de retorno se configura como 

outra ação – nova forma de existência. Um atrator indica uma possibilidade de 

metaestabilidade, não impõe ou determina o funcionamento de um sistema.  

Os atratores, estruturas espaciais e/ou temporais do não-equilíbrio, têm sua ação no 

nível macroscópico – tem uma duração que se pode contar e uma extensão que se pode ver. 

Permitem que os processos químicos e biológicos tenham seu ritmo próprio, pois criam as 

condições de esquecimento que caracterizam as passagens de um estado a outro. Há ainda a 

possibilidade de ação de mais de um atrator, atratores estranhos, que se configuram como 

fonte de hesitação aos sistemas. Zona de risco em que o trânsito do sistema entre os pontos de 

metaequilíbrio é incessante. Indefinição cuja modelização pode esclarecer fenômenos como 

os do clima ou os impulsos elétricos do cérebro. (PRIGOGINE, 2008).  
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A irreversibilidade dos processos se inscreve nos sistemas em cada mudança de estado, 

evidência de que na natureza nem todos os estados são equivalentes. É em cada 

acontecimento que se processa a tradução da dissimetria temporal entre o que é e a nova 

configuração, escolhida dentre as possibilidades de ser. Cada acontecimento se constitui 

como uma realização da incerteza no tempo.  

“A existência de acontecimentos na escala humana deixa claro que nela as estruturas 

sociais escapam do determinismo. Interessante observar também, que o acontecimento 

decorre de inúmeras circunstâncias.” (PRIGOGINE, 2009d, p. 103). Algo acontece quando 

um sistema se auto-organiza diante de uma flutuação. Os conceitos de acontecimento e 

bifurcação se aproximam na zona de intersecção em que as escolhas são inevitáveis. Em cada 

acontecimento é criada uma nova estrutura, cujas coerências decorrem de acordos entre as 

necessidades do sistema e a aleatoriedade dos processos naturais.  

O conhecimento científico não deve negar que a sua produção está coimplicada aos 

aspectos sociais, históricos, políticos e estéticos de cada época. O demônio de Laplace está 

morto, não pôde resistir às investidas da flecha do tempo. O abandono dos modelos 

deterministas, que mutilam a realidade para reduzi-la ao ideal, parece ser um pressuposto para 

uma compreensão da natureza que, em sua relação com os sistemas humanos, não se processe 

a partir de uma narrativa mítica que a descreve como um relógio. Que horas são? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIGNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

2.1.SOBRE PERMEABILIDADES  

 

Sobre o improvável: a matéria, outrora inerte, se insere no fluxo de indeterminações 

que é a vida. Quando é capaz de agir sobre si e sobre o mundo – quando o mundo é também 

um agente. Faz-se variante, instrução de operação e produto em uma equação não linear e 

probabilística. A possibilidade de trânsito entre o corpo e o ambiente se inscreve como uma 

condição de existência. Permeabilidade.  

A dúvida sobre a criação acompanha a humanidade desde que faz sentido usar esse 

termo para designar uma espécie de hominídeos. Charles Darwin (1809 - 1882), naturalista 

britânico, apresentou sua versão para a origem da vida quando formalizou a Teoria da 

Evolução. Embora o criacionismo fosse – e talvez ainda seja – a explicação hegemônica para 

a existência, no livro A origem das espécies, lançado em 1859, muitas das ideias científicas 

que germinavam na época, foram engenhosamente organizadas em uma teoria de “[...] uma 

beleza poética que ultrapassa mesmo os mitos mais obsessivos sobre as origens do mundo.” 

(DAWKINS, 1996, p. 11).  

Em um instante, moléculas – aglomerações simples de substâncias orgânicas, 

formadas sob a influência dos raios ultravioleta e de eventuais descargas elétricas. No instante 

seguinte, ainda moléculas, mas havia uma inegável diferença. Talvez não seja possível saber o 

porquê nem como. Mas, há cerca de três ou quatro bilhões de anos, em um ambiente 

provavelmente repleto de água, dióxido de carbono, amônia e metano, hostil a tudo que hoje 

se conhece como vida, o improvável aconteceu – e por mais que fosse improvável, mesmo 

numa escala de milhões de anos, é preciso lembrar-se que tal fato só precisaria ter acontecido 

uma única vez. 

 Da desordem aquosa de elementos químicos, surge uma molécula cuja simples 

existência redefine as possibilidades do mundo. Emerge do caldo intragável, sopa primordial, 

uma estrutura auto-organizada. “Vamos chamá-la de o Replicador. Não é preciso que ela 

tenha sido a maior ou a mais complexa molécula existente, porém ela tinha uma propriedade 

extraordinária: a capacidade de criar cópias de si mesma.” (DAWKINS, 2007, p. 59). Os 

críticos – e os crédulos – poderão dizer que se tratam apenas de suposições, o que não deixa 

de ser verdade. Mas, isso não é suficiente para negar que a explicação proposta por Darwin é 

a mais plausível e satisfatória para a questão da existência.  
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Um mundo povoado por moléculas capazes de criar cópias de si mesmas seria a 

tradução científica da gênese. Tal capacidade, no entanto, não é suficiente para explicar a 

diversidade de espécies que habitam a Terra. A indeterminação, então, demonstra seu caráter 

criador: o processo de autorreplicação não era perfeito. As pequenas falhas, erros de cópia, 

são os impulsos para a transformação, pois, “[...] a produção de uma cópia imprecisa do 

replicador biológico pode, num sentido real, originar um melhoramento, e foi essencial para a 

evolução progressiva da vida que alguns erros tivessem ocorrido.” (DAWKINS, 2007, p. 61). 

A evolução não é um esforço voluntário. Não existe em qualquer ser vivo a pretensão 

de evoluir – e não existem parâmetros de julgamento nem planos de ação que sejam capazes 

de orientar tal processo. Evoluir não corresponde ao sentido de progresso, prescinde dos 

pormenores das escolhas racionalizáveis e mesmo de planejamento prévio. Erros acontecem 

aleatoriamente. As transformações, possíveis a partir de uma sucessão de erros, no entanto, 

podem ser convertidas em necessidade para a sobrevivência de uma espécie – ou de qualquer 

configuração sistêmica. 

Exercício científico de caráter criativo: pensar sobre a origem da vida a partir de 

criaturas que nada se parecem com os habitantes do planeta conhecidos hoje. Os replicadores 

seguiram transformando-se, crescendo em complexidade. As ligações sutis entre as 

substâncias ganharam coesão com o passar do tempo e novas coerências foram estabelecidas. 

As seguidas flutuações não deixaram alternativas, era preciso encontrar alguma estabilidade 

para a sobrevivência. Películas finas, delicadas, pequenas cápsulas de proteção – membrana 

que separa|une ao ambiente.  

A permeabilidade é a condição para a evolução da matéria viva – é o solvente em que 

são diluídas as certezas sobre a natureza. “O organismo e o ambiente não são realmente 

determinados de maneira separada. O ambiente não é uma estrutura imposta do exterior aos 

seres vivos, mas, de fato, uma criação co-evolutiva com eles.” (GREINER, 2006, p. 44). O 

acontecimento da vida não se deu em condições ideais, cada estrutura replicadora é a 

materialização de uma escolha, síntese entre as necessidades a serem satisfeitas e as 

possibilidades oferecidas, ao acaso, para a manutenção da existência.  

No interior dos invólucros primitivos pode ter se desenvolvido o replicador 

contemporâneo, o DNA. Não é possível afirmar quais são as características que as moléculas 

do ácido desoxirribonucleico compartilham com os primeiros replicadores, mas não se pode 

contestar que o seu modelo de replicação positivo-negativo, organizado em hélice dupla, se 
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configura como metaestabilidade para a sobrevivência de todas as espécies. Moléculas 

invisíveis em que a vida é escrita, cadeias dos nucleotídeos A, T, C e G (adenina, timina, 

citosina, guanina) que se organizam para construir cada corpotexto.  

 

linguagem que cria o corpo que cria linguagens  

– operação incessante 

entre células e signos.   
 

A informação do DNA é organizada como em uma coletânea de crônicas, 

cromossomos – palavras ordenadas em prosa, mas com a poesia cotidiana da vida. O livro de 

instruções sobre como fabricar um corpo humano tem 46 divisões – 23 pares de descrições 

que, embora sejam equivalentes, usam palavras diferentes. Cada cromossomo é composto por 

diversas frases, divisões semânticas, os genes. “O gene é definido como um fragmento de 

cromossomo pequeno o bastante para durar, potencialmente, o tempo suficiente para 

funcionar como uma unidade significativa de seleção natural.” (DAWKINS, 2007, p. 90). 

Embora os genes possam ser definidos como unidades sobre as quais opera a seleção 

natural, a construção de um corpo é um processo coletivo de alta complexidade. Cada corpo 

emerge das articulações singulares entre diversas frases de nucleotídeos, de modo que não é 

possível definir com exatidão a contribuição de cada gene – inclusive porque existem outros 

elementos que são coparticipes nesta tarefa. A replicação das informações genéticas tem alto 

grau de fidelidade, o que possibilita que os genes permaneçam apesar da breve duração física 

de cada corpotexto. Fluindo entre os corpos a cada nova geração, “[...] a molécula de DNA 

pode, teoricamente, seguir vivendo sob a forma de cópias de si mesma por uma centena de 

milhões de anos.” (DAWKINS, 2007, p. 89). 

Embora pareça reconfortante – e em certa medida poética – a analogia entre o corpo 

humano e uma coletânea de 23 pares de crônicas talvez não seja adequada para evidenciar a 

aleatoriedade que faz parte da composição de cada corpotexto. Nos casos de reprodução 

sexuada, a combinação entre as frases dos genitores parece seguir uma afamada receita 

literária. 
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Pegue um jornal  

Pegue a tesoura.  

Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu 

poema.  

Recorte o artigo.  

Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse 

artigo e meta-as num saco.  

Agite suavemente.  

Tire em seguida cada pedaço um após o outro.  

Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco.  

O poema se parecerá com você. 

E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade 

graciosa, ainda que incompreendido do público. 

(TZARA, 1999) 

 

Corpostextos são estruturas fugazes, genes são frases imortais. Os genes de uma 

mesma espécie são frases cujas combinações podem gerar textos mais ou menos eficientes. 

Não há possibilidade de previsão nem de revisão – em cada corpo gerado se desfazem os 

poemas da geração anterior, contudo, não há nada que possa ser feito para alterar o próprio 

texto. “Aqueles indivíduos que nascem com bons genes são os que têm maior probabilidade 

de crescer e tornar-se ancestrais bem-sucedidos; portanto os genes bons têm mais 

probabilidade de ser transmitidos para o futuro do que os genes ruins.” (DAWKINS, 1996, p. 

16).  

Corpos não podem ser páginas em branco. A combinação genética constrói os 

corpostextos de acordo com a sintaxe de cada espécie e lhes permite a criação de uma 

semântica, sentidos singulares, coerência diante de um ambiente também em constante 

transformação. A compreensão da vida se tornou possível a partir de estudos da matéria e da 

energia alheios as reduções racionalistas – tentativas de domínio e controle.  

