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RESUMO 

  

Esta tese é um dos resultados da pesquisa artística realizada em integração com a criação do 
solo de dança intitulado Reversa, concebido e dançado por mim no Brasil e na Inglaterra entre 
2016, 2017 e 2018. Na pesquisa, há a indagação conceitual, artística e experimental sobre o que 
chamo de ‘poética de permanência e transformação’, principalmente em diálogo com práticas 
meditativas e respiratórias do yoga, com a Teoria do Esforço de Rudolf Laban e seus tópicos 
afins, bem como com a prática de vibração-contenção-fluxo desenvolvida por Carla Normagna. 
São articulados e discutidos princípios, práticas, modos de preparação e criação coreográfica 
experimentados em Reversa por meio da criação de terminologias próprias e reflexões advindas 
da prática artística na relação com diversas referências, sejam elas artísticas ou filosóficas. Tal 
articulação se sustenta metodologicamente na perspectiva da Prática como Pesquisa (PcP) e no 
Processo de Articulações Criativas (PAC) de Jane Bacon e Vida Midgelow e visa refletir três 
perguntas codependentes: o que se passa entre vida interior, espaço externo e gesto enquanto 
danço? o que vislumbro dessa relação, desse “entre”? como teço, artisticamente, essa relação?  

 

Palavras-chave: Prática como Pesquisa; Metodologias Emergentes e Criação em Dança; 
Espiritualidade e Dança; Dança, Experiência e Criatividade. 

  



ABSTRACT 

 

This thesis is one of the outcomes of the artistic research accomplished in integration with the 
choreographic process of Reversa, a dance solo created and performed by Vivian Barbosa in 
Brazil and England during the years of 2016, 2017 and 2018. In the research, there is the 
conceptual, artistic and experimental inquiry about what Barbosa calls 'poetics of permanence 
and transformation', in dialogue with yoga breathing and meditation, with Rudolf Laban's Effort 
Theory and its related topics, as well as with the practice of vibration-containment-flow 
developed by Carla Normagna. Principles, practices, modes of preparation and choreographic 
creation experienced in Reversa are articulated and discussed through the creation of singular 
terminologies linked to artistic practice and several artistic and philosophical reference. This 
articulation is methodologically supported by the perspective of Practice as Research (PcP) and 
Creative Articulations Process (CAP) by Jane Bacon and Vida Midgelow and it aims to reflect 
three codependent questions: what happens between inner life, outer space and gesture while I 
dance? What do I glimpse into this relationship, into this “in-between”? How do I artistically 
weave this relationship? 

 

Keywords: Emergent Methodologies and Choreographic Process; Practice as Research; Dance 
and Spirituality; Dance, Experience and Creativity.  
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As palavras mancam em meu corpo, gaguejam. 

Atrapalham-se no fundo da garganta. 

Falham copiosamente em encontrar caminho em um mundo tão preso à 

precisão dos significados. 

Não é que as palavras me escapem. 

É que elas estão aqui, informes, imprimindo ausência e presença em meu 

corpo. 

Elas indagam à clareza do pensamento o indizível da experiência. 

Precipitam-se elas no não-sentido porque precipito-me. 

Sentidas que são, e não entendidas, essas palavras que não têm existir, 

mas precipício, são impressas em meu corpo reverso. 

Reversa é a palavra que não sei dizer brotando em meu corpo. 

... 
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E, no entanto, continuo a esmagar palavras. 

Massacro-as. 

Tiro-lhes um sumo às vezes inexistente só para tentar comunicar. 

E às vezes me choco com a banalidade da palavra falada e escrita. 

Disputo então o sentido e o não sentido, a dance sense que doesn’t make 

sense (ao menos não em sentido prescritivo ou demasiado explanatório e 

analítico). 

E lembro daquele pintor que disse algo assim: “Se eu pudesse colocar 

isso em palavras, não haveria razão para pintar.” 

... 
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Opero então nas evocações e alusões,  

no ensaísmo e em certa descrição – mas tento não prescrever porque isso 

aqui é demasiado singular (e não seria todo o criar?). 

Falo de exercícios, falo de arte em uma articulação que sem muita 

piedade me desarticula. Mas não se enganem, o que aparece aqui em 

texto é apenas a ponta de um frágil novelo que a atenção, lenta, apenas 

começou a desenrolar. 

Já a dança, talvez ela tenha mesmo desenrolado muito mais desse fio 

frágil. Ela clama por seu teor performativo e reclama sempre de minha 

escrita. 

Conviverei eternamente com essa reclamação. 

... 
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“Sobre o que é a sua dança?”, assim me perguntaram outro dia. 

Por alguns segundos resisti em dar uma resposta. Mas finalmente, e 

ciente da insuficiência gritante dessas palavras, respondi:  

“Reversa é a coreografia de minha presença.” 
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1. INTRODUÇÃO 
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Quando piso para fora daquele emaranhado de cordas no momento final de Reversa e 

caminho para longe do público, piso também para fora e para longe do meu próprio trajeto de 

pesquisa. Ali, distanciada de meu trabalho artístico e, ao mesmo tempo, trazendo em mim todas 

as impressões do que me passou, observo e tento fazer sentido de cada etapa desse percurso. É 

o que pretendo com esta tese: articular e expor, modos particulares e alguns aspectos cruciais 

desse meu fazer criativo, os sentidos que me chegaram e que inventei com e através desse fazer.  

Acredito que Reversa teve uma espécie de começo sem origem, cheio de interesses e 

perguntas cujo recorte foi sendo gradativamente dado pelo mergulho na prática artística. O que 

foi restando dessa prática posso resumir em três perguntas codependentes: o que se passa entre 

vida interior, espaço externo e gesto enquanto danço? o que vislumbro dessa relação, desse 

“entre”? como teço, artisticamente, essa relação? 

 Mas esse começo sem origem, esse descomeço, ultrapassa a linha temporal que delimita 

o percurso de quatro anos de doutorado ou os três anos de trabalho mais intenso em laboratórios 

específicos de criação, ensaios abertos e apresentações, tanto na Inglaterra como no Brasil, entre 

os anos de 2016, 2017 e 2018. Descomeço que se insinua cerca de dez anos atrás, com práticas 

respiratórias e meditativas do yoga, realizadas desde meu primeiro encontro com ensinamentos 

do Mestre Ravi Shankar por meio da Fundação Arte de Viver no Rio de Janeiro. Com tais 

práticas, explorei modos particulares de compreender e lidar com certa “vida interior”, uma 

vida que é cheia de movimento – o movimento de órgãos, pensamentos, desejos, sensações, 

sentimentos – e que encontra na respiração e na meditação seus momentos de silêncio e de 

observação profunda. Desde lá, mergulho nessa espécie de aventura pessoal na qual fui 

aprendendo e dando corpo a outros níveis de conexão com o que me passava, outros níveis de 

experiência.  

O desapego exercitado na meditação e o relaxamento e revitalização gerados com a 

respiração anunciavam modos de ser e estar mais pacientes e resilientes, modos menos 

tributários às distrações constantes do cotidiano e à excessiva racionalização de tudo (o que 

sempre guiou minha mente acadêmica), propiciando estados de percepção e consciência 

diferentes dos triviais, os chamados samadhis, como se verá no desenvolvimento da tese. 

 A dinâmica do repouso ativo, ou do que por vezes chamo de passividade ativa, crucial 

nessa minha empreitada de pesquisa, ganhou ênfase crescente em minha vida artística 

primeiramente graças ao yoga. E percebo que minha relação com esse sistema milenar indiano 

faz eco a inúmeros artistas da atualidade que também se apropriaram ou se apropriam do yoga, 
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em suas mais diversas correntes e escolas, adaptando suas formas e usos em processos artísticos 

distintos (de preparação, criação e pedagógicos), como é o caso de artistas brasileiros da dança 

como Alba Vieira, Elisabete Finger e Wagner Schwartz, para mencionar alguns.  

Os elementos do yoga que dão vida à Reversa colaboram para a aproximação de meu 

processo criativo com o que o artista e pesquisador brasileiro Cassiano Quilici (2015) chama 

de “poéticas de transformação de si”. Nas reflexões do autor, tais poéticas diriam respeito a 

fenômenos do teatro e da arte da performance como modos de existir que tangenciam o que, 

por meio da discussão sobre os conceitos de ‘cuidado’, originado na Grécia Antiga, e de 

‘cultivo’, advindo da perspectiva budista, o autor expõe como modos de “ultrapassagem da 

própria noção do si” ou de “superação da ilusão do eu como entidade permanente” (2015, p. 

22). Nesse sentido, são fenômenos da arte que ultrapassam práticas restritas ao estúdio e 

apresentações –  o que seria detectável em artistas mencionados por Quilici como John Cage, 

Meredith Monk, Bill Viola e Marina Abramovic – que passam a produzir e modificar também 

os hábitos e a existência cotidiana através de atividades distintas que, por vezes, encontram 

ressonância, inspiração e fundamento em tradições orientais, engendrando possibilidades outras 

para um vir a ser do próprio artista.  

No caso particular desta pesquisa, percebi que conhecimentos do yoga criam 

contraponto a certas tendências do sujeito contemporâneo (e, portanto, minhas tendências) de 

estar sempre excitado e hiper-informado, o que o tornaria incapaz de silêncio e, na reflexão do 

filósofo e educador espanhol Jorge Larrosa (2002), incapaz de experiência. O espaço da 

observação profunda, do não-fazer e da mudança de percepção, atenção e consciência que o 

yoga abriu em minha vida e em minha dança ajudam a delinear, portanto, um espaço singular 

de experiência e, consequentemente, de transformação, através de práticas existenciais e 

artísticas específicas. Em casa, pratico com maior ênfase pranayamas, meditações e o 

Sudarshan Kriya Yoga®, técnica respiratória criada pelo Mestre Ravi Shankar. Em sala de 

ensaio, os pranayamas e meditações ajudam a compor a prática que chamei de ‘respirar-

meditar-improvisar’ e a ‘deriva meditativa’, que são exercícios de improvisação em movimento 

que surgiram durante o processo de criação de Reversa. É também a meditação que me inspira 

a tomar como norte o princípio que chamo de ‘estar entre o cultivo e a espera’, que orienta o 

estabelecimento de um lugar menos autoritário e menos ansioso ou precipitado em relação aos 

materiais e ideias que vão surgindo ao longo da criação, embora oriente, igualmente, um 

aprofundamento e rigor em relação às práticas artísticas engendradas.  
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 Tendo como um primeiro alicerce tais práticas contemplativas, interesso-me igualmente 

em discutir vida interior e gesto em suas liminaridades junto ao pensamento de Rudolf Laban 

(1879-1958). Esse pioneiro da dança e dos estudos do movimento, que vem sendo tema de meus 

trabalhos como professora de dança, artista e pesquisadora também há cerca de dez anos, se 

empenhou em mostrar que o corpo não pode ser reduzido a visões puramente mecanicistas e 

tampouco psicológicas, posto que abriga uma complexidade imensa nas qualidades de seu 

existir, qualidades estas que entrelaçam tanto o que se vê como o que não se vê desse corpo.  

Ao movimento visível do corpo, Laban dá o nome de atitude externa. Já em relação ao 

movimento invisível, Laban transita por diferentes terminologias: atitude interna, impulso ou 

impulso interno, esforço interno, tensão interna, paisagem interna, vida interior etc. Ele sabia 

que a qualidade do gesto estava relacionada intimamente aos níveis e modos de relação entre o 

que ocorre tanto por dentro como por fora do corpo. Sabia, igualmente, que essa relação pode 

não ser tão óbvia, como se verá ao longo da tese. Isso anuncia um interesse que não se restringe 

ao corpo material nem ao corpo da psique, mas que, holisticamente, conceitua o corpo em seu 

viés psicofísico ou psicossomático, para lembrar nomenclatura utilizada por Vera Maletic 

(1987), uma das discípulas de Laban, para tratar de sua Teoria do Esforço. 

É com a Teoria do Esforço de Laban e com conceitos do autor que considero afins a 

essa teoria – como dance sense, pensamento-movimento, Região do Silêncio e shadow-

movements – que penso a ideia de um continuum interior-exterior, quando o corpo cria suas 

intensidades justamente nos modos como tensiona esse circuito. 

Mas o tensionamento desse circuito pressupôs a aventura experiencial e intelectual em 

conceitos-metáforas do corpo enquanto passagem – tendo por inspiração a noção de experiência 

em Jorge Larrosa (2002; 2015) – e o corpo-esponja, que aparece em um dos artigos não 

publicados de Laban (s.d., arquivo L / E/ 5/15 do Arquivo Laban, p.13), como metáfora para tratar 

da participação do espaço externo no interno e vice-versa. E é especialmente junto ao Litura 

Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena (Belo Horizonte, UFMG) e em uma parceria 

de cerca de cinco anos com sua fundadora e coordenadora, a artista e pesquisadora Carla 

Normagna1, onde exercito de forma decisiva esses tensionamentos do continuum interior-

exterior. Nesse contexto, duas práticas foram fundamentais em meu processo de criação e 

                                                           
1 Nome artístico de Carla Andrea Silva Lima. Bailarina, pesquisadora e diretora de dança e teatro. Professora Adjunta no 
Curso de Dança da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem desenvolvido suas pesquisas através dos seguintes temas: arte e 
psicanálise, processos de criação e formação do ator e do bailarino, processos de criação em dança-teatro, arte e subjetividade e 
poéticas da corporeidade. 
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pesquisa: a ‘vibração-contenção-fluxo’ criada por Normagna e a prática que no Litura 

chamamos simplesmente de ‘conexões’ e que em minha pesquisa passei a chamar de ‘conexões 

sensoriais e imaginativas dos espaços corporais’, prática inspirada pelo trabalho de Irmgard 

Bartenieff, importantíssima discípula e desenvolvedora somática do trabalho de Rudolf Laban.  

Ambos os exercícios mencionados partem do pressuposto de que é preciso que se enlace 

algo nesse espaço externo-interno, enlaçamento esse que anuncia um horizonte de 

transformação de si e, portanto, dos espaços que nos constituem. Nas ‘conexões sensoriais e 

imaginativas dos espaços corporais’ opera-se um mapeamento do corpo (de seus dentros e de 

seus foras) que é, simultaneamente, da ordem da imaginação e da sensação, o que vai 

permitindo que o movimento surja já como relação de tensões entre suas partes e com o espaço 

externo. Já na ‘vibração-contenção-fluxo’, há, entre outras coisas, uma espécie de “perturbação 

proprioceptiva” ou “embriaguez cinestésica” – para utilizar expressões das quais Annie Suquet 

(2011) lança mão ao tratar da improvisação em Laban – que surge por meio da escuta e 

ampliação de uma vibração sutil já existente no corpo que, potencialmente, nos retira de um 

lugar muito assertivo em relação ao que supomos saber. O que é crucial, em todas as etapas do 

exercício, é não se enclausurar em si mesmo, permitindo, assim, um jogo ao mesmo tempo 

frágil e potente entre as instâncias do fora e do dentro até que esses limites se tornem mais 

difusos. 

Não se trata, portanto, de apagar diferenças entre o que sentimos como interno e externo 

ao corpo, pois a intensificação do diálogo e do atravessamento entre as duas instâncias parte, 

justamente, do reconhecimento ou mapeamento de estruturas e imagens situadas tanto dentro 

como fora do corpo. Especialmente com a prática da ‘vibração-contenção-fluxo’, é crucial, nas 

palavras da criadora da prática, sustentar um lugar de borda que não é “[...] nem o conforto do 

nomeado, nem o perder-se numa dimensão excitada onde nada se diferencia.” (LIMA, 2012, p. 

219) Trata-se, portanto, de uma construção que envolve a ampliação da escuta, sendo a escuta 

metáfora para a participação mais plena possível do artista nos acontecimentos tanto internos 

como externos ao corpo, o que potencializa certo jogo de tensões. 

Com todas as práticas engendradas ao longo desse percurso de criação e pesquisa, certas 

circulações de força foram, então, se delineando, alicerçadas em determinados estados que, 

neste trabalho, chamo de ‘estados inomináveis’. Trata-se de um termo em processo que utilizo 

para endereçar modos singulares através dos quais, em Reversa, crio pontes entre vida interior, 

espaço externo e gesto, articulando, com a prática artística, as três perguntas codependentes 

desta pesquisa, anteriormente mencionadas: o que se passa entre vida interior, espaço externo 
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e gesto enquanto danço? o que vislumbro dessa relação, desse “entre”? como teço, 

artisticamente, essa relação? 

São estados consonantes com certos samadhis do yoga, quando se experimenta um 

tempo atemporal e um lugar sem espaço, algo entre o estado desperto e dormindo. São também 

estados que, particularmente com a adição da prática de ‘vibração-contenção-fluxo’, tensionam 

um mundo interno de inúmeros e velozes acontecimentos que, no entanto, encontram vazão em 

gestos muito sutis e sustentados em um tempo que é, de algum modo, imóvel – o que implica 

naquilo que nomeio como poética de permanência e de transformação em Reversa. São estados 

que flertam também com o movimento involuntário, que tantas décadas atrás Laban (2011a; 

2011b) conceituou como shadow-movements ou shadow-forms, quando a rica paisagem interna 

psicofísica se deixa entrever em pequenos movimentos e desaparece, sem obedecer a comandos 

muito objetivos. São estados que me colocam em risco, que me conectam a aspectos outros e 

que fundam, a cada apresentação, um espaço peculiar e liminar em que não se está nem à mercê 

e nem no comando do que acontece, porém, estando também à mercê e no comando do que 

acontece. Um estado interacional no qual uma alteridade floresce e me percebo em algum lugar, 

sem qualquer falsa ou inócua pretensão de precisar exatamente onde, entre humanidade e 

animalidade.  

No entanto, não foi um exercício simples desvendar certos aspectos de minha criação. 

A própria imersão em um processo criativo em andamento articulado à pesquisa acadêmica 

tornou extremamente difícil e confuso o trabalho de dar nome às práticas, de reconhecer suas 

peculiaridades, similaridades e distinções em relação a outras práticas, princípios e conceitos. 

Felizmente, esse processo me foi facilitado por minha aproximação com a metodologia da 

Prática como Pesquisa (PcP) – chamada de Practice as Research (PaR) na língua inglesa – e 

seus possíveis métodos, como é o Processo de Articulações Criativas (PAC) de minha 

orientadora no exterior, Vida Midgelow, em co-autoria com Jane Bacon (2014)2. Meu convívio 

com Vida Midgelow3 foi crucial na compreensão mais efetiva de que a prática artística singular, 

em seus modos próprios de operar, é intrinsecamente teorizante, o que auxilia na importante 

jornada de centralização da prática na pesquisa. Embora eu acredite que nem todos os traços e 

conceitos que compõem a prática possam ser explicitados por meio da linguagem escrita ou 

                                                           
2 Título original: Creative Articulations Process (CAP) 
3 Em estágio doutoral realizado entre agosto de 2017 e julho de 2018 na Middlesex University, Londres. Essa etapa 
da pesquisa recebeu financiamento do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE – CAPES) bem como 
suporte da Universidade Federal de Uberlândia, de onde recebi afastamento de minhas atividades docentes para 
realização dos dois anos finais de pesquisa de doutorado. 
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falada, o que métodos como o PAC fazem é justamente encorajar e ajudar a nortear o ato de dar 

nome a alguns princípios da prática artística, com eles fazendo sentido e também estabelecendo 

relações, contrapontos e diálogos com outras referências. Esse contato maior com tais 

metodologias e métodos se mostrou tão relevante em meu percurso que destino o primeiro 

capítulo desta tese para tratar brevemente do assunto.  

Intitulado “Meandros da pesquisa artística”, o primeiro capítulo destina-se, então, à 

discussão de alguns dos impactos e tensões da escolha da Prática como Pesquisa (PcP) enquanto 

perspectiva metodológica, bem como a elucidar tomadas de decisão em relação ao trajeto de 

pesquisa. Trato do processo de compreensão do método em minha pesquisa artística enquanto 

descoberta que se faz no fazer, o que, em meu caso, pareceu mais condizente com meu próprio 

processo criativo do que tomar de empréstimo um método fechado e aplicá-lo em minha 

pesquisa. Como parte dessa discussão, abordo o Processo de Articulações Criativas (PAC) 

como método aberto, mais sugestivo do que prescritivo, bem como sua influência através da 

apropriação de alguns de seus princípios para articular minhas práticas. Por fim, trato dos modos 

específicos de interação entre atividades distintas de pesquisa – escrita, criação coreográfica e 

documentação – distinguindo exigências específicas de cada atividade, bem como a 

interdependência entre elas.  

Já no segundo capítulo, “O cair em si, o sair de si: respiração, meditação e o encontro 

com outros modos de existir”, exponho e articulo aspectos do yoga centrados nos processos de 

respiração e meditação.  Na costura do capítulo, situo meu contato com o yoga através do 

encontro com a Arte de Viver, incluindo uma breve contextualização sobre a instituição e seu 

fundador, Ravi Shankar. Em seguida, um panorama geral sobre yoga enquanto amplo sistema 

de práticas e pensamento, e mais adiante o foco no processo respiratório e seus exercícios 

(pranayamas) como fenômeno potente para a mudança de estados perceptivos, de energia, 

consciência e atenção. Após, discuto estados meditativos, os chamados samadhis, e, de modo 

mais subjetivo, abordo minha experiência com a realização continuada do Sudarshan Kriya 

Yoga®, prática respiratória disseminada pelo Mestre Ravi Shankar. A finalização do capítulo 

se destina à reflexão sobre o impacto e a importância do silêncio, do não-fazer e da alteração 

dos estados triviais de atenção e percepção para a dança, enquanto formas de alimentar uma 

construção de experiência no sentido defendido pelo professor, filósofo e pedagogo espanhol 

Jorge Larrosa (2014), bem como uma via possível de resistência aos modos de existir da 

atualidade, em diálogo com a ideia de “sociedade de desempenho” explorada pelo filósofo sul 

coreano Byung-Chul Han (2015).  
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No terceiro capítulo, “O continuum interior-exterior e o corpo como território de 

passagem e intensidades”, percorro o pensamento labaniano para além da ideia de análise do 

movimento. Proponho, ao invés de uma possível descrição coreológica de minha própria 

performance a partir da linguagem fornecida no Sistema Laban, discutir, primeiramente, as 

noções de dance sense e ‘movimento-pensamento’, incluindo o tema da perda da experiência 

do movimento, que ajudou a configurar suas teorias e sua Região do Silêncio, particularmente 

junto às ponderações feitas por Isabelle Launay (1997) e Marcus Vinícius Almeida (2012). Em 

seguida, ponho em questão a própria compreensão do que possam ser os conceitos de Esforço, 

Impulso Interno (Antrieb), atitudes internas e fatores de movimento, recorrendo a comentadores 

do trabalho de Laban, mas sobretudo a textos originais do autor, incluindo artigos não 

publicados encontrados no Rudolf Laban Archive da biblioteca da Universidade de Surrey, 

Reino Unido. Por fim, reflito sobre minha própria prática criativa à luz das elucubrações 

realizadas junto a Laban, pensando o corpo como um “território de passagem”, inspirada por 

Jorge Larrosa ao tratar da noção de experiência, mas, também, como trama de intensidades, a 

partir do que nomeio de ‘continuum interior-exterior’, tendo como base a teoria labaniana.  

No quarto capítulo, intitulado “Processo experimental: princípios, exercícios e 

descobertas em sala de ensaio”, abordo práticas e processos específicos de estúdio que fizeram 

parte dessa jornada. Articulo o princípio geral que permeou meus laboratórios de criação e que 

chamei de ‘estar entre o cultivo e a espera’ e exponho minha experiência com exercícios e 

práticas laboratoriais específicas, que ocorreram entre os anos de 2016 e 2018, especialmente 

na Universidade Federal de Uberlândia, na Universidade Federal de Minas Gerais – em 

intensivos junto ao Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena – e na Middlesex 

University (Londres). Dentre as práticas, estão as improvisações antecedidas por pranayamas 

e meditação sentada que chamei de ‘respirar-meditar-improvisar’; as ‘conexões sensoriais e 

imaginativas dos espaços corporais’; a ‘deriva meditativa’, que vem sendo desenvolvida por 

mim; e a prática de ‘vibração-contenção-fluxo’ criada por Carla Normagna. Também, neste 

capítulo, exploro o que chamo de ‘estados inomináveis’, modos de existir entre humanidade e 

animalidade. Articulo conceitualmente tais estados a partir de reflexões advindas da própria 

experiência dançando Reversa, apoiando-me em autores que discutem as noções de 

animalidade e humanidade, como Mary Midgley (1994), Tim Ingold (1994) e Jacques Derrida 

(2002). Além disso, estabeleço uma conexão com a noção de felt sense, impressões corporais 

diretas advindas da interação corpo-ambiente que antecedem e acompanham a percepção e as 
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interpretações que fazemos do mundo (GENDLIN, 1992) para tentar esboçar algo da partícula 

animal com a qual sinto me encontrar enquanto danço Reversa. 

No último capítulo, abordo mais diretamente o que nomeei como ‘poética de 

permanência e transformação’: um modo particular de conceber relações entre força e forma, 

entre abertura à contingência e repetição, entre o fazer e o não fazer ou entre urgência e 

sustentação. Dentro do que compreendo como ‘poética de permanência e transformação’, 

exploro a rememoração das formas através de suas qualidades mais sutis, mais do que 

propriamente de sua aparência, e trago ao diálogo aspectos do pensamento de pesquisadores e 

artistas como Kent de Spain e Jacques Gaillard, na dança, e Jerzy Grotowski, no teatro, quando 

estes tratam das relações entre estrutura e liberdade ou entre forma e espontaneidade. Reflito 

também sobre o nascimento das formas em Reversa em conexão com os ‘estados inomináveis’, 

o que implicou atrelamento preliminar, basilar e transformativo a estados meditativos antes e 

durante a experiência dançada. Tal atrelamento me fez empregar os termos “atingir a forma” e 

“ser atingida pela forma” – expressão que depreendo do diálogo com o poema Psicologia da 

Composição de João Cabral de Melo Neto – para tentar circunscrever, minimamente, modos de 

compreensão do surgimento da forma em Reversa. Por último, trato da qualidade dinâmica ou 

energética que se engendra em Reversa: uma qualidade de suspensão do tempo e de quase-

pausa do gesto que se conjuga, simultaneamente, a uma qualidade vibratória, de inúmeros 

acontecimentos internos, mas também visíveis, em uma série de transformações da matéria 

corpórea. Para tanto, exponho as ideias de permanecer e transformar em estreito diálogo com 

reflexões sobre o tempo, nas quais retomo Laban; com as dinâmicas da respiração e a 

instauração de um corpo mais poroso ou permeável; com lógicas próprias da simultaneidade 

sentir-mover (ROCHA, 2012) que me levaram à ambiguidade da sensação, como explorada no 

corpo reflexivo de Merleau-Ponty. (2006; 2012) 

Nas considerações finais, elaboro uma síntese das principais descobertas a partir de 

reflexão sobre a pergunta crucial que, de acordo com Estelle Barret (2018), deve ser feita em 

todo projeto artístico norteado pela Prática como Pesquisa: “O que o processo em estúdio 

revelou que não poderia ter sido revelado por nenhum outro modo de investigação?”4 (2018, p. 

162). Aponto, então, para possíveis desdobramentos da pesquisa e retomo as três perguntas que 

me fiz nesse percurso: o que se passa entre vida interior, espaço externo e gesto enquanto danço? 

o que vislumbro dessa relação, desse “entre”? como teço, artisticamente, essa relação? 

                                                           
4 No original: “What did the studio process reveal that could not have been revealed by any other mode of enquiry?” 
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Em 2015, meu primeiro ano de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC/UFBA), ouvi falar, pela primeira vez, em 

Prática como Pesquisa. Foi por intermédio de Ciane Fernandes, professora e pesquisadora do 

PPGAC, ao longo dos Laboratórios de Performance orientados por ela, que tive um contato 

inicial com esse campo metodológico e filosófico destinado a discutir e dar suporte ao 

conhecimento que se gera com e através das práticas. Fiquei intrigada com o termo Prática 

como Pesquisa, que, posteriormente, descobri ter sido mais enfaticamente consolidado no 

Reino Unido, notadamente a partir da década de 1990, onde é utilizado em diversas áreas de 

conhecimento. Fiquei mais curiosa ainda diante da possibilidade de estudar perspectivas 

metodológicas específicas para pesquisas que tivessem como eixo processos criativos em 

andamento.  

Pouco tempo depois, li o artigo Creative Articulations Process (CAP) das professoras e 

pesquisadoras britânicas de dança Jane Bacon e Vida Midgelow (2014), no qual as autoras 

propõem alguns caminhos para a elaboração e articulação de conhecimentos tácitos, peculiares 

aos processos artísticos, especialmente realizados dentro da perspectiva da Prática como 

Pesquisa. Um dos meus interesses em me aproximar de Vida Midgelow foi justamente saber 

que seu pensamento e modo de trabalhar estavam imbuídos em dar suporte, compreender e 

articular a prática, especialmente no âmbito da dança, além de poder estar próxima de uma 

pesquisadora cujo país ajudou a fundar o que se conhece atualmente como Practice as Research 

(PaR), a Prática como Pesquisa (PcP). 

Aqui, é fundamental pontuar uma sensível transição da estrutura de meu pensamento 

antes e depois de 2017, que foi o ano em que realizei importantes intensivos de pesquisa artística 

junto à professora, pesquisadora e artista de dança brasileira Carla Normagna no Litura Grupo 

de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena (Belo Horizonte, UFMG) e que iniciei meu estágio 

doutoral na Inglaterra com orientação de Vida Midgelow. Antes, eu apenas tinha ideias sobre o 

que eu achava que deveria ser minha pesquisa. O interesse em certos temas, especialmente 

relacionados ao pensamento de Rudolf Laban, era o que norteava minha escrita inicial, e não o 

mergulho mais efetivo na prática artística. Contudo, fui percebendo que é justamente esse 

mergulho e seus desdobramentos em termos de reflexão e articulação conceitual o que move a 

Prática como Pesquisa. 

Em palestra proferida em abril de 2018, quando eu já estava realizando meu estágio 

doutoral em Londres com supervisão da professora Vida Midgelow, ela enfatizou que Prática 
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como Pesquisa é uma metodologia emergente de pesquisa que reconhece e reformula métodos 

das práticas criativas e que, portanto, requer estratégias de articulação (o Processo de 

Articulações Criativas, anteriormente mencionado, seria uma dessas estratégias ou métodos). 

Essa metodologia, de acordo com ela, demanda elaborar perguntas rigorosas sobre a prática e 

empreender e compartilhar a pesquisa por meio da prática e na prática, o que significa que o 

pesquisador é profundamente engajado em seu fazer artístico bem como no processo reflexivo 

nele engendrado. Prática como Pesquisa (PcP) reconhece, portanto, o trabalho intelectual e 

imaginativo do artista como um modo de pesquisar bem como reconhece a necessidade de rever 

a relação entre os processos de fazer e teorizar e seus respectivos status – algo que pude sentir 

e realizar, dentro de meus próprios limites, obviamente, especialmente do ano de 2017 em 

diante. 

De modo consonante ao pontuado por Vida Midgelow, o professor e pesquisador, 

também britânico, de teatro e performance, Robin Nelson (2013), pontua no livro Practice as 

research in the arts que as pesquisas baseadas em prática precisam, necessariamente, produzir 

conhecimento de maneira prática, sendo impossível acessar o conhecimento que propõem 

investigar apenas a partir de reflexões e palavras colocadas em uma dissertação tradicional. 

Para o autor, o saber-no-fazer [knowing-in-doing] é o coração da PcP (NELSON, 2013, p. 9), e 

é a prática que evidencia a pesquisa. Nesse sentido, a abordagem de Nelson critica a escrita na 

PcP apenas como forma de relato da prática ou como uma possível transposição da prática na 

escrita – crítica com a qual tendo a concordar. Alternativamente, o autor se inclina mais para a 

ressonância entre uma escrita complementar e a práxis em si (p. 11). Ao passo que eu, 

pessoalmente, venho me interessando crescentemente pela ideia de que cada um dos aspectos 

e formas de apresentação que compõem a pesquisa se constituem em facetas distintas e 

codependentes que expõem de modos diferentes questões similares. Tais facetas formariam um 

todo que constitui o que Vida Midgelow, em diversas orientações realizadas comigo, 

denominou como ‘pesquisa multimodal’: aquela que não se restringe a uma única mídia, 

plataforma ou modo de apresentação e desenvolvimento, podendo lançar mão tanto da escrita 

acadêmica tradicional como de outros recursos, tais como registros e ensaios audiovisuais ou 

visuais, blogs, websites, além de outros materiais mediante os quais se possa estabelecer e 

apresentar a criação artística, como em exposições fotográficas, peças teatrais, concertos 

musicais, performances, instalações, coreografias, videoarte etc. 

Entretanto, embora eu lesse diversos materiais sobre a Prática como Pesquisa, os 

insights mais significativos sobre essa perspectiva metodológica vieram somente quando minha 
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prática artística começou a ganhar mais corpo e contorno. Era necessário dar tempo para que as 

práticas pudessem dizer algo. E foi dando esse tempo que passei a compreender melhor e a 

marcar uma diferença, para mim crucial, entre dois modos de fazer pesquisa com prática 

artística: um consistiria em teorizar, combinando a essa teorização uma prática criativa aplicada 

ou paralela que, muitas vezes, não é sequer apresentada ou avaliada como parte da pesquisa; e 

o outro consistiria em centralizar a prática na pesquisa, reconhecendo na prática um modo de 

pesquisar e trabalhando para que a articulação conceitual surja através dessa prática, com ela. 