A vida se legitima como experiência entrópica quando novos indivíduos emergem das 

flutuações-ovo. Sempre que um óvulo é fecundado, um processo de sucessivas divisões 

celulares tem início – é quando a distância do equilíbrio se revela imprescindível. A 

diferenciação entre as células que formarão o novo indivíduo só é possível porque o embrião 

tem uma “[...] polaridade em sua química interna. Ele tem uma parte superior e uma parte 

inferior e, em muitos casos, uma parte frontal e uma parte traseira [...]. Estas polaridades 

manifestam-se na forma de gradientes de substâncias químicas.” (DAWKINS, 1996, p. 33). 

A eficiência de um gene se define, portanto, em sua capacidade de programar o 

desenvolvimento corporal, de instruir sobre possibilidades de ação e de se relacionar com 
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outros genes igualmente eficientes. A teia continua sendo tecida – para cada novo rasgo, uma 

forma diferente de nó. “A seleção natural é o único processo físico que conhecemos capaz de 

simular a engenharia, pois é o único processo no qual o grau em que algo funciona bem pode 

ter um papel causal no modo como esse algo veio a existir.” (PINKER, 2004, p. 82).  

Os genes são criaturas de um universo indeterminado, instável – e não há demônio que 

possa auxiliá-los na previsão do futuro dos corpos nos quais farão morada por algum tempo. 

Não há possibilidade de reconsideração. Cada corpo se estrutura entre as instruções inscritas 

no embrião e as possibilidades | necessidades de rearranjo que o contexto apresenta.  Se cada 

espécie segue uma sintaxe, conjunto de possibilidades de articulação entre as frases-genes, é 

necessário que existam formas próprias de organização para os fluxos de informação com o 

mundo, semânticas diversas. A partir de um pressuposto semelhante, o biólogo e filósofo 

estoniano Jacob Von Uexküll (1884 - 1944) desenvolveu seu pensamento sobre a 

singularidade das relações entre espécies e ambiente e o sistematizou na teoria da Umwelt.  

Desenvolvido no livro Umwelt und Innenwelt der Tiere, publicado em 1909, o 

conceito de Umwelt diz respeito à atmosfera particular de cada espécie – envoltório 

colaborativo em que se processa a existência. Zona de contato que desafia as determinações, 

pois ratifica que “[...] as espécies vivas, da bactéria ao homem, não são corpos-máquinas, mas 

sujeitos aptos a construir um mundo singular a partir das complexas relações que estabelecem 

com o ambiente onde vivem.” (GREINER, 2006, p. 38). A permeabilidade é seletiva. Cada 

espécie dispõe de uma estrutura perceptiva – instruções corporalizadas para ler e escrever(-

se) no ambiente – e que apresenta variações em cada corpo.  

Linguagem que cria o corpo que cria linguagens – operação incessante entre células 

e signos – “[...] isso significa que os seres vivos não só possuem códigos específicos da 

espécie, mas também que usam seus subcódigos [...] de um modo específico – ou seja, 

segundo a disposição comportamental específica do sistema.” (UEXKÜLL, 2004, p. 32). A 

emergência da vida se dá no fluxo caótico entre as zonas permeáveis do corpo e do ambiente. 

Metaestabilidade sintático-semântica que condiciona a vida, possibilidade de cotradução 

entre corpostextos e ambiente.  

exercício criativo de 

caráter vital. 
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Cada situação implica na (re)criação de regras, em adequações no regime de 

funcionamento. Cada regime de funcionamento implica na (re)criação de situações, 

ordinárias ou extraordinárias. Cada situação...  – e há nisso muito mais aleatoriedade do que 

permite expressar linearidade linguística. As mesmas palavras, outras possibilidades de 

conexão. Corpos que criam a dança que redefinem os corpos – operação incessante entre 

matéria e signos. Outras palavras, novas conexões grávidas de possibilidades.   

 

 

“Os conceitos são gerados ou tornados conscientes pelo corpo vivo, no fluxo da vida 

cotidiana, através de ações como mascar, urinar e respirar, entre outras. Assim, a ação vai 

criar novos conceitos e os novos conceitos incitam a ação.” (GREINER, 2006, p. 66). 

Os sistemas vivos são fruto de negociações entre os possíveis, são singularidades 

emergentes, filhos do tempo – como, onde e quando. Não há um propósito para a evolução. 

IMAGEM 4 – Corpose, Claudinei Sevegnani, 2013.  
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“Se, em um curso d’água, uma pedra serve como apoio, consideramos sua utilidade como um 

benefício acidental, e não algo com um propósito verdadeiro.” (DAWKINS, 1996, p. 90). 

Buscar um propósito em tudo o que existe é resquício do entendimento que conhecer e 

controlar são ações equivalentes. É preciso encarar a vida sem dar ouvidos ao tic-tac do 

relógio – insistente e determinante. 

O último refúgio do determinismo, uma capela onde os newtonianos convictos ainda 

lustram as engrenagens de um mundo-relógio, relíquias místico-científicas, é cercado por uma 

muralha. “Ela divide a matéria da mente, o material do espiritual, o físico do mental, a 

biologia da cultura, a natureza da sociedade, e as ciências das ciências sociais, humanidades e 

artes. [...]. Mas essa muralha também está caindo.” (PINKER, 2004, p. 54). O conhecimento 

se expande através da permeabilidade de suas fronteiras.  

 

novas respostas possíveis para a pergunta de 

sempre  – natureza e cultura, fluxo. 
 

Há ainda uma desconfiança sobre a teoria da evolução – e que não tem origem 

puramente teológica. A ciência newtoniana ainda reivindica a relevância de sua explicação 

sobre o mundo, e é inegável que muito dos avanços científicos são produto desse modelo de 

conhecimento. Mas não se trata de uma substituição, não há no pensamento de Darwin a 

pretensão de instituir um modelo biológico que se sobreponha ao físico. Genes não são 

capazes de determinar o corpo, seus efeitos são probabilísticos e refletem apenas instruções de 

construção e sobrevivência.  

Os corpostextos escrevem-se a si mesmos – criaturas e criadores de suas relações com 

o ambiente. Mas, não estar sujeito a um determinismo biológico não significa que os corpos 

possuem a capacidade de autodeterminação. Cada corpo existe de acordo com a 

metaestabilidade sintático-semântica de sua espécie, conjunto de relações que é 

continuamente modificado pela experiência cotidiana. Sucesso e fracasso são palavras que 

não podem estar escritas nas frases-genes – todos os julgamentos são feitos a posteriori, o que 

de fato existe é uma articulação eficiente, capaz de criar novos corpostextos.  Para cada 

corpo, em cada ambiente de relação, um novo alfabeto para uma nova escrita.   
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2.2. SOBRE OUTRA SELEÇÃO 

 

Corpos são estruturas auto-organizadas que replicam genes – e ideias. As frases 

herdadas dos genitores são reorganizadas aleatoriamente – como na composição de um poema 

dadaísta – e estruturam cada corpotexto de acordo com os fluxos com o ambiente. 

Permeabilidade que permite que as informações contextuais se tornem corpo, que os genes 

expandam sua ação no mundo. Um ponto de fuga duplo: ideias sobre determinismo 

genético|cultural se dissolvem na complexidade das relações, se perdem nas conexões 

improváveis que se fazem entre. 

 

Onde será que isso começa 

A correnteza sem paragem 

O viajar de uma viagem 

A outra viagem que não cessa 

(VELOSO, 1992) 
 

Em indivíduos da espécie homo sapiens sapiens, a alta capacidade cerebral possibilita 

uma existência que flui entre as informações que constituem o corpo e a variações físicas e 

culturais do ambiente. “A moral da história, portanto, é que categorias bem conhecidas de 

comportamento [...] certamente variam entre as culturas, mas os mecanismos mais profundos 

de computação que as geram talvez sejam universais e inatos.” (PINKER, 2004, p. 65). 

Natureza e cultura – ora trama ordenada ora emaranhado caótico.  Nada está dado. 

Ideias (re)configuram os corpos, redefinem incessantemente as relações com o 

ambiente. Corpostextos também se escrevem com informações culturais. Unidades análogas 

às frases-genes fluem entre os corpos, mas, informações culturais não são hereditárias – os 

costumes, a ciência e a arte não se inscrevem nos corpostextos através dos processos de 

reprodução. As ideias replicam em um ritmo mais acelerado que os genes e estão mais 

sujeitas às misturas.  

Um novo caldo, talvez menos intragável que a sopa primordial. As culturas humanas 

– cada ação, cada pensamento – emergem de um caldeirão repleto de ideias autorreplicantes. 
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Para falar das unidades de transmissão cultural, um nome capaz de indicar a ação de uma 

“[...] unidade de imitação. ‘Mimeme’ provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro 

uma palavra mais curta que soe mais ou menos como ‘gene’. Espero que meus amigos 

classicistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme.” (DAWKINS, 2007, p. 330).  

O improvável aconteceu, mais uma vez. Exercício de escrita – recuperação de 

estrutura textual pré-existente para anunciar a novidade: Em um ambiente provavelmente 

repleto de água, dióxido de carbono, amônia e metano, hostil a tudo que hoje se conhece 

como vida, emergiu o Replicador. As transformações que sucederam ao acontecimento deram 

origem ao DNA, código que compõe os corpos. A escritura de corpostextos mais complexos, 

cujos cérebros pudessem processar em conjunto as instruções escritas nas frases-genes e as 

informações adquiridas nas relações com o ambiente e com outros corpostextos, foi 

condicionante para que outra seleção pudesse ser iniciada. Os dois processos – genético e 

memético – coabitam o ambiente e os corpos e são, ao mesmo tempo, autônomos e 

codependentes. 

De maneira semelhante aos replicadores na sopa primordial, os memes habitam o 

ambiente de forma desordenada, não possuem corposinvólucros desenvolvidos que garantam 

a sua replicação. As unidades de imitação não competem por recursos naturais, sua 

sobrevivência depende de sua conectividade, da capacidade de atrair atenção e, 

principalmente, do tempo. “Se um meme dominar a atenção de um cérebro humano, tem de 

fazê-lo à custa de memes ‘rivais’.” (DAWKINS, 2007, p. 337). Memes competem por 

exibições nos televisores e cinemas, por páginas de livros, exposições em galerias e museus, 

por movimentos nos corpos que dançam...  

A seleção memética favorece os replicadores que se instalam nos corpostextos, que 

correm pelas correntes sinápticas e contaminam suas escrituras – palavras, movimentos, 

roupas, ideologias. Para alcançar alguma estabilidade, os conjuntos de memes necessitam que 

a duração física de cada cópia seja suficiente para que se estabeleçam novas conexões, 

acordos que permitam sua disseminação, e que a replicação tenha um grau de fidelidade 

satisfatório. Há ideias capazes de permanecer no tempo, resistindo a grandes transformações 

contextuais.  

Guardadas as características distintivas entre os processos evolutivos de genes e 

memes, é pertinente reforçar uma inegável semelhança – a ausência de propósitos a priori.  

“A arte e a natureza partilham, nesse sentido, uma estrutura comum: a do excesso e da 
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produção que não tem outra utilidade senão a de produzir conhecimento, fluxo de imagens, 

pensamentos que nascem da coevolução entre corpo e ambiente.” (GREINER, 2010, p. 105).  

Não é possível reescrever as frases-genes de um corpotexto, mas isso não significa que 

ele seja estático. O corpo se modifica no decorrer do tempo – e não se trata apenas de rugas e 

cabelos brancos. Comportamento, emoções – fluxos entre corpostextos e mundo. Imagens.  