No primeiro modo, a prática corre paralelamente ou até mesmo pode funcionar como ilustração 

da articulação teórica, ou seja, a prática não é exatamente central ou crucial na pesquisa, embora 

possa oferecer alguns insights. No segundo modo, mais condizente com o que postulam teóricos 

filiados à PcP (BACON, MIDGELOW, 2014; NELSON, 2013; BARRET, BOLT, 2018, 

HASEMAN, 2015; FERNANDES, 2013, 2015), a prática artística, seus processos, tentativas, 

erros e sinuosidades é o que vai tecendo a pesquisa, gerando perguntas, criando seus próprios 

termos e métodos, tecendo relações com campos distintos de conhecimento, referências, 

práticas e teorias já consolidadas.  

A partir dessa distinção, realizar uma investigação minimamente alinhada às 

perspectivas da PcP significou, para mim, deixar gradativamente a prática ganhar corpo e voz 

e, de certo modo, suspender conceitos adotados de antemão ou mesmo estruturas de escrita que 

se antecipassem ou que não surgissem com a prática. Esse processo, que foi ocorrendo 

naturalmente, sem prévio planejamento, notadamente sob influência do yoga na ativação de 

formas mais pacientes e resilientes de ser, assemelha-se ao processo de redução fenomenológica 

(que pode ser encontrado como bracketing em língua inglesa). De modo resumido, trata-se do 

principal método da investigação fenomenológica instituído por Edmund Husserl (1859-1938) 

e significa suspender momentaneamente conceitos e presunções em prol de acessar os 

fenômenos em sua “essência”, da forma menos preconceituosa possível. A redução 

fenomenológica também é chamada de epoché, palavra que significa “suspensão do 

julgamento” na Filosofia grega. (MOREIRA, 2002, p. 87) De maneira análoga, a ideia de 

suspensão do julgamento aparece em práticas contemplativas orientais, como no Budismo e no 

yoga, em práticas criativas terapêuticas e artísticas como o Movimento Autêntico de Mary Stark 

Whitehouse (ADLER, 2002), em métodos para a prática artística como o Processo de 

Articulações Criativas (BACON, MIDGELOW, 2014), além de ter sido adaptada na 
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Neurofenomenologia por Francisco Varela5 na década de 1990, de acordo com Rachel Zahn 

(2005), em uma fórmula de três passos: suspensão, redirecionamento e receptividade6, o que 

colabora na tomada de consciência do momento presente. 

“Suspender o julgamento” e estar no momento presente são alguns dos elementos 

cruciais no modo como pratico meditação, que será melhor exposto no próximo capítulo. Tais 

elementos criam sintonia, por exemplo, com o princípio artístico que posteriormente chamei de 

‘estar entre o cultivo e a espera’ (ver item 5.1 da tese) que consiste, basicamente, em confiar e 

se manter nas práticas criativas – sejam elas quais forem – ao mesmo tempo em que se exercita 

a paciência e a resiliência, permitindo que os materiais amadureçam, surjam, permaneçam ou 

desapareçam a seu tempo, ao invés de lhes impor uma ação. Nessa perspectiva, a escrita se 

descola um pouco de um horizonte que justifica ou simplesmente relata a prática, para se tornar 

algo mais próximo a uma outra faceta do processo de criação coreográfica, com peso 

equivalente.  

A própria prática artística, especialmente em seus estágios iniciais, se mostrou 

extremamente difícil de capturar em uma escrita mais formal e demandou um exercício intenso 

de confiança e paciência no próprio fazer. E foi o próprio fazer que foi revelando, a seu tempo, 

os mapas e caminhos da pesquisa. 

 

2.1     MAPAS E CAMINHOS QUE SE FAZEM NO FAZER 

 

 

Como Reversa não se delineou, nesse projeto, como objeto de pesquisa 

aprioristicamente dado ou acabado, mas como locus no qual os atos de criar, escolher, explorar, 

ponderar, refletir, articular e pesquisar eram engendrados ao longo da própria criação da obra, 

algumas peculiaridades surgiram. A primeira delas foi a instabilidade ou impermanência, algo 

peculiar aos processos de criação artística que tantas vezes não se mostram claros, cristalinos 

ou lineares como a escrita acadêmica tradicional gostaria. Essa instabilidade foi evidente ao 

longo da criação coreográfica, mas foi também o que possibilitou articular e dar corpo a uma 

                                                           
5 Biólogo, neurocientista e filósofo chileno, cujos esforços aproximaram os estudos da consciência e as práticas 
meditativas budistas, criando pontes entre ciência e fenomenologia em função de uma compreensão da mente 
corpórea, em experiência.  
6  No inglês, “suspension, redirection and letting go” (ZAHN, 2005), são três fases que consistem, respectivamente, 
na suspensão de pensamentos habituais, no redirecionamento da atenção para a própria experiência e na 
receptividade a tudo o que emana da experiência. (DEPRAZ, VARELA, VERMESH, 2000) 
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série de princípios pertinentes ao próprio ato criativo, o que seria impossível fazer com uma 

abordagem restrita à revisão bibliográfica. Esse aspecto endereça justamente a pergunta crucial 

que, para Estelle Barret (2018, p. 162), deve ser feita em todo projeto artístico norteado pela 

Prática como Pesquisa: “O que o processo em estúdio revelou que não poderia ter sido revelado 

por nenhum outro modo de investigação?”7  

Contudo, fazer sentido, traçar percursos, conectar pontos, descobrir elementos e situar 

práticas em andamento não é um processo fácil, especialmente quando estamos mergulhados 

nessas práticas. Comunicar o que é importante, encontrar palavras minimamente adequadas às 

práticas é muitas vezes um percurso cheio de armadilhas: o olhar de dentro, ao mesmo tempo 

em que pode oferecer insights relevantes e ricos para o campo artístico, também pode se mostrar 

turvo, viciado, ensimesmado ou pouco relacional. Nesse ponto, o diálogo e a colaboração com 

outros artistas e pesquisadores podem ser úteis, assim como o suporte de metodologias e 

métodos condizentes com cada prática artística peculiar. 

Em termos de metodologia, ficava cada vez mais claro para mim que a Prática como 

Pesquisa seria a perspectiva mais adequada para assumir um processo criativo em andamento 

como pesquisa. Porém, qual ou quais seriam os métodos de minha pesquisa? 

Essa era uma pergunta que me incomodava profundamente, pois eu não via relevância 

em definir previamente o caminho de algo que seria e deveria ser imprevisível, maleável, 

mutável. Eu estava em sintonia com a pergunta que fez o artista e pesquisador brasileiro Fábio 

Gatti em seu artigo sobre a formação da obra de arte como pesquisa. Eis a questão: “Se é a obra 

mesma – pois ela é forma – quem, com sua vida própria, definirá os caminhos pelos quais o 

processo de sua formação será efetuado, como então aplicar métodos preexistentes à sua 

existência ainda não figurada?” (GATTI, 2018, p. 2 e 3)   

De modo consonante à pergunta de Gatti, perguntas sobre a compatibilidade entre 

métodos já formulados, muitas vezes por e para outras áreas de conhecimento, e empregados 

na pesquisa artística surgiram com força em Intensivo de Pesquisa oferecido pelo ADiE 

(Artistic Doctorates in Europe)8 em Chichester, Inglaterra, em junho de 2018, particularmente 

no grupo de trabalho intitulado Practice-concept-method, que integrei juntamente aos 

pesquisadores Ellen Jeffrey, Juliet Chambers-Coe e Matthias Sperling. Nossas discussões nos 

levaram a questionar o que é o método na pesquisa artística e como ele interfere no fluxo 

                                                           
7 No original: “What did the studio process reveal that could not have been revealed by any other mode of enquiry?” 
8 Maiores informações em: https://www.artisticdoctorates.com/ 
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criativo e, por fim, no próprio resultado da pesquisa, o que incluiria, potencialmente, a produção 

de uma nova obra de arte. É que muitos artistas, quando conseguem continuar produzindo arte 

no âmbito acadêmico, acabam se sentindo demasiado confinados, suas práticas criativas 

bloqueadas, especialmente quando há, em contextos como o do doutorado, a demanda por 

separar, categorizar, explicar e analisar, a partir de ferramentas dadas de antemão, uma 

atividade que não é linear e muito menos compartimentalizável, mas que pode ser demasiado 

complexa, situada, holística, irrepetível e, especialmente, imprevisível.   

Em seu The Artistic Turn: a manifesto, as artistas e pesquisadoras Kathleen Coessens, 

Darla Crispin e Anne Douglas, reconhecem a problemática relação entre investigação artística 

e pesquisa acadêmica a partir da constante tentativa de legitimação da produção de 

conhecimento em arte por meio do empréstimo mal resolvido de métodos de outras áreas: 

 

Os métodos emprestados de outras disciplinas são frequentemente aplicados 
desajeitadamente à criatividade artística. Eles não conseguem criar um insight 
real; na pior das hipóteses, eles reduzem as artes ao que é demonstrável, 
enquanto aparentemente marcam com sucesso as caixas de protocolos 
ortodoxos em relação a questões de pesquisa, revisão de literatura, coleta e 
análise de dados. (COESSENS; CRISPIN; DOUGLAS, 2009, p. 20)9 

 

Porém, o teor imprevisível dos processos de criação em arte não impede a articulação 

da prática através de outras formas de discurso (como o discurso acadêmico), mas demanda 

modos particulares de articulação, pertinentes às práticas artísticas singulares, e que podem ser 

descobertas ao longo do próprio fazer artístico. Como pontuou Ciane Fernandes (2013), em 

artigo que trata de possibilidades metodológicas de pesquisa em arte e, especialmente, em 

dança, “[...] as abordagens de pesquisa com prática artística transformam o ato da criação 

artística no próprio método da pesquisa, atravessando todas as etapas com a imprevisibilidade 

e autonomia inerentes ao processo artístico.” (p. 22) O que significa dizer que os caminhos 

podem ser encontrados no próprio caminhar, embora alguns mapas possam ser utilizados, 

enquanto métodos abertos, nesse percurso. 

 

                                                           
9 No original: “Methods borrowed from other disciplines are too frequently clumsily applied to artistic creativity. 
They fail to create real insight; at worst, they reduce the arts to what is demonstrable, while apparently successfully 
ticking the boxes of orthodox protocols with regard to research questions, literature review, data gathering and 
analysis.” 
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2.1.1 Processo de Articulações Criativas: um mapa aberto de indicações 

 

 Desenvolvido particularmente para colaborar no desenvolvimento da prática artística 

como pesquisa em contextos acadêmicos, mas também aplicado em outros contextos criativos 

e investigativos, o PAC - Processo de Articulações Criativas (BACON; MIDGELOW, 2014) é 

um modelo que aponta atitudes e direções exploratórias em relação à prática na qual se está 

engajado. Tais direcionamentos são propostos, fundamentalmente, de modo que o artista tenha 

a autonomia de aproveitar do método o que convém a cada estágio e característica de sua própria 

criação, com o intuito de se tornar mais fluente em sua própria prática.  

O escopo do PAC enfatiza que conhecimentos tácitos, implícitos às práticas artísticas, 

precisam passar por um processo de depuração e superficialização para que sejam articulados, 

de forma mais acessível, tanto ao artista como a outras pessoas, por meio da nomeação de suas 

particularidades e do diálogo com outras referências, sejam elas práticas artísticas ou 

conhecimentos acadêmicos mais tradicionais. Tal articulação é feita desde dentro, a partir de 

indícios que o próprio percurso prático vai dando. 

O PAC é, portanto, um modelo no qual quem experimenta, improvisa, cria, pode se 

apoiar para indagar seu próprio processo criativo, abrindo a escuta para diferentes facetas do 

processo, a fim de nomear e articular ideias e conceitos surgidos ao longo das práticas. Tem a 

ver com abrir a atenção ao que o processo criativo diz através de seis facetas, das quais o artista 

pode livremente lançar mão em momentos distintos de seu processo criativo: Abrir, Situar, 

Escavar, Levantar, Anatomizar e Externalizar.10 Cada faceta funciona por meio de indicações 

específicas que orientam a investigação e articulação de aspectos distintos do processo criativo, 

colaborando para iluminar perspectivas diferentes sobre um mesmo objeto de investigação por 

meio do direcionamento do olhar para cada faceta. 

 

O que é, então, único sobre esse modelo é que ele tenta pôr em primeiro plano 
o corpo vivido, para dar voz a um saber corporificado e desenvolver uma 
consciência que acolha a maravilha do conhecimento que reside em nosso 
corpo praticante, dançante, performativo. Ele funciona a partir de um 
entendimento e da crença de que há muito que não somos e talvez não 
venhamos a ser capazes de conhecer e articular, mas que a tentativa de fazer 

                                                           
10 No original: ‘Opening’, ‘Situating’, ‘Delving’, ‘Raising’, ‘Anatomizing’ and ‘Outwarding’. (BACON, 
MIDGELOW, 2014) 
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isso anima tanto o que conhecemos quanto o que não conhecemos. Em outras 
palavras, é nos espaços “entre” que esse modelo nos convida a permanecer, a 
fim de permitir que algo mais surja. (BACON, MIDGELOW, 2014, p. 12)11 

 

Portanto, embora reconheça os limites da articulação verbal das práticas, o PAC aposta 

na potência de empreender uma empreitada que se direcione a essa articulação, apostando tanto 

na tomada de consciência de conteúdos que compõem o fazer como em um posicionamento 

crítico em relação ao fazer que, caso não seja minimamente articulado, pode ficar relegado 

simplesmente ao âmbito do inefável, inacessível a maiores discussões. No entanto, o PAC 

propõe tal articulação não somente com a utilização de palavras, mas de imagens, desenhos e 

do próprio entendimento somático do que ocorre nas práticas corporais, o que ajuda a tornar o 

método menos prescritivo e mais sugestivo. 

É por essa via que uma compreensão pessoal do PAC como um método aberto se faz, 

tanto para projetos artísticos acadêmicos como não acadêmicos. Ou seja, trata-se de um método 

que aponta, mas não impõe, princípios e possíveis caminhos a serem, ao mesmo tempo, tomados 

e descobertos. Tal compreensão pessoal foi corroborada em discussões no Grupo de Trabalho 

Practice-concept-method do qual participei em Intensivo de Pesquisa anteriormente 

mencionado, realizado em Chichester em junho de 2018, cuja programação incluiu workshop 

sobre o PAC com Jane Bacon e Vida Midgelow.  

E foi nos debates do Grupo de Trabalho, junto aos artistas e pesquisadores Ellen Jeffrey, 

Juliet Chambers-Coe e Matthias Sperling e posteriormente compartilhados com os demais 

pesquisadores do evento, incluindo as criadoras do PAC, que pensamos no método como a 

maneira pela qual práticas e conhecimentos particulares se movem em relação a outros 

conhecimentos e práticas. Tal movimento pode ter como referência uma espécie de mapa que 

detalha, previamente, cada fase do caminho – como quando aplicamos um método estabelecido 

para investigar determinado tema, embora isso não exatamente nos previna de eventuais 

surpresas e mudanças de percurso – ou pode ser declaradamente inventado enquanto nos 

movemos – como quando, na criação artística, os achados (e perdidos) vão sugerindo desvios 

de percurso ou permanência com a descoberta de problemas, necessidades e novas estratégias. 

                                                           
11 No original: “What is then unique about this model is that it attempts to foreground the lived body, to lend voice 
to an embodied knowing and to develop a consciousness that embraces the wonder of knowledge that resides in 
our practicing, dancing, performing body. It works from an understanding, and belief, that there is much we do 
not and may not be able to know and articulate, but that the attempt to do so enlivens both that which we do know 
and that which we do not. In other words, it is in the spaces ‘between’ that this model asks us to linger in order to 
allow for something more to emerge.” 
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Nesse Grupo de Trabalho, ficou evidente que o PAC pode ser lido como um método que fica 

entre esses dois lugares: ao mesmo tempo em que aponta e propõe, é receptivo à autonomia do 

pesquisador em seu uso, incentivando, justamente, as descobertas de caminhos à medida em 

que se caminha. 

Considerando-se o PAC, então, como um mapa aberto de indicações, reconheço 

influências fundamentais do modelo em meu percurso – que incluem, obviamente, as 

orientações que pude ter com Vida Midgelow, co-criadora do método, e as atividades que pude 

desenvolver com ela. Tais influências ficam mais explícitas: 

1. No reconhecimento da relevância do ato de nomear aspectos importantes das práticas 

particulares engendradas na pesquisa, elaborando seus conteúdos e delineando seus 

alcances, sempre que possível. A coragem de nomear os diferentes aspectos de minha 

prática (assumindo expressões como ‘estar entre o cultivo e a espera’, ‘respirar-meditar-

improvisar’, ‘deriva meditativa’ e ‘estados inomináveis’) surge, especialmente, nas 

orientações que tive com Vida Midgelow. Como dizem as criadoras do PAC, “Vir à 

linguagem é um processo significativo através do qual formas experienciais, materiais 

e emergentes de conhecimento podem ser trazidas ao primeiro plano, processadas e 

partilhadas.”12 (BACON, MIDGELOW, 2014, p. 16); 

2. No ‘Escavar’, faceta do PAC que nos convida a notar o que está de fato acontecendo na 

prática, tomando consciência de interesses e princípios que já estão presentes na prática, 

o que fiz através de extenso processo reflexivo e de registro de ideias após cada 

laboratório criativo e após exercícios de yoga realizados em casa, além de conversas 

com outros pesquisadores sobre temas relacionados ao meu processo criativo.  

3. Em ‘Abrir’, faceta que indica uma atitude de abertura, de ‘cair em si’, de dar tempo para 

estar no momento presente com o que quer que ele traga, o que se conecta a uma atitude 

de receptividade desenvolvida ao longo de meu processo criativo. Noto, especialmente, 

a sintonia das ideias de ‘abrir’ e ‘escavar’ com o que nomeei como ‘estar entre o cultivo 

e a espera’, princípio indicativo dessa atitude simultaneamente receptiva e rigorosa que 

norteou meu processo criativo e de pesquisa (ver item 5.1 da tese); 

4. Na articulação de práticas particulares com outras referências e práticas estabelecidas, 

o que é sugerido na faceta ‘Situar’ do PAC, que aponta para o reconhecimento dos 

lugares dos quais partimos e as influências que tivemos ou temos. ‘Situar’ nos ajuda a 

                                                           
12 No original: “Coming into language is a significant process through which experiential, material and emergent 
forms of knowledge can be foregrounded, processed and shared.” 
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reconhecer que nenhuma prática particular está isolada, mas é sempre contextualizada 

e estabelece aproximações conceituais com referências distintas; 

5. No compartilhamento de explorações criativas e da própria obra coreográfica (faceta 

‘Externalizar’ do PAC) como modo de continuar em processo, reconhecendo onde, 

como e com quem meu trabalho melhor dialoga e transformando a criação coreográfica 

a partir da apresentação de resultados parciais ou finais do processo de criação e do 

diálogo com o público;  

Quero aqui destacar, no entanto, que não foi de modo despropositado que o ato de 

nomear, de “vir à linguagem”, foi alocado em primeiro lugar nos tópicos acima. Nomear foi, 

de fato, crucial ao desenvolvimento da pesquisa através da efetiva articulação das práticas. Esse 

modo de nomeação se aproxima do que Erika Cunha C. R. Oliveira (2009) chamou de 

“metáforas de trabalho”. Em sua dissertação e, posteriormente, em parceria com seu orientador 

de mestrado, Renato Ferracini (2013), Erika denomina como “metáforas de trabalho” a 

linguagem utilizada entre artistas em sala de ensaio ou outros espaços, em aulas e processos 

criativos. O termo “metáfora de trabalho” diz respeito a saberes intuitivos que, por meio de 

inúmeras e evocativas imagens, incrementam a comunicação entre participantes nos processos 

criativos. Tais metáforas ressaltam a importância dos saberes praticados em sala de trabalho e 

que estão contidos nos modos de comunicação encontrados entre artistas. Com as metáforas, 

podemos extrair um conhecimento que nasce da própria prática para potencializar a prática, o 

que ocorre não através de uma tradução representativa da metáfora no corpo, mas da geração 

de uma potência corpórea ativada no acionamento daquilo que tal metáfora evoca em termos 

sensíveis. (FERRACINI, 2013, p. 44) 

Em meu caso, o ato de nomear, tendo como influência direta o Processo de Articulações 

Criativas de Jane Bacon e Vida Midgelow, destinou-se a comunicar, teorizar e problematizar 

práticas no âmbito acadêmico, especialmente na escrita formal. Isto ocorreu desse modo não 

somente por influência do PAC, mas também pelo caráter mais solitário do processo criativo 

de Reversa. No contexto de um grupo teatral ou de dança, seus membros encontram, 

naturalmente, terminologias singulares, que podemos chamar de “metáforas de trabalho” junto 

a Erika Cunha e Renato Ferracini, para colaborar no aprimoramento e investigação uns dos 

outros, de modo a criar, muitas vezes, um léxico próprio, característico daquele determinado 

grupo. Obviamente, tais metáforas marcam um campo conceitual das práticas em questão, no 

qual tais práticas pensam por si – característica que percebo no ato de nomeação de meu próprio 

processo criativo.  
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A nomeação dos princípios e exercícios nesta tese teve por objetivo principal, portanto, 

comunicar da melhor forma possível ideias práticas que permearam meu processo de criação 

através da escrita acadêmica, além de permitir a própria teorização de determinados aspectos 

do processo criativo. Em suma, embora eu brigasse enormemente com as palavras ao longo de 

todo a escrita, foi o difícil ato de nomear coisas, muitas vezes, aparentemente inomináveis para 

mim, o que possibilitou teorizar mais consistentemente a prática, sempre com a consciência de 

que as palavras dão conta apenas de uma parcela dessa prática, abrindo um outro campo de 

trocas, de comunicação. Ou seja, muito do que se revelou no processo experimental da pesquisa 

se deve, justamente, a esse ato de nomeação singular que encontrei nesse percurso. 

Posso dizer, ainda, que a tomada de consciência sobre os elementos que ajudam a 

constituir cada prática criativa também incluiu a tomada de consciência sobre cada atividade de 

pesquisa desenvolvida. Isso me fez perceber que meu método incluía, além desse mapa de 

indicações que é o PAC, modos particulares de distinguir e conectar os atos de ler, escrever, 

dançar, meditar, respirar e documentar práticas e ideias, como se verá a seguir. 

 

2.1.2 Interferências: prática artística, escrita acadêmica e documentação 

 

A Prática como Pesquisa, enquanto metodologia, foi um norte que orientou a 

centralização da prática artística na pesquisa. Mas o modo particular pelo qual isso foi sendo 

realizado ao longo de meu percurso tem a ver com o modo como atividades distintas de pesquisa 

interagiram entre si. Foi preciso operar com uma certa desierarquização das atividades que, 

embora tenham tido, cada uma delas, suas especificidades, espaços e demandas particulares, 

alimentavam umas às outras e modificavam umas às outras, trazendo à tona uma sensação 

concreta de continuidade entre as diferentes instâncias de pesquisa.  

Esse jogo foi naturalmente acontecendo a partir de meu investimento nas práticas de 

escrita formal (tese) e informal (em inúmeros cadernos e em blog13); práticas de meditação e 

respiração dentro e fora de sala de ensaio; práticas de improvisação em movimento e de 

documentação ou registro de atividades em sala de ensaio (em fotografia, vídeo, som, desenhos 

e escritos); práticas de apreciação e reflexão sobre os registros feitos; práticas de diálogo e 

colaboração com outros artistas, pesquisadores e público em geral; isso sem mencionar as 

                                                           
13 Blog destinado à escrita informal de questões do processo criativo de Reversa: 
<https://vivianbarbosasite.wordpress.com/> 
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práticas triviais do cotidiano (como cozinhar, caminhar, tomar banho, ver um filme ou mesmo 

dormir) nas quais tantas conexões foram feitas inesperadamente. A influência de uma atividade 

na outra foi o que permitiu identificar elementos do processo criativo, desenvolver o próprio 

processo criativo e articular pensamento através do fazer. Essa interação, em que os diferentes 

âmbitos da pesquisa se distinguem e se mesclam pode ser visualizada no diagrama abaixo: 

 

Figura 1. Interferências: prática artística, escrita acadêmica e documentação.  
Ilustração: Vivian Barbosa 

 

Exemplos dessa interação vão dos mais óbvios e explícitos aos mais sutis e intangíveis. 

Vão da assimilação de escritas informais na escrita formal acadêmica, passando pela 

interferência de referências acadêmicas na escrita informal, pela criação de discursos por meio 

de imagens geradas em desenhos ou fotografias, e chegando aos insights que conceitos geram 
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na prática artística e que, do mesmo modo, a prática artística gera nos conceitos estabelecidos. 

Isso não quer dizer que cada uma destas atividades tenha se confundido nas outras. Em meu 

processo, os limites foram bastante claros, assim como as exigências de cada atividade. (Não 

reconhecer as especificidades de cada atividade resultaria, para mim, em não conseguir realizar 

nenhuma delas com a profundidade que eu desejava). No entanto, as impressões de cada uma 

dessas atividades permaneciam em meu corpo, que transitava por elas e as costurava em um 

jogo muitas vezes inesperado. 

Aqui, tratar dessa interação entre atividades diversas de pesquisa acaba trazendo o tema 

da interação prática-teoria na PcP. Com Barret e Bolt (2018), vemos que em PcP é crucial a 

ideia de uma “dupla articulação entre teoria e prática”, definida quando “[...] a teoria emerge 

de uma prática reflexiva ao mesmo tempo em que a prática é informada pela teoria.” (p. 29) De 

modo que uma aproximação real entre prática e teoria possa acontecer na pesquisa tanto através 

de práticas mais explicitamente teorizantes, por um lado e, por outro lado, por meio de teorias 

que, mesmo quando são de algum modo “estrangeiras” à prática engendrada, que possam surgir 

a pedido das práticas e de seus contextos. Isso faz com que a articulação das práticas em seu 

discurso crítico e criativo aconteça em uma via de mão dupla. Dá-se, então, um intenso 

exercício de lapidação, que envolve processos de construção e destruição, não somente do 

objeto de arte que se está a criar, mas da própria escrita que, por sua vez, passa a operar em 

ressonância à criação artística em andamento.  

É importante dizer que Prática como Pesquisa é uma metodologia inclusiva de reflexões 

acadêmicas e conceituais consistentes. O diferencial é que, em PcP, há a indicação de um 

processo efetivo de centralização e, portanto, de valorização da prática artística na pesquisa, o 

que demanda repensar a escrita tanto como explicação da prática quanto como relato de 

experiência. Ao invés disso, penso cada um dos aspectos e formas de apresentação que 

compõem a pesquisa como modos distintos e codependentes de expor questões similares, algo 

que encontra inspiração na ideia de ‘facetas’ que se apresenta no próprio Processo de 

Articulações Criativas e pela ideia de pesquisa multimodal, anteriormente mencionada.  

Nessa perspectiva, encontro pertinência na visão de exegese apontada por Brad 

Haseman (2018) no texto Rupture and Recognition: Identifying the performative research 

paradigm. O professor e pesquisador australiano sugere uma compreensão alternativa da 

palavra exegese que, no âmbito da PcP, ao invés de ser entendida, simplesmente, como 

explicação ou interpretação de uma obra, passa a ser tomada como um guia para fora da 

complexidade do trabalho artístico. Esse movimento para fora, em meu ponto de vista, expõe 
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apenas parcialmente, em lampejos, aquilo que constitui as atividades criativas e a própria obra 

de arte em sua complexidade, como o desembaraçar de fios que compõem o caos organizado 

de um emaranhado. É a esse elemento da pesquisa artística, a escrita acadêmica, que agora me 

volto. Escrita que é, ao mesmo tempo, lacunar e parcial, mas também rica, desafiadora e 

enraizada nos aspectos que por ora acesso de minha própria prática artística, nas tramas que se 

fundam em relações tecidas entre sala de ensaio, cadernos, livros, conceitos, computador, 

conversas, caminhadas, colaborações, orientações e meditações. 
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3. O CAIR EM SI, O SAIR DE SI –  

RESPIRAÇÃO, MEDITAÇÃO E O ENCONTRO COM  

OUTROS MODOS DE EXISTIR 
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Depois de uma longa e descontraída conversa por telefone com uma 

amiga e de comer umas fatias de pizza fui deitar. Eu tinha cerca de 

duas horas para dormir antes de ter que levantar novamente e seguir 

para o aeroporto. Acordei nesse meio tempo com medo de perder a hora 

e, consequentemente, o voo. Dormi de novo e rapidamente despertei do 

justo sono da pós-modernidade. No caminho até o aeroporto não parei 

de bocejar e papear com o motorista. Outro dia ele me disse que 

preferia deixar as filhas numa bolha para que elas não fossem 

agredidas pela insanidade violenta do mundo. Lembro de ter dito a ele 

assim: “não tem jeito, elas precisam aprender a lidar com o mundo, você 

não pode privá-las desse contato”. Corri para o portão e na passagem 

do Raio-X, um novo procedimento: retirar o computador da mochila. 

Será que as pessoas escondem drogas ou bombas nos computadores? E o 

olho do Raio-X não vê meu computador dentro da minha mochila? Entro 

no avião e ouço todos os avisos de segurança pela milésima vez. Fiz até 

seguro de vida. É que tenho me exposto demais às conexões aéreas entre 

Salvador e Uberlândia. Em Confins pego meu laptop, leio mais um texto 

e faço um resumo para uma disciplina, recebo e envio emails de 

trabalho, leio editais e digo a meu marido que o amo e que estou com 

saudades pelo whatsapp. Entro no facebook para desopilar e brinco de 

passar, com um desinteresse desesperançoso e atento, meu feed de 

notícias para cima e para baixo. Que preguiça. Meus olhos ardem. Penso 

em todo o trabalho que tenho que entregar nos próximos dias. O wifi é 

péssimo. Será que não deixei nada para trás? Verifico incessantemente 

se estão comigo minha identidade, meu celular e o bilhete do próximo 

voo. Identidade, celular, bilhete; identidade, celular, bilhete. Chegou 

a hora. Outro avião, as mesmas mensagens e depois das mensagens, as 

mesmas propagandas. Turbina, serviço de bordo, suquinho de caixinha, 

joguinho para distrair, turbulência, enjoo. Pousei e não repousei.  

 

Haverá um silêncio possível? 
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Em 2009, por indicação de familiares, aconteceu meu primeiro contato com o yoga por 

meio da Arte de Viver – uma fundação, até então desconhecida por mim, criada por um líder 

humanitário e guru espiritual indiano. Na época, realizei um curso introdutório de seis dias que 

envolvia asanas (posturas do yoga), pranayamas (respirações do yoga), meditação e a técnica 

respiratória criada pelo Mestre Ravi Shankar, o Sudarshan Kriya Yoga®. Esses dias marcaram 

o início de uma espécie de travessia que me fez reconhecer uma capacidade em mim até então 

inexplorada: a capacidade de me esvaziar.  

Essa capacidade, que aos poucos fui experimentando e desenvolvendo a partir da 

realização de inúmeros cursos, retiros de silêncio e de minha própria prática particular não tinha 

a ver com o “parar de pensar”, que é por vezes erroneamente atribuído à meditação. Tinha a 

ver, justamente, com a criação da capacidade de observar os pensamentos e tantos outros 

acontecimentos no corpo em seus fluxos particulares, o que pressupunha uma atitude ao mesmo 

tempo receptiva e desprendida, que me fazia sentir menos escrava de meus próprios 

pensamentos e impressões.  

A observação de impressões e pensamentos, análoga à observação de meu próprio corpo 

e do espaço nas práticas criativas de dança que eu desenvolvia na época, parecia ser melhor 

aprofundada, porém, com as técnicas respiratórias e meditativas do yoga. Em minha 

experiência, essa capacidade floresceu, por meior de técnicas do yoga, de um modo que a dança 

não alcançava. As técnicas do yoga geravam estados de consciência até então desconhecidos 

para mim, estados que me “assentavam” ao mesmo tempo em que me possibilitavam um 

relativo desprendimento de uma noção fixa de “eu”. A transformação e potencialização da 

receptividade, da consciência, da presença e da conectividade que o yoga permitiu acessar foi, 

então, em uma construção pessoal gradativa e continuada, transformando diversos aspectos de 

minha vida e também de minha dança. 

Os exercícios respiratórios e meditativos foram os mais enfaticamente praticados em 

meu cotidiano desde 2009, tendo, gradativamente, alcançado as práticas de dança que eu 

desenvolvia, especialmente em aulas ministradas para a Graduação em Dança da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e em processos de criação, mais enfaticamente após meu ingresso 

como docente na UFU, em 2013. Nessa aproximação entre dança e yoga, a Fundação Arte de 

Viver foi peça essencial, já que foi através dela que pude entrar em contato com conhecimentos 

específicos relativos ao yoga.  

Fundação sem fins lucrativos e movida à seva (serviço desinteressado ou voluntariado), 
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a Arte de Viver é uma organização na qual pessoas das mais diversas origens, países, religiões 

e culturas podem se engajar para servir em diversas atividades relacionadas, por exemplo, à 

educação, saúde e bem-estar, resolução de conflitos, desenvolvimento sustentável, alívio de 

estresse pós-traumático em zonas de guerra e desastres naturais.14 A filosofia da Arte de Viver, 

seus projetos e cursos, são traçados pelo Mestre Ravi Shankar, também conhecido como 

Gurudev, Guruji, ou Sri Sri Ravi Shankar, a partir de seu conhecimento sobre textos clássicos 

sagrados da cultura hindu como os Upanishads dos Vedas, o Bhagavad Gita e os Yoga Sutras 

de Patañjali, estando este conhecimento conectado à sua visão sobre a vida na 

contemporaneidade e suas próprias práticas espirituais.  