Imagens são encaminhamentos que deslizam em trajetórias evidenciadas no 

corpo; caminhos selecionados e acordados entre genes-informação digital e 

memes-informação analógica e anunciam em suas relações adaptações e 

conformações entre a estrutura do corpo e suas funções, de modo que o 

corpo e suas imagens se arquitetam permanentemente nos processos que 

procedem desses acordos. (BITTENCOURT, 2012, p. 81).  

 

A pretensa generalidade dos corpos e a universalidade das leis configuram uma 

estrutura que pretende impor uma gramática pré-determinada aos textos vivos. Mas, qualquer 

tentativa de determinação pode ser diluída no entendimento de que a operacionalização dos 

corpos se processa a partir das imagens, ações do corpo que se desenvolvem na instabilidade 

da vida, em um tempo irreversível. Escritura genético-cultural metalinguística e autofágica.  

 

Vamos devorá-lo 

Degluti-lo, mastiga-lo 

Vamos lamber a língua 

(CALCANHOTTO, 1998) 

 

Como um fluxo de imagens, o processo de escritura dos corpostextos se faz com 

verbos de ação que só se conjugam no presente. As imagens comunicam e traduzem, 

simultaneamente, cada um dos instantes únicos da existência – cada lembrança é uma 

maneira de refazer as conexões entre informações já experimentadas, cada expectativa é uma 

abertura para as possibilidades de ganho de complexidade. Imagens são corpo – “O acordo 

entre corpo e imagem implica na própria feitura do corpo. Imagens replicam como corpos que 

replicam como imagens.” (BITTENCOURT, 2012, p. 72).  

Corpo que se inscreve no mundo a cada novo texto, pois, “segue-se de nossa própria 

existência [...] que tudo o que está presente a nós é uma manifestação fenomenal de nós 

mesmos. [...]. Portanto, quando pensamos, nós mesmos, tal como somos naquele momento, 
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surgimos como signo.” (PEIRCE, 2010, p. 269). Matéria viva e comunicante – estrutura 

dissipativa, flutuação sígnica, processo. Mundotexto que se escreve com o|no corpo.  
Não há pontos de partida ou de chegada definidos nem placas que indiquem os 

caminhos.  Não há fronteiras entre a ação de perceber, a criação de sentidos e início de um 

novo texto – de palavras e cheiros e batimentos cardíacos e movimentos e sons e 

temperaturas e suores e cores e sabores e... “Significado, pensamento e linguagem emergem 

das dimensões estéticas de atividades corporais e são inseparáveis das imagens, dos padrões 

de processos sensório-motores e das emoções.” (GREINER, 2010, p. 89). Tudo o que constrói 

coerência, que cria uma semântica – conjunto singular de sentidos – se processa no fluxo 

metalinguístico entre corpostextos e ambiente.  

 

processo biológico físico químico sígnico...  

escritas corpotextuais 

metalinguísticas 
 

A compreensão de que a criação de sentidos acerca de si e do mundo é ação implicada 

na percepção que subtrai da muralha que separa corpo e mente, resquício da velha ciência, um 

tijolo a cada dia. As compreensões dualistas do corpo ainda replicam e os memes que 

permaneceram ratificam a impossibilidade de controlar os processos evolutivos. Embora todas 

as escritas e leituras humanas ressoem valores morais e julgamentos estéticos, tal fato “[...] 

não impede que haja um fenômeno sem nós, tal como um arco-íris é simultaneamente uma 

manifestação tanto do sol quanto da chuva.” (PEIRCE, 2010, p. 269). Genes e memes 

replicam para sobreviver – não há orgulho ou culpa que impulsionem sua autogeração.  

Frases-genes que compõem poemas dadaístas, ideias autorreplicantes que alteram as 

leituras e escritas dos corpostextos – emaranhados singulares de reforços|oposições mútuas. A 

negociação é contínua, mas não há garantia de consenso. Cada situação... 

Quando um corpotexto dança, as transformações fluem no espaço-tempo – outros 

textos se fazem nas células, nos signos. Cada movimento é uma escritura singular, relativa a 

cada corpo, em cada instante. A dança se faz no fluxo dos signos, escritura cuja existência se 
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configura como ação de gerar outros signos – novas possibilidades de existência. 

Transformação que se inscreve nos corpostextos que dançam e que assistem à dança como 

ação – (auto)geração de sentidos. Matéria viva e signo compartilham a operação do tear em 

que a realidade é tecida – e, rasgando e remendando a teia que nunca fica pronta, tecem-se a 

si mesmos.  

Dizer que a escritura dos corpostextos se faz sempre no presente, ao contrário do que 

possa parecer, corrobora com a ideia de que a existência da vida – processo – depende do 

tempo.  “Passado, presente e futuro: não pode haver semiose sem tempo, pois o tempo é o 

verdadeiro rio dentro do qual a semiose flutua, ainda que a semiose abranja o tempo à medida 

que segue flutuando, desdobrando-se lentamente no processo.” (MERRELL, 2012, p. 14). É a 

possibilidade de transformação – de refazer-se a cada instante – que faz da vida um exercício 

criativo.  Acontecimentos.  

A teia da realidade se (re)faz na ação cotidiana dos corpostextos – mas não há 

primazia dos operadores sobre o tear. Criador e criatura são palavras cujo sentido se esvai 

nas flutuações do sistema – são nomes que não indicam elementos fixos, pré-determinados, 

são predicados em busca de seus sujeitos flutuantes, sentidos metaestáveis. A semiose não é 

um privilégio humano, espécie de soberania criativa sobre o signo, mas uma estratégia de 

sobrevivência compartilhada.  

 é a língua 

lambendo-se 

enquanto corpo e mundo  

mutuamente devoram-se. 

 
Corpos replicam genes – frases de informação para a criação de novos corpos, outras 

possibilidades de existência. Corpos replicam ideias – novas possibilidades de existência que 

se fazem corpo. A vida não é apenas uma experiência genética – cada breve duração física de 

um corpotexto é repleta de sentidos, informações que continuam sua ação de transformar as 
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escritas. Muitas singularidades emergem da permeabilidade, dos fluxos entre natureza e 

cultura.  

 

 

2.3. SOBRE PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

o que é 

dança?  
– pergunta que ressoa 

in-de-fi-ni-da-men-te...  
 

São as perguntas que impulsionam esta escrita – alinhavos de movimentos e palavras 

no fluxo irreversível do tempo. E as (tentativas de) respostas às inquietações fomentam a 

reverberação das perguntas, criam outras formas de perguntar, pois, qualquer resposta – 

escrita ou dançada – que furte da dança seu caráter processual seria uma tentativa de 

determinação. Encontrar uma definição precisa não é um objetivo. O que é dança? – e as 

respostas vão se fazendo de movimentos e palavras que se escrevem como um desafio aos 

modelos, criando possibilidades de enfrentamento às hegemonias e rotas de fuga dos 

absolutismos.  

Qual é o corpo ideal para realização do movimento ideal? Ideais sobrepostos que 

enunciam uma compreensão de dança como engrenagem, fenômeno matematizável de um 

mundo-relógio – cinco, seis, sete, oito. Repetições exaustivas para que o tempo não seja 

perdido. Mas, entendida como existente em uma realidade complexa, cada dança pode existir 

como pergunta e resposta de sua própria feitura. Processo de revisão textual que se inicia a 

cada leitura-escrita-dança.  
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Charles Sanders Peirce (1839 - 1914), cientista e lógico estadunidense fundador da 

semiótica, foi um escritor-revisor de seu próprio pensamento. Muitas de suas contribuições se 

caracterizam como leitura-crítica-(re)escrita de textos anteriores de sua autoria em diálogo 

com outros pensadores, o que possibilitou a criação de uma estrutura teórica – teia – que 

transita entre diversas áreas do conhecimento e reescreve a si mesma incessantemente. Em 

sua obra, várias definições de signo podem ser encontradas, evidenciando sua grande 

abrangência conceitual. “Um signo é tudo aquilo que está relacionado com uma Segunda 

coisa, seu Objeto, com respeito a uma Qualidade, de modo tal a trazer uma Terceira coisa, seu 

Interpretante, para uma relação com o mesmo Objeto [...]”. (PEIRCE, 2010, p. 28). As 

diferentes definições de signo se configuram, desse modo, como evidência das inúmeras 

possibilidades de interpretantes – novos signos – para um mesmo objeto – a ideia de signo. 

Metalinguagem teórico-conceitual.  

Para cada objeto, infinitas possibilidades de construir sentido; para cada sentido – 

ideia ou sensação – infinitos objetos são possíveis. Qualquer coisa pode ser um signo – e 

qualquer signo pode ser objeto de outro signo. A autogeração permite aos signos, inclusive, 

inventar seu objeto. “Signos não são algum tipo especial de coisas, mas antes, qualquer coisa 

é um signo na medida em que se manifesta a função de signo – uma função que eu defini em 

termos de interação e inter-relacionalidade interdependente.” (MERRELL, 2012, p. 70).  

A muralha determinista assevera as separações matéria|signos e forma|sentido. De um 

lado, o mundo concreto, palpável, de outro, o universo das significações, pura abstração. No 

entanto, a experiência cotidiana se faz no trânsito entre matéria e signos, que coabitam um 

universo em transformação – existências coevolutivas que se processam longe do equilíbrio. 

Os signos são meios que possibilitam a interação, a relação interdependente com as 

estruturas (físicas, químicas, biológicas etc.) que criam semânticas singulares – forma e 

sentido; natureza e cultura – linguagem.  

o que é 

linguagem? 
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Uma das repostas possíveis é construída de acordo com a compreensão sistêmica da 

realidade. A partir de uma leitura-(re)escrita para a definição de Avenir Uyemov, filósofo 

russo, é possível afirmar que “[...] um agregado de (m) coisas (qualquer que seja a natureza) 

será um sistema S quando por definição tiver um conjunto de relações R entre os elementos 

do agregado de tal forma que venham a partilhar propriedades P.” (VIEIRA, 2000, p. 14). É o 

que acontece entre, o conjunto de relações entre os elementos de cada sistema, que permite 

pensar em termos de sistemas-linguagens – estruturas auto-organizadas de criação de 

sentidos.  

As relações singulares entre os elementos de um sistema possibilitam a emergência de 

propriedades partilhadas, o que implica em uma gramaticalidade processual. Cada sistema 

cria sua sintaxe como estratégia de sobrevivência, pois, a autorregulação das relações entre 

seus elementos constitutivos permite adaptações estruturais, revisões do código diante das 

necessidades em cada situação, em cada estado experimentado. A gramática de cada sistema 

se constrói, portanto, através da autogeração de sua estrutura, criação de uma coesão. Cada 

gramática, através das combinações singulares de seus elementos, reivindica uma semântica 

própria, conjunto de mensagens que criam coerências, sentidos, “[...] tal que linguagens são 

sistemas sígnicos e, se admitimos uma ontologia como a de Charles Sanders Peirce, todos os 

sistemas são sistemas de signos.” (VIEIRA, 2000, p. 22). Para cada sistema, uma linguagem. 

Para cada linguagem, um universo singular de sentidos.  

Dança é sistema onde fluem corpostextos – matéria e signos. Cada dança se inscreve 

no mundo como processo irreversível, acontece no fluxo semiótico das linguagens. Desse 

modo, é pertinente esclarecer que pensar a dança como sistema-linguagem não é um exercício 

de analogia com a língua, pois, entender que linguagem e língua são sinônimas seria ratificar 

a necessidade de existência de um modelo. Linguagem não é só língua, dança não é só balé – 

nesses casos, metonímias não são bem-vindas, pois, tomar a parte pelo todo seria negar as 

singularidades dos sistemas e de seus subsistemas.  

 

fora do papel branco, as 

perguntas-respostas não se 

fazem só de palavras...  
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A ação dos signos se dá através de misturas, trânsitos entre as categorias 

fenomenológicas definidas por Peirce (2010). Um, dois, três. Primeiro, a sensação que não se 

pode descrever, qualidade que se dissolve a partir de qualquer tentativa de racionalização. 

Segundo, surpresas que se revelam na ação do mundo, a capacidade de ver – tocar, sentir, 

cheirar etc. – percepção do não eu. Terceiro, tudo o que guarda uma qualidade singular, 

possibilidade, que se atualiza para que se possa ver – tocar, sentir, cheirar etc. – e a partir da 

qual é possível se desenvolver um conjunto de convenções – que não para de se transformar.  

Primeiridade, secundidade, terceiridade, são as categorias estruturantes do 

pensamento filosófico peirceano, divisão que pode ser claramente observada na mais 

conhecida de suas tríades de signos – ícone, índice e símbolo. Não é objetivo deste trabalho 

discorrer sobre os pormenores das dez tríades de signos, nem há possibilidade de  elencar as 

inúmeras contribuições da obra de Peirce, cuja lógica ou semiótica é apenas parte. No entanto, 

parece evidente que mesmo um fragmento de seu pensamento já revela outras possibilidades 

para os estudos das linguagens, para a compreensão dos corpostextos e de suas escritas em 

fluxo – como a dança.  

Os sentidos se fazem entre – fios da matéria que se amarram aos fios dos signos 

através de diferentes formas de nó, nós que se sobrepõem na amarração de novos signos, que 

ressoam em transformações na matéria, fios e teias, rasgos e novas amarrações. Sentidos são 

alinhavos, não têm a resistência e a fixidez de uma costura bem acabada. É a forma de relação 

que o signo estabelece com o seu objeto que o define como ícone, índice ou símbolo.  

O Ícone não tem conexão dinâmica alguma com o objeto que representa; 

simplesmente acontece que suas qualidades se assemelham às do objeto e 

excitam sensações análogas na mente para a qual é uma semelhança. O 

Índice está fisicamente conectado com seu objeto; formam, ambos, um par 

orgânico, porém a mente interpretante nada tem a ver com a conexão, exceto 

o fato de registrá-la depois de ser estabelecida. O símbolo está conectado ao 

seu objeto por força da ideia da mente-que-usa-o-símbolo, sem a qual essa 

não existiria. (PEIRCE, 2010, p. 73). 

 

Não se pretende construir um quadro de análise das linguagens com ênfase nas 

categorias de ícone, índice e símbolo, mas, evidenciar que os processos de criação de sentidos, 

as escritas corpotextuais, não se desenvolvem de forma fixa, transformam-se no decorrer do 

tempo. “Não há nenhuma linguagem que possa se expressar em nível puramente simbólico ou 

indicial ou icônico. Aliás, as linguagens mais perfeitas são aquelas que mantém os três níveis 

sígnicos em estado de equilíbrio e complementaridade.” (SANTAELLA, 2000, p. 27).  
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Cada objeto, cada dança, tem a capacidade de gerar inúmeros interpretantes, com 

formas e sentidos singulares – teia que faz na semelhança das qualidades, na fisicalidade 

insistente do signo no tempo presente de seu acontecimento e no fluxo de imagens que se 

fazem corpo. Cada dança, através das complexas relações que estabelece entre corpostextos e 

ambiente, se inscreve no fluxo semiótico que pergunta-responde o que é dança. Mas, a 

resposta sempre escapa pelos rasgos da teia. Palavras já escritas ganham outros sentidos a 

cada leitura, a cada voz que as pronuncia. Cada dança é uma escrita-leitura dos corpostextos, 

em movimento. 

Pensamentos e sensações não têm precisão matemática, não são definitivos, se 

processam no fluxo de imagens de cada corpotexto, longe do equilíbrio. Nem mesmo os 

perceptos – cores, formas, cheiros, texturas, temperaturas, gostos, sons etc. – que, no 

exercício de sua secundidade, agem sobre os corpos para serem percebidos, têm um sentido 

fixo, pois, todos os interpretantes gerados respondem às condições singulares de cada 

acontecimento. “Cognição alguma e Signo algum são absolutamente precisos, nem mesmo 

um Percepto; e a indefinição é de dois tipos, indefinição quanto ao que é o Objeto do Signo, e 

indefinição quanto ao seu Interpretante [...].” (PEIRCE, 2010, p. 182).  

Se não há a tentativa de determinar uma reposta certa, com uma precisão que a torne 

definitiva, parece ser mais frutífero seguir perguntando. “A dança propicia o esclarecimento 

dos argumentos na sua própria feitura; o movimento de dança esclarece a relação 

indissociável entre estrutura e função [...]”. (BITTENCOURT, 2012, p. 42). A singularidade 

de cada movimento, de cada escrita corpotextual, revela a implicação entre as duas seleções – 

genética e memética –, porque dança é pergunta-resposta do corpo que lê-pensa-escreve o 

mundo. 

Dança o mundo.   

Em configurações de dança cujo processo de criação se desenvolve com a pretensão de 

antecipar sua existência – como nos riscos sobre o papel, desenhos que pré-determinam as 

trajetórias de movimento – os fluxos e os desdobramentos são restritos. A dança é enunciada 

como uma resposta pronta, não se dá ao trabalho de perguntar. Compreender a dança como 

fenômeno que responde irrestritamente às leis da mecânica, cuja existência é previsível, é 

uma negação de sua capacidade de escrever a si mesma. Monotonia...  
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poesia 
para  

quê? 

 

poesia 
para  

quem? 
 

Modelos de corpo – e de dança – estruturam a tradição estética, são formas de controle 

e valoração da produção artística. Corpos genéricos para códigos universais – dança prêt-à-

porter. Corresponder aos modelos não é – ou não deveria ser – uma condição para a 

existência da dança. “Porque conhecer dança exige uma descrença básica em formas 

definitivas. Sendo dança semiose permanente, o que nos cabe é a tarefa de empreender séries 

de séries de séries de aproximações.” (KATZ, 2005, p. 43). Se na ciência newtoniana os erros 

de cálculo, as imprecisões, desafiavam a validação do conhecimento, nas artes, a 

imprevisibilidade pode ser impulso para a criação. 

Ao admitir a hipótese de que estrutura e sentido – sintaxe e semântica – coevoluem no 

processo de criação de cada dança, escrita corpotextual, há outra zona de determinismo que 

se evidencia. A pré-determinação dos movimentos, além de cobrar uma descrição precisa das 

trajetórias na execução da dança, o que configura uma espécie de lei coreográfica universal 

que não admite alterações aleatórias, tem a pretensão de criar uma linearidade na leitura, 

desconsiderando os sentidos que podem emergir no acontecimento de cada dança. A 

previsibilidade na estrutura se legitima como ferramenta para a construção de um único 

sentido.   
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As pretensões de determinação da dança fazem reverberar a pergunta: Qual é o corpo 

ideal para realização do movimento ideal? A muralha determinista resiste em ceder, pois, se 

“[...] a ideia de corpo universal, ou de uma técnica de dança universal permanecem ainda nos 

dias atuais é porque sua difusão é extremamente aceitável e fecunda.” (BITTENCOURT, 

2012, p. 74). Desse modo, além da realização de um ideal na forma, a construção do sentido 

ideal também é reivindicada. A dança passa a ser criada de acordo com um manual de escrita-

leitura, catálogo de receitas-resposta para a pergunta:  

 

o que esse aquele seu todo qualquer 
movimento significa?  

 

Para escrever-ler dança, os óculos da razão sobre o olhar blasé da dinâmica – 

qualquer movimento repete a encenação de uma propriedade matemática com valor definido, 

qualquer dança repete a representação de um significado. Os signos das escritas 

corpotextuais são pensados como meras substituições... 

A ideia de que um movimento pode ocupar o lugar de outro signo, responsável por 

conferir significado a uma dança, dissemina um entendimento equivocado da capacidade 

sígnica de representação – tradução mais comum para o stand for que figura nos escritos de 

Peirce (MERRELL, 2012). Não há possibilidade de substituição de um signo por outro, pois 

não podem existir significados fixos, todas as simetrias idealizadas se desfazem uma vez que 

a semiose não cessa em transformar simultaneamente os signos e os seus objetos – outras 

estruturas, novos sentidos possíveis. Como matéria viva e comunicante, os signos seguem no 

fluxo irreversível do tempo.  

Pensar que a criação de sentidos em dança depende da representação de signos de 

outros sistemas-linguagens – como a língua, a música, a pintura etc. – implica em uma dupla 

negação de sua singularidade. Ao mesmo tempo em que é imposta a irrealizável tarefa de 

estruturar diagramas de substituição, simetrias ideais, para que palavras, sons, cores etc. 

sejam dançados; é negada à dança a possibilidade de criação e difusão de um conhecimento 

que lhe seja próprio. A dança é transformada em estrutura de disseminação de significados 

sobre signos que não a compõem.  

Quando se diz que um signo representa seu objeto, a ação do signo é sempre uma 

reescrita. “Não há prioridades aqui, nenhuma hierarquia de valores, mas um processo muito 
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democrático no qual os signos se tornam outros signos, signos ocupando seu lugar em meio a 

outros signos, signos – nós mesmos aí incluídos [...]”. (MERRELL, 2012, p. 22). Não pode 

haver respostas definitivas se as perguntas são reescritas a cada instante. E qualquer tentativa 

de repetição de perguntas-respostas aperta um novo nó, agrega outros signos na amarração, 

impulsiona a transformação de toda a teia.  

Cada dança é pergunta-resposta de si mesma – e não precisa se preocupar em 

responder-se de maneira definitiva. “Daí que o significado do movimento deve ser 

prioritariamente buscado nessa cadeia que o tece, e não em interpretações estrangeiras a esse 

processo tradutório que o constitui.” (KATZ, 2005, p. 63). Movimento que cria sentidos 

quando se realiza como escrita corpotextual, movimento que só quer – e só pode – ser dança.  

 

 

 

 

 

2.4. SOBRE AS AUSÊNCIAS  

 

Linguagem que cria o corpo que (re)cria linguagens. O fluxo irreversível da semiose – 

transformação incessante, teia que tece a si mesma, rasga-se e amarra-se – denuncia a 

incompletude dos signos. Um primeiro, que estabelece uma interação, interdependência, com 

um segundo – seu objeto –, tal relação gera um terceiro – seu interpretante. Cada novo 

interpretante redefine o sentido de incompletude, pois inscreve sua singularidade no processo 

de transformação sígnica de acordo com suas próprias relações com o objeto – outra forma, 

outros sentidos possíveis e outras ausências. 

Com o passar do tempo, a incessante autogeração dos signos ratifica a incapacidade de 

tradução de qualquer objeto em toda a sua complexidade. “Por mais que a cadeia sígnica 

cresça, o objeto é aquilo que nela sempre volta a insistir porque resiste na sua diversidade.” 

(SANTAELLA, 2000, p. 31). O mesmo objeto é sempre outro – não há começos nem finais 

definitivos, signo é sempre um meio.  