De acordo com François Gautier (2007) e Bhanumathi Narasimhan (2018), a inclinação 

do Mestre Ravi Shankar para a vida espiritual, os estudos, o serviço humanitário e a 

disseminação de valores humanos começou muito cedo. Nascido em 1956 em Papanasam, uma 

pequena vila no sul da Índia, diz-se que Ravi Shankar era constantemente encontrado em 

estados meditativos desde criança. Quando ele, ainda muito pequeno, foi levado a um renomado 

professor de sânscrito chamado Thangamma, causou surpresa quando cantou os versos do 

Bhagavad Gita de memória. Depois, Ravi Shankar estudou sânscrito com Pandit Sudakar 

Chaturvedi, que foi também mestre de Mahatma Gandhi. Aos 17 anos de idade, Ravi Shankar 

concluiu seus estudos em Literatura Védica e em Ciências Modernas e continuou a seguir seu 

caminho espiritual como yogue e discípulo de Maharishi Mahesh Yogi, criador e disseminador 

da Meditação Transcendental. 

Entre 1981 e 1982, Ravi Shankar reconheceu a necessidade de seguir seu próprio 

caminho. Passou um período de dez dias de silêncio em Shimoga, no estado indiano de 

Karnataka, e nesse retiro nasceu o Sudarshan Kriya Yoga®, que gradativamente se tornou parte 

central dos cursos da Arte de Viver, fundação que também nascia naquela época (GAUTIER, 

2007). Ao longo de 35 anos, seus cursos, projetos e programas educacionais, de saúde, 

ambientais e socioculturais já alcançaram milhões de pessoas em mais de 150 países. Para 

Barontini (2009), Ravi Shankar é um yogue cuja mensagem, ancorada na tradição védica hindu, 

                                                           
14 O Mestre Ravi Shankar criou a Associação Internacional pelos Valores Humanos na década de 1990 com o 
intuito de impulsionar e organizar serviços humanitários pelo mundo, que vão desde a redução de problemas 
ambientais e sanitários até o alívio de estresse pós-traumático de vítimas de desastres e violência. O Programa 
Prison SMART, que leva cursos da Arte de Viver para os sistemas penitenciários de diversos países, como Brasil, 
África do Sul, Índia, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, é um dos exemplos de ações realizadas por 
voluntários. Maiores informações sobre a Associação podem ser encontradas no site http://www.iahv.org/about-
us/ Sobre o Prison SMART, segue vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Xtbc9SX9GsE 
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inspira as pessoas a empreender um caminho de autoconhecimento e serviço, oferecendo 

subsídios para que as pessoas se aproximem da sabedoria do yoga e vivam com menos violência 

e estresse, com mais compaixão e contentamento.  

Na visão de Ravi Shankar, é possível tornar o caminho do conhecimento proposto no 

yoga mais acessível para que pessoas comuns tenham a oportunidade de construir uma outra 

visão sobre si mesmas, sobre seus propósitos e sobre a implicação de suas atitudes no mundo. 

Diz o mestre que “A habilidade na sua ação é yoga. Yoga por si só significa habilidade: 

habilidade para viver a sua vida, para lidar com as suas emoções, para estar com as pessoas, 

para amar e não deixar esse amor se transformar em ódio.” (SHANKAR, 2015, p. 53) Assim, 

o sentido maior da aprendizagem do yoga para este Mestre é a disseminação de valores 

humanos, da paz que começa em cada indivíduo, da responsabilidade que cada um tem de 

cuidar de si e do mundo e de minimizar o sofrimento humano.  

No entanto, embora estes valores humanos sejam o norte da Arte de Viver, em meu 

percurso artístico considero que o que essa instituição me deu de mais importante foram 

ferramentas para o (aparentemente) simples exercício de estar presente, de estar atenta, de estar 

aberta, receptiva – o que é crucial em minha prática criativa e em minha atuação como 

dançarina. Mas também foi fundamental, através das práticas do yoga, acessar outros estados 

de consciência, os samadhis, que serão discutidos adiante, instaurando, simultaneamente, um 

cair em si que é, também, um “sair de si”, na medida em que as práticas conduzem a uma 

compreensão e experiência modificada, amplificada e mutável do que pode ser esse “eu” que, 

tantas vezes, fixamos em rótulos e características específicas. 

 

3.1 SABEDORIA DO YOGA 

 

Uma mente no momento presente é meditação.  
Uma mente sem hesitação ou antecipação é meditação. 

 A mente que se torna não-mente é meditação. 
(Ravi Shankar) 

 

O yoga é um complexo e extenso conjunto de pensamentos, com profunda base 

experimental, originado na Índia milênios atrás. Envolve a prática corporal de asanas ou 

posturas – que é talvez a imagem mais comum que se associa ao yoga no Ocidente –, mas 
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também inclui práticas respiratórias, meditativas e éticas cotidianas. Trata-se de um 

conhecimento transmitido ao longo de milênios não somente com o auxílio de textos, mas, 

especialmente, por meio da transmissão corpo-oral mestre-discípulo na qual a entrada em 

experiência, mais do que a análise distanciada de conceitos, é que deu ao sistema seu corpo, sua 

autoridade e sua validade, naquilo que se poderia considerar uma versão muito antiga do que 

hoje defendemos como Prática como Pesquisa. Mediante a prática dos mais diversos exercícios 

voltados à transformação de si e à transcendência de estados mentais condicionados, o yoga 

orienta, então, o autoconhecimento e a purificação em diversos níveis, com o propósito de 

conduzir o ser humano a samadhi, profundo estado meditativo que pode possuir diferentes 

qualidades e versões.  

Tradicionalmente, os processos e exercícios do yoga pavimentaram o caminho indiano 

da “liberação” ou “liberdade”, da “imortalidade” ou mesmo do “rejuvenescimento”, temas que 

surgem em diversos dos tradicionais textos sagrados em que tais práticas são mencionadas 

(ELIADE, 1996; FEUERSTEIN, 2013), o que dá indícios de que o yoga foi, justamente, 

cunhado como uma prática de superação de si, dos condicionamentos, sobre os quais falaremos 

adiante. Mas no processo de absorção e transformação do yoga pelo Ocidente, que começa na 

Europa, especialmente através do fascínio dos românticos pelo Oriente, vê-se muitas vezes o 

yoga ser transmitido como uma prática mais comercial do que espiritual, deixando de ser modo 

de vida para se tornar um produto alinhado às mais diversas tendências do mercado e das 

necessidades, inventadas ou não, do consumo. Atualmente, é difícil encontrar uma grande 

cidade, ou mesmo uma cidade de porte médio que não tenha centros de meditação, yoga, tai chi 

chuan, acupuntura, ayurveda, o que é a prova da intensidade com a qual esses conhecimentos 

viajaram.15 Mas embora seja difícil se esquivar dessas apropriações, traduções e transmissões, 

nem sempre feitas da maneira mais fidedigna ou autêntica, é por meio delas que, muitas vezes, 

uma pessoa como eu ou você pode ter acesso a um sistema tão antigo quanto o yoga. 

Levando-se em conta que yoga objetiva samadhi, cujos detalhes e qualidades veremos 

no item 3.2 da tese, podemos dizer que suas práticas operam em função da mudança de 

                                                           
15 Além dos estudiosos europeus que foram para a Índia em busca de conhecimentos tradicionais, atraídos pelo 
estudo do sânscrito, da música e da dança indiana, da medicina tradicional indiana (ayurveda) e do yoga, também 
diversos gurus indianos se voltaram para o Ocidente, em projetos de disseminação cultural, especialmente do yoga, 
pelo mundo. Swami Vivekananda (1863-1902) é considerado figura chave nessa transmissão, iniciada por ele já 
no século XIX, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Depois dele, figuras como Paramahansa Yogananda 
(1883-1952), que teve seguidores como a atriz Greta Garbo e o maestro Leopold Stokowski, e Maharish Mahesh 
Yogi (1918-2008), cuja Meditação Transcendental foi praticada por integrantes dos Beatles e por artistas como 
Marina Abramovic, também compõem esse quadro de gurus emissários da antiga filosofia da Índia no mundo 
ocidental, que ajudaram a tornar a prática do yoga tão popular nos dias de hoje. 
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consciência, em função da experiência de estados meditativos. Nesses estados, testemunhar 

certos acontecimentos – nossa própria respiração, uma parte do corpo, uma determinada postura 

ou asana, uma imagem mental, um mantra ou um objeto etc. – pode dar lugar a um outro tipo 

de consciência, alinhada ao princípio espiritual denominado purusha ou atman, como indicado 

em Os Yogasutras de Patañjali (1999), antiquíssimo compilado de aforismos que ajudam a 

definir e orientar as práticas e a filosofia do yoga. Esse princípio espiritual diz respeito àquilo 

que é insubstancial, incondicionado, imóvel e ilimitado, consciência plena e cósmica que está 

em tudo. O entendimento experiencial de atman, da consciência universal que a tudo permeia 

– do incondicionamento, da imobilidade, da não-falta, do não-excesso, da plenitude – é o que 

conduz os yogues, então, a outro plano de consciência, fora da usual identificação que temos 

em relação ao fluxo de nossa vida psicomental.  

Atman é chamado de “espírito eternamente livre” e de Si-próprio na análise histórica e 

filosófica que Mircea Eliade (1996) faz de textos tradicionais indianos; é chamado de 

individualidade universal por Barbosa em comentário aos sutras do antigo sábio Patañjali 

(1999); como o Ser além do corpo e da mente ou superconsciência por Saraswati (2009) em 

livro dedicado especialmente à respiração yóguica; e simplesmente chamado de testemunha 

silenciosa ou Ser pelo mestre Ravi Shankar (2015), também em comentário aos sutras de 

Patañjali. Muito embora os nomes dados sejam diferentes, todos os autores passam pela mesma 

ideia de atman enquanto pura, plena e ilimitada consciência que, ao contrário da substância 

(prakriti ou prakruti, que inclui o corpo físico, mas também a mente e o próprio prana, que 

veremos mais adiante), não é afetada por nada, é imóvel. Mircea Eliade (1996), ao tratar dos 

fundamentos desse sistema prático, filosófico e espiritual que é o yoga, pontua que atman é 

experimentado, enquanto princípio, por meio da consciência-testemunha16, sendo esta 

desembaraçada dos condicionamentos sociais e temporais que nos fazem julgar, 

insistentemente, todos os acontecimentos.   

No yoga, é o direcionamento da respiração, as atitudes de desapego exercitadas em 

                                                           
16 É interessante notar que, provavelmente através da influência de tradições místicas orientais, o termo 
“consciência testemunha” – witness consciousness – é empregado por Janet Adler (2002) para tratar dos princípios 
do Movimento Autêntico, originalmente desenvolvido por Mary Starks Whitehouse entre as décadas de 1950 e 
1960. Whitehouse estudou com ícones da dança moderna como Martha Graham e Mary Wigman (que foi pupila 
e colaboradora de Rudolf Laban) e mesclou seus conhecimentos de dança aos conhecimentos da psicologia, 
especialmente os oriundos das teorias de Carl Jung. Movimento Autêntico consiste na expansão da atenção ao 
outro sem julgamentos e no aprofundamento da testemunha interior que observa o que se passa na experiência 
interna, também despida ao máximo de julgamentos. Nessa abordagem, o estado de testemunhar a si e ao outro se 
dá na prática mesma de mover-se criativamente e de se testemunhar no ato do movimento ou, ainda, no ato de 
observar um outro que se move criativamente, seguindo seus “impulsos internos”. 
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estados meditativos, a autodisciplina, as posturas ou asanas que são os diferentes modos de 

cultivar essa “consciência-testemunha”. A partir dela se experimenta a gradativa dissolução das 

oscilações das opiniões, do pensamento, do intelecto, das emoções, em um estado de 

equanimidade. Conforme explica Mircea Eliade, yoga é a soma “[...] dos meios para se atingir 

o Si-próprio [atman], as técnicas adequadas para adquirir a liberação (moksa, mukti)” (1996, p. 

19), e tal liberação relaciona-se ao cultivo de outro plano de existência, outro estado de 

consciência, capaz de ultrapassar certos condicionamentos da mente.  

Mas o que seriam e quais seriam exatamente esses condicionamentos? Na visão do yoga, 

os condicionamentos estão associados ao apego e à repulsa que se tem em relação às impressões 

enredadas pelos sentidos, à flutuação e volatilidade de nosso intelecto e de nossas emoções, à 

oscilação constante de nossa mente entre passado e futuro que alimentam nossa crença e fixação 

na permanência de tudo aquilo que é impermanente – condicionamentos que podem ser 

verdadeiros obstáculos também em práticas de dança. E os meios para se transcender tais 

condicionamentos são acessados por intermédio da autodisciplina, que conduziria a um 

caminho de moderação, contentamento, compaixão e respeito a si e ao próximo. 

Na medida em que evolui o tempo de dedicação nas práticas, os diversos exercícios 

encontrados nessa tradição indiana – sejam as posturas (asana), as respirações (pranayama), as 

meditações (ekagrata), os refreamentos ou abstinências (yamas) e atitudes ou ações (niyamas) 

– possibilitam certas transformações que interrompem, por assim dizer, a própria condição 

humana. Nossa respiração, sempre controlada pelos eventos externos e pelos estados 

emocionais oscilantes, passa a encontrar ritmos peculiares até que chegue à suspensão; nossos 

corpos, sempre agitados, encontram a estabilidade e a permanência em posições incomuns; 

nossas mentes, sempre vagando pelas distrações, voltam-se a um ponto único e os pensamentos 

e sensações, mesmo que desagradáveis, já não incomodam, pois as categorias de “bom” e 

“mau” perdem gradativamente o sentido e os acontecimentos passam a ser apenas fatos. Tais 

características, como diz Eliade (1996, p. 68), deixariam o praticante de yoga aparentado a uma 

planta, que é entendida, pela mitologia e pela iconografia indiana, como algo que enriquece a 

vida, já que a vegetação simboliza a plenitude, a fertilidade, o desabrochar de toda semente, 

assim como o lótus e o rizoma são símbolos de manifestações cósmicas e da criação. 

Apesar de o yoga, em sua disseminação pelo Ocidente, muitas vezes parecer se limitar 

às posturas ou asanas, esse sistema de pensamento postula outras práticas que deveriam se 

estender ao cotidiano. Além das práticas de posturas, respirações, mantras, meditações, há cinco 
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refreamentos de conduta e convivência, os yamas, e cinco direcionamentos de ações, os 

niyamas. O antigo sábio Patañjali estabeleceu em seus Yogasutras (1999) que os yamas são a 

não-agressão [ahimsa], a autenticidade [satya], o não roubar [asteya], a prática de uma vida 

espiritualmente regrada [brahmacarya] e o não cobiçar [aparigraha] (Sutra II, 30). Já os 

nyiamas são a limpeza [saucan], o contentamento [santosa], o sacrifício [tapas], a busca do 

saber interior [svadhyaya] e a entrega à natureza espiritual [Isvara pranidhana] (Sutra II, 32). 

De modo que, excetuados os momentos em que se realizam práticas específicas que, de fato, 

demandam certo recolhimento, todos os outros momentos de nosso cotidiano e de convivência 

podem ser propícios para praticar niyamas, yamas e outros princípios. Isso transforma o yoga 

em uma prática diária, não restrita à aula, ao retiro ou aos asanas, pranayamas e meditações 

pontuais. Yoga acontece também a partir de uma série de ações e tomadas de consciência que 

acompanham e envolvem a vida cotidiana, o aqui e agora. 

De fato, conhecer através da ação é um dos princípios desse sistema indiano de 

pensamento, como se vê em textos tradicionais como o Bhagavad Gîtâ (2006): yoga é o 

caminho da ação, significa ‘união’ do corpo e da mente, mas também a união do saber teórico 

e da realização prática. O Mestre Ravi Shankar comenta sobre o impacto da prática no 

conhecimento de maneira muito simples e direta: “Você pode ler muitas vezes sobre viver no 

momento, mas isso só se torna um conhecimento quando é vivenciado.” (SHANKAR, 2016, p. 

230) No yoga, conhecimento e ação são um só caminho, e essa ação, ao invés de ser pontual, 

deve ser cultivada na constância e na simplicidade do cotidiano.  

Todo o sistema do yoga funciona em conjunto. Um aspecto da prática interfere 

diretamente nos outros. De modo que se pode dizer que o autoexame nas condutas cotidianas 

pode interferir nas meditações, a prática dos asanas pode aprofundar a experiência dos 

pranayamas, a prática dos pranayamas pode facilitar e induzir estados meditativos, os estados 

meditativos podem colaborar para a realização de yamas e niyamas etc. Mas, para mim, é 

especialmente na experiência da meditação que há a possibilidade de acessar uma consciência 

menos fixada na transitoriedade da realidade e do próprio intelecto. As obstruções podem ser 

gradativamente trabalhadas para que estados meditativos profundos sejam vividos e que uma 

outra consciência seja experimentada, de modo que a oscilação constante da empatia ou 

antipatia, aversão ou apego, da oscilação da mente entre passado e futuro, possa ser 

gradativamente trabalhada. Por isso Ravi Shankar pontua que mesmo “Uma expectativa na 

meditação é uma obstrução.” (2015, p. 46), já que a expectativa nos projeta em um futuro que 

não podemos controlar, nos retirando do momento presente.  
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É interessante lembrar que também em práticas de dança como a improvisação, o “estar 

no momento presente” também é considerado fundamental. O exercício da atenção e da 

receptividade ao que acontece a cada momento é algo bastante primário para artistas 

improvisadores da dança, como Anna Halprin, Deborah Hay, Ruth Zaporah e Barbara Dilley, 

por exemplo (DE SPAIN, 2014). Do mesmo modo, o campo da Somática, em suas mais 

distintas práticas, ao prezar pela não separação entre corpo e mente e pela valorização da 

sensação, demanda também uma disponibilidade para sentir os acontecimentos no corpo, 

envolvendo “[...] a ‘escuta do corpo’ para responder a essas sensações de modo consciente a 

fim de alterar hábitos e escolhas de movimentos.”, como apontou Martha Eddy (2018, p. 31). 

Tanto práticas de improvisação em dança como práticas somáticas receberam, inúmeras vezes 

e de distintas formas, influências de práticas orientais. Ainda seguindo Martha Eddy (2018), 

podemos mencionar, entre os pioneiros somáticos, que Ida Rolf menciona o Yoga como 

influência para o desenvolvimento de seu trabalho, que Irmgard Bartenieff estudou Chi Kung 

e que Moshe Feldenkrais era faixa preta em Judô. Não se pode esquecer também da influência 

do Oriente na criação da contato-improvisação de Steve Paxton (2010), prática que, nas 

palavras de seu criador, “Tem muito de Aikido” (PAXTON, 2010, p. 3-4). Nesse sentido, as 

práticas orientais como yoga, artes marciais e energéticas japonesas, chinesas, indianas etc., 

encontram pontos de ressonância com práticas somáticas e de dança ocidentais, especialmente 

no que tange o trabalho profundo de atenção e observação do corpo em primeira pessoa. 

Estar disponível no momento presente e cultivar uma atenção diferente daquela atenção 

dispersa ou dividida do cotidiano depende do gradativo despir-se das expectativas, do medo, da 

esperança ou ansiedade que nos projetam no futuro, ou da culpa, do saudosismo e da nostalgia 

que nos tornam apegados ao passado. Nesse ponto, o yoga pode colaborar para a experiência 

do momento presente por meio da ideia de observar ou testemunhar o que acontece, assim como 

práticas de improvisação em dança e também modernas práticas somáticas ocidentais17 podem, 

de diferentes modos, colaborar para a abertura ao que está a acontecer, para a percepção do que 

se coloca em situação a cada momento.  

Embora a leitura sobre o yoga, quando apartada de qualquer prática, possa dar a entender 

que se trata de um caminho impossível, diversos gurus e mestres espirituais acreditam que é 

                                                           
17 A título de exemplo, menciono a Eutonia de Gerda Alexander, o Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge-
Cohen, a técnica somática e de dança desenvolvida por Klauss Vianna no Brasil, o Método de Moshé Feldenkrais. 
Essas e outras abordagens somáticas modernas operam, com ênfases e caminhos singulares, com a profunda 
tomada de consciência do que está a acontecer no momento presente do corpo. 



52 
 

possível manter práticas espirituais comprometidas onde quer que se esteja. Eles, incluindo-se 

aqui o Mestre Ravi Shankar, partem da compreensão de que a espiritualidade não está segregada 

da vida cotidiana. Acreditam que, por mais que nossos estilos de vida, em geral, nos conduzam 

cada vez mais para longe do silêncio, da contemplação, do serviço, da atenção e transformação 

de nossos próprios condicionamentos, é possível cultivar algumas práticas que podem nos 

aproximar mais de nós mesmos e, consequentemente, de quem nos cerca.  

No processo criativo de Reversa foram os exercícios meditativos e, especialmente, os 

respiratórios, dentre tantas possibilidades do yoga, que desempenharam papel fundamental. A 

respiração, principalmente, tornou-se um dos elementos chave na criação e manutenção dos 

‘estados inomináveis’ (ver item 5.2) que encontrei em meu processo criativo. 

É relevante dizer que a importância dessa simples troca gasosa, que realizamos quase 

sempre inconscientemente, foi constatada e considerada por diversos nomes desde a dança 

moderna, como nos exemplos de Martha Graham e Mary Wigman, e mesmo Rudolf Laban, 

mais explicitamente em seu livro Gymnastik und Tanz de 1926, até a dança contemporânea, 

como no contato-improvisação de Steve Paxton, para mencionar alguns. Porém, nem sempre 

se tem consciência sobre o processo respiratório e suas potencialidades na alteração dos estados 

triviais de percepção e na mudança energética direta da qualidade gestual, ainda que a 

importância dessa troca de ar entre corpo e ambiente venha recebendo atenção crescente em 

práticas de dança contemporânea e relacionadas ao campo Somático (FRALEIGH, 2015), vide 

a importância dada à respiração em abordagens somáticas como os Bartenieff Fundamentals de 

Irmgard Bartenieff ou o Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge Cohen, ou a Técnica de 

Klauss Vianna, por exemplo.  

Em meu processo criativo, os pranayamas foram essenciais em exercícios de 

improvisação, como se verá no item 4 da tese, em processos de preparação para apresentar 

Reversa, como se verá no item 5 da tese, com a composição de exercícios respiratórios e 

meditativos cotidianos. A seguir, uma apresentação geral para a melhor compreensão do 

mecanismo dos pranayamas no yoga, seguida de detalhamentos sobre a prática dos três 

principais pranayamas que compuseram minhas práticas dentro dessa pesquisa: nadi shodan 

(ou nadi shodana), bhastrika e ujjaiy. 
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3.1.1 Da importância de respirar – pranayamas 

 

Pranayamas são modos específicos de respirar descobertos pelos rishis, os antigos 

sábios indianos, que mobilizam, de diferentes modos, a energia denominada prana.  

Princípio dinâmico vital e inteligente que a tudo envolve, no macrocosmo e no 

microcosmo, nos seres animados e inanimados, em uma pessoa e em um grão de areia, o 

conceito de prana é um dos fundamentos de distintos sistemas tradicionais indianos que 

incluem a medicina ayurveda e práticas corporais performáticas, marciais e contemplativas, 

como o yoga. Enquanto o prana, palavra que vem do sânscrito, tem o sentido de força vital, 

energia primordial que anima a vida, que dá às coisas sua existência, ayama significa extensão 

ou expansão. Assim, o pranayama seria a expansão ou prolongamento do prana individual, ou 

seja, a expansão da própria vida (MAEHLER, 2012).  

Prana também pode ser traduzido como sopro vital ou mesmo como respiração, porém 

ultrapassa a materialidade do ato de respirar e diz respeito a uma circulação específica de 

energia que, por sua vez, pode ser direcionada através do ato de respirar em si, de realizar 

pranayamas. O pranayama seria, então, “[...] uma atenção dirigida para a vida orgânica, um 

conhecimento pelo ato, uma entrada calma e lúcida na própria essência da vida.” (ELIADE, 

1996, p. 61) 

De acordo com a sabedoria do yoga, cada ser humano nasce com certa reserva de prana, 

que vai se modificando em termos qualitativos e quantitativos ao longo da vida (SARASWATI, 

2009). No nível mais sutil, nós aumentamos ou reduzimos nosso prana por meio de nossos 

estados mentais, nossas ações, pensamentos, emoções e palavras. Em um nível mais visível ou 

material, nós absorvemos prana da comida e da água que ingerimos, da luz do sol que nos toca 

e do ar que respiramos. Ato crucial à nossa sobrevivência, respirar pode, então, ser uma fonte 

de energia mais potente do que se imagina, ultrapassando a simples noção científica de “trocas 

gasosas” e se tornando uma rica travessia pela consciência humana, pois, nos preceitos 

yóguicos, é o prana que conecta o corpo e a mente. Por isso, ao respirar conscientemente e 

através de técnicas específicas de pranayamas, é possível transformar padrões mentais, regular 

níveis de estresse e ansiedade e, com isso, otimizar o funcionamento do corpo. Tudo isso faz 

com que o pranayama seja então uma prática fundamental do yoga que, ao afetar a absorção e 

circulação de prana no corpo, pode propiciar grandes transformações.   
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Primeiramente, os pranayamas baseiam-se em três estágios do processo respiratório: a 

inspiração (pooraka), a expiração (rechaka) e a retenção ou suspensão da respiração 

(kumbhaka), seja com o ar dentro ou fora dos pulmões, conforme explica Saraswati (2009). As 

diferentes práticas de pranayama se configuram, assim, a partir da mudança e direcionamento 

desses três estágios respiratórios, sendo kumbhaka, a suspensão da respiração, o momento em 

que o prana é estabilizado e pode ser melhor assimilado. Por isso, em muitos textos antigos, o 

termo kumbhaka é utilizado em vez de pranayama, funcionando como uma espécie de sinônimo 

deste, como elucida Maehler (2012), ou, como aparece no Sutra II, 49 de Patañjali, conforme 

tradução de Antônio Henriques (1984, p. 191) no livro Yoga e Consciência, pranayama seria a 

própria cessação do movimento de inspiração e expiração. 

Mas cada um dos três estágios de inspiração, expiração e suspensão representa um tipo 

diferente de energia que, por sua vez, se relaciona aos três principais nadis ou canais energéticos 

que ajudam a formar o corpo prânico. A inspiração se relaciona ao nadi chamado pingala, cuja 

energia é dinâmica, solar, quente, expansiva. A expiração está relacionada ao canal energético 

ida, cuja característica é calma, lunar, fria, contida. Estes dois nadis manifestam energias 

opostas e complementares, assim como a inspiração e a expiração.  

Porém, é a retenção do ar que representa a transcendência dessa dualidade a partir da 

ativação de um terceiro e importantíssimo canal, sushumna. Esse terceiro canal se situa, na 

fisiologia mística que orienta o yoga, ao longo da coluna vertebral. Isso porque, como a retenção 

do ar melhora e estabiliza a assimilação do prana, a mente também se estabiliza juntamente a 

essa energia sutil, já que é o prana que capacita a mente (MAEHLER, 2012). Como o prana é 

mais “grosseiro” ou mais “denso” do que a mente, conforme explica Saraswati (2009), ele é 

também mais fácil de controlar (por isso o controle do corpo, a matéria mais grosseira de nossa 

existência, por meio de asanas, também é fundamental para se chegar ao prana no yoga). 

Seguindo Saraswati, “[...] quando o prana é pego, a mente inconstante também é pega.” (2009, 

p. 17), e é no exercício diário, bem orientado, cauteloso e progressivo da retenção, kumbhaka – 

que é uma prática intencional e cultivada, mas que também pode acontecer espontaneamente –

, que a mente pode repousar, se aquietar.  

Como a ativação de sushumna tem a ver com o equilíbrio dos opostos energéticos 

representados por ida e pingala, ela também tem a ver com uma ideia de equanimidade, 

fundamental ao estado meditativo no yoga, ao repouso profundo e consciente que, sabidamente, 

atua de modo relevante na redução da ansiedade.  
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Figura 2. Nadis ida, pingala e sushumna.  
Ilustração: Elisa Quintanilha. 

 

Se o prana flui em nós através das nadis, é nos vórtices de energia chamados chakras 

(representados nos círculos coloridos da figura acima) que ele é estocado e distribuído, 

formando um sistema energético que se situa em nosso corpo sutil e que não deve ser 

confundido com o sistema nervoso, que pertence ao nosso corpo físico – ainda que saibamos 

que o que acontece em um corpo se conecta e afeta o outro e vice-versa (SARASWATI, 2009). 

Isso explica a contraindicação, por exemplo, da realização de pranayamas com o estômago 

cheio, quando o prana está voltado para o processo de digestão da comida, pois embora o corpo 

prânico não seja o corpo físico, ele o auxilia em seus processos fisiológicos.  

Estando relacionados às características de cada uma das três principais nadis, cada 

pranayama pode ter a característica de sushumna, pingala ou ida, ou seja, ser equilibrante, 

energizante ou calmante. Contudo, o que a prática inicial dos pranayamas promove em geral é 

uma “limpeza” ou “desobstrução” dos nadis, de nosso corpo prânico, energético, sutil. É 
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comum que canais energéticos estejam bloqueados, o que faz com que o prana não seja 

completamente liberado pelos chakras, circulando apenas parcialmente. É desse modo que 

deixamos de usar “[...] nosso potencial completo em termos de energia, mente, consciência.” 

(SARASWATI, 2009, p. 5) Porém, por intermédio da prática dos pranayamas, uma gradual 

consciência dessa força sutil no corpo pode surgir, e direcionar a mente para tomar consciência 

das atividades sutis é o início do yoga, como aponta Saraswati (2009). 

 

3.1.1.1 Alguns aspectos estruturais da respiração 

 

Pensando os pranayamas ao nível do corpo físico, anatômico (MARIEB; WILHEM; 

MALLAT, 2014), podemos lembrar que nossos pulmões são envoltos pela caixa torácica 

(composta por tecidos e estruturas como ossos e cartilagens, músculos, tendões e ligamentos) e 

pelo diafragma, camada músculo-tendínea que separa transversalmente a caixa torácica da 

cavidade abdominal. É pela contração e o relaxamento do diafragma que se cria uma diferença 

de pressão interna que permite que os pulmões funcionem como uma espécie de fole, conforme 

figura abaixo. Além disso, cada pulmão é revestido por uma dupla membrana internamente 

lubrificada, a pleura, que reduz o atrito entre pulmão e caixa torácica no movimento 

respiratório. Estas estruturas não somente protegem os órgãos vitais, mas permitem que o 

elástico tecido pulmonar se amplie e se reduza adequadamente à medida que inspiração e 

expiração acontecem.  

 

Figura 3. Movimento do diafragma durante inspiração e expiração. 
Fonte: http/www.pixabay.com 
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De maneira resumida, o ar que chega aos pulmões entra pelas narinas ou pela boca, 

passa pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegando até os alvéolos que, por sua vez, 

realizam as trocas gasosas entre ar e sangue que circula nas veias e artérias pulmonares 

(MARIEB; WILHEM; MALLAT, 2014). Nesse processo, uma pequena cartilagem acima da 

laringe (na região da garganta), a epiglote, muito importante na prática de alguns pranayamas, 

separa a entrada de comida e água e a entrada do ar como uma espécie de tampa, de modo que 

não se inale outra coisa que não ar. Desse modo o oxigênio pode nutrir nosso corpo e o dióxido 

de carbono pode ser dispensado, retornando à atmosfera. 

O suporte muscular dado à respiração é parcialmente voluntário e involuntário. Pode 

envolver mais ativamente apenas o diafragma e os músculos intercostais (localizados entre as 

costelas) em pessoas saudáveis, ou até mesmo envolver músculos dos ombros, pescoço e 

abdômen em pessoas com dificuldades respiratórias – embora os músculos abdominais sejam 

propositadamente ativados em determinados pranayamas, bem como outros grupos musculares 

quando adicionamos os bandhas18 à respiração em práticas mais avançadas.  

Além disso, o mecanismo respiratório é regulado por controle neuroquímico, o que 

torna desnecessário nosso comando mental para que ele aconteça. É comum, portanto, que o 

processo respiratório aconteça na maior parte das vezes sem o nosso controle ou sequer sem 

nossa percepção, apesar de podermos comandá-lo, modificá-lo, ou simplesmente estarmos mais 

conscientes desse processo corporal.  

Embora possamos não estar cientes, realizamos em torno de 15 respirações completas 

por minuto quando estamos em repouso, e a alteração nos padrões respiratórios ocorre com 

frequência a depender das condições ambientais, físicas, psíquicas e emocionais de cada um. 

Estar atento às situações que alteram a respiração e aos tipos de mudança provocadas pode ser 

um exercício interessante para uma compreensão mais prática sobre a conexão entre atividade 

respiratória, atividade física, atividade psíquica, circunstâncias exteriores etc. 

Para uma melhor compreensão dos pranayamas, é importante também notar que a 

inspiração, que traz oxigênio para o corpo, é energizante, enquanto a expiração, que libera 

dióxido de carbono e vapor de água, é relaxante. Porém, Saraswati (2009) explica que é o 

                                                           
18 Bandhas são como anéis ou fechaduras no corpo que podem ser ativados separadamente ou em conjunto.  
Jalandhara bandha situa-se na garganta, uddiyana bandha no abdômen e moola bandha no assoalho pélvico. 
Quando estes três bandhas são ativados em conjunto, temos maha bandha. Swami Saraswati (2009) comenta que 
a ativação dos bandhas retém prana internamente, impedindo sua dissipação e, ao mesmo tempo, direcionando 
essa energia sutil por sushumna, o canal energético espiritual (p. 235). 
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descanso entre inspiração e expiração que nos silencia e permite que a atitude de testemunhar 

realmente se manifeste, além de gerar um estado de alerta e concentração. Assim, com a 

modificação consciente dos padrões respiratórios por meio dos pranayamas, é possível induzir 

determinados estados mentais e alterar os níveis e a qualidade de prana além de, obviamente, 

aprimorar a capacidade respiratória em nível físico. 