 

essa aquela sua toda qualquer 

dança é sobre... ? 
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Os modelos, catálogos de receitas-respostas para a criação de sentido através de jogos 

de correspondências, conjuntos de simetrias estabelecidas com signos alheios ao fazer de 

cada dança, permanecem através das estratégias de composição baseadas em determinismos 

sintáticos e semânticos. Virtuose, harmonia e beleza são considerados necessidades da dança. 

“A insistência em se manter o belo como condição apriorística na dança, através da 

propagação de modelos de corpos ideias, constitui uma estratégia imobilizadora, de 

dominação.” (BITTENCOURT, 2012, p. 82). A imposição da função de indicar um objeto 

que está além de seu processo de autogeração sígnica, além de estancar o fluxo dos possíveis 

interpretantes, assegura à dança o status de linguagem do indizível.  

Como tentativa de remediar a incapacidade de dizer atribuída à dança, sua suposta 

ausência de sentido, uma overdose de palavras – narrativas mitológicas, histórias de amor e 

toda sorte de contos são impressas em libretos; os temas abordados, a proposta estética e os 

símbolos elegidos compõem os programas, possibilidade de acesso às estruturas conceituais. 

O sentido de cada dança é revelado em poucas linhas – como um anúncio na seção de 

classificados, agora também em sua versão on-line.   

 

letras demais, 

tudo mentindo  
(VELOSO, 1992). 
 

 

Haverá sempre algo que não poderá ser dito – mas esse não é um estigma | privilégio 

da dança. A pretensiosa descoberta de Newton, uma linguagem universal, que determinaria a 

escrita de todos os processos naturais, apesar de sua contribuição para a consolidação da 

ciência, se demonstrou incapaz de explicar a vida. Em um mundo em que tudo está dado, não 

há lugar para qualquer exercício criativo – qualquer novidade é prontamente identificada 

como erro de cálculo.  
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Desafiando a monotonia, o tédio simétrico de uma temporalidade reversível, os 

sistemas vivos, fazem emergir, a partir da instabilidade experimentada em seu cotidiano longe 

do equilíbrio, a singularidade de suas escritas. Muitos são os sentidos possíveis para a palavra 

auto-organização e cada sistema, cada dança, escreve o seu – mas, a ausência de uma 

linguagem única impossibilita que as características distintivas de cada escrita sejam 

completamente traduzidas.  

 

 

A teia da realidade também é feita das ausências, rasgos. “Não há nenhuma tradução 

definitiva, pois cada tradução de um signo faz surgir outro que tem um significado próprio e 

este significado é diferente do signo que ele traduz [...]”. (MERRELL, 2012, p. 66). Fica o 

dito por não dito?  

Na contramão dos que defendem a soberania linguística na criação de estruturas 

comunicantes e dos que apregoam que é o status de linguagem do indizível que confere à 

dança sua identidade artística: cada movimento, em sua breve duração física, pode dizer mais 

de si e da singularidade das escritas corpotextuais de cada dança do que qualquer tratado já 

escrito, pois , “[...] se distingue exatamente por não ser uma fala sobre algo fora da fala, mas 

por inventar o modo de dizer, ou seja, inventar a própria fala de acordo com aquilo que está 

sendo falado.” (SETENTA, 2008, p. 17). Inscrita na instabilidade de um mundo distante do 

equilíbrio, cada dança pode escolher uma entre as possibilidades de existência que se 

IMAGEM 5 – Metafigura-Metatexto, Anderson Marcos, 2014.  
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apresentam. Cada escolha se processa na singularidade de cada contexto, mas, mesmo diante 

de grandes flutuações, cada dança será capaz de criar seu sentido enquanto estrutura a si 

mesma. Dança não precisa ser sobre.  

A falsa necessidade de uma estrutura e de um sentido preexistentes que determinem a 

escrita de cada dança é estratégia para manter em movimento as engrenagens do mundo-

relógio. Sob o olhar blasé dos defensores dos significados fixos, dos fenômenos reversíveis e 

matematizáveis, há algo externo à dança, com status de lei universal, que causa e regula sua 

existência.  Mas, não há “[...] condições de causalidade clássica que se aplique à linguagem, 

ou seja, as mudanças de linguagem são, de modo geral, situações eventuais.” (MERRELL, 

2012, p. 61). Como sistema vivo, cada dança pode criar simultaneamente suas formas de 

operação e seus sentidos.  

O caráter de escrita corpotextual metalinguística de cada dança é reforçado em cada 

ponto de bifurcação experimentado – oportunidade de criação de neologismos, subversão das 

formas existentes para gerar novos sentidos ou criação de novas formas que subvertem os 

sentidos vigentes; zona de esquecimento que permite o abandono dos clichês e vícios de 

linguagem. Corpotexto é um neologismo por justaposição, pois, a integridade silábica das 

palavras que o compõe foi preservada – uma simples ausência de espaço entre corpo e texto, 

tantos sentidos possíveis.  

Quando um corpotexto dança, a criação de neologismos pode evidenciar a tensão entre 

as tendências de conservação e dissipação do código, de modo que cada movimento será a 

realização de uma das possíveis gradações – desde variações sutis até estruturas 

irreconhecíveis. Quando a ação de reescrita dos signos se transforma em estratégia de 

composição, possibilidade de emergência de novas estruturas, a existência de cada dança 

pode “[...] constituir-se em processos significativos que, pela natureza da relação entre 

significação/uso tendem a exercitar uma reflexão crítica na enunciação em dança.” 

(SETENTA, 2008, p. 23). Quando as receitas-respostas não conseguem conter as perguntas, 

os corpostextos podem ler-escrever-criticar sua dança enquanto estão dançando.  

 

sempre quando  
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– porque dança só é quando acontece. 

 

 
Mesmo quando uma escrita corpotextual segue um código, cada movimento acontece 

como “[...] ajuste permanente, contínuo e infindável entre seu padrão e o padrão que estava no 

corpo antes do movimento se iniciar. Eis uma hipótese sobre medida para desinstalar dos 

pensamentos os preceitos de controle, ordem e significados absolutos.” (KATZ, 2005, p. 67).  

Cada dança, portanto, pode torna-se autorreferente ao exercitar a criação, sentidos singulares 

para as informações que fluem entre corpostextos e ambiente – operação irreversível que 

impulsiona a reescrita dos signos preexistentes e a atualização dos códigos. 

Onde cabem mais sentidos, nas palavras ou nos movimentos? Para pensar em uma 

resposta, é preciso lembrar que haverá sempre algo que não poderá ser dito. Palavras e 

movimentos são diferentes estruturas, diferentes possibilidades de criação de sentido. Desse 

modo, qualquer resposta que dissimule a diversidade para impor um julgamento valorativo é 

irresponsável. Fugir dos mecanismos de valoração que impõem uma produção 

homogeneizante de estruturas-sentidos é uma possibilidade de desvio dos determinismos. A 

dança não é capaz de traduzir com precisão objetos alheios ao seu processo sígnico. De 

maneira análoga, nas palavras, faladas ou escritas, que versam sobre dança, haverá sempre 

uma ausência – o que só a dança é capaz de dizer de si.  

 

Mais uma vez 

vem o mar  

se dar  

como imagem 

Passagem 

do árido à miragem 

 

Sendo salgado  

gelado  

ou azul 

Será só linguagem 

 

Mais uma vez 

vejo o mar  
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voltar  

como imagem 

Passagem 

de átomo a paisagem 

(CALCANHOTTO, 2008). 

 

 

A imensidão de água salgada não é só uma imensidão de água salgada – é mar de 

possíveis interpretantes, oceano inesgotável de sentidos. M-A-R compõem a palavra – a 

grafia é a mesma, mas as traduções para a interação entre intérprete e objeto que se vê-sente-

cheira-ouve-degusta-pensa- recria são inúmeras. Uma palavra, infinitos sentidos – pois, se há 

explicação para “[...] uma combinação particular de acontecimentos diante de nós para os 

quais ‘nós deveríamos gostar de ter uma explicação’, esta explicação depende da língua[gem] 

tanto quanto, ou talvez mais do que, os próprios acontecimentos.” (MERRELL, 2012, p. 106). 

As palavras podem criar outras possibilidades de interação, transformam a imensidão 

de água salgada em poesia, crônica, em letras de músicas. M-A-R, apenas três letras – não é o 

objeto que determina a existência da palavra nem a palavra que faz existir o objeto – mais 

uma teia de interdependências coevolutivas. Toda vez que se escreve mar, um novo mar se 

inscreve no mundo. A ideia de que é possível dizer com palavras o que o movimento não diz, 

reivindicação da existência de um significado determinado, pode ser facilmente dissolvida 

nos exercícios de leitura-escrita – onde está escrito mar, é possível ler dança.  

O processo de criação de sentidos é não linear – os signos fluem, contaminam-se e 

transformam-se. Cada escrita corpotextual, ao desafiar os modelos, pode experimentar outras 

estruturas para comunicar sobre si mesma – inscrever-se em | com outros signos, outros 

meios. Cada dança, quando comprometida com a leitura-escrita-crítica de sua própria 

existência, “[...] trabalha com a possibilidade de reorganizar as informações existentes no 

corpo e inventar uma maneira de movimentar-se que enuncie as indagações e transformações 

ocorridas no processo do fazer.” (SETENTA, 2008, p. 45). 

Signos não são estruturas vazias à procura de alguém que lhes atribua algum 

significado. Signos – aí inclusos corpostextos e danças – têm a capacidade de criar novos 

signos – interpretantes – cujo sentido está coimplicado com as singularidades dos contextos e 

dos intérpretes – coevolução entre estrutura e sentido. O fluxo de transformações é uma 

propriedade dos signos que faz emergir novos sentidos, é ação que não depende 

necessariamente de interpretações exteriores. As pretensões de controlar as estruturas e 
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determinar os sentidos parecem desconsiderar que a semiose não é antropocêntrica 

(SANTAELLA, 2000). A transformação dos signos flui entre, independe de qualquer uso ou 

função que lhe seja imposta.  

 

 

 

  A evolução dos sistemas complexos longe do equilíbrio – os materiais, os sígnicos e 

os que se fazem entre – opera desafiando as pré-determinações. As escritas corpotextuais não 

podem dividir as páginas, cobertas de mofo, com as ficções de um mundo-relógio. 

Corpostextos não encenam escritas anteriores, não repetem textos prévios e esquecem as 

deixas. Corpostextos revelam a diversidade de informações que os constituem e as 

transformam no fluxo com o ambiente. O modo de agir performativo (SETENTA, 2008) 

reescreve o sentido de crise criativa. Tantas letras 

movimentos  

IMAGEM 6 – Linkando, Anderson Marcos, 2014.  
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gostos cheiros 

tanta vida que não 

cabe no papel.  
 

 

Quando se trata de escrever-criticar-ler sobre escritas corpotextuais, a ausência de 

significados determinados e a impossibilidade de dizer tudo evidenciam os fluxos entre o que 

se escreve no corpo, o que se escreve no papel e as letras e movimentos, palavras e danças 

que não se fixam.  
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3. ACONTECIMENTO 
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3.1. SOBRE JOGOS 

 

Sistemas-linguagens existem em uma realidade complexa, emergem das relações que 

se processam longe do equilíbrio – se fazem entre. Cada configuração sistêmica, cada dança, 

está sujeita à ação do tempo, de regularidades e dissipações, e cria suas próprias estratégias 

diante das instabilidades. É feita de matéria que se organiza criando sentidos sobre si mesma, 

signos que (re)criam sua própria estrutura – amarrações em uma teia de irreversibilidades. 

Outras letras-palavras-frases para compor a mesma pergunta-resposta.  

Tempo. _  
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Tempo. Como se preenchem os espaços em branco? Se não há letras-palavras-frases 

impressas, quantos sentidos podem emergir entre um tempo e outro? Há espaços efetivamente 

em branco? Um piscar de olhos, uma pausa para respiração. Tempo como grandeza, tempo 

como duração – concepções que, embora distintas, estão coimplicadas. Palavras movimentos 

sons cores formas que se escrevem no tempo, configurações que emergem da indeterminação 

compartilhada.  

Cada sistema-linguagem pode escrever-ler-criticar seus próprios textos nos espaços-

tempos entre – não há textos previamente escritos que aguardam, ansiosamente, que 

significados lhes sejam arbitrariamente atribuídos. Sentidos se fazem nos acordos entre a 

sintaxe, estrutura mais ou menos coesa de cada configuração, e informações que fluem no 

ambiente e no tempo de cada exercício de leitura-crítica-revisão, fazendo emergir coerências 

singulares, uma semântica própria. A mesma informação, outro texto.  

Pode parecer paradoxal dizer que os textos escrevem-se a si mesmos e que seus 

sentidos se fazem nos acordos a cada leitura, mas, tal impressão se desfaz quando lembramos 

que a semiose não é antropocêntrica. “O devir do interpretante é, pois, um efeito do signo 

como tal e, portanto, depende do ser do signo e não apenas e exclusivamente de um ato de 

interpretação subjetivo.” (SANTAELLA, 2000, p. 63). Cada configuração, inscrita no fluxo 

incessante da semiose, desenvolve suas regras próprias para um jogo de sentidos – tabuleiro 

em que as combinações de palavras, movimentos, sons, cores etc., podem subverter os 

códigos para criar novos textos.  

Sistemas-linguagens, assim como os corpostextos, não poderiam existir em um mundo-

relógio. A criação de sentidos é contínua e as regras do jogo são reescritas a cada partida – 

exercício de revisão que evidencia o devir semântico de cada configuração e frustra as 
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tentativas de manipulação dos textos resultantes. Ações auto-organizativas que desestabilizam 

os padrões. A revisão das regras possibilita uma fuga dos clichês, indicam outras leituras 

possíveis – mudanças de hábito. “Embora sejam impulsionadas pelo imprevisto, elas fazem 

parte da projeção do signo para o infinito, a qual dispõe de um processo não apenas 

autogerativo, mas autocorretivo [...]”. (SANTAELLA, 2000, pp. 89-90). 

O tabuleiro de um jogo de sentidos, presumivelmente, também não poderia ser uma 

página em branco. Em cada partida, os jogadores (re)criam seu próprio ambiente de jogo, 

espaço-tempo que possibilita a emergência de correlações de longo alcance entre sintaxes 

diversas, novas conexões que se fazem com o apagamento ou a reformulação das cláusulas 

de acordos pré-existentes – sejam eles ortográficos, coreográficos, harmônicos, cromáticos 

etc. A metaestabilidade sintático-semântica de cada texto é uma combinação singular de 

lembrança e esquecimento – estruturas convencionais e subversivas coexistem nos sistemas-

linguagens, mas as escolhas são inevitáveis 

 

 

IMAGEM 7 –Waly foto-poema, Anderson Marcos, 2014.  
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A coevolução entre a estrutura e o sentido de cada escrita corpotextual se processa 

“[...] revelando o universo fenomênico e sígnico como um tecido entrecruzado de acasos, 

ocorrências e necessidades, fatos e leis, qualidades, existências e tendencialidades, 

sentimentos, ações e pensamentos.” (SANTAELLA, 2000, p. 91). Teia. Os acontecimentos 

dos sistemas-linguagens são textos cuja escrita-leitura se faz com a mediação dos signos. 

Indeterminação que se escreve como pergunta-resposta – tudo é linguagem? Pergunta sem 

resposta? 

 “E a ‘vida’ dos signos dentro de uma dada comunidade de agentes semióticos, quer 

humanos ou não, tendem a seguir padrões – convenções, habituais, regulares. Eu repito: nós 

somos em geral orientados para a direita, mas...” (MERRELL, 2012, p. 92). Charles S. Peirce 

era canhoto – e o que parece apenas uma nota biográfica foi fonte de reflexões sobre as 

possíveis implicações de tal fato na escrita de seu pensamento. Os jogos de sentidos se 

processam como flutuações – longe do equilíbrio, pequenas alterações nas relações entre os 

elementos que constituem os sistemas-liguagens podem impulsionar grandes transformações.  

 “Os fluxos de correlações configuram os contextos [...]. Os recursos interpretativos da 

realidade buscam nexos explicativos ou reformulativos para as transformações processadas na 

sua configuração ao longo do tempo.” (GREINER, 2005, p. 117). Cada texto, cada dança se 

inscreve no mundo como a realização indeterminada de uma possibilidade, acontece quando 

um sistema-linguagem se auto-organiza diante de uma flutuação – exercícios de leitura-

escrita-crítica que se processam nas crises criativas.  

Esse texto se escreve em português, segue os parâmetros de uma gramática. Mas, nas 

partidas do jogo de sentidos em que ele se faz, a dança também joga. A interação 

interdependente entre língua e dança cria um léxico próprio – novas formas de escrever para 

que outras falas sejam impressas.  

este aquele seu todo qualquer texto  

não é feito só de 

palavras  
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Cada escrita corpotextual metalinguística – feita de palavras movimentos sons cores – 

é “[...] capaz de engendrar múltiplos ‘mundos’. Como consequência, dado um contexto em 

particular e o conjunto de signos contido dentro dele, virtualmente não há fim para o número 

de séries de sentenças que podem potencialmente estar por vir.” (MERRELL, 2012, p. 105). 

Não há nesse entendimento qualquer negação das singularidades de cada sistema-linguagem, 

o que se pretende evidenciar é que, quando as pré-determinações sintáticas e semânticas 

deixam de ser condição de existência, outros sentidos – escritos dançados musicados 

pintados – podem emergir.  

No tabuleiro metafórico em que se fazem os sentidos, não é possível criar simetrias 

perfeitas – as correspondências fixas e as pretensas causalidades não resistem às sucessivas 

bifurcações, se desfazem com o passar do tempo. Cada jogada é escolha irreversível. Assim 

como as regras, os objetivos são definidos na ação de jogar e suas resultantes, embora 

possam ser prováveis, são indeterminadas. Acreditar que os sentidos emergentes podem ser 

determinados equivale ao capricho de querer ganhar o jogo por ser o dono do tabuleiro. Sem 

pretensões morais, as partidas do jogo redefinem os sentidos, dissolvem as frases-feitas, pois, 

“[...] a difusão do acontecimento no espaço público contém um poder hermenêutico 

fundamentalmente aberto ao seu devir. Ela não se limita de maneira alguma à sequência 

causal pela qual, em geral, tentamos explicar sua existência.” (DOSSE, 2012, p. 273). 

Escritas corpotextuais são jogos de sentido em que não há ganhadores ou perdedores. 

“Não se trata de uma situação sem exercício de poder, mas de um ambiente onde também seja 

possível o acolhimento das diferenças que fazem parte de qualquer processo de construção e 

produção de conhecimento.” (SETENTA, 2008, p. 63). Em cada escrita, em cada dança, os 

corpostextos refazem a operação poética que os constituiu – mas, ao invés de frases-genes, 

são usados os memes, unidades de informação que criam textos cujas possibilidades de 

leitura-revisão-crítica são mais amplas e mais velozes.  

 

quais são os sentidos das escritas corpotextuais?  

– perguntas-respostas no singular.  
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Não pode haver um sentido definitivo para qualquer que seja o texto – escritas 

corpotextuais são acontecimentos. Cada texto existe como singularidade porque é a 

realização de uma dentre as possibilidades de escrita em cada sistema-linguagem. Mas, cada 

texto singular pode, no fluxo das transformações sígnicas, impulsionar a geração de inúmeros 

outras textos singulares que, mais uma vez, serão apenas a realização de uma das 

possibilidades... “Se e quando uma explicação pode estar para aparecer, esta será o resultado 

de um conjunto de signos em particular atualizados de ‘um milhão de outros possíveis’ signos 

que poderiam ter sido realizados, mas não o foram.” (MERRELL, 2012, p. 106).  

Intertextualidade das metaescritas corpotextuais, autoexplicação para sua própria existência.  

Em cada partida do jogo, podem emergir diversos sentidos para um mesmo texto – 

acordos locais e temporários entre a ação autogerativa dos signos que compõem cada texto e 

a sensibilidade de cada corpo para ler-escrever-replicar novas informações. E o que pode 

parecer um retorno, circularidade improdutiva, é a evidência de que a semiose é não linear. 

“Como consequência, os signos sempre ameaçam arrebatar ao longo de sendas não lineares, 

multiplamente tangenciais, e sendas inesperadas conduzindo para quem sabe onde e quem 

sabe quando [...]” (MERRELL, 2012, p. 127). Cada experiência de leitura-escrita, 

simultaneamente, enriquece o repertório dos jogadores e potencializa a capacidade das 

escritas corpotextuais de gerar novos sentidos, novos signos que se inscrevem na semiose.  

 

escrever-ler-revisar o mundotexto é 

exercício 

metalinguístico 

de existência? 

 

Não há possibilidade de repetição das partidas do jogo dos sentidos nem de seus 

sentidos resultantes – não importa o quão experientes sejam os jogadores em lidar com as 

crises criativas. Cada jogador pode apenas sugerir possibilidades de escrita-leitura para cada 
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texto – é possível criar as condições propícias para a emergência de sentidos pré-definidos, 

mas não há possibilidade de manipular a estratégia dos outros jogadores nem de determinar 

as conexões que serão realizadas no tabuleiro. Tempo, irreversibilidade e indeterminação. O 

que você quis dizer com isso?  

Eu gostaria de evitar a armadilha da “falácia intencional” de propagar 

a antiga ideia que o destinatário determina significados para os signos 

de acordo com a intenção original de seu engendrador. Os significados 

do intérprete não são mais do que “mais ou menos” comparáveis, 

quando muito, àqueles do seu procriador. (MERRELL, 2012, pp. 197-

198). 

 

Escritas corpotextuais não podem ser completamente fixadas, pois, cada escrita-

leitura-revisão é outro acontecimento. “A arte, neste viés, não seria um arranjo produtivo de 

qualidades, mas a aptidão para organizar um território. Isso a torna uma ação local, com 

potência de autonomia e comunicação em contextos mais amplos.” (GREINER, 2010, p. 106). 

Cada novo texto evidencia que cada escrita é ação auto-organizativa que não 

necessariamente se processa de acordo com os modelos vigentes.  

Onde está escrito mar é possível ler dança... Outro sentido para poesia concreta – 

arranjos de palavras movimentos sons cores que fluem entre corpostextos e ambiente e se 

fazem poesia-mundo.  

 

 

3.2.SOBRE CEGUEIRAS 

 

Eu ando pelo mundo 

Prestando atenção em cores 

Que eu não sei o nome 

Cores de Almodóvar 

Cores de Frida Kahlo 

Cores! 

 

[...] 

 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 
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Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

(CALCANHOTTO, 1991). 