Respirar conscientemente, então, pode ser um primeiro passo para se adentrar a prática 

dos pranayamas, sem que seja necessário modificar o modo como respiramos. A professora de 

dança e educadora somática Sondra Fraleigh (2015, p. 10) destaca que um aspecto significante 

da respiração é justamente o fato de que esse “link automático entre carne e ar” pode ser trazido 

à consciência, pode ser testemunhado e também modificado. Mas apenas tomar consciência do 

ar entrando e saindo do corpo pelas narinas, sem impor nenhum ritmo especial, já é um início 

para um processo de relaxamento, de silenciamento e da própria prática de testemunhar o 

momento presente. Em última instância, estar consciente da respiração é estar consciente da 

própria consciência, por isso a ideia de estar consciente e de testemunhar é tão crucial quando 

falamos da respiração e da meditação no yoga. 

Contudo, a prática da respiração consciente pode ser incrementada, antes que se adentre, 

de fato, na prática dos pranayamas, pela consciência dos mecanismos da respiração. Existem 

três mecanismos básicos de respiração, de acordo com Saraswati (2009, p.156): a respiração 

abdominal ou diafragmática, a respiração peitoral ou torácica e a respiração clavicular ou nos 

ombros. A respiração diafragmática é observável em bebês, cuja respiração se resume a esse 

tipo, quando a ação do diafragma causa a expansão e a redução do ventre. Já as respirações 

torácica e clavicular, que geralmente realizamos de maneira crescente à medida que vamos 

envelhecendo, são produzidas por meio da expansão e contração da caixa torácica. Embora o 

ser humano médio utilize apenas ou mais enfaticamente os dois últimos mecanismos em seu 

processo respiratório cotidiano, Saraswati (2009, p. 156), assim como Maehle (2012, p. 159), 

explicam que é a combinação dos três mecanismos o que determina a respiração yóguica 

completa, que seria um pré-requisito para o estudo prático dos pranayamas. Mas a respiração 

diafragmática, especialmente, tem alto poder de aquietar a mente, além de ampliar a capacidade 

e eficiência respiratória daqueles que estão habituados a fazer uso apenas das respirações 

clavicular e torácica. Quando se quer começar a perceber a respiração diafragmática é 



59 
 

interessante explorá-la na posição deitada, em decúbito ventral, em shavasana19, sentindo o 

movimento abdominal e o ampliando gradativamente sem que seja necessário forçar o 

abdômen. 

No processo criativo de Reversa, essa observação cuidadosa da respiração e mesmo a 

mudança dos mecanismos da respiração – como, por exemplo, dar ênfase à respiração 

diafragmática, torácica ou clavicular – foram algumas das chaves para que meu corpo e minha 

mente se modificassem e a dança pudesse surgir a partir de uma atitude mais receptiva e da 

construção de outros estados de consciência. Por isso, quase sempre o primeiro estágio de 

minhas práticas improvisacionais era voltar a atenção para a respiração (mesmo que isso 

estivesse acompanhado de alguma outra prática, como caminhar ou levar a atenção para 

determinadas partes de meu corpo). Porém, além da atitude de respirar conscientemente e 

testemunhar a respiração e o corpo, a realização de três pranayamas foi especialmente 

enfatizada ao longo do processo criativo de Reversa – na sala de ensaio, antes, durante ou depois 

de minhas improvisações e mesmo durante o próprio solo de dança: nadi shodan, bhastrika e 

ujjayi. Cada um desses três pranayamas possui uma qualidade específica. De maneira geral, a 

respiração ujjayi é calmante, a bhastrika é energizante e o nadi shodan (ou nadi shodana) é 

equilibrante, devido ao seu poder de balancear a passagem do ar pelas duas narinas e, desse 

modo, equilibrar os canais energéticos ida e pingala. 

 

3.1.1.2 Nadi Shodan 

 

No yoga, cada narina se conecta a um canal energético ou nadi específica: ida se conecta 

à narina esquerda; pingala à narina direita. Ainda seguindo as considerações de Maehle (2012) 

e Saraswati (2009), as funções de ida envolvem percepções espaciais, artísticas, holísticas e 

intuitivas, relacionadas ao hemisfério direito do cérebro, enquanto pingala envolve faculdades 

mais analíticas, racionais, lógicas, sequenciais e lineares, relacionadas ao hemisfério esquerdo 

do cérebro. Ao passo que ida é energia lunar, mais fria e recolhida, pingala é energia solar, 

mais quente e expansiva. Desse modo, o equilíbrio da respiração nas duas narinas pode 

                                                           
19 Shavasana ou a “posição do morto”, é um asana de relaxamento do yoga no qual se permanece na posição 
deitada, com a barriga para cima (decúbito dorsal), braços esticados ao longo do corpo e ligeiramente afastados do 
tronco, pernas esticadas e ligeiramente afastadas uma da outra. 
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promover o equilíbrio das nadis ida e pingala. Esse equilíbrio está, em última instância, 

associado ao equilíbrio de nossos modos de perceber e existir, que podem ser modificados por 

meio de processos auto-regulatórios estimulados pela prática do yoga (MAEHLE, 2012, p. 45). 

A alternância dos ritmos respiratórios em cada narina ocorre naturalmente a partir de 

diferenças na obstrução ou desobstrução de cada uma ao longo do dia e da vida. Esse processo 

de alternância tem a ver tanto com fatores psicofísicos como com outros processos energéticos 

regulatórios internos. Em geral, à noite, no momento do sono, a energia de ida prevalece e 

durante o dia, no momento de atividade, a energia pingala prevalece. Ao longo do dia, essas 

energias também se alternam de acordo com demandas, hábitos, emoções, condições de saúde 

etc. Se estamos habituados a responder a tudo com agressividade ou se estamos 

demasiadamente ansiosos, impulsivos ou irritados, por exemplo, há uma ênfase ou sobrecarga 

em pingala. Por outro lado, se estamos demasiadamente recolhidos, letárgicos ou sem clareza 

mental, há uma ênfase ou sobrecarga de ida. O interessante aqui é notar que tais tendências 

energéticas estão diretamente relacionadas à capacidade respiratória em cada narina.  

O equilíbrio dessas energias pode ser alcançado, mesmo que momentaneamente, por 

meio de pranayamas que equilibram a passagem do ar nas duas narinas e, consequentemente, 

as energias ida e pingala, como no caso do pranayama nadi shodan (ou nadi shodana), o 

pranayama das narinas alternadas. Quando a dualidade ida-pingala é ultrapassada e estas 

energias encontram um equilíbrio dinâmico, ativamos e melhoramos o fluxo de uma terceira 

nadi, sushumna, e profundos e longos estados meditativos podem ser experimentados com a 

continuidade da prática.  

Conforme aprendido em diversos cursos realizados na Arte de Viver, o pranayama das 

narinas alternadas, nadi shodan, é basicamente realizado a partir do bloqueio de uma das 

narinas, enquanto expiramos e inspiramos pela narina que ficou aberta, que em seguida 

bloqueamos para expirar e inspirar pela outra narina. A respiração nessa técnica nunca deve ser 

forçada, apressada, trêmula ou cortada, mas sempre suave, silenciosa, contínua e sutil. Embora 

possa ter variações em sua forma e evolução, a depender da escola de yoga que é seguida, a 

Arte de Viver ensina a técnica do seguinte modo20: os dedos médio e indicador da mão direita 

devem permanecer juntos no meio da testa, mais ou menos entre as sobrancelhas; o polegar 

bloqueia a narina direita enquanto se expira e inspira com a esquerda, em seguida o dedo anelar 

                                                           
20 O mesmo modo de realizar a técnica descrito de modo detalhado no livro Prana and Pranayama de Swami 
Niranjanananda Saraswati (2009, p. 231-245). 
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bloqueia a narina esquerda enquanto se expira e inspira pelo outro lado, e assim sucessivamente 

(ver Nadi shodan mudra na Figura 4, a seguir). A mão esquerda deve repousar sobre a coxa ou 

joelho esquerdo com a palma da mão para cima ou posicionar-se em Chin Mudra: quando as 

pontas do polegar e do indicador se tocam e os outros três dedos permanecem estendidos, com 

a palma da mão voltada para cima (Figura 5). Segue-se alternando as narinas por tempo que 

pode variar a depender da experiência de cada praticante, da necessidade do momento (como 

de modo intuitivo fiz em meus laboratórios criativos), da disponibilidade de tempo e conforme 

orientação de um Mestre ou professor de yoga. Com a regularidade da prática, a duração da 

inspiração, expiração e retenção (com os pulmões cheios e vazios, em antar kumbhaka e bahir 

kumbhaka) pode e deve ser ampliada, respeitando-se sempre os limites naturais de cada 

praticante e uma orientação especializada. 

 

 

Figura 4. Nadi Shodan mudra. Arquivo pessoal. 

 

Figura 5. Chin mudra. Arquivo pessoal. 
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A prática deve ser realizada em posição sentada, com a coluna ereta e relaxada e as 

pernas cruzadas à frente do corpo. A posição de lótus ou padmasana pode ser utilizada, com 

uma perna dobrada por cima da outra com os peitos dos pés tocando as coxas da perna oposta 

(ou seja, com as plantas dos pés voltadas para cima). Se muito difícil, o meio lótus ou ardha 

padmasana também é uma boa opção, quando apenas uma das pernas fica por cima da outra. 

Mas a posição do diamante, vajrasana, pode ser interessante já que ela, por si mesma, alinha a 

coluna na posição vertical sem que o praticante precise se esforçar para isso, de modo que 

ombros e pescoço possam ficar mais relaxados. No entanto, como vajrasana é uma posição 

ajoelhada, ela pode causar desconforto nas pernas, principalmente para iniciantes. Por isso, uma 

orientação adequada de um Mestre ou professor de yoga é recomendada, para ponderar 

individualmente as melhores escolhas, bem como a duração de cada estágio da respiração e 

evolução da prática ao longo do tempo. 

Durante alguns laboratórios de Reversa esse pranayama colaborou para que eu estivesse 

mais inteira e presente, mais tranquila e centrada. Mas sobretudo, a prática facilitou minha 

entrada em estado meditativo, pois além de equilibrar ida e pingala e ativar sushumna, a 

alternância da respiração nas duas narinas demanda atenção plena, uma atitude de testemunhar 

a si mesmo que foi crucial para o desenvolvimento de Reversa. 

 

3.1.1.3 Bhastrika 

 

Todos os pranayamas são energizantes por promoverem uma otimização na assimilação 

e circulação do prana. No entanto, alguns pranayamas, como a bhastrika, são classificados 

como energizantes e revitalizantes por sua dinâmica mais acelerada, vigor e pela produção de 

calor que promovem, colaborando para um estado de alerta mais instantâneo21 (SARASWATI, 

2009). Por isso, esse tipo de prática geralmente é utilizado para aumentar a energia e ajudar na 

saída de estados mais letárgicos, não sendo recomendada sua prática antes de dormir. Ao longo 

do processo criativo de Reversa, a bhastrika me trazia para a atividade, me deixava mais atenta 

e centrada, com mais energia, mais “pronta” para iniciar uma improvisação caso eu chegasse 

                                                           
21 Por sua característica vigorosa, as respirações classificadas como energizantes não são, de maneira geral, 
recomendadas para hipertensos ou durante a gestação. Sobretudo na realização desse tipo de pranayama é 
importante buscar orientação de um mestre ou professor de yoga. 
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em sala de ensaio me sentindo cansada ou letárgica. Mesmo quando Reversa já tinha assumido 

seu formato atual, a bhastrika integrou, muitas vezes, meu processo de preparação para dançar. 

Embora a bhastrika seja, via de regra, uma respiração vigorosa e rápida, iniciantes ou 

praticantes de outros níveis também podem praticá-la em versões mais lentas, até que se 

habituem com a técnica ou por orientação de um Mestre ou professor de yoga. Saraswati (2009) 

orienta essa respiração, na verdade, em três velocidades: lenta, com uma respiração completa a 

cada dois segundos; média, com uma respiração a cada segundo; e rápida, com uma respiração 

a cada meio segundo. 

Existem duas versões dessa técnica, uma mais tradicional, que inclui apenas a ação do 

diafragma e de músculos abdominais e outra mais moderna, que inclui o movimento dos braços, 

que auxiliam a tornar o movimento respiratório assemelhado ao movimento de um fole. Durante 

o processo criativo de Reversa, tanto a versão tradicional, realizada especialmente junto ao 

Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena (Belo Horizonte, UFMG), como a 

moderna, transmitida na Arte de Viver, foram utilizadas. 

A técnica básica da bhastrika tradicional requer o conhecimento prévio do praticante 

acerca da respiração diafragmática ou abdominal. Consiste em um movimento respiratório mais 

vigoroso e rápido que é acompanhado pelo “empurrar e puxar” do diafragma e da musculatura 

abdominal, e que faz com que a respiração se assemelhe a um fole. Quando inspiramos, nosso 

diafragma se expande para baixo e o movimento do abdômen para fora deve ser realizado, 

permitindo o máximo de expansão dos pulmões, sobretudo em suas porções inferiores. Já na 

expiração, a expulsão do ar é realizada por intermédio do movimento do abdômen para dentro, 

acompanhado da subida natural do diafragma. Somente o abdômen se move durante a prática, 

que deve ser realizada na posição sentada, semelhantemente ao nadi shodan. Tanto a expulsão 

do ar como a inspiração devem ser voluntárias e com igual aplicação de força durante a 

bhastrika (SARASWATI, 2009, p. 273), sincronizando respiração vigorosa e movimento 

abdominal e diafragmático. 

Assim como na bhastrika tradicional, a bhastrika aprendida na Arte de Viver é realizada 

pelo nariz, porém conjugando o movimento para cima e para baixo dos braços ao movimento 

de inspiração e de expiração, como se o corpo fosse um fole puxando e liberando o ar de maneira 

vigorosa (Figura 6). Geralmente essa respiração é realizada em três ciclos de 15 a 20 repetições, 

na posição sentada (em ardha padmasana, padmasana ou vajrasana, por exemplo) e com pausa 

entre os ciclos (com as mãos repousadas sobre as coxas, palmas das mãos voltadas para cima). 
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Ou seja, inspira-se pelo nariz subindo os braços e abrindo as mãos; expira-se pelo nariz 

fechando as mãos e deixando os braços caírem na posição inicial, com os cotovelos rentes às 

laterais do tronco. No momento de descanso entre os ciclos, pode-se manter a atenção voltada 

para a respiração e tomar consciência do ritmo respiratório em repouso logo após a respiração 

vigorosa. 

 

Figura 6. Bhastrika. Arquivo pessoal. 

 

3.1.1.4 Ujjayi 

 

O ujjayi é uma respiração profunda e de característica calmante que deve ser realizada 

pelo nariz por meio de uma ligeira contração na região da garganta, mais especificamente na 

epiglote. Essa pequena estrutura cartilaginosa acima da laringe fecha a glote como uma tampa 

e impede que tanto comida como água entrem nas vias aéreas. Com uma suave contração da 

epiglote na respiração ujjayi, estreitamos a passagem do ar, o que faz com que um som peculiar 

e suave aconteça tanto na inspiração como na expiração. Um som assemelhado ao som do 

movimento do mar ou de uma concha, quando a colocamos no ouvido, ou ainda, de um ronco 

suave, acontece na região da garganta. Quando esse estreitamento na garganta gera dor, tensão, 

ou mesmo um som muito alto, isso é sinal de que se está contraindo demais a epiglote. Como 



65 
 

aponta Maehle (2012), “O som do Ujjayi deve ser audível principalmente para o praticante ou, 

em uma sala silenciosa, para quem está imediatamente ao seu lado.” (p. 225)  

Um modo mais fácil de compreender a contração da epiglote feita na respiração ujjayi 

é prestarmos atenção à respiração enquanto bocejamos ou soprarmos o ar pela boca como se 

quiséssemos embaçar o vidro de uma janela. Após experimentar essa ligeira contração da 

epiglote respirando pela boca devemos manter essa mesma contração suave respirando o tempo 

todo pelo nariz. Essa respiração pode ser realizada em diversas posições, como sentada, deitada 

ou de pé, na realização de asanas, ou mesmo quando se está em movimento, embora no início 

da prática possa ser mais fácil concentrar-se no movimento da epiglote em uma posição sentada 

confortável para o praticante. Com a continuidade da prática, os tempos de inspiração, 

expiração e retenção do ar podem e devem se ampliar, sempre se levando em consideração os 

limites naturais de cada um e as orientações de um Mestre ou professor de yoga. 

Por não se limitar a uma posição específica e ser extremamente poderosa, ujjayi, para 

mim, foi uma respiração especial durante o processo de criação de Reversa. Comumente era a 

essa prática que eu recorria quando queria me conectar com minhas sensações e fenômenos 

corporais mais sutis e, ao mesmo tempo, me “assentar” em mim e encontrar o que em meu solo 

e por meio da prática de vibração-contenção-fluxo acabei chamando de ‘estados inomináveis’ 

(ver item 5.2 da tese). A respiração ujjayi funcionou, por diversas vezes, como um dos primeiros 

movimentos de minha performance em Reversa, quando me deito para me preparar e para 

começar a dançar. A partir dessa prática, vou intuitivamente modulando respiração abdominal, 

torácica, clavicular e respiração yóguica completa, o que me situa em meu corpo, me trazendo 

para o momento presente e me conectando a vibrações internas mais sutis, cruciais à prática de 

‘vibração-contenção-fluxo’ de Carla Normagna (maiores detalhes no item 5.1.4 da tese). 

 

3.2 SAMADHIS E SUDARSHAN KRIYA YOGA®  

 

Samadhis podem ser compreendidos, de modo mais abrangente, como qualidades de 

estados de consciência típicos das meditações. Em seu livro Yoga e Consciência, Antônio 

Henriques (1990) explica que, etimologicamente, a palavra samadhi contém o prefixo verbal 

sam, que confere a ideia de “agrupamento”, a raiz dha, que indica “posição estável”, e o prefixo 

verbal a, que designa uma “orientação para o interior”. O autor explica que “samádhi aponta 
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um indivíduo completamente unido (sam) em sua totalidade, com uma concentração perfeita e 

estável (dha), no auge de sua introspecção (a).” (HENRIQUES, 1990, p. 203) Já na perspectiva 

budista, samadhi “[...] implica a unificação da mente em uma consciência estável e sem 

distrações.”, de acordo com Richard Shankman (2008, p. 4), podendo se desdobrar, pelo menos, 

em duas compreensões: uma na qual a consciência permanece focada em um único objeto e 

outra na qual há um estado de consciência mais amplo em que a mente permanece estável, 

embora consciente de um amplo leque de fenômenos que circundam um objeto específico de 

concentração da atenção.  

Tendo por base seus estudos em yoga, o Mestre Ravi Shankar (2015, p. 63), por sua 

vez, aponta que samadhi é uma palavra que pode designar diferentes estados de consciência 

experimentados durante a disciplina espiritual, estados meditativos de consciência equânime – 

o que não somente denota serenidade, mas uma ultrapassagem dos dualismos engendrados na 

percepção.  

Em sua leitura dos Yoga Sutras de Patañjali, Ravi Shankar (2015) diz existir diferentes 

qualidades ou tipos de samadhi: vitarkanugama samadhi eleva a consciência em um estado de 

permanente fluidez; vicharanugama samadhi é um estado equânime em que os pensamentos e 

experiências fluem sem trazer nenhum incômodo; anandanugama samadhi é o estado equânime 

em êxtase, em estado de bem-aventurança; asmitanugama samadhi é um estado profundo de 

meditação, no qual não se sabe nada, apenas se tem a consciência de “ser”, ou seja, a única 

consciência é “eu sou”. Há ainda um outro tipo de samadhi, quando nos fundimos com algum 

objeto de nossa percepção, como descreve o Mestre Ravi Shankar: 

 

Você está olhando para o pôr do sol, para o sol se pondo. Você está lá, o sol e 
a visão que você está tendo do sol. Em pouco tempo, você não está consciente 
de si mesmo, você está apenas consciente do sol. Você já teve essa experiência 
alguma vez? Quando você está olhando para uma montanha e se esquece 
completamente de si mesmo. Você está com o quê? Apenas com a montanha, 
os picos de neve, ou o lago, a água. Você está observando a água, apenas as 
ondas na água, só isso. Nenhum pensamento, nenhuma mente, nenhum 
intelecto, nenhum corpo, nenhuma consciência. Vocês já tiveram essa 
experiência? Isto é prakruti laya samadhi. (2015, p. 69) 

 

Esses diferentes estados de consciência, descobertos através das experiências dos 

antigos sábios, podem ser induzidos com exercícios yóguicos como os de meditação e 
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respiração. A retirada dos sentidos (visão, olfato, paladar, tato, audição) do desejo ou da sede 

por objetos – pratyahara, como apontado nos Yogasutras (1999) – é uma das técnicas de 

meditação que auxiliam nesse caminho. Como explica Ravi Shankar (2017), na meditação se 

penetra o mundo da não-ação e, como os cinco sentidos são pura ação, opera-se com uma 

espécie de retirada dos cinco sentidos do mundo exterior. Por isso, Mircea Eliade (1996, p. 45) 

adotou o neologismo “ênstase”, ao invés de “êxtase” como tradução de samadhi: pois a 

experiência enstática é suprasensorial e extra-racional, um modo de contemplação “dirigida 

para dentro”. Também, por isso, uma das formas mais difundidas de se meditar é, justamente, 

fechando os olhos.  

O ato de fechar os olhos, acompanhado de outras técnicas, pode gerar uma aproximação 

aos estados de sono sem que, no entanto, o praticante mais experiente de meditação de fato 

durma. Ainda assim, o Mestre Ravi Shankar lembra dos olhos entreabertos de Lord Shiva, uma 

das principais entidades divinas do hinduísmo, como metáfora desse lugar fronteiriço, entre o 

estado desperto e dormindo e que não é, contudo, nem o estado desperto e nem o estado 

dormindo. Para o Mestre, os olhos de Lord Shiva meditando, quase sempre representados 

ligeiramente abertos, funcionam justamente como metáfora para o próprio significado da 

experiência meditativa, que seria um lugar “entre estados”: 

 

Com os olhos fechados, você pode se perder em um mundo interior de 
fantasias ou sonhos ou adormecer. Com os olhos abertos você pode se perder 
no cenário dos panchabhutas, os cinco elementos [que formam a realidade no 
pensamento indiano]. Esse estado de olhos entreabertos é sandhya – nem 
dentro nem fora; nem acordado nem adormecido; algum lugar no meio. 
(SHANKAR, 2017, p. 67, grifo meu)22 

  

Esse estado, nem desperto, nem dormindo, é relacionado à sílaba mística OM, que 

aparece nas escrituras sagradas da Índia desde os Veda, que figuram entre os textos mais antigos 

do mundo. OM é formado pelas letras A, U e M, e cada uma se relaciona a um estado de 

consciência, de acordo com os estudos de Eliade (1996, p. 111) sobre textos tradicionais 

indianos. A letra A faria referência ao estado de vigília, ao conhecimento voltado para o 

exterior; a letra U faria referência ao estado de sonho, com o conhecimento voltado para o 

                                                           
22 No original: “With the eyes closed, you might get lost in an inner world of fantasies or dreams or you may fall 
asleep. With the eyes open you might get lost in the scenary of panchabhutas, the five elements. This eyes-crack-
open state is sandhya - neither inside nor outside; neither awake nor asleep; somewhere in between.” 
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interior; a letra M estaria relacionada ao estado profundo de sono, ao sono sem sonhos, sem 

desejos. As três letras juntas, que resultam no som OM, diriam respeito, então, a um quarto 

estado que, nas palavras de Eliade (1996), “[...] não está voltado para o exterior nem para o 

interior e nem para os dois ao mesmo tempo [...], sem dualidade (advaitam).” (p. 112), o que 

faz do OM um dos mantras mais significativos do yoga. 

Mas a busca desses estados de consciência pode ser inútil quando a sede pela experiência 

é maior que a paciência, mas também quando a letargia é maior que o entusiasmo. No fundo, a 

própria ideia de “buscar” esses estados soa, para mim, incongruente. Lembro aqui do Mestre 

Ravi Shankar, que destaca que o esforço é inútil para atingir tais estados ou samadhis. 

“Relaxamento consciente, repouso consciente.”, diz o Mestre, “Isso é abhyasa, a prática 

consciente do descanso profundo.” (2015, p. 66) Em outras palavras, como é extremamente 

difícil e geralmente contraproducente “forçar” a mente a não pensar em todas as coisas que 

desejamos ou que repelimos, o que se torna mais viável na meditação é justamente cultivar certa 

atitude em relação às impressões e pensamentos, uma atitude de não identificação, de desapego, 

de observação. Quando nos posicionamos apenas como observadores, os pensamentos então 

podem fluir mais livremente, assim como quando observamos nuvens que passam no céu. É 

através desse cultivo que, talvez, seja possível experimentar esse espaço de equanimidade, 

“entre estados”. 

Portanto, embora um pouco de esforço seja necessário para se começar a prática 

meditativa, samadhi acontece justamente quando se abandona o esforço (SHANKAR, 2017, p. 

67). Querer que algo aconteça, portanto, se torna uma forma de obstáculo à meditação. O Mestre 

Ravi Shankar ensina, então, que a mente responde melhor pelo relaxamento que pelo esforço e 

que respirar conscientemente e direcionar a respiração alimenta os estados de relaxamento que, 

por sua vez, facilitam a meditação e o samadhi, quando podemos ativar a consciência-

testemunha. A concentração, tal como a compreendemos em atividades cotidianas, não é algo 

que exatamente antecede ou gera o estado meditativo, mas é um resultado cotidiano dos estados 

meditativos, sobretudo quando a prática da meditação é constante.  

Como o esforço, na realidade, dificulta a experiência de samadhi nessa visão de 

meditação, é a própria conexão com a respiração que se torna via de passagem para conectar 

corpo e mente, dando acesso a um misto de relaxamento e centramento que pode abrir caminho 

para os samadhis.  

As correspondências entre os diferentes tipos de respiração e os estados emocionais, 
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constatadas e estudadas pelos antigos yogues, foi o que possibilitou elaborar uma série de 

práticas de respiração, os pranayamas, abordados anteriormente (ELIADE, 1996, p. 59).  

Compartilhando do conhecimento deixado pelos antigos mestres de yoga, a respiração é tomada 

por Ravi Shankar (2015) não somente como modo de acessar, mobilizar e elevar o prana, mas 

como modo principal de conectar corpo, mente e espírito em uma ação poderosa capaz de 

induzir meditações profundas. 

Como se ensina na Arte de Viver, na meditação não se quer nada, não se faz nada, não 

se é nada; ou seja, é fundamental uma atitude de abrir mão, de deixar ir que é, ao mesmo tempo, 

uma atitude de receptividade. É nesse sentido que se ensina que o esforço, o “forçar’ do 

pensamento, é ineficaz nesse tipo de prática. Mesmo quando, em certas meditações, levamos a 

atenção para algum ponto específico do corpo, do espaço ou para algum som (que pode ser um 

mantra, por exemplo), prática meditativa chamada dharana, essa condução da atenção deve ser 

feita com o menor esforço possível, de maneira relaxada. 

Contudo, há um modo específico de respirar que me aproxima, mais eficazmente, dos 

samadhis, que é o Sudarshan Kriya Yoga®, prática disseminada pelo Mestre Ravi Shankar por 

meio da Fundação Arte de Viver. Com a realização continuada da técnica – que tem uma etapa 

preparatória com pranayamas e a entoação do OM seguida do trabalho respiratório em 

velocidades alternadas –, pude visitar aspectos que variaram desde sensações físicas de 

formigamento, calor, frio, relaxamento ou mesmo de dor (que reduziram gradativamente após 

meu primeiro curso, quando já estava melhor adaptada a manter certas posturas por mais 

tempo); oscilação do pensamento em forma de imagens ou palavras, emoções, vontade de rir 

ou chorar, memórias do que já passou ou insights sobre o que deve ser feito, desejos e 

identificação com o Ego (eu quero isso ou aquilo, eu sou melhor ou pior que outros nisso ou 

naquilo) e, por fim, o repouso profundo e consciente no Ser, quando, em meio ao fluxo de 

impressões e pensamentos, é possível experimentar certa imobilidade, análoga à descrição dos 

antigos sábios sobre atman.  

No primeiro curso que realizei na Arte de Viver, em 2009, tivemos três dias de 

preparação antes de realizarmos o Sudarshan Kriya Yoga® pela primeira vez. Fizemos o “Kriya 

longo”, que, diferentemente do “Kriya de casa”, que é mais curto e pode ser feito 

individualmente, é sempre realizado em grupo e orientado por Ravi Shankar através de uma fita 

cassete, que, ao que parece, dura cerca de uma hora.  
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2009. Sentamos em vajrasana23 para realizar os pranayamas 

iniciais antes de fazer o Kriya. Minha vontade de desistir era enorme: 

mãos e pernas formigando, dor, incômodo, o calor intenso do verão 

carioca, minha mente oscilando, até algumas lágrimas que brotavam e 

que eu não sabia muito bem por qual motivo (e que insistem em chegar 

de vez em quando até hoje em minhas práticas). À medida que os 

pranayamas deram lugar ao Kriya os incômodos e a vontade de desistir 

cresciam, enquanto eu tentava me agarrar mais e mais às orientações 

que nossa instrutora dava: “mantenham-se nos ciclos, mantenham-se 

no ritmo”; “Continuem respirando, não meditem”; “Qualquer sensação, 

sentimento ou pensamento, deixem que venha e deixem que vá...”. 

Meus pensamentos, em turbilhão, giravam incontrolavelmente: 

“não sou capaz”, “não posso continuar”, “que absurdo respirar desse 

jeito por tanto tempo!”, “meu corpo dói”, “Isso nunca vai acabar?”, 

“será que eu não posso pular essa parte da respiração?” “Quem é esse 

guru?”. Foi um momento intenso e importante de resistência. Eu não 

queria perturbar o que já estava estabelecido em mim. Eu não queria 

empurrar meus próprios limites. Mesmo assim, com o suporte do grupo 

que respirava junto, da voz do Mestre na fita, e das orientações dadas, 

não interrompi a prática. Continuei respirando a despeito de todos os 

meus bloqueios, pensamentos contrários e de todas as sensações 

desagradáveis. Foi então que, inesperadamente, depois de ter perdido a 

noção do tempo e do tanto que eu já tinha respirado, eu estava oca. A 

sensação era de que o ar tinha lavado meu corpo de todas as dúvidas, 

dores e incertezas. 

 

Era um silêncio que eu nunca havia imaginado existir em mim. Eu, que acreditava não 

mais poder suportar o simples fato de permanecer sentada, agora sentia que era indiferente se 

eu tivesse que permanecer ali por mais cinco horas. Algo se transformou em mim. 

Desde lá... 

                                                           
23 Posição do Yoga em que permanecemos ajoelhados com a coluna ereta, apoiando os quadris nos calcanhares. 
(Posição do diamante) 
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… a prática da respiração me faz sentir que aquilo que me identifica em 

mim mesma (minhas características, minha história, minhas 

preocupações) se dissolve um pouquinho e pode dar lugar a um outro 

tipo de consciência.  

Minha respiração quase sempre fica próxima do imperceptível logo após 

a realização da técnica, como se o próprio ato de respirar deixasse de 

ser tão importante. Há um vazio, um gap, uma suspensão espontânea da 

respiração. A sensação é a de que se abre um espaço interno no qual 

posso me desprender, por alguns instantes que sejam, dos meus apegos, 

manias, egoísmo, obsessões, orgulho (não porque eu “forcei” esse 

desapego, mas é como se o cultivo da prática diária fosse conduzindo a 

esse estado). Nesse estado, eu posso simplesmente estar. Descansar. 

Observar.  

Naturalmente, vou abrindo mão de me preocupar com as coisas que até 

mesmo considero boas, como ter saúde ou felicidade. Quando visito esse 

espaço, esse gap, os pensamentos parecem ser muito poucos e eles me 

passam tão despretensiosamente que, algumas vezes, nem mesmo consigo 

identificá-los com muita precisão. 

   

Essa suspensão espontânea da respiração, esse gap que surge, é chamado de kevala 

kumbhaka, e surge comumente para mim quando realizo o Sudarshan Kriya® (embora isso 

possa ocorrer no cotidiano, com qualquer pessoa, sem nenhum motivo aparente, e sem que isso 

esteja relacionado a qualquer problema de saúde). Kevala kumbhaka é um momento desejado 

na prática do yoga, um ponto de quietude, um vazio no qual se pode apenas estar.  

Ao comentar Os Yogasutras de Patañjali, Carlos Eduardo Barbosa (1999, p. 67) afirma 

que “Quando cessa o movimento respiratório, após a expiração, e o ar está fora dos pulmões, 

se diz que o organismo está preenchido por um ‘sopro sutil’.”, que ocorre quando o sábio 

Patañjali diz que há “[...] algo que transcende a esfera do interno ou externo.” (Sutra II, 51), um 

espaço “entre”, como o estado meditativo retratado nos olhos entreabertos de Lord Shiva, 

lembrados por Ravi Shankar, ou o quarto estado relacionado à sílaba OM, como pontuou Mircea 
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Eliade. Em tal ponto, a quietude e a equanimidade são experimentadas e certo princípio de 

imobilidade e imutabilidade, atman, pode ser vislumbrado, mesmo que muito brevemente. É 

quando a consciência-testemunha pode ser sentida como uma consciência que permeia todas as 

coisas e que é, portanto, conectada ao mundo e não simplesmente individual. Ela é, assim, 

consciência no indivíduo e no todo, o que poderia explicar a sensação de conexão com o mundo 

ou de pertencimento relatada por tantos praticantes de meditação.   