 

Pela tela, pela janela – cores barulhos gostos cheiros toques. Tudo o que se pode ler no 

mundotexto se escreve de matéria e signos – e há tantas ou mais possibilidades de leitura para 

quantos forem os olhos ouvidos bocas narizes peles existentes e capazes de ler. O mundotexto 

se faz no tempo – escrita que não cessa de se transformar.  

O aperfeiçoamento das capacidades de ver ouvir degustar cheirar tocar se configura 

como estratégia de leitura-escrita, amplia as possibilidades de inscrição das espécies no 

mundo através de um conjunto de adaptações para a sobrevivência. Corpostextos criam novas 

formas de ler-escrever, instrumentos que redefinem os acordos com o ambiente.  

termômetros microscópios sismógrafos 

óculos relógios alto-falantes bússolas 

radares telescópios microfones lentes 
 

Mas, eis um aparente paradoxo: o processo que fez surgir os corpostextos é cego – não 

existem olhos ouvidos bocas narizes peles nem senso moral ou qualquer noção de progresso 

que oriente a evolução. Corpostextos se fazem no tempo, não são engrenagens previamente 

planejadas. “É falsa a analogia entre o telescópio e o olho, entre o relógio e o organismo vivo. 

A despeito de todas as aparências, os únicos relojoeiros da natureza são as forças cegas da 

física [...]”. (DAWKINS, 2001, p. 23).  

As surpreendentes capacidades dos olhos ouvidos bocas narizes peles desenvolvidas 

pelos corpostextos foram construídas a partir do já mencionado processo de replicação 

iniciado na sopa primordial – um passo de cada vez, durante milhões de anos. São as 

pequenas alterações aleatórias, os erros de cópia nas frases-genes que, quando selecionadas 

cegamente, seguem um fluxo de adaptações cumulativas que cria novos corpostextos. Poesia 

dadaísta em nível molecular – que não se preocupa com métrica nem rima e, vez por outra, 

perpetua os erros de ortografia. 
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Mesmo se houvessem motivos plausíveis para a manutenção do relógio como 

metáfora-modelo da natureza, os determinismos seriam desfeitos com as evidências de que 

seu relojoeiro é cego. A seleção natural cria sintaxes e semânticas para cada espécie, mas 

“[...] não planeja consequências, não tem propósito em vista. Mas os resultados vivos da 

seleção natural nos deixam pasmos porque parecem ter sido estruturados por um relojoeiro 

magistral, dando uma ilusão de desígnio e planejamento.” (DAWKINS, 2001, p. 42). A 

cegueira do processo evolutivo criou corpostextos capazes de ver, mas o olho nunca foi uma 

finalidade, um objetivo pré-determinado.  

Retomar a metáfora-modelo do relógio é uma possibilidade para pensar sobre as 

cegueiras dos corpostextos. Apontadas as incoerências das compreensões deterministas da 

realidade, é possível afirmar que o acaso que age no processo de replicação das frases-genes 

também pode redefinir as escritas-leituras corpotextuais que, mesmo quando concebidas 

conscientemente, escapam aos olhos de quem as escreveu. “[...] Penso que não cegamos, 

penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.” (SARAMAGO, 

2007, p. 310).  

pelas lentes dos óculos, são vistas na tela 
letras que dançam...  

 

Estas letras-palavras-frases se escrevem nas células luminosas – pixels – que compõem 

a tela e se transformaram em marcas de tinta no papel. Existem como evidência de acordos 

realizados entre corpostextos que tornaram possível uma inscrição no fluxo semiótico que 

pergunta-responde o que é dança. Mas, quem escreve estas letras-palavras-frases não é 

capaz de determinar, de conduzir os olhos ouvidos bocas narizes peles de quem as lê. 

Cegueira que impede a pré-visão das articulações entre o texto e as imagens-corpo que serão 

criadas a cada leitura. Variações aleatórias, conexões improváveis, franzir de testa, 

inspirações profundas...  

A seleção que opera sobre as escritas corpotextuais é artificial – corpostextos 

conscientes podem fazer escolhas que terão implicações na estrutura e no sentido de seus 

textos. Textos podem ser escritos de acordo com estruturas ordenadas pré-existentes – 

tentativa de garantir a sobrevivência diante das transformações do mundotexto. Com o 

objetivo de escapar dos pontos-cegos, zonas de indeterminação da escrita, novos textos se 
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escrevem como exercícios de caligrafia e sua validação é resultante de uma efetiva 

semelhança com os modelos.  

As combinações pré-ordenadas de palavras movimentos sons cores formas reforçam os 

mecanismos hegemônicos de produção e valoração das escritas corpotextuais, criam padrões 

– estruturas-sentidos com funções próprias que, “[...] apesar de participarem do jogo das 

transformações, mantêm-se em baixo grau de dissipação; uma estabilidade ocasionada pela 

repetição de seus códigos e eficiência de seus acordos.” (BITTENCOURT, 2012, p. 66). 

Dança que quer se escrever no mundotexto com letras maiúsculas. 

 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

D A N Ç A D A N Ç A D A N Ç A 

 

Mas, mesmo os padrões mais consolidados se transformam com o passar do tempo, o 

que evidencia que sua hegemonia é também resultante das capacidades de renovação e de 
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criação de novas conexões em contextos diversos – plasticidade estrutural. A la seconde! 

Tendu um, dois. Tendu três, quarto. Tendu-cinco-tendu-seis-tendu-sete-tendu-oito. D-A-N-Ç-

A que continua sendo escrita de acordo com a mesma estrutura, mas que pode se contaminar 

com outros sotaques a cada leitura. “O balé evoluiu incorporando ao sistema variações 

propicias à permanência de seu princípio organizativo básico: a coesão da sua estrutura – os 

nexos de sentido entre treinamento técnico e finalidade estética.” (BRITTO, 2008, p. 76). 

Lateral! Arrasta um, fecha dois. Arrasta três, fecha quatro. Fecha-cinco-fecha-seis-fecha-

sete-fecha-oito. 

Quando corpostextos replicam os modelos de escrita, dão continuidade às estratégias de 

sobrevivência de memes que se beneficiam da manutenção das relações estéticas políticas 

econômicas sociais pré-estabelecidas. Desse modo, não há isenção nos processos de escrita, 

pois, quando os corpostextos replicam padrões, inscrevem seus textos e a si mesmos como 

beneficiários de um fluxo produtivo que, embora restrinja suas possibilidades de ação, lhes 

confere valor e visibilidade – modelos para a escrita, modelos para os corpostextos.  

“Modelos são padrões, que podem contaminar os corpos, quando implementados. Os modelos 

estabelecem novas conexões, uma vez que difundem sua lógica de organização: prática 

enunciada no mecanismo de produzir semelhanças.” (BITTENCOURT, 2012, p. 68). 

Mas, também é possível escrever dança sem seguir a orientação dos modelos-mapas – 

exercícios de composição com vendas nos olhos. Escritas podem se fazer na desordem, 

resultando das cegueiras dos corpostextos. Em textos cujo código é assimétrico, as estruturas-

sentidos se auto-organizam através de atratores sintático-semânticos – metaestabilidades que 

só são possíveis quando as indicações para os caminhos já conhecidos não estão visíveis. 

Novas palavras movimentos sons cores formas que emergem de configurações espaciais e 

temporais singulares nos sistemas-linguagens.  

As cegueiras, paradoxalmente, revelam outros caminhos possíveis. Experimentar o 

imprevisível pode ser um exercício de desestabilização dos modelos de escrita, proposta de 

revisão crítica dos textos que cumprem irrestritamente as trajetórias pré-mapeadas. 

Mundotexto que se faz corpo, corpostextos que se fazem mundo através do entendimento de 

que “[...] a obra de arte é a inscrição de nossa simetria rompida (uma assimetria muito 

acentuada porque vivemos muito intensamente no tempo) na matéria, na pedra.” 

(PRIGOGINE, 2008, p. 30).  
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Uma dança que quer ser escrita no tempo, que fecha os olhos diante dos mapas, se faz 

também de acordos improváveis – sua existência só é possível como singularidade. Uma 

dança que, “[...] baseada na experimentação particular de cada corpo (artista) das 

possibilidades de variação das operações associativas além das próprias informações a serem 

associadas, exacerba o caráter circunstancial de um design [...]” (BRITTO, 2008, p. 77). As 

sequências pré-determinadas de movimentos, caminhos seguros indicados dos modelos-

mapas, não se efetivam como escritas corpotextuais de dança quando a ação de atratores 

sintático-semânticos exigem soluções que respondam às suas singularidades espaço-

temporais.  

 

D v   N Ç D Ç a N A  a Ç  

A a Ç  A A D N A D Ç f D Ç D 

  A A  A D Ç a Ç D a a Ç K 

A  D D N A Ç N N A f a D A A 

A  A A Ç Ç  Ç D N Ç N A A  

 D D D N A A D a A D a N  N 

 É Ç Ç A D Ç A ç A Ç A   A 

A  N A N  A N d  N N D  D 

N e  D A Ç N Ç a N a a Ç Ç A 

A D  Ç A D A  l A n m    

a d C A N A  A u O Ç a ç   

 

Cada escrita corpotextual é resultante das combinações entre os elementos disponíveis 

no espaço-tempo de sua feitura – palavras movimentos sons cores formas que descobrem 

novas possibilidades de combinação. Em cada exercício de composição são efetivados 

acordos temporários, coadaptações entre os padrões de escrita de cada corpotexto e a 

estrutura-sentido emergente. Assim, cada escrita, cada dança é a realização de uma de suas 

possibilidades de existência, é uma teia de relações nos sistemas-linguagens, pois, “[...] a 

evolução nunca parte de uma prancheta de desenho em branco.” (DAWKINS, 2001, p. 142). 
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Em uma dança que se escreve em um ambiente aberto às instabilidades, novas 

coerências podem ser estabelecidas através de correlações de longo alcance. Os corpostextos 

que compartilham do fluxo de autogeração sígnica fazem escolhas e se reorganizam 

incessantemente para que o jogo de sentidos não cesse – novos acordos a cada nova situação. 

“A noção de situação não funciona como determinismo; ela não se refere a nenhum rigor. 

Assim, a mesma montanha será percebida diferentemente e mesmo contraditoriamente pelo 

turista, pelo alpinista, pelo militar ou pelo agricultor.” (DOSSE, 2012, p. 292). 

 Corpos que dançam selecionam movimentos e inventam novas formas de escrita, 

novos modos de mover; corpos que assistem selecionam os pontos de vista, inventam novas 

formas de ler – exercícios de cegueira seletiva. Há sempre algo que não poderá ser dito visto 

lido – mas o que acontece como dança não cessa de se transformar em|nos corpostextos.  

Piruetas, saltos, equilíbrio na ponta dos pés. Piscar de olhos, pequenos movimentos nas 

mãos, expansão do tórax pela respiração ofegante, quedas. Quando uma dança se escreve 

como exercício de indeterminação, os acordos entre códigos corpotextuais distintos podem 

resultar em profícuas expansões de suas singularidades, “[...] produzindo assim uma nova 

conjuntura propícia para a continuidade da propagação dos nexos de sentido já articulados até 

ali, então se configura a instalação de uma coerência.” (BRITTO, 2008, p. 88). Cada vez que 

uma dança acontece, cria-se uma nova semântica. 

Quando se fecham os olhos que escrevem-leem dança seguindo os modelos-mapas, 

novos caminhos surgem. A dança não está esperando na linha de chegada. Dança é pedra 

não vista no meio do caminho, é o tropeço que desestabiliza. 