Posso dizer, a partir de minha experiência, que a prática elaborada pelo Mestre me 

conduziu, cada vez de um modo diferente e com durações distintas, a experimentar estados 

profundos de meditação, nos quais eu apenas tinha uma consciência de “ser” – asmitanugama 

samadhi. E o que percebi, ao longo desses anos de prática, é que é possível revisitar uma 

memória de samadhi, uma memória de certos estados de consciência experimentados. De modo 

que tais estados possam ser, em alguma medida, reativados, retomando-se algo próximo a uma 

experiência prévia de dissolução, bem-aventurança, êxtase, contentamento e/ou repouso 

profundo e consciente, a depender do que se mostrou e do que se mostrar nas práticas. Não se 

trata, no entanto, de simplesmente controlar essa memória, posto que ela pode se manifestar ou 

não à medida em que cultivo as práticas. Assim, realizando pranayamas do yoga ou utilizando 

outras técnicas de meditação (por meio da entoação de mantras ou da manutenção da atenção a 

algum objeto ou parte do corpo, por exemplo) sinto que os estados meditativos acontecem de 

modo mais profundo, para mim, através de uma certa memória que tenho dos samadhis 

experimentados com o Sudarshan Kriya®, que naturalmente fazem com que “O momento 

presente não [seja] apenas um ponto, [mas que possa ser] o infinito em todas as suas dimensões, 

por todos os lados.” (SHANKAR, 2015, p. 38) 

 

3.3 MEDITAÇÃO, DANÇA, EXPERIÊNCIA 

 

A intuição sobre outras dimensões da existência e a exploração de outros níveis de 

experiência e consciência não foi exclusiva dos rishis, os antigos sábios indianos que 

presentearam a Índia e o mundo com a sabedoria do yoga, ou de ascetas, xamãs, monges, 

sacerdotes de todas as culturas que buscaram acessar uma compreensão diferente sobre a 

condição humana. Também na arte podemos detectar uma busca por contactar e explorar outros 

modos de compreender a existência, nossa percepção da realidade, nossas capacidades e mesmo 

o propósito de nossas vidas.  
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Embora o acesso a tradições orientais seja bastante popularizado na atualidade por efeito 

da globalização e do progresso tecnológico e informacional e que artistas no Ocidente venham 

buscando inspiração nestes saberes desde que o próprio Ocidente se voltou, mais enfaticamente, 

para o Oriente, é necessário lembrar que a própria arte tradicional asiática já trabalha, há 

séculos, com a relação entre criação, performance e meditação, o que elevou muitas formas de 

arte ao patamar de prática espiritual. Exemplos disso podem ser vistos no teatro Nô japonês, 

em danças tradicionais chinesas e indianas, no Kathakali (teatro tradicional indiano) e em outras 

artes clássicas orientais diretamente influenciadas, por exemplo, pelo Zen Budismo ou pelo 

Taoísmo.  

No Ocidente, há vários exemplos de artistas que estabeleceram conexões com técnicas, 

filosofias e modos ascéticos de diversas tradições espirituais, originadas não somente no 

Oriente. Ruth St Dennis articulou sua dança em torno de seu fascínio com os misticismos 

orientais e de seus estudos sobre os sistemas de pensamento orientais na primeira metade do 

século XX. Antonin Artaud teve sua concepção teatral influenciada, por exemplo, por sua 

experiência ritual com os Tarahumaras em 1936, povo nativo do México. Marina Abramovic, 

explorou a Meditação Transcendental e a comunicação não-verbal nas décadas de 1970 e 1980 

em parceria com o performer Uwe Laysiepen, e continuou tendo na meditação um de seus 

interesses de trabalho, como na performance A artista está presente, de 2010, ou em 512 Horas, 

de 2014. Maikon K, no Brasil, é um performer que se interessa, dentre outras coisas, pela 

alteração dos estados de consciência por meio de práticas corporais e rituais ancestrais, o que é 

notável em trabalhos como Corpo Ancestral (2015) e DNA de DAN (2013).  

Tais buscas e diálogos marcam um interesse artístico por algo que vá além da realidade 

por nós trivialmente e objetivamente percebida e que ajude a extrapolar os sentidos da própria 

arte e da vida. 

A compreensão da existência a partir de diversos sistemas filosóficos, religiosos e 

místicos visa, entre outras coisas, descobrir modos de acessar uma conexão do ser humano seja 

consigo mesmo, com outros seres humanos, com a natureza, com o cosmos, com o divino, com 

o inexplicável, ou com o sobre-humano. No sistema de pensamento yóguico, interessa 

estabelecer uma experiência de uma liberação do humano em prol do extra-humano, quando o 

homem se libera da instabilidade instaurada por sua própria percepção e pelo turbilhão de 

impressões que o perturbam, através da experiência em atman, o princípio estável, imóvel, 

silencioso e ilimitado que nos permeia.  
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Mas, (e mais importante para este trabalho) interessa para o yoga construir uma 

constante realização e transformação prática de si mesmo. Isto porque, ao mesmo tempo em 

que essa existência sobre-humana e o alcance da iluminação fazem parte da tradição do yoga – 

vide a relação dos yogues com práticas como a levitação, o jejum e a superação de condições 

que seriam extremamente adversas ao ser humano comum (ELIADE, 1996) – o que se mostrou 

mais relevante em meu percurso foram os exercícios, dos quais não passo de uma aprendiz,  de 

retomada da atenção cotidiana aos acontecimentos, de mudança nos estados de consciência por 

meio das respirações e meditações, e o exercício de um cuidado de mim e das relações que 

estabeleço com o mundo.  

Percebo que, hoje, apenas o estar no momento presente com a atenção plenamente 

voltada aos acontecimentos do corpo e do entorno já configura uma saída, às vezes bastante 

radical, dos estados habituais, que têm se calcado no desvio constante e compulsivo da atenção 

entre uma janela e outra dos dispositivos eletrônicos, o que alienaria, fundamentalmente, o 

indivíduo de si mesmo. Ser uma “testemunha silenciosa” de si e do mundo, como quer o Mestre 

Ravi Shankar (2015), exige, então, uma entrada em experiência, uma experiência que, como 

nos alerta Jorge Larrosa (2014), ao refletir sobre processos educacionais, seja de fato algo que 

nos toque, que nos implique, que nos aconteça. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 
2014, p. 25, grifo meu) 

 

Seguindo a visão de Larrosa, a experiência seria, então, não aquilo que se passa ou que 

acontece, mas aquilo que nos passa, que nos acontece, embora “[...] tudo o que se passa [esteja] 

organizado para que nada nos aconteça.” (2002, p. 21) Ou seja, em meio à escassez de 

experiências, há a necessidade de criar campo para que algo nos aconteça, criando e dando-se 

“tempo e espaço”, como o pensador espanhol diz.  

Na percepção de Walter Benjamin (1993), essa experiência está em declínio desde o 
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início do século XX, e em perturbador rebaixamento e escassez nos dias atuais, conforme a 

leitura de Jorge Larrosa (2014), com a qual tendo a concordar. A tal rebaixamento e escassez 

de experiência, Larrosa (2002) atribui quatro causas: (1) o excesso de informações e a lógica 

do sujeito informado e informante, sendo necessário e fundamental separar a experiência da 

informação, bem como o saber da experiência do “saber coisas através de informações”; (2) o 

excesso de opinião, que passou a ser uma espécie de imperativo, visto que o sujeito da 

informação necessariamente precisa ter opinião (supostamente original, pessoal e crítica) sobre 

todas ou quase todas as coisas; (3) a falta de tempo, que faz com que tudo se passe cada vez 

mais depressa, a partir de estímulos rasos e instantâneos dando lugar uns aos outros 

ininterruptamente, sob a forma da “[...] vivência instantânea, pontual e fragmentada.” 

(LARROSA, 2002, p. 23); (4) o excesso de trabalho, que nos torna hiperativos e ávidos por 

fazer, o que, por consequência, nos impede de parar – e justamente porque não podemos parar, 

nada nos acontece. 

O sujeito da atualidade seria então este que, estando informado, opina; mas, sobretudo, 

é o sujeito que “Quer estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio.” 

(LARROSA, 2002, p. 23). Por isso, o sujeito da experiência não é este que se informa, que 

opina, que faz, que julga, que quer, que trabalha, que pode. Para que se passe algo a este sujeito, 

é necessário que ele mesmo se torne “território de passagem”, superfície sensível em que se 

produzem e se inscrevem afetos, efeitos, marcas, vestígios (LARROSA, 2002).  

É a partir dessa ideia que Jorge Larrosa (2002) vai abordar uma receptividade, uma 

passividade que é anterior ao binômio passivo/ativo, “[...] uma passividade feita de paixão, de 

padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 

disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial.” (p. 24) Tal receptividade teria a 

ver, em minha leitura, com um permitir-se sentir, e dar-se tal permissão significa dar-se tempo 

ou, o que pode ser demasiadamente assustador, ser ridículo aos nossos próprios olhos e aos 

olhos do mundo. Seria uma operação, em última instância, que põe em questão nossa própria 

vulnerabilidade.  

Não é à toa que para o autor, é o estar “ex-posto” que permite que algo nos aconteça. 

Ou seja, o sujeito que conhece, inatingível, firme, por demais seguro de si, de sua assertividade 

e de suas presunções ou, de outro lado, o sujeito apático, que não se afeta, seriam, portanto, 

incapazes de experiência. Conclui-se disto que a abertura e, portanto, a experiência, pressupõe, 

necessariamente, uma ruptura, uma saída da certeza da verticalidade: é preciso, de algum modo, 
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“ser alcançado, tombado, derrubado”, como diz Larrosa (2002) ao evocar Heidegger em suas 

reflexões sobre a experiência. Contudo, o mundo parece se conformar justamente para que este 

espaço de ex-posição, abertura e receptividade seja cada vez mais raro, à medida em que 

estamos cada vez mais firmes em nosso apressado conhecimento advindo de nossa grande 

coleção de informações, consumindo e sendo consumidos pelo trabalho, sem tempo para 

qualquer real interrupção. 

Os lugares para os quais as práticas do yoga parecem me convocar são, justamente, 

lugares de interrupção e ruptura, espaços que crio no cotidiano e que incluem minha prática 

artística, para exercitar algum nível de abertura, de ex-posição, de uma “passividade ativa”, de 

certa vulnerabilidade. Em estado meditativo, vislumbro algo próximo ao que Larrosa fala 

enquanto criação de campo para a experiência. De modo que “[..] parar para sentir, sentir mais 

devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos 

[...]” (2002, p. 25) viram, então, mais do que palavras lidas de um livro, mas experiência. 

Na criação de um campo propício para essa disrupção, funda-se um “saber da 

experiência” que se distingue frontalmente do conhecimento científico que é generalizável e 

que, desconfiando da experiência, tantas vezes a converte em elemento do método, quando a 

experiência se converte em “experimento” (LARROSA, 2002). Não sendo seguro, linear, e nem 

destinado à acumulação de verdades objetivas, o saber da experiência se obtém “[...] no modo 

como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como 

vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece.” (LARROSA, 2002, p. 27). Sobre o 

aspecto singular e necessariamente encarnado do saber da experiência, o autor aponta que 

 

[...] é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem 
encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente 
tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 
sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 
mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética 
(um estilo). Por isso, também o saber da experiência não pode beneficiar-se 
de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da experiência de 
outro, a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada 
própria. (2002, p. 27) 

 

Há algo que, para ser acessado, necessita de um silenciamento atento e receptivo, algo 
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que estabeleça uma conexão capaz de abrir as sensações e respostas também para aquilo que 

não se sabe nomear, para o que não se pode capturar objetivamente em uma lógica 

predeterminada. Ou seja, faz-se necessário um silêncio que, para mim, é informado pelas 

experiências do yoga mas, também, pela própria experiência com a dança, quando esta é 

baseada na ativação de uma escuta sutil de si, do outro, do entorno que, por sua vez, gera estados 

de percepção distintos dos triviais e nos aproxima do campo da experiência e, portanto, da 

possibilidade de afetar e ser afetado, de ser marcado e de deixar marcas, de ser tombado e de 

tombar.  

 

3.3.1 Por que esvaziar-se para dançar? Dança Contemporânea e a Sociedade do 

desempenho 

 

Nós somos sujeitos ultra-informados, transbordantes de 
opiniões e superestimulados, mas também sujeitos 

cheios de vontade, hiperativos. (Jorge Larrosa) 
 

A hiperatividade é paradoxalmente uma forma 
extremamente passiva de fazer, que não admite mais 

nenhuma ação livre. (Byung-Chul Han) 

 

Em meio a cidades abarrotadas de carros, repletas de pessoas, imagens, produtos, 

fumaça, muros, luzes, prédios, ruídos, lixo, riqueza e pobreza, encontra-se o indivíduo da 

atualidade, em sua constante sensação de estar em dívida com o mundo, de não o acompanhar 

suficientemente, suas notícias, suas mensagens, mas, especialmente, seus afazeres. O que o 

filósofo sul coreano Byung-Chul Han (2015) elabora como excesso de positividade, nada mais 

é do que o invisível chicote que não mais se impõe claramente de fora, enquanto proibição ou 

confinamento e restrição por meio do cerceamento do corpo e dos espaços. Há agora uma 

violência do agir e do produzir (diga-se, hiper-agir e hiper-produzir) que vem, paradoxalmente, 

de nós mesmos, extrapolando o mundo administrado pensado por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer na década de 1940 e mesmo a sociedade disciplinar formulada por Michel Foucault 

na década de 1970.  
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A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, 
quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito 
tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de 
fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e 
laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade 
disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não 
se chamam mais "sujeitos da obediência", mas sujeitos de desempenho e 
produção. São empresários de si mesmos. (HAN, 2015, p. 23) 

 

Não que o mundo administrado de Adorno e Horkheimer e a sociedade disciplinar de 

Foucault tenham deixado completamente de fazer sentido, na medida em que continuamos 

pautados, ainda que de outros modos, por processos de uniformização e homogeneização, pela 

“irracionalidade do mundo racional” (ADORNO, 1982) e pela repetição do “sempre-idêntico” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985), bem como por hipervigilância, docilidade, disciplina e 

controle (FOUCAULT, 2008). Contudo, já em Deleuze ficava clara a superação da noção de 

disciplina, superação para a qual o próprio Foucault havia apontado ao perceber a ascensão de 

novos modos de comunicação e controle na contemporaneidade, tendo em vista que os espaços 

e tempos da dominação das subjetividades na sociedade industrial mudaram sensivelmente no 

capitalismo das três últimas décadas, pelo menos. Em entrevista concedida a Toni Negri em 

1990, Deleuze (1992) já mencionava que, de fato, estávamos “[...] entrando nas sociedades de 

controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação 

instantânea.” (p. 216) 

Mas o modo pelo qual tal controle se insinuou e se consolida na atualidade parece ser 

capturado de maneira mais apurada pelo filósofo sul coreano Byung-Chul Han, que oferece 

desenvolvimento à noção de “sociedade de controle” cunhada por Gilles Deleuze a partir de 

Foucault. Aqui, o “Yes, we can!”, como lembrado por Han (2015), expressa o mote do que 

denomina, então, como ‘sociedade de desempenho’. Nela, a lógica do “vencedor” adiciona algo 

inimaginável ao sujeito disciplinado da obrigação: ele não somente tem que produzir, mas pode 

produzir, e por isso não somente aceita trabalhar cada vez mais, mas precisa e “quer” trabalhar 

cada vez mais, mesmo que a ação de seu trabalho, seu processo, seu contexto e seus produtos 

não façam sentido algum para ele. O “querer” na ‘sociedade do desempenho’ é um misto 

paradoxal entre liberdade e coação em que a coação está, para nosso infortúnio, completamente 

internalizada. De modo que realizar mais e de preferência mais rápido, não importando o 

sentido do fazer na vida do próprio sujeito, ajudam a moldá-lo a partir de sua inserção em 

projetos, iniciativas e slogans motivacionais, incutindo-no na pressão do desempenho e por isso 
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no excesso do fazer, na hiperatividade, na lógica do sucesso que contém em si o seu inverso: o 

fracasso enquanto pura impotência, esgotamento.  

Vejo que um ponto importante no processo de ignição e manutenção da ‘sociedade do 

desempenho’ e da ‘massificação da positividade’, muito bem resumida pelo “Yes, we can!” 

apontado por Han (2015), é o enraizamento da sociedade no cerne da produção do excesso em 

nível material e, especialmente, imaterial. Os produtos do excesso vão além do palpável, 

encontrando seu ápice nas informações e conhecimentos que são disponibilizados 

incessantemente e se dispersam com indiferença em todas as direções, como já nos alertou o 

filósofo francês Jean Baudrillard (1990). Isso torna a instantaneidade e a pressa necessárias à 

comunicação e faz com que as imagens jamais se calem e com que uma ansiedade generalizada 

continue a se mover em inércia, levando consigo nossa atenção “multitarefas”, espalhada em 

todas as direções. Ainda seguindo o pensamento de Baudrillard (1990, p.18), o silêncio foi 

banido das telas digitais e das telas mentais pois, se não há interrupção, não há silêncio. Diz ele 

que toda essa comunicação “[...] é no fundo apenas um enredo forçado, uma ficção ininterrupta 

que nos supre o vazio [...]” (1990, p. 19). Como não podemos tolerar nosso próprio vazio 

existencial, também não podemos tolerar o próprio tédio, embora lidar com ambos possa ser 

decisivo no deslocamento da percepção, na construção da atenção profunda, no 

desenvolvimento do fazer criativo e na criação de experiência.  

Mas engana-se quem pensa que os princípios geradores, sustentadores e resultantes da 

‘sociedade do desempenho’ atingem somente o mundo do trabalho no escritório, nas clínicas, 

nos shoppings. Também ao chegar na sala de dança para ensaiar e criar, é esse paradigma de 

mundo que trazemos conosco – um mundo no qual a aceleração, a dispersão e a ansiedade do 

fazer em sua hiperatividade são características inegáveis e que às vezes surgem em nosso 

comportamento e sensações como desengajamento, esgotamento, desinteresse, letargia, apatia, 

sinalizando para nós o que potencialmente seria um fruto dessa mesma realidade, porém em 

decorrência invertida, em um perverso jogo entre sucesso e fracasso. Na dança, a sede pelo 

fazer, por hiper-agir, a hiperatividade em si mesma, tem como fundamento o mesmo misto 

paradoxal de liberdade e coação que não nos deixa parar de aceitar inúmeros projetos de uma 

só vez (não somente porque precisamos do dinheiro, quando há, mas porque precisamos 

“mostrar serviço”), que nos faz achar aceitável ou normal não dormir (pois não podemos 

“perder tempo”), que nos faz achar aceitável não ter tempo para nada fazer, ou para fazer coisas 

significativas para nós, que não sejam as tais coisas “produtivas”, “boas para o currículo”.  
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Pensando especificamente no âmbito da dança, esse querer coagido induziria, então, 

mais que o abraçar inúmeros projetos, mas o próprio hipermovimento inócuo, pertencente ao 

âmbito da demonstração vazia, na qual nenhuma experiência se estabelece, que é impotente 

porque há tempos já perdeu – ou nunca criou – o poder da escuta de si e do outro. Por isso, estar 

receptivo, paciente e honestamente vinculado ou engajado à criação de uma experiência de 

corpo e movimento, permitindo que algo de fato nos aconteça, como aponta Larrosa (2015), 

passa a ser atitude desviante.  

Nesse contexto, clamo por um silêncio, por um esvaziamento através do qual eu possa 

ouvir mais, seja a mim, aos outros, ao espaço que nos constitui e nos cerca. Clamo por um 

silêncio que se relacione a uma potência de existir, de encontrar e criar corporeidades, espaços, 

intensidades, encontros. Acredito que nesse caminho, é o não-fazer, juntamente ao fazer 

despropositado (sem finalidade), que têm força e papel fundamental enquanto ação direcionada 

à escuta e à dilatação do tempo – em detrimento, mesmo que momentâneo, da fala, da redução 

do tempo e de seu uso utilitário –, em que o esvaziar-se meditativo pode criar campo para a 

construção de um outro tipo de fazer, uma outra atenção, um outro corpo, uma outra dança.   

De fato, a pausa ou imobilidade ganhou amplitude e relevância na dança 

contemporânea, tendo sido mais explicitamente articulada como componente artístico, em 

contraste ao papel da imobilidade como “impulso primal”, que figurou na dança moderna com 

artistas como Isadora Duncan e Nijinski, como uma espécie de “[...] força generativa que 

permitia que a dança se tornasse presente.” (LEPECKI, 2001, p.1)24 Mas a pausa ou stillness, 

enquanto elemento observável em diversas obras de dança contemporânea, especialmente no 

contexto artístico norte-americano filiado à Judson Church, relaciona-se, para o professor e 

pesquisador André Lepecki (2011), a uma necessidade da dança de se colocar diante das 

ansiedades históricas, respondendo a esses momentos por meio de still acts. A small dance de 

Steve Paxton é um exemplo singular disso, pois é uma prática na qual o não-fazer impera, o 

que permite observar os pequenos movimentos e ajustes que são feitos quando estamos parados 

de pé. Instruções dadas por Paxton na década de 1970 sobre a small dance incluem o imaginar-

se quase dando um passo, mas sem executar o movimento.25  

                                                           
24 No original: “[...] a sort of generative force which allowed dance to become present.” 
25 A instrução de “imaginar, mas não fazer” pode ser encontrada em anotações de aulas de Paxton de fevereiro de 
1977, cujo trecho focado na “small dance” está transcrito em myriadicity.net/contact-improvisation/contact-
improv-as-a-way-of-moving/steve-paxton-s-1977-small-dance-guidance 
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Isto revela um trabalho que enfatiza pequenas ou micro mudanças perceptivas e 

imaginativas, mudanças tais que seriam pano de fundo ou muito pouco exploradas em outras 

práticas de movimento. Atos de paragem como este – que, obviamente, contêm em si um mundo 

de movimento – implicam em outras experiências que iniciam uma relação bastante diferente 

com a temporalidade e a expectativa. Nelas, as dinâmicas do repouso possuem qualidades 

simbólicas e expressivas que indicam, muitas vezes, atos de resistência, mais do que uma ponte 

ou um meio para que o movimento visível surja, como em Le dernier spectacle (1995) do 

coreógrafo francês Jérôme Bel, considerado por André Lepecki (2001) como um exemplo do 

modo pelo qual still acts e outros elementos podem desestabilizar pressupostos e ideologias 

profundamente incorporadas na dança, como a ideia de que só pode haver dança na fluidez do 

movimento contínuo, ininterrupto.  

Reconhecendo, então, a pausa como uma das importantes tendências da dança 

contemporânea e, ao mesmo tempo, reconhecendo a hiperatividade como uma forma 

extremamente passiva de fazer diante do sistema em que vivemos, posso dizer, então, que o 

não-fazer é potencialmente ativo. O exercício do não-fazer pode estabelecer um lugar para 

alguma prática de liberdade, ou, ao menos, um encontro mais verdadeiro com os desejos, 

quando estes podem ser um pouco menos coagidos pela lógica da ‘sociedade de desempenho’, 

como vimos junto a Han (2015) ou pelo excesso de informação, opinião, trabalho e escassez de 

tempo, como pontuou Larrosa (2014) e, por isso, pela própria escassez de experiência. O “cair 

em si” proporcionado pela meditação, em estreita relação com a respiração, funciona, para mim, 

como exercício criativo de uma certa maleabilidade, daquela abertura fundamental que permite 

que sejamos um pouco mais “território de passagem”, como diria Larrosa (2002), e um pouco 

menos um estandarte de opiniões e certezas (inclusive certezas sobre como deve ser uma 

dança).  

Tal abertura cria espaço, então, para um “sair de si”, algo próximo ao que Cassiano 

Quilici (2015) chama de “ultrapassagem da própria noção do si” e de “superação da ilusão do 

eu como entidade permanente” e que cria paralelo ao que Lepecki (2001) trata como 

desestabilização, através de still acts, de uma “fantasia ótica do sujeito”, de um sujeito que é 

fechado em uma “essência”, que é monádico ao invés de transitório. Mas as ultrapassagens, 

superações e desestabilizações da fixidez do sujeito são, para mim, norteadas por certa arte de 

existir e de se transformar que, sendo exercitada cotidianamente pelo artista, vai além de uma 

visão de técnica limitada à sala de ensaio, em sintonia com as reflexões de Quilici (2015).  
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Intuo, com isso, que uma visão menos instrumental e mais experiencial e existencial de 

práticas contemplativas como o yoga pode ser mais frutífera e até mais coerente. 

Se a meditação, como diz o Mestre Ravi Shankar, é um não-fazer, um não-querer e um 

não-ser, agarrar-se demasiadamente a uma suposta finalidade ou propósito da prática implicaria 

na perda de uma potência, que está, justamente, nessa espécie de negação. Talvez agarrar-se às 

finalidades de práticas meditativas bloqueie, inclusive, a própria experiência meditativa, já que 

a expectativa é um obstáculo à meditação. Não é que certa função para a meditação não possa 

ser pensada e elaborada na criatividade e em processos experimentais de arte. Mas considerar 

a inutilidade mais do que a utilidade da meditação é um posicionamento particular que sustento 

e que cria resistência aos processos de esmagamento da existência humana pelo excesso de 

fazer e pela própria lógica da hiperatividade e do esgotamento explicitados em Han (2015). Ou 

seja, para estar o mais aberta possível ao que uma prática como a meditação pode oferecer, é 

interessante encará-la enquanto experiência sem finalidade, mais do que enquanto ferramenta 

para algo que, imaginamos, vem depois. 

Isso faz com que se radicalize o espaço do não-fazer em sua inutilidade e com que se 

crie, também, um espaço possível para se permitir ser um Outro. Uma alteridade, compreendida 

a partir de Adorno e Horkheimer (1985), como algo que se contraponha ao “sempre-idêntico”, 

que ensaie, minimamente, algum contraste em um sistema social sustentado pela compulsão 

por identidade e identificação e, de outro lado, guiado pela supressão ou aniquilação do Outro, 

seja este interno ou externo ao “eu”. Esse Outro, sendo então desvio às regras e consensos, é 

uma alteridade para a qual se passa a olhar, alteridade que passa a ser acolhida na arte não 

somente enquanto exercício estético, mas, sobretudo, enquanto exercício de humanidade.  
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4. O CONTINUUM INTERIOR-EXTERIOR  

E O CORPO COMO TERRITÓRIO  

DE PASSAGEM E INTENSIDADES 

 
  



84 
 

 
 

 

  



85 
 

Se é preciso se tornar “território de passagem”, superfície sensível em que se produzem 

e se inscrevem afetos, efeitos, marcas e vestígios para que algo nos aconteça, para que uma 

experiência aconteça (LARROSA, 2002), então é preciso também pensar que esse trânsito, essa 

passagem, se faz através das instâncias do corpo. Esse corpo, não mais identificado na fixidez 

de um “sujeito monádico” (LEPECKI, 2001), pode então questionar sua própria composição e 

interferir no modo como se operam seus gestos e paragens. Tal questionamento tensiona, então, 

as instâncias do “dentro” e do “fora”, do perceber e do percebido, do sentir e do sentido, 

indagando ao próprio gesto seus modos de operação em relação ao que se passa no corpo – 

pensamentos, sensações, impressões, sentimentos e demais movimentos perceptíveis ou 

imperceptíveis. O visível e o invisível do corpo são, então, convidados a conversar e falam, 

sobretudo, das interações desse circuito que funciona, em diferentes modos de operação, como 

em um continuum que diz respeito, especialmente, ao que percebemos como interno e externo 

ao corpo. 

É com esse tipo de reflexão, engendrada ao longo da criação de Reversa, que chamo 

atenção ao pensamento de Rudolf Laban (1879-1958). É que esse pioneiro da dança, ao penetrar 

o universo do movimento humano em suas pesquisas, questionou também as possíveis relações 

entre movimento e estados mentais, o que, além de tê-lo feito conceituar o corpo de maneira 

holística, o fez, igualmente, considerar o movimento como um enigma, não completamente 

capturável pela linguagem verbal.  

 

4.1  O MOVIMENTO COMO ENIGMA 

 

Embora tenha trabalhado toda sua vida para fornecer à dança e ao movimento uma 

linguagem própria, clara e, muitas vezes, conceitualmente espelhada em teorias de outros 

campos artísticos, como a pintura e a música (PRESTON-DUNLOP, 1994), Rudolf Laban 

sempre retornou ao tema da insuficiência das palavras e descrições quando da tentativa de 

abordar o gesto humano em um sentido mais complexo.   

Em Choreutics (2011a), o artista e pensador austro-húngaro anuncia que: “O complexo 

sentimento que temos ao observar ou executar um movimento não pode ser descrito em 

palavras.” (p. 47), e “[...] na dança, os traços-forma e seus desdobramentos dinâmicos devem 
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falar por si mesmos.” (p. 93)26. Já em The Mastery of Movement (2011b), Laban declara que 

“Frequentemente é impossível organizar o conteúdo de uma dança em palavras, embora sempre 

se possa descrever o movimento.” (p. 3); e, mais adiante, diz que “Os desenhos visíveis da 

dança podem ser descritos em palavras mas seu significado mais profundo é verbalmente 

inexprimível.” (p. 21)27 Também no livro A vision of dynamic space (1984), Laban declara que 

“A dança e seus efeitos no espectador são uma entidade que transcende as interpretações 

verbais, embora as funções corporais e mentais usadas nela sejam perfeitamente descritíveis em 

termos de padrão espacial e ritmo, assim como a música é descrita em termos de padrão de som 

e ritmo.” (p. 48)28 

Tais declarações deixam à mostra não só a exaltação da prática do movimento e da 

dança como algo primordial, como algo que possui extraordinário valor em si e por si. 

Demonstram que, concomitante ao projeto de fornecer à dança um vocabulário próprio, também 

havia o reconhecimento de um tipo de saber que não poderia ser acessado fora da experiência 

e que tampouco poderia ser plenamente capturado pelas palavras. Trata-se de um tipo de 

conhecimento que deve ser elaborado no próprio corpo em movimento, ainda que as palavras 

possam enriquecer, inegavelmente, tal elaboração. 

Suponho que estas e outras passagens sinalizam que, para Laban, havia algo do 

movimento que escapava ao domínio do verbo, mesmo que fosse possível articular alguns de 

seus aspectos por meio das palavras. Acredita-se que este foi um dos motivos pelos quais Laban 

buscou na notação (Kinetography na Europa e Labanotation nos EUA) uma linguagem 

simbólica para o movimento – possivelmente uma tentativa de lhe dar acesso fora do reino das 

palavras. Mesmo assim, aquilo que se vê nas danças e aquilo que se sente dançando assumem, 

para além de aspectos descritíveis, mensuráveis, ou mesmo “simbolizáveis” por intermédio de 

uma notação, dimensões intangíveis. De modo que seria a própria experiência gestual, em sua 

concretude, ou, ao menos, a experiência de presenciar e observar o movimento, o que abre 

acesso aos seus sentidos múltiplos, íntimos e peculiares. Portanto, pode-se considerar que o 

projeto labaniano de capturar, elencar e explorar as qualidades intrínsecas ao movimento visível 

                                                           
26 No original: “The complex feeling we have when seeing or executing a movement cannot be described in 
words.” (p. 47); “[...] in dance, the trace-forms and their dynamic unfolding must speak for themselves.” (p. 93) 
27 No original: “It is frequently impossible to outline the content of a dance in words, although one can always 
describe the movement.” (p. 3); “The visible patterns of dance can be described in words, but its deeper meaning 
is inexpressible verbally.”  
28 No original: “Dance and its effects on spectator is an entity transcending verbal interpretations although the 
bodily and mental functions used in it are perfectly describable in terms of space pattern and rhythm, just as music 
is described in terms of sound-pattern and rhythm.”  
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estava, ao mesmo tempo, sintonizado com a própria impossibilidade de acessar o movimento 

como algo dado, apaziguado, resolvido, completamente desmistificado ou articulável em 

palavras. No pensamento de Laban, então, o movimento parece ser algo que a inteligência 

humana consegue articular apenas parcialmente em palavras. Porém, os conteúdos do 

movimento que não conseguimos explicar plenamente, nós, frequentemente, podemos sentir. 

Por essa via, o sentir do e no movimento e o pensar em termos de movimento são 

características determinantes do projeto labaniano que, por sua vez, envolvem um tipo de saber 

que, englobando o saber que se encadeia em palavras, o ultrapassa.  

Desde seu primeiro livro publicado, O Mundo do dançarino [Die Welt des Tänzers], de 

1920, Laban já intuía e identificava que um tipo diferente de saber, peculiar à construção 

gestual, estava implicado e implícito aos movimentos humanos, diretamente ligado às tensões 

geradas na percepção. Nesse primeiro texto, Laban nomeia como dance sense29 aquilo que os 

bailarinos percebem enquanto dançam, percepção esta que integra aspectos sensórios, 

emocionais e intelectuais em uma unidade, conforme tradução para o inglês do texto original 

alemão, realizada por Stefanie Sachsenmaier e Dick MacCaw (MCCAW, 2011). O que ele 

chamou como dance sense nesse texto de 1920 tem a ver com os modos como os artistas 

processam os acontecimentos a partir das inúmeras sensações e tensões que tais acontecimentos 

geram. 

Quem é capaz de transformar as impressões do ambiente em um sentimento 
físico-espiritual-mental de tensão tem aptidão para a dança. Se o dançarino 
percebe uma forma por meio da visão ou do toque, se ele ouve uma onda 
sonora, se ele pensa um pensamento, então uma tensão ou uma sequência de 
tensões surge dentro dele, a partir da qual ele tira algumas conclusões sobre a 
natureza e o caráter do fenômeno diante dele. Eu gostaria de chamar isto de 
dance sense. Hoje, essa dance sense está atrofiada porque não é praticada o 
suficiente - apenas o artista a tem, na medida em que ela entra na equação 
como um elemento que traz conhecimento para o mundo de sua vontade, de 
suas emoções e de seus pensamentos. Essa percepção de dança integra toda a 
percepção sensorial, emocional e intelectual em uma unidade. (LABAN apud 
MCCAW, 2011, p. 48) 30 

                                                           
29 Dance sense poderia ser traduzido para o português como sensação da dança, sentido da dança, percepção da 
dança, sensibilidade da dança. Preferi manter a expressão em inglês por compreender que talvez nenhuma palavra 
portuguesa possa ser compatível com o significado que Laban almejava que, em minha leitura, contém todas as 
expressões em português mencionadas, bem como todos esses significados das expressões mencionadas parecem 
estar contidos na palavra sense. 
30 No original: “Whoever can transform impressions from the environment into a physical-spiritual-mental feeling 
of tension has dance talent. If the dancer perceives a form by means of sight or touch, if he hears a sound wave, if 
he thinks a thought, then a tension or a sequence of tensions arise within him from which he draws certain 
conclusions about the nature and character of the phenomenon before him. I should like to call this dance sense. 
Today this dance sense is atrophied because it is not practised enough - only the artist has it to the degree that it 
comes into the equation as a knowledge-bringing element for the world of his will, emotions and thoughts. This 
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Laban chama atenção, aqui, para a construção de uma sensibilidade. Para a construção 

de um saber-sentir no ato de perceber-dançar. Isto faz com que, por mais que um analista do 

movimento possa dizer que certa sequência de movimentos utiliza direções dimensionais, que 

enfatiza espaço direto e tempo urgente, reste algo de não completamente capturável no 

movimento, algo de enigmático nessa relação de tensão e de “sequência de tensões” que 

englobam mais que o movimento visível, mas toda uma paisagem interna de impressões, que, 

integradas ao mundo, formariam o que o autor chamou de dance sense. 

Três décadas mais tarde, em The Mastery of Movement (2011b), primeiramente 

publicado em 1950 como The Mastery of Movement on the Stage, Laban nomeou o que os 

bailarinos experimentam enquanto dançam como “pensamento-movimento”: modos 

particulares de modular e articular um pensamento diretamente enlaçado ao fazer.31 A união 

das duas palavras, conectadas por traço, hífen, anuncia uma certa inteligência que envolve o 

pensamento não como submissão de algo a um processo de reflexão ou raciocínio lógico, mas 

que conecta movimento interior e exterior por meio de impulsos, sensibilidade direta do mover 

no mover.  

 

O pensamento-movimento pode ser considerado como uma reunião de 
impressões de acontecimentos na própria mente, para a qual falta uma 
nomenclatura. Este pensamento não serve, como o pensamento por palavras, 
de orientação para o mundo externo, mas sim à orientação perfeita do homem 
em seu mundo interior, no qual os impulsos continuamente surgem e buscam 
uma saída no fazer, no atuar e no dançar. (LABAN, 2011b, p.15)32 

  

Ou seja, o pensar-mover tem relação direta com os movimentos intuitivos de um mundo 

interior, criando um saber prático que demanda uma abertura e uma atenção aos menores 

acontecimentos que, por sua vez, encontram saídas no fazer, que, potencialmente, transformam 

novamente os impulsos. Trata-se de um pensar que se faz na ação enquanto ação, e que não é, 

portanto, o pensar categorizante, descritivo e interpretativo do intelecto, mas o pensar próprio 

                                                           
dance perception integrates the whole sensory, emotional and intellectual perception into a unit.” 
31 Pensamento-movimento foi traduzido como “pensar por movimentos” por Anna Maria Barros De Vecchi e 
Maria Sílvia Mourão Netto em Domínio do Movimento (LABAN, 1978, p. 42), livro originalmente publicado em 
1950,  e, ainda, traduzido por Launay (1997) em sua tese como “pensée motrice” (pensamento motor). 
32 No original: “Movement-thinking could be considered as a gathering of impressions of happenings in one's own 
mind, for which nomenclature is lacking. This thinking does not, as thinking in words does, serve orientation in 
external world, but rather it perfect man's orientation in his inner world in which impulses continually surge and 
seek an outlet in doing, acting and dancing.” 
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da dinâmica dos órgãos, músculos e ossos, do peso, do espaço, do fluxo e do tempo e que 

precedem ou se descolam, portanto, das cadeias interpretativas. O corpo, seguindo os tais 

impulsos que Laban evoca, não é o corpo que submete objetos à análise; “pensar em termos de 

movimento”, como diz Laban (2011b, p 17), está atrelado à existência de um saber do corpo 

que é anterior a essa submissão, como o é na consciência pré-reflexiva pensada por Merleau-

Ponty.  

O filósofo francês separa a consciência reflexiva da consciência perceptiva para 

interrogar esse modo menos tributário ao intelectualismo a partir do qual conhecemos e 

organizamos o mundo e seus fenômenos. Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty 

(2006) articula a experiência pré-reflexiva, essa que é da ordem do corpo vivido antes das 

formulações conceituais, própria da consciência perceptiva, assim como Laban evoca a lida do 

bailarino com uma espécie de não-saber, ou ao menos com um outro tipo de saber, não mais 

calcado exclusivamente pela via do intelecto (aquilo que ele chama de “pensar em palavras”). 

Aqui, a cadeia de tensões da dance sense labaniana parece se conectar com seu posterior 

“pensamento-movimento”, posto que ambos dependem da exploração de um saber-sentir que 

põe em diálogo e tensionamento a atenção, a percepção e o movimento corpóreo. 

Mas esse movimento-pensamento, percebido e experimentado por Laban, é, para mim, 

não o movimento que nega o pensamento enquanto categoria geral, mas que estabelece um 

modo distinto de pensar. O movimento-pensamento, como aponta Isabelle Launay (1997), não 

necessitaria da formalização da linguagem para existir, indicando uma experiência que acontece 

sem ser nomeada e que, por isso, é menos categorizável e mais incorporada, menos explicável 

e mais enigmática. Especulo que o modo como o pensamento labaniano cria tais diferenciações 

– entre o pensamento-movimento, que para mim tem suas raízes na ideia de dance sense, e o 

pensar por palavras – não se deu porque ele não via a possibilidade do encontro entre os dois 

modos de pensar. Ao contrário, Laban (2011b, p 17) reconhece que por muito tempo o ser 

humano foi incapaz de encontrar a conexão entre o pensamento-movimento e o pensar por 

palavras. Laban percepe que “Descrições verbais do pensamento-movimento encontraram sua 

expressão apenas no simbolismo poético.” (LABAN, 2011b, p. 17)33 e que modos de reintegrar 

o pensamento-movimento e o pensar por palavras ainda estavam por ser descobertos, 

encontrados. Na verdade, a raíz dessa diferenciação entre pensar-mover e pensar por palavras 

pode estar vinculada à reverência que Laban tinha em relação à potência do movimento como 

                                                           
33 No original: “Verbal descriptions of movement-thinking found their expression only in poetical symbolism.” 
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tal. No entanto, exaltar o movimento não pressupõe, nesse caso, desprezar a palavra, tendo em 

vista que as nomeações e terminologias são cruciais à própria elaboração de sistema labaniano 

de análise do movimento. Soma-se a isto a percepção de Laban sobre a vida humana em sua 

época, na transição entre século XIX e XX, que perdia espaço para o movimento das máquinas 

na agitação das cidades, sinalizando, para ele, uma perda fundamental no contexto da expansão 

industrial: a degradação do “saber cinético”, que seria um dos mitos constituintes de seu 

pensamento, de acordo com a pesquisadora de dança francesa Isabelle Launay (1997). 

 

4.2  A EXPERIÊNCIA PERDIDA 

 

 

Eu vi com crescente clareza como o homem será sob o domínio 
da máquina. O boi-de-aço sem alma, a locomotiva, é apenas 

um começo. Emocionante como o poder de conquista sobre o ar 
e o mar pode ser, o homem certamente terá que pagar caro por 

isso. O zumbido e tinido de milhares de rodas e correntes é 
contagiante: logo o próprio homem se tornará um zumbido de 
rodas e correntes; logo ele verá na vida, em toda a natureza, e 

em si mesmo nada mais que uma máquina, e a alma será 
esquecida. (Rudolf Laban)34 

 

O movimento foi tomado por Laban como fenômeno presente em toda a realidade, 

fenômeno transitório entre ebulição e repouso, entre mobilidade e estabilidade (LABAN, 

2011a, p. 94), como uma polaridade contendo a outra e se transformando na outra em suas 

infinitas gradações e matizes. Porém, mais que isso, o movimento teria, para ele, um sentido 

profundo enquanto possibilidade de recriação da própria vida em uma modernidade brutal. O 

retorno ao corpo e ao movimento seria, para ele, a possibilidade de retomar uma experiência 

perdida, sendo via para um reencontro humano com realidades que ultrapassam os aspectos 

meramente ou exclusivamente intelectuais e mecânicos da existência (LABAN, 2011b, p.19). 

A ideia de recriação dos sentidos da vida se daria, em Laban, por meio de uma retomada 

                                                           
34 No original: “I saw with growing clarity how man will come under the domination of the machine. The soul-
less steel-ox, the locomotive, is only a beginning. Thrilling as the power of conquest over air and sea may be, man 
will surely have to pay dearly for it. The whirring and clanking of thousands of wheels and chains is infectious: 
soon man himself will become a whirring of wheels and chains; soon he will see in life, in the whole of nature, 
and in himself nothing but a machine, and the soul will be forgotten.” (LABAN, 1975, p. 48) 
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do movimento em um sentido comunal, criativo e espiritual com sua “neo-romântica celebração 

da natureza e dos ritmos cósmicos”, como apontou Carole Kew (1999), e por meio da 

“dionisíaca” cultura festiva [festkultur], que culminou em seus movimentos ou danças corais. 

Tal retomada se ancorou, como percebeu Isabele Launay (1997), no tema do desaparecimento 

do sentido do movimento em um mundo confuso e em declínio, com a pressão da vida urbana, 

as atrocidades da Primeira Grande Guerra e a penosa realidade do trabalho industrial.  

Especialmente na primeira metade da carreira de Laban, uma das questões marcantes 

foram as mudanças causadas pelo implacável crescimento das cidades e da produção de bens 

materiais, provocadas pela Revolução Industrial.35 A transição de um movimento amplo e 

diversificado que o ser humano experimentava anteriormente no campo passava a ser um 

movimento restrito e repetitivo das cidades abarrotadas que gradativamente deixavam os modos 

artesanais de produzir para trás. Nas fábricas, era incrementada a divisão do trabalho, que estava 

relacionada à introdução da técnica de fabricação em série, que, por sua vez, exigia a 

especialização das tarefas para o aumento da produção. Afirma-se em Guinsburg (2013) que, 

“[...] segundo Adam Smith, em 1776, os operários, executando uma, duas ou três das dezoito 

operações em que se dividia o fabrico, conseguiam produzir à mão, 48000 alfinetes por dia.” 

(p. 26). Nesse processo, produzir mais implicava, no que concerne ao corpo em movimento, 

um embrutecimento e uma restrição sem precedentes.  

De maneira geral, a transição dos métodos de produção artesanais para a produção em 

série e por máquinas iniciada no século XVIII e acentuada no século XIX impulsionou 

quantitativamente a indústria ao mesmo tempo em que afetou os mais diversos aspectos da vida 

cotidiana na Europa. O ritmo da vida humana cada vez mais se adequava ao ritmo das máquinas, 

                                                           
35 Talvez essa percepção sobre o embrutecimento do trabalho (LABAN, 1975) tenha, de certo modo, colaborado 
para sua posterior filiação ao industrial Frederick C. Lawrence em busca da aplicação de uma terapêutica do 
movimento para o trabalhador através da utilização da Teoria do Esforço. Como explicitado em seu artigo, The 
rhythm of effort and recovery, a chave de sua abordagem estava justamente em encontrar o equilíbrio dinâmico 
das ações em seus Esforços, e não somente o equilíbrio entre atividade e repouso (ou na alternância entre sono e 
atividade). É esse equilíbrio mais amplo e ativo o que Laban chama de “esforço harmonizado” e que, por aumentar 
o bem-estar, melhora também a produtividade no trabalho. (LABAN, 1971, p. 55).  Com a parceria entre Laban e 
F.C. Lawrence, deu-se origem ao livro Effort, em 1947, cuja proposta é o estudo e o controle do Esforço humano 
(das qualidades do movimento) para a economia de tempo na produção industrial, mas também para o aumento do 
bem-estar e do prazer no trabalho (LABAN; LAWRENCE, 1974). Esse rumo tomado por Laban poderia ser 
entendido como contrastante em relação ao seu posicionamento inicial quanto às formas de progresso e de sua 
exaltação em relação a uma cultura festiva e artesanal pré-industrial, verificáveis especialmente em sua 
autobiografia. Essas características de seu pensamento, especialmente marcantes antes de seu exílio na Inglaterra, 
poderiam ser consideradas como incompatíveis com a conciliação entre indústria e arte do movimento por ele 
proposta na década de 1940, e necessitariam de um estudo específico para conclusões mais robustas. 
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do trabalho das fábricas e do acelerado crescimento urbano, o que dividiu os intelectuais em 

pelo menos dois grupos. O primeiro acreditava em uma espécie de conciliação entre homens e 

máquinas, entendendo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a partir da 

industrialização, como necessário ao avanço ou ao “progresso” do homem enquanto espécie. O 

segundo grupo acreditava que o desenvolvimento das máquinas era uma ameaça à natureza 

humana, algo que promovia o travamento de uma experiência significativa em prol da geração 

de riquezas para poucas pessoas. Localizamos neste segundo grupo o movimento de Artes e 

Ofícios, o Arts and Crafts, embora alguns de seus entusiastas e seguidores tenham buscado 

alternativas para a conciliação entre progresso e criatividade e para a humanização da indústria 

(como notadamente o fez o próprio Laban no pós Segunda Guerra, quando aliou-se ao industrial 

Frederick Lawrence na Inglaterra, aplicando a Teoria do Esforço para o aumento de bem-estar 

e produtividade no trabalho). 

O Arts and Crafts, movimento estético iniciado na Inglaterra da segunda metade do 

século XIX, liderado por William Morris36, defendeu um retorno ou recriação de uma 

experiência estética cotidiana a partir do fazer artesanal e criativo abrangente, frontalmente 

limitado pelos novos modos de produção industrial. Tais ideias se aproximam de modo amplo 

da percepção de Laban sobre as transformações socioculturais de sua época, conforme pontua 

o pesquisador brasileiro e comentador do trabalho de Laban, Marcus Vinícius Almeida (2012), 

especialmente no início e meados de sua carreira.  

Laban almejava o movimento em seu caráter artesanal, comunitário e celebrativo, do 

mesmo modo que o Arts and Crafts, que contagiou pensadores como Marcel Proust, Mahatma 

Gandhi e J. R. R. Tolkien e estabeleceu relações com o marxismo (ALMEIDA, 2012, p. 88), 

via no artesanato criativo uma alternativa às novas exigências da indústria em suas ações 

repetitivas, adequadas ao ritmo das máquinas e à produção em série. Diz Laban: “Lembro-me 

que nos meus primeiros sonhos artísticos, vi o desenvolvimento do trabalho mecânico e da 

indústria como um monstro que tomou conta das belas danças e atitudes maravilhosas sobre o 

corpo humano em uma mecanização sombria e dolorosa” (apud LAUNAY, 1997, p. 42)37. De 

modo que o ser humano perdeu, na percepção do autor, a própria capacidade de se mover, pois 

mover-se ao ritmo das máquinas não seria mover-se, mas agitar-se, até o ponto em que a própria 

                                                           
36 William Morris (1834-1896) foi um poeta, designer, romancista e ativista socialista inglês cujas ideias 
permearam o Arts and Crafts juntamente às ideias do escritor romântico John Ruskin (1819-1900). 
37 No original: “Je me souviens que, dans mes premiers rêves artistiques, je voyais le développement du travail 
mécanique et de l’industrie comme un monstre qui engouffrait les jolies danses et les attitudes splendides du corps 
humain dans une noire et pénible mécanisation.” 
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alma humana seria esquecida (LABAN, 1975, p. 48). Como afirma a pesquisadora francesa 

Isabele Launay (1997), em sua tese sobre Mary Wigman e Rudolf Laban, 

  

O homem moderno perdeu a capacidade de se mover: esse homem, que 
segundo Laban, não assobia mais no trabalho, não sabe dançar. Seus olhos 
estão vazios, cheios de medo, sua pele ficou esverdeada. Tendo perdido o seu 
saber cinético, este homem perdeu a sua experiência. A transformação da 
experiência do movimento em contato com novas técnicas de produção e as 
novas necessidades econômicas o forçam a sofrer os eventos externos, é 
impossível dar-lhes significado. (p. 48)38 

 

Mas a perda do saber do movimento e a “alma esquecida” por tamanho embrutecimento 

do corpo poderia ser solucionada não somente pela celebração e partilha do gesto criativo. Além 

de estar associada a essa cadeia interna de impressões, a essa “sequência de tensões” como 

vimos em sua dance sense, a visão labaniana de interioridade também está atrelada a uma ideia 

de espelhamento entre a vida cósmica e natural e o movimento humano, o que ajuda a configurar 

o componente místico de seu pensamento. Seu encanto sobre as formas cristalinas, os cristais 

que tanto inspiram a Corêutica ou Harmonia Espacial, e o modo como ele enxergava 

movimento nessas estruturas e as aproximava ao movimento humano, igualmente, informam 

sobre uma perspectiva que sempre prevê o entrelaçamento entre a vida natural (seja ela animal, 

vegetal, mineral ou atinente aos movimentos cósmicos) e a vida humana.  

Esse mundo cósmico interconectado e espelhado foi conceituado por Laban não 

somente na realidade visível, do movimento que se vê, mas também vislumbrado dentro do 

próprio corpo a partir da noção de que movimento e espaço são forças vivas e em contínua 

transição e diálogo, o que basicamente se opôs a uma visão de dança feita de posições e não de 

rastros. Ao tratar desse dinamismo interior ao homem e buscar no corpo respostas para a perda 

de um “saber-sentir” e, finalmente, para a perda da experiência, como elabora Launay (1997), 

Laban inventa, então, a Região do Silêncio. 

 

  

                                                           
38 No original: “L’homme moderne a perdu la capacité de se mouvoir: cet homme, qui selon Laban, ne siffle plus 
en travaillant, ne sait plus danser. Son regard est vide, plein de peur, son teint est devenu verdâtre. Ayant perdu 
son savoir cinétique, cet homme a perdu son expérience. La transformation de l’expérience du mouvement au 
contact de nouvelles techniques de production et de nouvelles nécessités économiques le force dès lors à subir les 
événements extérieurs, il lui est impossible de leur donner sens.” 
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4.2.1    Região do Silêncio 

 

Dentro do corpo imaginado por Laban, um mundo enigmático de forças se insinua. 

Trata-se de um mundo que faz com que experimentemos uma energia a qual dificilmente 

conseguimos dar nome, um “templo em movimento” (LABAN, 1975). 

Através de sua Região do Silêncio39 [Land of Silence], Laban aponta para um outro 

componente místico de seu pensamento, para além do identificável nas ideias de harmonia e de 

unidade com os “eternos ciclos cósmicos da natureza”, como lembra Carole Kew (1999). Há, 

então, um “reino da alma” – essa alma que se perde com o embrutecimento do corpo na 

modernidade – que é visitado com e pelo movimento. Nesse espaço, o dançarino perceberia o 

mundo de modo completamente diferente: 

 

Há uma energia por trás de todos os acontecimentos e coisas materiais para as 
quais é quase impossível encontrar um nome. Existe uma paisagem oculta e 
esquecida, a região do silêncio, o reino da alma, e em seu centro há um templo 
em movimento. No entanto, as mensagens desta região do silêncio são 
tremendamente eloquentes e nos contam em formas sempre mutantes sobre 
coisas e realidades importantes para todos nós. O que geralmente chamamos 
de dança também vem dessas regiões, e a pessoa consciente da dança é 
verdadeiramente um habitante desta terra, conscientemente e diretamente 
tirando destes tesouros inesgotáveis a força para viver. (LABAN, 1975, p. 89 
e 90) 

 

A Região do Silêncio seria um certo “reino psíquico”, como denomina Preston-Dunlop 

(2008, p. 11), ao qual Laban aparentemente teve acesso através de diversas influências, sendo 

as três principais, na visão da autora, sua experiência com o Sufismo, a partir do qual percebeu 

o poderoso efeito da dança sobre os homens (LABAN, 1975); seu envolvimento com práticas 

espirituais de segmentos da Rosa-Cruz, provavelmente iniciadas em Paris no começo do século 

XX40; e sua familiaridade com a antroposofia de Rudolf Steiner. Práticas rosa-crucianas, assim 

                                                           
39 Land of Silence é o termo original utilizado por Laban em sua autobiografia (1975) para designar essa paisagem 
esquecida no corpo. Porém, o termo é relembrado brevemente em The Mastery of Movement (2011b) como world 
of silence. Na tese de Isabelle Launay (1999), o termo é traduzido ora como “pays du silence”, ora como “région 
du silence”. Já no artigo de Marcus Vinícius Almeida (2012), o termo aparece como “mundo do silêncio” em clara 
referência à world of silence (LABAN, 2011b). Opto aqui por traduzir o termo original land of silence, e embora 
land possa ser traduzido tanto como terra, país, terreno ou região, assumo aqui o termo “região” por denotar 
simplesmente lugar, sem necessariamente remeter a um território geográfico muito específico. 
40 Preston-Dunlop (2008), considera a similaridade entre conceitos da Rosa-Cruz e aspectos do trabalho de Laban 
difíceis de ignorar, embora o hermetismo característico da irmandade torne difícil alcançar muito mais do que 
especulações. Mesmo assim, há documentos que comprovam que Laban se filiou à Ordo Templi Orientis em 1917, 
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como práticas Sufis (a exemplo, especialmente, dos giros Dervishes que impressionaram o 

jovem Laban em suas viagens da juventude pelos Balcãs), induzem algo como ‘transes’, nos 

quais pode haver uma transcendência de “limitações do espaço/tempo do presente”, como 

pontuou Preston-Dunlop (2008).  

Outras influências, além destas três, seriam a teoria do pintor russo Wassily Kandinsky, 

cujas ressonâncias no modo como Laban pensa sua própria teoria são visíveis, especialmente 

no que diz respeito a um “impulso espiritual” que encontra paralelo com o “impulso interno” 

em Laban (PRESTON-DUNLOP, 1994; 2008) e, sem dúvidas, as experiências de Laban no 

Monte Verità durante a década de 1910.  

O Monte Verità foi um local em Ascona, Suíça, que funcionou, entre 1900 e 1926, como 

sede para comunidades utópicas e eventos culturais, colocando em prática alguns dos preceitos 

que fariam parte do movimento que ficou conhecido, décadas depois, como Contracultura, 

através de ideais anárquicos, práticas espirituais, nudismo, vegetarianismo e amor livre. 

Passaram pelo Monte Verità artistas e pensadores como Carl Jung, Mary Wigman (na época 

pupila de Laban e, em seguida, uma de suas decisivas colaboradoras), Paul Klee, Rudolf 

Steiner, Isadora Duncan e Max Weber. Lá, Laban fundou, em 1913, sua Escola de Artes, que 

abrangia dança, música, pintura, escultura, jardinagem, culinária, tapeçaria e marcenaria, 

anunciando um desejo que se alinha a um pensamento de dança como modo de vida, como 

prática de si, mais do que como atividade pontual, destacada do cotidiano. Um modo de vida 

que, certamente, fazia contraponto ao que Laban viu no contexto urbano da Europa de sua 

época.  

Importante destacar, então, que no Monte Verità Laban enfaticamente passa a praticar 

a dança como arte de viver, o que implicou na definitiva acolhida do caráter místico e ritualístico 

do movimento, em conexão com paisagens internas e externas da natureza humana nesse 

contexto rural, natural e vanguardista. 

Na visão de Marcus Almeida (2012, p. 91-92), se, para Laban, o gesto da era industrial 

imbecilizava o homem, seria, então, o gesto ritualizado, celebrado e intensificado no próprio 

cotidiano que poderia recriar seus sentidos singulares. Essa ritualização, celebração e 

intensificação dos gestos no cotidiano alimentariam com suas energias ou “forças puras” a 

                                                           
no Monte Veritá, Suíça, através de Theodor Reuss, que foi um dos fundadores da ordem considerada um segmento 
rosa-cruciano. Pude apreciar tais documentos em palestra proferida pelo Professor Henrik Bogdan em Janeiro de 
2018 na Universidade de Surrey, no Reino Unido, intitulada “Adorando o sol na Montanha da Verdade: o 
envolvimento de Rudolf Laban com Theodor Reuss e O.T.O”. 
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própria Região do Silêncio que, na visão labaniana, é essa paisagem escondida e esquecida no 

corpo. As “forças puras” ou “energias pré-gestuais”, como denomina Almeida (2012), seriam 

os próprios fatores de movimento que, isoladamente, não podem configurar o gesto. Os fatores 

sempre precisam se combinar, criando, assim, uma complexidade de qualidade em infinitos 

desdobramentos dinâmicos de espaço, peso, tempo e fluxo, que serão abordados em maiores 

detalhes mais adiante.  

Considero relevante a perspectiva de Almeida no sentido da potência da ideia de que 

essa paisagem escondida no corpo está diretamente atrelada ao fazer, embora eu não tenha 

encontrado, em meu trajeto de pesquisa, maiores evidências de que são, de fato, os fatores de 

movimento as forças que, através do gesto, alimentam a Região do Silêncio. Mas é interessante 

pensar que, uma vez alimentada pela ação humana com as tais forças puras contidas nos gestos, 

a Região do Silêncio alimentaria, por sua vez, o retorno do homem ao gesto, quando este retira 

a força para viver “destes tesouros inesgotáveis”, como aludido por Laban (1975). Ou seja, a 

revitalização do ser humano pela Região do Silêncio dependeria do cultivo do gesto criativo no 

cotidiano.  

A partir desse trânsito de intensidades entre essa paisagem escondida e o gesto, Almeida 

(2012) vai mais longe e reconhece na Região do Silêncio de Laban a própria alma humana, 

aquela que foi esquecida pelo homem mecanizado e brutalizado junto aos novos modos de vida 

de sua época. Mas esta seria uma alma que “[...] é efeito dos fazeres cotidianos e não uma 

entidade metafísica.” (ALMEIDA, 2012, p. 92) Ou seja, a alma se faria no próprio gesto, com 

o corpo, pelo corpo. Ela não seria efeito, portanto, de uma força exterior desconhecida ou de 

uma divindade, o que torna a experiência criativa do corpo em movimento vital para a re-criação 

dos sentidos concretos da vida. 

Isabelle Launay (1997), por sua vez, explora um estado psíquico peculiar evocado com 

a ideia de Região do Silêncio. A pesquisadora explica que tal estado é menos tributário aos 

circuitos usuais da consciência e da memória e fala de um “estado de corpo entre acordar e 

dormir” no qual se pode operar com sua memória involuntária (LAUNAY, 1997, p. 72), o que 

certamente cria paralelo com os estados de samadhi do yoga: nem para dentro, nem para fora, 

nem acordado, nem dormindo, um outro lugar, no meio do caminho.  Launay pontua que, nesse 

estado, a lembrança da forma corporal cede espaço à memória-esquecimento das forças, das 

intensidades que já atravessaram o corpo. Ou seja, na criação do gesto no momento, na 

improvisação, é preciso o exercício do silêncio e do esquecimento para que uma outra memória, 

esta conectada à Região do Silêncio, possa existir como memória das forças. E se é preciso 
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esquecer para de fato lembrar, um terreno específico de experiência precisa ser habitado, terreno 

no qual a lembrança da forma corporal ceda lugar, portanto, ao rememorar-esquecer de 

intensidades, o que necessariamente opera com certa desestabilização de imagens e hábitos 

dominantes do corpo.  

Seguindo Launay, Annie Suquet (2006) vai, então, aproximar mais diretamente o 

pensamento de Laban aos estados de receptividade e de alteração de consciência aos quais 

tendem as técnicas orientais, por exemplo. Diz ela que “Assim como o arqueiro zen e o ator de 

teatro Nô, o improvisador segundo Laban desenvolve um estado de ‘presença-ausência’ que o 

torna permeável a fluxos sensoriais sutis [...]” (SUQUET, 2006, p. 526). Por essa via, 

improvisar teria a ver com perder um “sabido”, perder referências, perturbar-se no sentido de 

encontrar um espaço não usual de trabalho do corpo, abrindo a porta para o que Suquet chama 

de “perturbação proprioceptiva” ou “embriaguez cinestésica”, quando se torna possível 

reavivar “disposições motrizes adormecidas”. 

Com isso, traça-se um outro horizonte de experiência em Laban, experiência que 

Launay (1997), recorrendo a Walter Benjamin (que, por sua vez, influenciou as reflexões de 

Jorge Larrosa sobre o assunto), também busca refletir e problematizar.  

Walter Benjamin denuncia a perda da experiência e destaca seu empobrecimento e 

desaparecimento em meio ao embrutecimento das relações humanas, o que seria um travamento 

necessário às engrenagens da vida moderna41, assim como Laban enfatizou a dança e o 

movimento como modo de vida, muitas vezes se sobrepondo à dança como forma espetacular, 

em resposta ao modo como percebeu a perda de uma experiência primordial: a de um “saber-

sentir” e, consequentemente, a do corpo. 

Contudo, o problema da fábula do “mundo em queda”, mito constituinte do pensamento 

de Laban na visão de Isabelle Launay (1997, p. 47), é que esse mundo precisaria de um salvador. 

Isso certamente se constituiu como um dos fatores decisivos para que a resposta imaginada por 

Laban a tais mudanças tenha sido apropriada e utilizada para fins da ideologia político-

partidária da Alemanha da década de 1930, por meio da transformação de seus movimentos 

                                                           
41 O autor faz esse movimento reflexivo nos textos:  “Experiência”, em que questiona o saber dogmático do adulto 
em detrimento da ingenuidade juvenil, afirmando que a experiência não é sinônimo de acúmulo de conhecimento 
ou anos de vida; “Experiência e pobreza” (2012), em que constata a perda da experiência a partir da escassez de 
contato humano através da vida compartilhada em comunidade, bem como já destaca a morte do narrador, ideia 
mais enfaticamente desenvolvida no texto “O narrador”(1993), em que reflete sobre a dificuldade crescente e 
generalizada de se intercambiar experiências a partir de mudanças ocorridas especialmente a partir da Primeira 
Grande Guerra Mundial.  
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corais em “danças comunitárias” [gemeinschaftstanz] nos primeiros anos do Terceiro Reich. A 

mesma cultura festiva [festkultur], associada à prática criativa e comunal de seus movimentos 

corais, acabou, desse modo, sendo absorvida pelo partido nacional-socialista, entre 1933 e 

1936, criando bases para a dança alemã que ascendia sob a ideologia nazista, sem que Laban 

tivesse deixado qualquer indício de resistência ao regime.  

Na visão de Marion Kant (2002), tal acontecimento está intimamente relacionado ao 

profundo interesse de Laban pelo ocultismo rosacruciano, o que fez com que, para a autora, 

Laban tivesse almejado que sua dança fosse uma “religião secreta”, fazendo com que sua teoria 

e seus atos tivessem sido embebidos “[...] em um aparato de misticismo, segredo, 

irracionalidade e política reacionária” (p. 60). Não obstante, o ministro da propaganda nazista, 

Joseph Goebbles, escreveu o seguinte sobre o banimento da coreografia Of the Spring Wind 

and the New Joy, que Laban criou como parte das atividades de abertura dos Jogos Olímpicos 

de 1936, e que foi o estopim para sua saída definitiva da Alemanha: “[...] livremente baseada 

em Nietzsche, uma peça ruim, forjada e afetada. Eu proíbo muito disso. É tudo tão intelectual. 

Eu não gosto disso.”, e prossegue dizendo que o trabalho de Laban “[...] anda por aí vestido 

com nossas roupas e não tem nada a ver conosco.” (apud KEW, 1999, p. 81)42 

Diferentemente de Marion Kant (2002), Isabelle Launay (1997) percebe, na verdade, 

uma oscilação entre duas tendências distintas envolvendo o misticismo no pensamento e nas 

escolhas de Laban: 

 

Uma [tendência] leva ao despertar, a um misticismo frutífero, a uma tomada 
real de risco de arrebatar, imaginar, acordar do presente adormecido dentro de 
uma fantasmagoria ilusória. Ela é um impulso motor para inventar algo novo. 
Esta é a base para a dança genuína da modernidade, uma dança capaz de 
revelar isso a si mesma. Esta dança existe apesar de si mesma, de uma crítica 
radical de estados corporais presentes. A outra tendência leva a um misticismo 
nostálgico e reacionário. Ela transforma uma grande experiência em ideal 
messiânico. (p. 55)43 

 

                                                           
42 No original: “[...] freely based on Nietzsche, a bad, contrived and affected piece. I forbid much of it. It is all so 
intellectual. I do not like that. It goes around dressed in our clothes and has nothing whatever to do with us.” 
43 No original: “L’une mène au réveil, à un mysticisme fécond, à une véritable prise de risque pour arracher, 
imaginer, réveiller le présent endormi dans une illusoire fantasmagorie. Elle est un élan moteur pour inventer du 
nouveau. Il s’agit ici de fonder une véritable danse de la modernité, une danse capable de révéler le présent à lui-
même. Cette danse existerait malgré elle, à partir d’une critique radicale des états de corps présents. L’autre 
tendance mène à un mysticisme nostalgique et réactionnaire. Elle transforme un idéal d’expérience en idéal 
messianique.” 
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Muito embora o tema do envolvimento de Laban com o nazismo não seja exatamente o 

foco da pesquisa e que esse tema, tampouco, seja assunto pacificado, tendo em vista a falta de 

documentos históricos mais substanciais que possam comprovar as reais intenções de Laban 

nesse período, acredito ser necessário, ao menos, manter a curiosidade sobre como práticas 

artísticas libertárias puderam e podem ser cooptadas por regimes supremacistas, fascistas ou 

autoritários.44 De modo que estar ciente do envolvimento histórico da dança com o Terceiro 

Reich possa promover um cuidado especial e atualizado na distinção entre a recuperação de 

uma experiência perdida e a invenção de um “saber de experiência”, que nas palavras de Larrosa 

(2002, p. 27) é “[...] um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal.”, e, como tal, 

irrepetível. Especialmente nos dias de hoje, quando vemos tendências autoritárias se 

fortalecendo e se anunciando nacional e internacionalmente, muitas vezes apoiadas não 

somente por líderes de Estado, mas pela própria população, faz-se importante sinalizar nuances 

e limiares éticos também na prática artística, que nunca está, por sua vez, imune às armadilhas 

geradas pelas circunstâncias sociopolíticas.   