 

 

3.3. SOBRE ASSINATURAS 

 

Dança é sistema-linguagem que flui na incerteza de sua existência. Cada movimento 

de dança existe somente no presente – estrutura-sentido que se escreve no mundotexto na 

breve duração física de seu acontecimento.  

Escrever dança é desafio incessante – alinhavos entre as necessidades que precisam 

ser satisfeitas para a existência de cada configuração e as possibilidades, as novas formas de 

existir que se apresentam aleatoriamente.  “Assim, a dança é livre, pois, na origem, é atributo 
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do acaso. E nasce sem fronteiras, rumo à complexidade do pensamento do corpo e aos 

‘passos’ que constituem sua existência.” (BITTENCOURT, 2001, p. 85). É vã a tentativa de 

programar a feitura de uma dança – construir uma narrativa prévia, eleger um sobre, 

dissimular ideologias – pois não há possibilidade de determinar as coerências que sucederão 

ao seu acontecimento.  

A autogeração que amarra corpostextos e ambiente na escrita de cada dança 

consolida as articulações possíveis entre as informações no fluxo da semiose – oportunidades 

de partilhar propriedades. Os processos evolutivos se dão em variações de complexidade 

decorrentes de estratégias adaptativas singulares, da criação de novas conexões que permitem 

a expansão do repertório de informações – movimentos – e o aumento da sensibilidade e da 

seletividade para futuras trocas – reestruturação dos códigos de dança.  

Uma dança pensada como vir-a-ser indeterminado pode ser estruturada de maneira 

alheia à mimese, fundamento clássico para criações em pintura, poesia e música através da 

representação verossimilhante dos modelos ideais de beleza. Como escrita corpotextual 

metalinguística, cada dança reivindica sua autorreferencialidade nos acordos singulares que 

estabelece. Quando abdica dos modelos-mapas, cada dança cria sua estrutura de referência, 

“[...] portanto não há nenhuma maneira de determinar e sem dúvida nenhum significado em 

perguntar qual a estrutura está correta. A partir de dentro do universo não há estrutura 

suprema e definitiva, mas meramente estruturas relativas.” (MERRELL, 2012, pp. 288-289). 

Diante das instabilidades, os corpostextos que dançam sem seguir os modelos-mapas 

das danças pré-determinadas não podem ter a preocupação em cumprir com os parâmetros – 

e com as expectativas – que orientam os modos hegemônicos de escrita. Cada escrita, cada 

dança, desse modo, se faz através de um mapeamento provisório, sempre no presente – 

processo de atualização incessante das imagens-corpo (BITTENCOURT, 2012). Dança que 

reivindica sua autorreferencialidade, que se faz como exercício estético de metalinguagem 

quando, “[...] invés de associada a algo que se fundamenta na existência de um original, uma 

propriedade particular de um dono único, questiona a necessidade de sustentar a existência 

desse original para legitimar o que de fato é único [...]”. (SETENTA, 2008, p. 89). 

Nos processos em que se configuram tais danças, no entanto, tentativas de retomar 

acordos anteriores entre os corpostextos e|ou a insistência em manter uma articulação 

ordenada de movimentos podem minguar as possibilidades de redefinição dos códigos e 

configurar, ao invés de uma escrita metalinguística, uma operação de automodelização – o 
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código, outrora subversivo, pode se consolidar como um novo modelo. Mas, quando apertam-

se demais os nós, criam-se novos rasgos na teia – flutuações nos sistemas-linguagens que 

permitem novas redefinições nos códigos.  

Não há circularidade, não há retorno, as transformações fluem com a flecha do 

tempo. “Quando a dança acontece, uma determinada organização propiciou o nascimento da 

complexidade que a gera.” (KATZ, 2005, p. 117). Cada movimento que se escreve no 

mundotexto engendra novas possibilidades de fazer dança – irreversibilidade autoalimentada.  

Diante desta forma de criação, a noção de autoria se redefine, deixa de ser entendida 

como a ação de controle do artista sobre a obra. Cada corpotexto escreve a obra, pode 

escolher em seu repertório de informações aquelas que serão replicadas. O espaço-tempo de 

cada criação, por sua vez, cria tensões com|entre os corpostextos, fazendo emergir novas 

articulações, reivindicando novas soluções para as situações imprevistas que se apresentam. 

Para cumprir o desafio de sua existência, cada configuração de dança cria estratégias para 

“[...] produzir formulações que podem parecer, a princípio, estranhas, diferentes, incomuns, 

justamente porque não operam no código de criatividade sobre o que, até então, era mais 

conhecido como sendo o material do qual as danças são feitas.” (SETENTA, 2008, p. 86). 

 

 

 Por mais racionalizáveis que sejam as escolhas assumidas no processo, por mais 

específicos que sejam seus parâmetros, a obra sempre escapa ao controle do autor – as 

IMAGEM 8 – One: number 31, Jackson Pollock, 1950.  
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escolhas são sempre cegas. Uma dança que se faz sempre no presente pode se desvincular da 

cadeia produtiva da arte – estrutura mercadológica construída pela justaposição da 

identidade do artista sobre a obra a partir da criação de um objeto colecionável, plenamente 

reprodutível e de valor distintivo. Textos que criam suas estruturas-sentidos no decorrer de 

sua feitura, podem romper com as relações de propriedade que ainda condicionam a criação, 

pois disseminam o entendimento de que “[...] não há de maneira alguma qualquer dicotomia 

sujeito-objeto. A pintora está no pintar de seu próprio fazer, a cientista está na sua teoria e a 

escritora está no seu texto.” (MERRELL, 2012, p. 241).  

 

corpotextos que escrevem 

dança, danças que se 

fazem corpo.  

 

assinaturas mútuas que 

se sobrepõem rasuram autenticam 

falsificam.  
 

 

Relações complexas de interação e de interdependência entre artista-obra – 

informações e propriedades compartilhadas. “E se são compartilhadas, tais informações caem 

fora da moldura do ‘original’, uma vez que se tornam origens múltiplas. A autoria, pois, 

resulta sempre de ações compartilhadas.” (SETENTA, 2008, p. 89). Configura-se assim um 

contexto propício para processos de criação que vão de encontro aos determinismos estéticos. 

Acordos temporários que fazem emergir a dança, autoria compartilhada entre o 

quem, o onde e o quando... Quem é o autor dos movimentos contrários que se escrevem com 

o choque imprevisto entre dois corpostextos? Quem é o autor do tropeço que vira rolamento? 

Quem coreografa o descompasso que cria uma tensão na composição? Quem coreografa o 
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vento que espalha os elementos da cena e as quedas no chão escorregadio? Quem coreografa o 

tempo? O tempo. “Tudo poderia vir a ser dança, mas uma mão acenou um sim e a outra, um 

não; um olho indicou uma coisa que o outro desmentiu. E nem tudo virou dança. Nem tudo 

vira dança. Pura criatividade da natureza.” (KATZ, 2005, p. 117). 

Quando acontece como a realização indeterminada de uma das possibilidades de vir-

a-ser, a dança desafia os parâmetros institucionalizados da arte e da estética. Um 

acontecimento não tem autor porque não pode ser definido através dos parâmetros 

hegemônicos da teoria da arte – é fruto de flutuações, de instabilidades compartilhadas pelos 

sistemas-linguagens e tem resultantes imprevisíveis. “O acontecimento não é, por definição, 

redutível a sua efetuação à proporção em que ele está sempre aberto para um devir indefinido 

pelo qual seu sentido se metamorfoseará ao longo do tempo.” (DOSSE, 2012, p. 265). 

 

dança, um pode ser 

que nem sempre é.  

dança,  exatamente 

o que pode ser.  
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SOBRE CAMINHOS SEM VOLTA 

 

Nos caminhos em que fluem as palavras-danças não existem retornos possíveis. Cada 

texto se escreve na irreversibilidade que o singulariza – palavras movimentos sons cores 

formas que seguem o fluxo de indeterminações da vida. Não há começos ou fins definidos, 

definitivos – caminho e caminhante se fazem juntos no exercício da existência, na caminhada. 

Não é possível precisar quando este texto começou a ser escrito, nem prever suas 

reescrituras, revisões, articulações...  

A vida não é resultante de uma equação pré-determinada, não se escreve de acordo 

com as regras de uma linguagem universal, como pressupunha a ciência das certezas. Não há 

nada que brote das engrenagens inertes do mundo-relógio – cada maçã que amadurece; cada 

semente que germina e dá novos frutos; cada dança que se transforma a cada nova escrita-

leitura; tudo que é vivo ratifica as singularidades das formas de existência e a 

impossibilidade de equivalência entre o passado e o futuro. 

Uma nova ciência do calor criou uma nova forma de pensar o tempo – um novo 

campo foi aberto para a compreensão das relações complexas e não lineares que tecem a 

realidade. Quando o tempo é pensado como uma flecha em voo que nunca acerta o alvo, as 

previsibilidades vão, gradativamente, cedendo espaço para as probabilidades. Caminhadas 

vacilantes e desequilibradas em caminhos sem volta, cheios de pontos de bifurcação.  

 

pontes desvios atalhos abismos 

trilhas viadutos atoleiros 

 

Cada existente se inscreve no mundo como a realização de uma dentre as 

possibilidades de coevolução entre matéria e signos, alinhavos metaestáveis entre os fios que 

compõem a teia da realidade. Nesse contexto, as leituras-escritas da termodinâmica de não 

equilíbrio, da semiótica e do neodarwinismo tornaram possível a escrita destas palavras de 

dança – conexões (improváveis?) que demonstram que cada dança é coparticipe dos 
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processos de criação de sentido acerca do mundo e de si mesma. Nas fronteiras permeáveis, 

outros conhecimentos puderam emergir.  

De permeabilidades se fazem os corpos que replicam genes, os corpos que replicam 

ideias. Escritas metalinguísticas nos fluxos entre natureza e cultura. Corpos são textos que 

criam novas formas de escritas. E cada dança, escrita corpotextual que se inscreve no 

mundotexto, pode se configurar como um desafio às tentativas de determinação quando não 

se contentar com uma existência simétrica, previsível e, como pergunta-resposta de si mesma, 

não precisa se preocupar em criar respostas definitivas. A dança não precisa indicar um 

sobre, não precisa representar um objeto alheio – cria a si mesma com a matéria e com os 

signos que fluem no mundotexto.  

Pensar dança como escrita corpotextual metalinguística é exercício de 

desestabilização dos modelos, é criação de um contexto propício para a emergência de outras 

formas de escrever-ler-criticar-ensinar dança. É possibilidade de amarração dos fios da 

estética aos da política. É forma singular de produzir conhecimento, de criar rasgos nas 

pretensões racionalistas, de arrancar os tijolos da muralha cartesiana, de dissolver a 

hegemonia da língua... Fazer dança é entrar em um jogo que nunca se joga sozinho. É 

possibilidade de uma escrita-leitura que não quer se fixar – mas que ressoa, se transforma e 

permanece.   

Uma dança que se escreve-lê como acontecimento desafia as tentativas de controle, é 

irreversibilidade que se inscreve em cada movimento – caminhada incessante. Onde palavras 

estão escritas é possível ler dança... Outro sentido para poesia concreta – arranjos de 

palavras movimentos sons cores formas que se fazem corpotexto, que se fazem poesiamundo. 

Poesia viva.  
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