Mesmo que se reconheça o empobrecimento e a perda da experiência – que entendo ser 

ainda tema vigente em nossos dias, embora com outras variantes, diferentes das da época em 

que Laban viveu, cujos corpos eram oprimidos pela ascensão industrial –, não podemos permitir 

que um projeto de reconstrução desta experiência se alinhe novamente a um “ideal messiânico”, 

conforme expressão utilizada por Launay, posto que este ideal flerta perigosamente com a 

tirania, o autoritarismo e a barbárie. A meu ver, a invenção da experiência apenas pode ser 

potente na medida de sua própria provisoriedade e singularidade, sendo cada resposta singular 

dada a este processo de perda da experiência não uma solução definitiva – na qual tampouco 

acredito –, mas apenas um modo de com ele lidar.  

Por isso, embora eu reconheça que o percurso de Laban tenha sido, especialmente e 

enfaticamente na ascensão do nazismo, eticamente problemático e contraditório, reconheço 

igualmente a possibilidade de destacar o que há de marcante e interessante em seu pensamento 

                                                           
44 Como modo de colaborar com aqueles que se interessam em desdobrar as discussões sobre o tema, deixo aqui 
algumas pesquisas já realizadas e que apresentam diferentes perspectivas acerca do assunto: MORAES, Juliana. 
Laban no século XXI: Revisões necessárias. Conceição, Campinas, SP, v. 2, n. 2, p. 105-118, jul./dez. 2013; 
DICKSON, Christine. Dance Under the Swastika: Rudolf von Laban's Influence on Nazi Power. International 
Journal of Undergraduate Research and Creative Activities: Vol. 8, Article 7, 2016.; KEW, Carole. From Weimar 
Movement Choir to Nazi Community Dance: The Rise and Fall of Rudolf Laban's "Festkultur". Dance Research: 
The Journal of the Society for Dance Research. Vol. 17, No. 2 (Winter, 1999), pp. 73-96; KANT, Marion. Laban’s 
secret religion. In: BURT, Ramsay; FOSTER, Susan Leigh (org.) Discourses in dance. 2nd ed. London: Laban 
Centre, 2002. v.1. KANT, Marion; KARINA, Lilian. Hitler’s dancers: German modern dance and the Third Reich. 
New York and Oxford: Berghahn Books, 2004. 
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dentro de minha pesquisa e, possivelmente, para danças dos dias atuais. Para ele, a tal 

experiência perdida e empobrecida da modernidade estava estreitamente relacionada à perda do 

gesto, o que põe o corpo e suas potencialidades no foco do problema. E compreender que no 

corpo se encontram as chaves para pensar a invenção da experiência e daquele “saber de 

experiência” anunciado por Larrosa (2002) é crucial para a própria criação de Reversa. Tal 

invenção pode ser engendrada junto às noções que dão forma à Teoria do Esforço de Laban, 

cujo escopo central, em minha visão, é o estudo das qualidades do corpo em relação – em 

relação consigo e com o mundo. 

 

4.3  TEORIA DO ESFORÇO  

 

O esforço é a mais sutil e, ao mesmo tempo, mais enigmática 
manifestação da vida. (Rudolf Laban) 

 

A Teoria do Esforço, primeiramente chamada de Eukinética por Laban, juntamente ao 

estudo das Harmonias Espaciais (primeiramente Corêutica), configuram o que Laban chamou 

de Coreologia que, em suas palavras, é “um tipo de gramática ou sintaxe da linguagem do 

movimento” (2011a, p. viii). No entanto, devemos entender os princípios propostos por Laban 

como algo que vai muito além disso, visto que a Coreologia não trata somente das formas 

externas do movimento, mas também de seu conteúdo mental e emocional. Laban (2011a, p. 

viii) se baseia na crença de que “[...] movimento e emoção, forma e conteúdo, corpo e mente 

são uma unidade inseparável.” Portanto, o movimento visível em sua forma, direções e 

qualidades dinâmicas não esgotam sua complexidade, sua conexão com um mundo de tensões 

e impulsos, conexão que é tema central da Teoria do Esforço.  

Há uma cadeia complexa de eventos que envolvem o surgimento e o desenvolvimento 

do movimento humano, algo difícil de ser explicado em termos puramente físicos ou mesmo 

psicológicos (LABAN, 2011b). Assim, Laban considerou a existência de um movimento 

interior que seria ponto de origem do movimento corporal visível ou audível, de modo que, para 

ele, Esforço é a função interna que origina cada movimento (2011b, p. 20), mas que, como 

veremos adiante, acaba sendo não somente ponto de origem, mas de manutenção, sobreposição 

e complexidade entre exterioridade e interioridade. Tal interioridade, que aparece nos escritos 

labanianos ora como vida ou mundo interior, como movimento interno, tensão interna ou 
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paisagem interna, ou ainda, esforço, impulso ou atitude interna, é tema recorrente e intimamente 

relacionado ao movimento externo, que nem sempre ocorre como decisão deliberada e atrelada 

a parâmetros mais óbvios de causalidade. O movimento pode tanto acontecer por meio de uma 

deliberação consciente como através de uma reação não plenamente deliberada, ou ainda, “[...] 

sem qualquer contribuição de uma vontade consciente.” (LABAN, 2011b, p. 20)  

 Sobre tamanha complexidade, Laban (2011b) considera que 

 

A espantosa estrutura do corpo e as incríveis ações que ele pode realizar são 
alguns dos maiores milagres da existência. Cada fase do movimento, cada 
pequena transferência de peso, cada gesto de qualquer parte do corpo revela 
alguma característica de nossa vida interior. Cada movimento origina-se de 
uma excitação interna dos nervos, causada tanto por uma impressão de sentido 
imediato, como por uma cadeia complicada de impressões sensoriais 
anteriormente experimentadas e armazenadas na memória. Esta excitação 
resulta em um esforço interno voluntário ou involuntário, ou impulso para se 
mover. (p. 19, grifo meu)45 

 

Tal esforço interno, ou impulso para se mover, podendo ser mais ou menos voluntário, 

ajuda a configurar algo crucial à Teoria do Esforço: uma ‘participação interna’ no movimento 

que, como veremos, informa de modo complexo suas infinitas qualidades tensionais e 

dinâmicas.  Para tratar de tal ‘participação interna’, Laban utiliza os termos impulse/impulso e 

inner impulse/impulso interno algumas vezes em Domínio do Movimento (1978) e na versão 

inglesa The Mastery of Movement (2011b) como sinônimo de Esforço. Esse termo, que passou 

a ser utilizado durante a Segunda Guerra, criou uma espécie de correspondência ao termo 

alemão antrieb, anteriormente utilizado pelo autor (MALETIC, 1987; BARTENIEFF, 2002; 

RENGEL, 2003; FERNANDES, 2006), embora a simples tradução dos termos Effort e antrieb 

não pareça corroborar, à primeira vista, para uma aproximação exata de sentidos.  

Antrieb é uma palavra alemã de difícil tradução, de sentido variável a depender do 

contexto, mas que pode significar impulso, acionamento, pulsão ou ímpeto, e que aparece na 

obra de Vera Maletic (1987), autora alemã que foi uma das alunas de Laban, traduzida como 

inner impulse, impulso interno. O mesmo ocorre na leitura de outra importante discípula de 

                                                           
45 No original: “The astonishing structure of the body and the amazing actions it can perform are some of the 
greatest miracles of existence. Each phase of movement, every small transference of weight, every single gesture 
of any part of the body reveals some feature of our inner life. Each Movement originates from an inner excitement 
of the nerves, caused either by an immediate sense impression, or by a complicated chain of formerly experience 
sense impressions stored in the memory. This excitement results in the voluntary or involuntary inner effort or 
impulse to move.” 
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Laban, Irmgard Bartenieff (2002), sobre o termo: “As atitudes em relação aos fatores de 

movimento ele [Laban] chamou de antrieb em alemão, uma combinação de an (sobre) e trieb 

(pulsão), representando o desejo do organismo de se tornar conhecido.” (2002, p. 51)46 A 

tradução de antrieb como impulso interno também foi corroborada em conversa informal com 

Stefanie Sachsenmaier (Londres, Novembro de 2017), pesquisadora de dança alemã que 

colaborou na tradução de trechos de textos antigos de Laban no livro The Laban Sourcebook 

(MCCOW, 2011).  

Assim, embora tenha utilizado o termo Effort/Esforço no livro The Mastery of 

Movement on the Stage, originalmente publicado em 1950, Laban o define como “função 

interior que dá origem ao movimento”, como “aspecto interior que é o ponto de origem do 

movimento humano” (1978, p. 51), se aproximando do sentido original de antrieb. O autor 

aborda também, como já vimos, o “esforço interno, voluntário ou involuntário, ou impulso 

para o movimento” como uma “excitação interna dos nervos, provocada tanto por uma 

impressão sensorial imediata quanto por uma complexa cadeia de impressões sensoriais 

previamente experimentadas e arquivadas na memória” (1978, p. 49). Disso, podemos concluir 

que o Esforço não está somente relacionado a uma qualidade de movimento identificável 

quando observamos alguém se mover, resumível a uma fisicalidade “pura” ou ao aspecto mais 

“mecânico” do movimento. Esforço tem a ver, primordialmente, com o estudo do processo 

mesmo através do qual o ser humano gesta e gerencia suas experiências, impressões, projeções 

e tensões passadas, presentes e futuras e conecta, de modo mais ou menos consciente, tais 

acontecimentos à sua própria organização corporal, em suas nuances e intensidades. 

 

4.3.1    Atitudes e impulsos: continuum interior-exterior 

 

À primeira vista, a palavra impulso pode nos fazer associar o movimento humano a uma 

força física aplicada que desencadeia e “bombeia” o deslocamento do corpo. De fato, o termo 

também era entendido por Laban, como explicitado em seu livro de 1926, Choreographie, como 

"[...] um movimento que começa a partir do centro do corpo, o centro do movimento, e que tem 

principalmente um caráter de impulsão.”47 (apud MALETIC, 1986, p. 96), ou seja, há uma força 

                                                           
46 No original: “The attitudes toward the motion factors he called in German antrieb, a combination of an (on) and 
trieb (drive), representing the organism's urge to make itself known.” 

47 No original: "[...] a movement starting from the middle of the body, the centre of movement, and has mostly a 
thrust-like character.” 
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geradora do movimento que surge desde o centro e ganha a periferia do corpo. Dentro dos 

Estudos Coreológicos, elaborados e transmitidos especialmente na Inglaterra, no atual Trinity 

Laban Conservatoire of Music and Dance, o conceito de Impulso figura dentro do estudo de 

Dinâmica (do qual a Teoria do Esforço é parte) como a aplicação de uma força que acentua o 

início do percurso do movimento, este não necessariamente originado no centro do corpo, que 

em seguida decresce em força e velocidade48. Entretanto, considero aqui a possibilidade de 

haver ao menos duas formas de compreender impulso, já que a mesma palavra aparece nos 

escritos labanianos com dois sentidos distintos, conforme vimos anteriormente.  

Ao que intuía Laban, a qualquer qualidade gestual estaria atribuído um impulso, ou seja, 

uma origem interna, esforço interno ou atitude interna de Esforço, que seria justamente esse 

movimento interno que não só faz parte da geração do movimento, mas de sua manutenção e 

transformação. A partir disso, é possível compreender o impulso não como uma força músculo-

esquelética que dispara e acentua o movimento, seja ele originado ou não no centro do corpo, 

mas como um conjunto de tensões psicofísicas de todo tipo que, de algum modo, se põem em 

relação íntima com o movimento tornado visível. É a esta definição de impulso, que tenho 

preferido chamar de impulso interno, em referência a antrieb, que gostaria de me ater. 

Mas esse impulso interno se elabora em uma “geografia de relações”, como afirma 

Laurence Louppe (2012, p. 103) e, portanto, não teria uma “existência interna isolada”, como 

elucida Ciane Fernandes (2015, p. 88). A utilização mais recente da expressão “pulsão 

espacial”, em referência a antrieb, foi justamente o modo pelo qual Fernandes (2015) buscou 

enfatizar esse impulso como relação. 

 Louppe também sinaliza que o corpo, para Laban e seus seguidores, “[...] elabora-se a 

partir de um impulso interior (inner impulse) que visa exteriorizar e, de seguida, simbolizar 

uma relação.”, e que, no entanto  

 

Não se deve [...] assumir que a relação interior-exterior se resumiria a um 
processo de exteriorização dos conteúdos ocultos do ‘eu’. Na dança, o ‘eu’ 
circula. É, de fato, ao mesmo tempo objeto e ator dessa circulação relacional. 
Os quatro fatores enunciados por Laban [peso, tempo, espaço e fluxo] são de 
alguma forma as ‘chaves’ dessa circulação. (2012, p. 103)  

                                                           
48 Essa concepção de impulso é ensinada e aprendida no Trinity Laban, conforme me explicou Alison Curtis-Jones 
em workshop conduzido por ela, do qual participei em outubro de 2017, embora o pesquisador britânico Dick 
McCaw, editor do livro The Laban Sourcebook (2011), tenha retomado a ideia de uma energia que sai do centro 
do corpo, em conversa informal na Biblioteca Britânica em novembro de 2017. 



104 
 

 

Junto a essa importante ponderação da crítica e historiadora da dança francesa, destaco 

que a exploração desse impulso ganha mais em complexidade quanto menos o fixamos a uma 

ideia óbvia de correspondência entre um dentro e um fora, especialmente quando o segundo é 

simplesmente subjugado ao primeiro. Deriva disso que, se o impulso não se reduz àquilo que 

simplesmente se revela desde um “dentro”, mas se expande enquanto conexão dialógica 

impregnada das alteridades e complexidades próprias de um corpo que tanto doa quanto recebe, 

que tanto age como é agido, que tanto vê como é visto, que tanto toca como é tocado – como 

elucida Merleau-Ponty (2006) através da ideia de corpo reflexivo –, permitindo circular 

diferentes energias e com elas tecer seus gestos, podemos também dizer que uma compreensão 

redutora da ideia de impulso interno não satisfaz, ao menos não no contexto do processo criativo 

de Reversa e de sua articulação conceitual.  

Interessa, nesse sentido, ir além de uma compreensão “psicologizante”  ou romantizada 

da própria ideia de impulso interno e, consequentemente, da própria ideia de expressão na 

dança, compreensão esta que se ateria meramente ao representar ou demonstrar nos 

movimentos o que se pensa ou sente, ou a exteriorizar, como diz Laurence Louppe (2012), os 

“conteúdos ocultos do ‘eu’”. A esse respeito, o pensamento de Michel Bernard (2006) traz 

importantes contribuições, já que o filósofo aponta, em artigo especialmente destinado a refletir 

sobre  paradigmas constituintes da improvisação em dança, para o perigo de alimentarmos o 

mito de que há um ser escondido e imprevisível no sujeito que de repente se liberta ao 

improvisar, em toda a sua espontaneidade, em um ato puramente criativo e destacado de 

quaisquer condicionamentos.  

Há três grandes efeitos do que Bernard chama de “mito da espontaneidade originária”, 

que é alimentado por uma certa ideia de improvisação. O primeiro é o de legitimar a ideia de 

que há uma liberdade pura, uma autonomia de um poder individual que alimenta o apagamento 

do poder que os sistemas e instituições têm sobre os indivíduos. O segundo efeito é o de 

promover a crença em uma criatividade que funda o eu, o que camuflaria o próprio trabalho de 

codificação, sistematização e formalização também concernentes aos processos 

improvisacionais em dança. O terceiro efeito, que é o mais prejudicial do ponto de vista do 

filósofo francês, é o de postular uma coincidência do sujeito consigo mesmo, de postular “[...] 

uma identidade primordial revelada numa presença instantânea e de anular ou apagar assim a 

différance que habita a alteridade originária que move nosso sentir.” (BERNARD, 2006, p. 
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130)49  

Esse necessário contraponto realizado por Michel Bernard destaca, desse modo, que no 

cerne do gesto criativo há o confronto e a lida com restrições objetivas e mutáveis que tornam 

a alteridade do sentir incontornável. Ou seja, é a partir do reconhecimento das restrições e 

condicionamentos e, ao mesmo tempo, de nossa capacidade inventiva, na fricção desses 

âmbitos e em suas nuances, que estaremos mais conscientes de que buscar a conexão entre 

movimento interno e externo não significa libertar uma verdade que há dentro de si e que estava 

escondida ou, tampouco, revelar os tais “conteúdos ocultos do ‘eu’”.  

Isso nos remete ao jargão de que “a dança expressa o que vem de dentro”, que teria suas 

raízes nas fases romântica e expressionista dessa arte, na perspectiva de Heloisa Domenici 

(2010) em artigo que discute a relação entre dança e educação somática. E, embora Laban tenha 

ele mesmo sido figura decisiva no estabelecimento da dança expressionista alemã ou dança de 

expressão [ausdruckstanz], acredito que sua teoria vai além dessas relações mais óbvias entre 

interioridade e exterioridade.  

Laban pensou o corpo em movimento como uma espécie de continuum entre movimento 

interior e exterior, em correspondência direta mas não necessariamente óbvia ou isenta de 

tensões e transformações. Atentemos para alguns indícios que apontam para tal complexidade 

nas palavras do próprio autor. Em um de seus artigos não publicados, intitulado Esforço50, 

Laban estabeleceu que “O esforço mental e o corporal não se alternam, mas se sobrepõem e até 

se misturam um no outro. Esta é uma das características mais importantes do esforço.” (s.d., 

arquivo L/E/5/11, p.1)51 Já em outro de seus textos52, em que Laban refletia sobre esforço e 

recuperação enquanto processo terapêutico de movimento, discute-se não somente a 

inseparabilidade corpo-mente (sendo corpo e mente conectados por um “canal”), mas a 

interferência que uma esfera imprime na outra. Como exemplo, Laban aponta que não somente 

o movimento interno interfere no movimento visível (mente influenciando o corpo), como o 

movimento visível interfere na atitude interna, na mente, através desse canal conectivo corpo-

mente. Ou seja, a atitude externa também cria um continuum no estado mental de quem se 

move, no ‘movimento interno’. 

                                                           
49 No original: “[...] une identité primordiale révélée dans une présence instantanée et d´annuler ou gommer par 
là la ‘différance’ qui habite l´altérité originaire qui meut notre sentir.” 
50  Arquivo Laban, Biblioteca da Universidade de Surrey, Reino Unido. 
51 No original: “Mental and bodily efforts do not alternate, but they overlap and even mix with one another. This 
is one of the most important characteristics of effort.” 
52 Arquivo Laban, Biblioteca da Universidade de Surrey, Reino Unido. (Arquivo L/E/9/1, sem data) 
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Se nos ativermos ao próprio conceito labaniano de ‘atitude interna’, por exemplo, 

perceberemos que Laban concebeu, para cada um dos fatores de movimento, atitudes de 

complacência/indulgência/paciência/aceitação e atitudes de 

resistência/constrição/luta/retenção. Ou seja, nessa trama de intensidades entre movimento 

interno e externo, o movente pode resistir ou ceder, em maior ou menor grau, a cada um dos 

fatores de peso, tempo, espaço e fluxo. No entanto, tais atitudes contrastantes, no enredamento 

desse complexo corpo-mente, podem co-existir na complexidade de um único gesto. 

 

A atitude interna de lutar contra algo contrasta com a de ceder a algo, mas se 
qualquer uma dessas atitudes resulta em um movimento, claramente algum 
tipo de esforço é necessário. O esforço pode ser um esforço de luta puro ou 
também pode ser de complacência. Mas alguns esforços são misturados, 
contendo uma luta contra algumas partes da tarefa e uma indulgência em 
outras partes dela. Não existe nenhuma ação ou movimento sem esforço – 
físico ou mental – e o esforço usado com uma indulgência não lutante nem 
sempre envolve um baixo grau de empenho. Em vez disso usa um tipo 
diferente de esforço, claramente distinguível do esforço de luta. (LABAN, 
1971, p. 44) 53 

 

Desse modo, as atitudes de indulgência também são esforços, assim como as atitudes 

de resistência, e esforços distintos e opostos podem se combinar, seja em sucessividade ou em 

simultaneidade.  

Mas além dessa complexidade corpo-mente operando com atitudes internas e externas 

contrastantes e simultâneas na construção disso que Laurence Louppe (2012) chama de uma 

circulação relacional do “eu” cujas chaves, em Laban, seriam os próprios fatores de movimento, 

temos também a possibilidade da contenção, propositada ou não, dessa circulação. Isso poderia 

ocorrer tanto quando o movimento visível (atitude externa) não se conecta ao movimento 

invisível (atitude interna) como quando essa atitude interna não encontra seu caminho 

circulatório nas posturas, gestos e configurações corporais: 

 

[…] a opinião frequentemente difundida de que a dança é a única arte na qual 
o ser humano está envolvido como um todo parece-me ser baseada em uma 

                                                           
53 No original: “The inner attitude of fighting against something contrasts with the inner attitude of yielding to 
something, but if either of these attitudes results in a movement, clearly some kind of effort is needed. The effort 
can be a pure fighting effort or it can also be one of yielding. But some efforts are mixed, containing a fight against 
some parts of the task and an indulgence in other parts of it. There exists no effortless action or movement – 
physical or mental – and the effort used with a non-fighting indulgence does not always involve a low degree of 
exertion. It uses rather a different kind of effort, clearly distinguishable from the fighting effort. 
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má compreensão. O fato de que na dança todo o corpo frequentemente realiza 
um movimento grande e amplamente visível não indica, em absoluto, que a 
pessoa esteja envolvida como um todo. Vi dançarinos demais que se lançam 
ao ar sem nenhum sinal de participação interna. (LABAN, 1971, p. 7)54 

Descobriu-se que o esforço inicial deixa seu traço no movimento visível ou 
audível ao qual deu à luz. Mais do que isso, o mecanismo de movimento ou 
ação pode ser acionado, mas não realmente propagado, caso em que é 
produzida uma tensão que não encontra uma saída. Também neste caso é 
possível reconhecer o tipo de esforço suprimido, porque a supressão é em si 
mesma o resultado de um contra-esforço que está em íntima relação com o 
primeiro esforço ao qual é uma resposta. (LABAN, s.d., L/E/5/6, p. 5)55 

 

De modo que, em termos de conexão entre vida interior e exterior, seria possível operar 

com: uma espécie de não envolvimento com o movimento interno e seus impulsos, quando o 

movimento visível acontece com pouca “participação interna”; atitudes internas que são 

contidas (movimento interno pouco externalizado); atitudes internas que, por serem contidas, 

complexificam atitude externa através de um contra-esforço de contenção; atitudes externas 

que modificam atitudes internas; atitudes internas e externas que são entre si contrastantes e 

simultâneas, ao mesmo tempo indulgentes e resistentes e, que se inclua em todas estas 

possibilidades o jogo entre movimento consciente e inconsciente, entre voluntário e 

involuntário, entre intencionalidade e não intencionalidade na trama entre atitude interna e 

externa. 

Sobre este último tópico, é importante lembrar que Laban nomeou como shadow-form 

e shadow-movement (2011a; 2011b), o “movimento de sombra” na tradução de Vecchi e Netto 

em Domínio do Movimento (1978), aquelas alterações ou preparações em nossas configurações 

corporais que podem acompanhar um movimento corporal maior, sobre as quais nem sempre 

estamos plenamente conscientes e que sinalizam algo de nossas próprias configurações afetivas 

e de uma paisagem interna, qualitativa e tensional de percepções, pensamentos, sensações e 

sentimentos. Sobre os processos internos que envolvem o movimento, Laban (2011b) aponta 

que há quatro fases de esforço mental que são ‘preparações subjetivas” das ações práticas: 

atenção, intenção, decisão e precisão, sendo que estas preparações podem ocorrer 

                                                           
54 No original: “[…] the often proffered opinion that dance is the only art in which the human being is involved as 
a whole seems to me to be based on a misapprehension. The fact that in dancing the whole body frequently 
performs large and largely visible movement does not indicate at all that the whole person is involved. I have seen 
all too many dancers who throw themselves into the air without any sign of inner participation.”  
55 No original: “It has been found that the initiating effort leaves its trace in the visible or audible movement to 
which it gave birth. More than that, the movement or action mechanism can be switched on but not really ignited, 
in which case a tension is produced which does not find an outlet. Also in this case it is possible to recognise the 
kind of suppressed effort, because the suppression is in itself the result of a counter-effort standing in intimate 
relationship with the first effort to which it is a response.”  
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simultaneamente, estarem mais omissas, ou mesmo não resultarem plenamente em uma 

operação corporal visível. Mas, são especialmente os movimentos de sombra, os shadow-

movements, que “nos dizem sobre tais processos internos; e muitos dos movimentos mais 

característicos de uma pessoa são aqueles que se faz inconscientemente e que precedem, 

acompanham ou sombreiam as ações deliberadas.”, diz o autor (2011b, p. 104)56.  

Aquilo que mais tarde Hubert Godard (2002) chamou de pré-movimento ou de 

“linguagem inconsciente da postura”, que seria o gerenciamento afetivo do peso ou ajuste 

postural realizado independentemente de nossa vontade e que acompanha o gesto intencional, 

se conecta tanto ao estudo do peso dentro da Teoria do Esforço labaniana como em seu 

reconhecimento sobre a possibilidade do movimento visível não ser totalmente intencional ou 

deliberado, como proposto com os shadow-movements. 

 

4.3.2    Uma releitura sobre os fatores de movimento 

 

Através das reflexões e descobertas sobre a Teoria do Esforço ao longo da pesquisa, 

bem como da maturação da compreensão de corpo que foi se articulando ao longo da criação e 

performance de Reversa, tornou-se fundamental rever e reler os fatores de movimento que dão 

corpo ao pensamento labaniano sobre as qualidades dinâmicas do mover.  

Destaco, primeiramente, o tema das polaridades como um dos fundamentos do 

pensamento de Laban (vide a indulgência ou resistência nas atitudes internas e externas, 

explicitadas anteriormente). Porém, como na imagem do I Ching chinês, em que yin contém 

yang e nele se transforma e vice-versa, ou como na Banda de Moebius – que também serviu 

como modelo para o espaço torcido da lemniscatic band of knot concebida por Laban em sua 

Corêutica (2011a, p. 98) e para a própria representação do corpo na notação dos motifs 

labanianos (FERNANDES, 2006) – também as polaridades dos fatores de movimento para mim 

assim se mostraram (e em meu percurso de pesquisa encontrei evidências nos próprios escritos 

de Laban de que ele pensava algo próximo, evidências que explorarei mais adiante).  

Em resumo, o fator tempo, em suas polaridades, pode ser urgente ou sustentado; o fator 

peso, em suas polaridades, pode ser leve ou firme; o fator espaço, em suas polaridades, pode 

                                                           
56 No original: “Shadow movements tell us about such inner processes; and many of a person's most characteristic 
movements are those which he does unconsciously and which precede, accompany or shadow his deliberate 
actions.” 
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ser direto ou flexível; o fator fluxo, em suas polaridades, pode ser livre ou contido. Porém, 

gostaria de ressaltar que mais do que falar em movimentos leves ou firmes, defendo que atitudes 

de leveza e firmeza, além de terem gradações infinitas entre si, podem se mesclar e operar em 

sobreposição, não somente em sucessividade, levando-se em conta que a complexidade da 

relação interno-externo em Laban não só permite como agrega esse tipo de expansão prática e 

conceitual. Isso significa dizer que não necessariamente uma atitude interna de leveza “gera” 

um movimento leve, ou que uma atitude interna de urgência “gera” um movimento urgente, o 

que nos induz a pensar em um jogo maior de tensões e mesmo de contrastes no continuum do 

movimento interno e externo. 

Os fatores de movimento, quando compreendidos como “chaves” da circulação do “eu”, 

e não da revelação de seus conteúdos ocultos, como sabiamente ponderou Laurence Louppe 

(2012), nos mostram que esse “eu” passa a ser simultaneamente sujeito e objeto dessa 

circulação, e não de sua simples erupção. Isso ajuda a evitar um olhar meramente instrumental 

que culminaria, potencialmente, na aplicação dos fatores de movimento na prática artística de 

forma reducionista. Em meu percurso, vem sendo importante pensar que todos os fatores (peso, 

tempo, espaço e fluxo), estando em confluência, dependem de uma implicação e de um 

engajamento do sujeito em seu fazer – e que, portanto, tais fatores não indicam, simplesmente, 

a execução de um movimento rápido ou lento ou de um movimento leve ou firme.  

Esse engajamento tem a ver, potencialmente, com um exercício de escuta que se 

desenvolve a partir do reconhecimento de que o movimento não é apenas uma conjunção de 

leis mecânicas atreladas ao aparelho locomotor e que, tampouco, se resume à externalização de 

um sentimento que o justifica. Mais que isso, o movimento se situa em um lugar de tensões no 

qual o sujeito se faz presente em complexidade, no qual sua vida interior e os acontecimentos 

que o circundam se atravessam. Aqui, ao invés de postular uma dissolução que indiferencia 

interno e externo, como se estas duas categorias não existissem e nem fossem sentidas, é 

importante marcar suas diferenças para estabelecer relações, relações estas que, para Laban, 

tinham tanto a ver com os inner impulses [Antrieb], como com o que denominou como atitude 

interna e atitude externa em sua pesquisa sobre as qualidades do movimento. 

Sobre os quatro fatores de movimento de Laban, a pesquisadora francesa Laurence 

Louppe (2012) destaca que 
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[...] nenhum deles remete para os conceitos essencialistas e substantivistas de 
espaço, de tempo, etc. Aí reside a teoria do effort (Antrieb), enquanto 
passagem das qualidades de transferência de peso, que condiciona tanto as 
minhas ações como as minhas percepções. Este ‘condicionamento’ não é um 
determinismo qualquer, a partir do momento em que eu não penso o meu 
corpo em termos de fatalidade biológica mas, pelo contrário, como agente do 
meu universo simbólico, cujas operações concorrem incessantemente para 
elaborar e enriquecer o meu imaginário e a minha cognição. (p. 139) 

 

A autora nota que os fatores de movimento de Laban não instauram conceitos fechados 

ou essencialistas sobre tempo, espaço, peso e fluxo. Concordando com Louppe, acrescento que 

esse não essencialismo e esse não fechamento conceitual dependem de uma operação, de uma 

atuação, de uma elaboração que se efetiva no fazer e que se implica em compreensões 

construídas na experiência efetiva, através do agenciamento do sujeito em seu “universo 

simbólico”.  

Nesse sentido, os fatores podem ser considerados como conceitos abertos e sujeito-

dependentes, na medida em que decorrem de uma apropriação singular desde dentro da 

experiência criativa no movimento. Obviamente, isto não significa que se deva ignorar o modo 

como Laban conceitua os fatores, pois as definições existem, embora eu acredite que não devam 

ser definitivas e sim apontar caminhos de compreensão. Não é surpreendente, contudo, que as 

próprias definições pareçam, elas mesmas, apontar para algo de lacunar, algo que somente se 

concretiza na experiência. Em minha percepção, elas mais indicam algo que dispara uma 

compreensão possível do que fecham um modo de entender o corpo em movimento e de 

formatá-lo. Por isso, a leveza do peso, por exemplo, precisa ser mapeada no fazer e encontrar 

sentidos únicos para cada um, especialmente em termos de sensação. Isso significa dizer que a 

leveza do peso, assim como suas nuances e gradações, são registros diferentes para cada pessoa, 

registros estes que, embora possam ser aproximados, nunca poderão se igualar.  

Essa apropriação singular está não somente conectada ao movimento externalizado mas 

às atitudes internas que, mesmo antes de esboçado o mais ínfimo gesto, palpitam em “um 

número incrível de informação e de disposições afetivas.”, como diz Laurence Louppe (2012, 

p. 140). Em vista disso, embora encontre um terreno comum de compreensão a partir das 

conceituações deixadas por Laban, a Teoria do Esforço pode se complexificar ainda mais 

quando se leva em consideração que o continuum interior-exterior, designado por termos como 

atitudes e impulsos, pode e deve ser pensada em cada um dos fatores de movimento. Apresento, 
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então, reflexões específicas sobre cada um dos fatores em diálogo com os escritos de Rudolf 

Laban, Laurence Louppe e com meu próprio percurso artístico na criação de Reversa. 

 

4.3.2.1 Espaço vivo, espaço relacional  

 

 Dentro da Teoria do Esforço, o espaço pode ser direto ou flexível, o que significa dizer 

que a atitude de quem se move diante do espaço pode ser mais unifocada ou multifocada, mais 

unidirecional ou mais desviante, mais apontada ou tridimensional, ou ainda, mais fechada e 

restrita ou mais aberta e ampla. Percebo que as imagens que essas palavras evocam se 

relacionam com os modos pelos quais o corpo se organiza espacialmente, mas sem 

necessariamente apontar para formas predeterminadas de organização. Diz Laban (2011b) que, 

em relação ao fator espaço, a tendência predominante é “[...] orientar-se e encontrar uma relação 

com a matéria de interesse, seja de maneira imediata, direta ou circunspecta, flexível.” (p. 

114)57, e leio a expressão “matéria de interesse” como algo que diz respeito ao exercício da 

atenção. 

Mas, quando voltamos nossa reflexão à indissociabilidade entre corpo e espaço no 

pensamento labaniano, para além das qualidades diretas ou flexíveis do espaço, podemos 

escavar outros sentidos que tais atitudes de espaço podem ter. Como declarado por sua aluna e 

colaboradora Mary Wigman, um dos aspectos ensinados por Laban já na década de 1920 era 

justamente a noção de unidade entre corpo e espaço, como lembrado por Laurence Louppe 

(2012). Significativo lembrar que Laban afirmou em Choreutics (2011a, p. 4) que “O espaço é 

uma característica escondida do movimento e o movimento é um aspecto visível do espaço.” 

Considero mais significativa ainda sua percepção do espaço como coisa viva, pulsante, 

dinâmica, considerando-se que, para o autor, “Além do movimento dos corpos no espaço, existe 

movimento do espaço nos corpos.”58 (LABAN, 1984, p. 23) 

De modo que podemos indagar o espaço enquanto uma entidade tensional de co-

existência e de troca com o corpo, mais do que um ambiente que se ocupa. A atitude interna de 

espaço, nesse caso, pode ser também tomada através dessa relação de movimento que o espaço 

                                                           
57 No original: "[…] to orient oneself and find a relationship to the matter of interest, either in an immediate, direct 
way or in a circumspective, flexible one." 
58 No original: “Besides the motion of bodies in space, there exists motion of space in bodies.” 
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estabelece no corpo, quando o corpo não somente age mas é agido. Por essa via, não se propõe 

uma simples diluição do espaço interno no externo, embora esses limites possam se transmutar 

em linhas bastante difusas ao ponto em que regiões desses dois territórios se co-fundam.  

Porém, uma relação tensional entre espaço interno e externo não pode ser estabelecida 

sem que se assinale uma diferença primordial. E, aqui, falo dessa diferença também em termos 

perceptivos. O que me permite sentir os limites do espaço de meu corpo, que me permite sentir 

que meus pulmões estão dentro de minha caixa torácica é o que me permite sentir que o mesmo 

ar que está fora também está dentro ou sentir que as cordas, material com o qual trabalho em 

Reversa, são uma espécie de extensão de meu corpo. O corpo está implicado no espaço e o 

espaço implicado no corpo, como problematiza Drew Leder (1990), seguindo a fenomenologia 

da percepção de Merleau-Ponty. Na dança, uma compreensão profunda desse tensionamento 

pode colaborar para a fundação de um outro espaço através da presença corpórea.  

É nesse momento que o espaço pode se tornar “[...] um parceiro afectivo, quase com a 

capacidade de alterar os nossos estados de consciência.”, como anuncia Laurence Louppe 

(2012, p. 189) ao tratar do espaço em sua Poética da Dança Contemporânea. Ela prossegue 

afirmando que “O espaço move-se através de nós, mas também em nós, seguindo ‘direções’ 

internas, móveis e imóveis, com o auxílio das ‘viagens interiores’, talvez as mais importantes 

experiências de espaço.” Tais experiências, em meu caso, começam claramente com a 

transformação de meu espaço interno de atenção, o que faz lembrar que a atenção é, para Laban 

(2011b, p. 104), o “esforço mental” que está diretamente relacionado ao fator espaço. 

Direcionando a atenção pelo corpo e estando consciente de seus acontecimentos, posso começar 

a me enlaçar mais intensamente ao que vem desse espaço de fora do corpo, permitindo que ele, 

de algum modo, se mova através de meu corpo. 

 Em Reversa, compreendo que minha atitude interna de espaço é, em geral, mais flexível, 

no sentido de que minha atenção não se restringe a um ponto, mas a diversos fenômenos, 

sensações e direções simultâneas. Ao tomar consciência do volume do corpo, da relação entre 

suas partes, da respiração e dos micro-movimentos que surgem nessas diversas partes, tenho 

trabalhado mais intensamente com certo “espalhar” da atenção, com focos diversos surgindo e 

desaparecendo em simultaneidade. Tal sensação se relaciona, para mim, a uma abertura que é 

característica do espaço flexível, embora por vezes seja possível também operar com algumas 

restrições da atenção. Porém, à medida que o movimento de minha atenção é mais flexível que 
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direto, vou permitindo que meu corpo também se torne flexível, dialogando com as intensidades 

de minha atenção. 

 

 

Figura 7. Reversa. Ensaio aberto, Middlesex University, Londres. Fevereiro de 2018. 
Fotografia: Dominique Rivoal.  

 

Seguindo a metáfora do “olhar”, que em Laban (2011b) não se restringe ao movimento 

dos olhos mas à intenção de diferentes partes do corpo de voltar-se para alguma região no 

espaço, tendo por foco uma direção espacial, permito que o mesmo movimento flexível e 

multidirecional da atenção interna vá circulando no gesto, quando meu corpo “olha” para 

diversas direções. Aqui, bem como com os outros fatores, como veremos adiante, isto não 

significa que atitude interna e externa tenham que, necessariamente, coincidir. Isso nos levaria 

a pensar a possibilidade de se chegar a uma atitude interna de espaço flexível com atitude 

externa de espaço direto, bem como a uma atitude interna direta com atitude externa flexível. 

Isso geraria outras intensidades gestuais, concomitantementes a uma certa abertura para que o 

espaço externo também possa mover o corpo e, a partir desse diálogo atencional e tensional, o 

corpo possa fundar, então, um espaço particular. 
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4.3.2.2 A leveza e o peso 

 

O fator peso em Laban se delineia, primordialmente e assim como os outros fatores, 

com o estabelecimento de uma relação e de uma sensação. O peso não é, nesse caso, 

concernente ao peso objetivo e medido de cada corpo, mas, antes, diz respeito à relação que o 

sujeito movente estabelece com a gravidade (LABAN, 2011b). Nesse jogo relacional e tônico, 

figuram não somente a leveza ou a firmeza do peso, mas também seu abandono. Disso resultam 

sensações de levitação, de resistência e também de queda, em atitudes internas e externas mais 

relaxadas ou mais enérgicas em relação ao peso, que implicam pensar os graus de passividade 

e atividade tônica.  

Adiciono à reflexão sobre o peso o fato de que Laban (2011b) posiciona na linha central 

do corpo um centro de leveza e um centro de gravidade, o primeiro na parte superior do tronco 

e o outro na parte inferior do tronco, como que anunciando uma afinidade corpórea baseada em 

uma aproximação do corpo com o céu e com a terra. A bacia e o baixo-ventre, mais próximos 

à terra, quando estamos de pé na posição vertical, formam esse centro primordial do 

gerenciamento do peso e também de nosso equilíbrio dinâmico. Embora qualquer qualidade de 

peso possa ser explorada em qualquer parte do corpo, o foco no centro de gravidade e nos 

membros inferiores que a ele se conectam pode facilitar uma sensação de peso, de conexão com 

o chão, de resistência, mas também de entrega. Já o foco no centro de leveza, na região do peito, 

pode facilitar uma sensação de levitação, de suavidade, de pouca resistência, incluindo toda a 

cintura escapular e os braços. É, portanto, a lida com a gravidade ocorrida no e com o 

movimento e a investigação de suas nuances e intensidades tônicas o que caracteriza o fator 

peso. 

Lembremos que é essa lida com o peso o que figura papel crucial nas mudanças de 

paradigma que ajudaram a fundar novas corporeidades e danças desde a transição do século 

XIX para o XX até os dias atuais, como abordado na Poética da Dança Contemporânea de 

Laurence Louppe (2012). Diz a historiadora e crítica de dança que “Uma das grandes 

descobertas da dança contemporânea é a importância do peso, não somente o peso como fator 

de movimento, de uma perspectiva biomecânica, mas como desafio poético primordial.” (2012, 

p. 105) Acrescento que também o fator de movimento peso, conforme pensado por Laban, não 

engloba somente o aspecto biomecânico do mover entre as polaridades de firmeza e leveza, 

mas instaura um desafio poético justamente na medida em que anuncia essa relação singular do 



115 
 

movente com a própria sensação do peso e do gerenciamento desse movimento interno do peso 

em conexão com as transformações posturais e gestuais. Seja cedendo à força gravitacional ou 

resistindo – dos mais diversos modos – a ela, o ato de assumir esse peso e essa relação com o 

mundo pode também remeter a resistências ou a quedas existenciais concernentes a uma 

compreensão do humano complexificada por experiências afetivas, estéticas e políticas 

diversas.  

Pensar a relação tônica com a gravidade em Reversa implica, em um primeiro momento, 

pensar minha preparação para dançar, que geralmente tem como um de seus elementos o 

relaxamento profundo em uma sensação de entrega plena do peso ao chão. À atitude interna de 

ceder o peso do corpo, relaciono o ato de expirar, que como vimos no capítulo anterior, facilita 

a liberação de tensões. Nesse relaxamento do tônus, posso sentir os quase imperceptíveis 

movimentos que acontecem em meu corpo aparentemente “parado”. E é a partir da escuta 

desses pequenos movimentos que uma rede de pequenos tensionamentos vão surgindo, não no 

sentido de uma contração que impede o movimento, mas no sentido de um tensionamento que 

busca dançar com esses pequenos movimentos internos.  

Aqui, o jogo gravitacional não se resume à alternância entre resistir e ceder, mas em 

alguma justaposição entre esses dois aspectos, que inclui o jogo dissonante entre atitude interna 

e externa. Lembremos que o fluxo, quando entendido não somente enquanto liberação do fluxo 

do movimento visível, como veremos a seguir, mas também como construção de uma sensação 

de fluxo, de algo que se move internamente, instaura algo no jogo tônico com o peso que se 

complexifica. Isto porque mesmo a resistência à gravidade não poderia, nesse caso, significar 

um bloqueio nesse fluxo, nessa circulação. É nesse sentido que há uma co-existência de 

suavidade e firmeza e, portanto, de enlaçamento entre diversos graus de passividade e atividade 

no gerenciamento do peso, o que permite não somente um trânsito e um fluir entre mundo 

interior e exterior, entre impressões sensoriais e gestos, mas também uma tensão. 
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4.3.2.3 Tempo, tempo, tempo, tempo 

 

O tempo em Reversa ganhou, gradualmente, significado substancial, sendo construído 

mais como suspensão, como atemporalidade, como entidade dilatada dentro e fora do corpo. 

Em termos de sensação, é como se o tempo não existisse e, nessa espécie de inexistência, como 

se deixasse meu corpo mais denso e espesso (peso), como se deixassse igualmente denso e 

espesso em tensões o ambiente que habito quando danço (espaço), e como se deixasse fluir o 

movimento, mesmo que de modo mais interno, quase invisível (fluxo).  

Mas para nos atermos, primeiramente, ao tempo em Laban, acredito ser importante 

retomar a discussão das nomenclaturas. Penso especificamente na diferença entre dizer que uma 

atitude ou movimento tem tempo urgente/súbito ou sustentado e dizer que uma atitude ou 

movimento tem tempo rápido ou lento. E, para mim, a diferença está justamente nessa 

“participação interna” de que Laban fala, explícita quando ele mesmo diz que as expressões 

“sustentado” e “súbito” ou “repentino” seriam mais adequadas que os termos “lento” e “rápido” 

para tratar do fator tempo (LABAN, s.d., p.8)59. 

Laban não intuía o tempo apenas enquanto valor mensurável, mas o considerava, 

especialmente na Teoria do Esforço, como algo próprio da experiência individual, fortemente 

conectado à sensação de tempo. Como se dá a relação do sujeito que se move com o tempo? 

Como o tempo se configura não só como movimento, mas como sensação? Refletindo sobre 

tais perguntas e movendo as perguntas pelo meu próprio processo de criação, entendi que a 

velocidade visível no movimento deveria estar conectada a uma experiência outra de tempo. 

Nela, não haveria exatamente a negação do tempo cronológico, mas esse tempo marcado, 

medido, cronometrado, renunciaria seu protagonismo a um tempo que é uma construção 

singular e que só pode ser acessado se vivido e, principalmente, se conectado às atitudes 

internas.  

Quando se fala da urgência do tempo, por exemplo, subentende-se que tal urgência pode 

estar implicada em uma série de sensações, como uma excitação, vibração interna, ou mesmo 

impaciência, pressa, ansiedade. De modo que a urgência no fator tempo não pode estar reduzida, 

pura e simplesmente, a uma ideia estanque de velocidade acelerada ou acelerando. Assim, o 

que em mim acelera pode ir além de minha entrada efetiva no movimento visível (atitude 

                                                           
59 Arquivo Laban, Biblioteca da Universidade de Surrey, Reino Unido. Arquivo L/E/5/8. 



117 
 

externa) e, a verdadeira rapidez dependeria, por sua vez, do acesso a uma atitude interna, um 

movimento interno de urgência. Como observado por Laban, 

 

Alguns indivíduos são capazes de aprender a mover as mãos, os braços, os 
corpos de uma maneira prescrita, mas continua sendo impossível ensinar a 
alguém que é por natureza lento, como se tornar mais rápido sem tocar no 
ponto de ignição da ação. O gesto ou firmeza necessária pode ser produzida 
rapidamente a pedido ou comando, mas se o esforço do qual o movimento se 
origina não for espontaneamente repentino, o movimento nunca será 
efetivamente rápido. (s.d., p. 5 e 6)60 

 

Tocar “pontos de ignição” e tratar de uma “participação interna” no movimento torna-

se então crucial, não somente para a compreensão do fator tempo em Laban, mas da própria 

Teoria do Esforço como um todo. O movimento invisível, nessa leitura que construo não 

somente pesquisando os escritos de Laban mas junto a minhas próprias práticas, é tão 

importante quanto o movimento visível que explicita em maior ou menor grau a urgência ou a 

sustentação do tempo. Isso implicaria, para mim, pensar não somente em correspondências mais 

diretas entre atitude interna e externa, mas também em relações opostas ou contraditórias. 

Assim como cada um de nós constrói relações internas diversas com o passado, o presente e o 

futuro, a lida com o tempo não poderia operar simplesmente entre rapidez e lentidão. Tendo 

essa ideia em mente, seria possível alimentar uma urgência interna enquanto meu corpo assume 

o movimento visível como suspensão no tempo, por exemplo. O co-responder, nesse caso, não 

significa uma operação de igualdade interno-externo, mas uma sintonia, um continuum que 

pode operar na dissonância, no tensionamento que sustenta uma certa ambiguidade e 

sobreposição, mas sempre uma relação.  

Ainda que Laban tenha explorado mais enfaticamente em seus escritos as 

correspondências de similaridade entre atitude interna e externa, ele também reconheceu que a 

atitude interna não necessariamente é concretizada no corpo como movimento aparente, como 

vimos anteriormente. Contudo, em um de seus textos não publicados61, Laban vai além e trata 

especialmente do tempo e a co-existência da sustentação no movimento urgente e, por outro 

                                                           
60 No original: “Some individuals are able to learn to move their hands, their arms, their bodies in a prescribed 
manner, but it remains impossible to teach someone who is by nature slow, how to get more speed without touching 
the ignition point of the action. The necessary gesture or grip can be produced hastily on advice or command, but 
if the effort from which the movement originates is not spontaneously sudden, the movement will never be 
effectively quick.” (Arquivo Laban, Biblioteca da Universidade de Surrey, Reino Unido. Arquivo L/E/5/6). 
61 Arquivo Laban, Biblioteca da Universidade de Surrey, Reino Unido. Arquivo L/E/5/8, p.11. 
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lado, da urgência, por meio da vibração, no movimento sustentado. Ele percebe que em 

praticamente todo o movimento urgente há uma necessidade interna de repetição, uma 

tendência a “sustentar” o movimento através da repetição, o que ampliaria sua duração. Ou seja, 

a partícula da sustentação estaria implícita ao movimento urgente por meio da repetição. 

Similarmente, porém de modo inverso, o movimento sustentado, ao invés de tender a ser 

repetido, tende a conter em si uma “contínua vibração interna”, que pode ser sentida ao longo 

de seu percurso, ou, às vezes, até mesmo após o término do movimento. Isto, para Laban, seria 

uma forma que o corpo encontra de “contrabalancear” o esforço: “O fato é que o movimento 

sustentado externalizado exige uma série de movimentos internos súbitos como contrabalanço.” 

(LABAN, s. d., L/E/5/8, p.11)62 Ou seja, já em sua época, Laban observava, de algum modo, a 

participação de qualidades opostas dentro de um mesmo movimento. Isso faz pensar a 

complexidade do movimento não apenas nas combinações entre fatores de tempo, fluxo, espaço 

e peso. Faz refletir também sobre a complexidade que cada fator, individualmente, pode 

apresentar.  

Embora a interpretação comum possa ser a de aproximação e não de tensionamento ou 

oposição entre atitude interna e externa, considero importante ter em conta que estados 

corporais distintos podem ser fundados a partir da compreensão do continuum interno-externo 

não somente por similaridade, mas também por diferença. A experiência dessa diferença no 

processo criativo de Reversa, esse estranhamento, colaborou na tessitura de uma alteridade que 

nada mais tinha a ver com a realização de movimentos rápidos ou lentos, pura e simplesmente, 

mas com a gradativa perda de uma noção trivial de tempo. O tempo que deixa de ser duração 

cronometrada e que passa a ser sensação, instaura, então, uma disrupção perceptiva na qual a 

contagem e a marcação (algo tão comum em tantos tipos de dança) acabam perdendo lugar. O 

tempo marcado, medido, batido, dá vez à construção de outros sentidos, de um tempo enquanto 

passagem, de um tempo que é menos sobre velocidade e mais sobre uma qualidade de existir, 

de sentir e de lidar com a própria ideia de tempo. Essa mudança na concepção do tempo provoca 

em Reversa uma espécie de disrupção, interrupção e de inversão no tempo comprimido, 

controlado e marcado do cotidiano. Porém, a extensão e sustentação do tempo em meu 

movimento visível não excluem, para mim, uma infinita riqueza e mesmo uma urgência de 

movimentos internos. 

                                                           
62 No original: “The fact is that the externalised sustained movement demands a series of inner sudden movements 
as a counter-balance.”  
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4.3.2.4 O que flui? Como flui?  

 

 O fator fluxo é, para mim, o mais complexo e enigmático dos fatores de movimento. 

Em uma primeira apreensão, está diretamente relacionado ao modo como o movimento visível 

flui ou é contido, ao modo como é “controlado”, levando à liberação ou interrupção do fluxo. 

Porém, seguindo todas as reflexões realizadas até aqui, gostaria de apostar na complexificação 

da leitura do fator fluxo.   

 Na compreensão simplificada, poderíamos apenas dizer que o fluxo tem a ver com o 

quão facilmente interrompido um movimento poderia ser: quanto mais livre o fluxo, mais 

dificilmente um movimento poderá ser interrompido; quanto mais contido o fluxo, mais 

facilmente esse movimento poderá ser interrompido. Inevitavelmente, atrela-se ao fator fluxo a 

ideia de impulso como uma força muscular aplicada que dispara o movimento e o faz fluir. Um 

“impulso” para girar ou para correr seria mais difícil de ser interrompido e, portanto, 

caracterizaria a ação de correr e de girar como tendo um fluxo mais livre, a depender da potência 

do impulso dado ao movimento. 

 Contudo, a partir dessa leitura simplificada, esbarramos em um problema: estaria o fluxo 

livre sempre atrelado a um tempo mais urgente ou mesmo a um peso mais firme? Ou seja, 

estaria o fluxo livre sempre dependente de um “impulso” físico que faz surgir o movimento 

como um rompante no espaço externo? Acredito que não. Conforme Laban explica em The 

Mastery of Movement, “O fluxo e o tempo devem ser observados separadamente, porque um 

movimento lento e um movimento rápido podem ter tanto fluxo livre como contido.”  (2011b, 

p. 172-173)63 Do mesmo modo, o fluxo e o peso deveriam ser pensados separadamente. 

 Mas como desatrelar os fatores de movimento uns dos outros nesse caso, se a própria 

definição de fluxo contido e livre parece sempre tocar nas ideias de controle do tônus muscular 

(peso) e de impulso no sentido já previamente apontado de força muscular aplicada (peso e 

tempo)? 

Começo por apontar que, especialmente nas investigações práticas realizadas na criação 

de Reversa, percebi que também é possível estar mais consciente de sensações e atitudes 

                                                           
63 No original: “Flow and time should be observed apart from one another because a slow movement as well as a 
quick movement can both have either free or bound flow.” 
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internas relacionadas ao fator fluxo. Laban fala de uma “sensação de fluir” (2011b, p. 76), que 

estaria relacionada à sensação de continuação do movimento, bem como fala de uma sensação 

de pausa. Mesmo quando há uma pausa completa, pode haver uma sensação de fluência, o que 

seria uma espécie de “continuação contida” do movimento, como diz o autor. Laban prossegue 

em sua reflexão, observando que essa concepção de fluxo pode ser difícil e que seria útil “[...] 

percebermos que a sensação de fluência, a sensação de ser levado, não cessa quando pausamos, 

mas é controlada ao máximo.” (2001b, p.76)64 

Em minha leitura, isso tem a ver com a construção do fluxo, seja ele livre ou contido, 

no próprio aparato perceptivo e na relação que se estabelece entre esse movimento interno de 

fluxo e o movimento externalizado. Isso me faz indagar, primeiramente, sobre como se daria 

essa construção de atitudes internas de fluxo. O que flui? Como flui? 

 Aqui, torna-se inevitável pensar em sensação e em imaginação, pensar nos modos como 

cada um pode construir para si atitudes internas de fluxo. Para mim, fluxo tem a ver com o que 

corre, com o que circula. Comumente, quando entramos em movimento no espaço externo com 

um fluxo mais livre por um tempo, a sensação do movimento permanece no corpo quando 

paramos de nos mover. É como se algo continuasse a agir, a mover no corpo, embora o corpo 

esteja aparentemente parado. Penso aqui também na vibração que sinto durante minhas práticas 

respiratórias e mesmo durante a performance de Reversa: para o yoga, uma vibração que 

anuncia um movimento energético, prânico; para Laban, um contrabalanço relativo à 

sustentação do tempo do movimento (ver tópico anterior). No caso de minhas próprias práticas, 

permitir uma atitude interna de fluxo mais livre inclui relaxar o tônus muscular para permitir 

esse fluxo interior – na imaginação e nas sensações concretas – de modo que “liberar o fluxo 

do movimento” nada tenha a ver com dar um impulso muscular para disparar o movimento. 

Acontece que, com o cultivo desse movimento interno, posso sentir o fluxo livre mesmo com 

o tempo mais sustentado e o peso mais leve (com menos resistência muscular). 

 Desse modo, se é possível a atitude interna de urgência e de sustentação em relação ao 

tempo, também é possível a atitude interna de contenção ou liberação em relação ao fluxo. 

Conter ou liberar o fluxo do movimento internamente pode ter relação, então, mais com as 

sensações internas de movimento, que podem incluir um exercício imaginativo (imaginar o 

sangue circular, o prana mover, ou mesmo o movimento de uma parte específica do corpo) ou 

                                                           
64 No original: “[…] if we realise that the sensation of fluency, the feel of being carried on, does not cease when 
pausing, but is controlled to the utmost.” 
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podem surgir a partir de uma prática específica, como fiz com os pranayamas, com o Sudarshan 

Kriya Yoga® ou com a vibração-contenção-fluxo junto à Carla Normagna e ao Litura Grupo 

de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena (UFMG). Tais práticas me ajudaram a construir uma 

outra noção de fluxo, que não necessariamente estaria atrelada ao grau de controle do 

movimento externalizado, mas à percepção desse movimento interno que ora se expande, se 

contrai, se direciona para uma região específica do corpo ou é bloqueada, voluntária ou 

involuntariamente.  

 

4.4  REVERSA E O CORPO COMO PASSAGEM E INTENSIDADE 

 

Como bem percebeu Laurence Louppe (2012), a constante reinvenção do corpo em suas 

singularidades é parte do projeto da dança contemporânea desde seus fundadores e 

reformadores – dentre os quais figura Rudolf Laban. Nesse projeto, o corpo não é dado, mas 

descoberto, está ainda por ser inventado e é, sobretudo, singular e irrepetível, assim como o 

saber da experiência na visão de Jorge Larrosa (2002).  

Ao criar e performar Reversa, a descoberta singular do corpo e a transmutação da 

matéria corpórea em suas intensidades teve a ver, fundamentalmente, com um estado de escuta 

primeiro, uma “passividade” anterior ao binômio passivo/ativo, premissa para aquela 

experiência pensada por Larrosa. Porém, para a criação dessa experiência, tornou-se necessário 

resistir a uma série de automatismos, no sentido de criar um campo possível para que algo me 

acontecesse, em função da tessitura dessa experiência. Resistir, por meio das práticas 

meditativas e respiratórias cotidianas, ao excesso de conhecimento, ao excesso de opinião, ao 

excesso de trabalho e à falta de tempo da vida contemporânea, criando espaço para algum 

silêncio, o que seria, na visão de Larrosa, fundamental. Isto porque, para ele, é quando o sujeito 

se constrói mais como “território de passagem” e superfície sensível e menos como bloco 

estanque inatingível que há a possibilidade de afetar e ser afetado e de, por consequência, criar 

experiência. 

Mas, além de criar um espaço de silêncio, é necessário apropriar-se do que nos acontece 

para dar carne, ossos, poros, sensações, existência e vida à experiência. Tal apropriação 

evidencia na dança um corpo que respira, espera, medita, exercita múltiplas atenções, tensões 

e silêncios, vibra e se move a partir de uma escuta primeira, de atitudes de resistência e 

indulgência, de impulsos internos que ora são contidos e que ora circulam e dão contornos 
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provisórios e singulares ao movimento. Na criação desse campo sensível, o saber da experiência 

se configura através de um saber-sentir, no qual a confluência e o diálogo entre acontecimentos 

internos e externos toma o corpo que, por sua vez, passa a operar mais na lógica de suas tensões, 

tornando-se corpo como passagem mas, também, corpo como intensidade. Aqui, o termo tensão 

assume, assim como aludido na dance sense de Laban (MCCAW, 2011), uma qualidade ou 

estado relacional, mais do que uma ideia de tensionamento muscular, por exemplo, destacando 

qualidades de intensidade que se dão, justamente, pela via da conexão, de diálogos fluidos que 

emaranham estados de atenção no ato de dançar. 

 

Figura 8. Reversa (2018). Ensaio aberto, Middlesex University, Londres.  
Fotografia: Dominique Rivoal.  

 

Portanto, entendo o corpo como intensidade, junto à Laban e à performance e criação 

de meu próprio solo, na medida em que tal intensidade é sempre fruto de uma relação, ou 

melhor, a intensidade é a própria relação. O corpo se institui nas qualidades dessa relação de si 

consigo mesmo e com o mundo. Novamente, tais qualidades seriam tensionais não no sentido 

de contração ou relaxamento dos músculos do corpo, mas em um sentido próximo ao que 

Laban, em seu primeiro livro publicado, em 1920, chamou de dance sense, que é quando o 

movente lida com sequências de tensões em sua percepção, em suas impressões, como já vimos. 

Tensão, nesse sentido, tem mais a ver com abrir do que necessariamente com contrair (embora 

os músculos, obviamente, façam parte desse diálogo tensional). Tem mais a ver com ouvir do 
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que com falar, e tem mais a ver com agir e re-agir com essa trama tensional e não somente em 

resposta a ela. 

Intensidade, nesse caso, anuncia as qualidades dinâmicas do corpo em relação, dessa 

“geografia relacional”, como diz Laurence Louppe (2012), na qual o jogo, o continuum e a 

dialética interior-exterior se fazem presentes, tornando o corpo maior que seus contornos 

visíveis, no sentido de que ele, ocupando esse lugar tensional e relacional, tem a possibilidade 

de fundar um espaço outro.  

E se o próprio corpo como território de passagem explicita essa ordem relacional corpo-

mundo, também o corpo como intensidade o faz, no sentido de que sua sequência de tensões é 

dependente do próprio trânsito, da própria passagem, de uma circulação. Sobre esse espaço de 

trânsito, sobre a fundação desse espaço relacional, Laban explica que 

 

O espaço vazio dentro de um corpo não é uma entidade com um limite 
definido, mas é intrinsecamente o mesmo espaço vazio que está fora do corpo. 
A situação pode ser comparada com a água dentro e ao redor de uma esponja. 
É uma massa ininterrupta de água, na qual a esponja é inserida, onde seus 
interstícios são preenchidos com água. Pode-se imaginar a rede de faíscas de 
material inseridas de maneira semelhante no espaço vazio. Isso significa, 
obviamente, que o espaço vazio dentro do corpo participa de todos os atos de 
resiliência da tensão de energia também no espaço vazio fora do corpo. (s.d., 
arquivo L / E/ 5/15, p.13)65 

 

 Com a imagem da esponja trazida por Laban, metáfora para esse corpo que não se fecha 

em si, mas que compartilha desse espaço tensional externo, pode-se dizer que na arte o corpo 

pode explorar essa ideia de trânsito e mesmo de um certo borramento desses limites interno-

externo, no qual o corpo “não é uma entidade com um limite definido”. Nesse borramento, 

imagino mais os poros e buracos irregulares da esponja – um território de passagem – do que 

superfície plana, sólida, polida e regular. Tendo em mente a imagem desses buracos e poros da 

esponja aquosa de Laban, penso o espaço de fora do corpo se lançando no espaço de dentro, o 

espaço de dentro se torcendo com o espaço de fora e para o espaço de fora, o espaço de fora 

                                                           
65 No original: “The empty space within a body is not an entity with a definite boundary, but it is intrinsically the 
same empty space as that outside the body. The situation can be compared with the water in and around a sponge. 
It is one uninterrupted mass of water, in which the sponge is inserted, whereby its interstices are filled with water. 
One can imagine the network of material spark dances inserted in a similar manner in empty space. That means 
obviously that the empty space within the body participates in all the resiliency acts of the strain of energy also in 
the empty space outside the body.” 
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confluindo com e no espaço de dentro, em uma dança infinita entre atitude interna e externa. 

Nesses termos, um espaço “vazio” não existe, nem dentro nem fora do corpo, no sentido de que 

ambos são habitados por tensões que, por sua vez, podem ser desdobradas, acentuadas, 

assentadas, reduzidas ou mesmo ignoradas, a depender do contexto em que se insinuam. 

 Essa perspectiva labaniana do corpo em integração com seus espaços interiores e 

exteriores implica pensar nas interações e interferências, nas irradiações do corpo na 

constituição do espaço externo e também nas irradiações do espaço externo nos meandros do 

corpo, com mútua participação nos “atos de resiliência da tensão de energia” que se desdobram 

entre espaços. 

  

 

Figura 9. Male Figure in Design, 1938-1940 (L/C/3/95). From the Laban Archive, University of 
Surrey, © University of Surrey. 
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Laban deixa registrada essa co-implicação não somente por meio de palavras, mas 

também através de seus desenhos, como podemos ver no exemplo acima. Em meu entender, a 

imagem em questão, por mim encontrada em pesquisas no Arquivo Laban na Biblioteca da 

Universidade de Surrey, na Inglaterra, opera com uma representação possível dessa confluência 

de interações, irradiações e vibrações intra e entre espaços nos quais o corpo se situa. 

Lembremos que também o filósofo japonês Uno Kuniichi (2012, p. 58), nas belíssimas 

páginas de A Gênese de um Corpo Desconhecido, argumenta que o corpo é justamente “[...] 

essa espiral, essa circulação, esse enlaçamento, a dobra de meu interior e de meu exterior, entre 

o mundo e eu, a visibilidade e a opacidade [...]”, fazendo alusão ao corpo quiasmático de 

Merleau-Ponty. O quiasma, termo utilizado por Merleau-Ponty ao tratar da ideia de 

cruzamento, conexão e reversibilidade entre corpo e mundo, implica pensar a existência 

corpórea como ponto de encontro entre interior e exterior, quando estes estão “articulados um 

no outro” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 237). Sobre esse corpo que faz carne com o mundo, 

diz Merleau-Ponty (2012, p. 157): “Nós nos colocamos [...] em nós e nas coisas, em nós e no 

outro, no ponto onde, por uma espécie de quiasma, tornamo-nos os outros e tornamo-nos 

mundo”. O quiasma seria, portanto, metáfora que expressa a indivisibilidade entre visão e 

visível, entre o sentir e o sentido, entre interior e exterior pois, como esclarece José Carvalho 

Sombra (2006, p. 159), cada um desses termos só existe pelo outro, e nunca de maneira isolada. 

De modo que entendo o estudo dos impulsos internos como possibilidade de investigação e 

articulação de um outro tipo de saber, no qual o corpo se elabora enquanto espaço intersticial, 

enquanto rede sensível e mutável que conecta movimento interno e externo em contínuo devir. 

Corpo-esponja, corpo-passagem, corpo-quiasma.  

Esse corpo-esponja da metáfora labaniana, esse sujeito da experiência que é território 

de passagem na articulação de Larrosa, ou ainda, esse corpo quiasmático de Merleau-Ponty, é 

da ordem do acontecimento, da experiência encarnada e implicada no tempo, no espaço e no 

movimento. Pressupõe, em minha visão, certa ingenuidade no contato consigo e com o mundo, 

o que, por sua vez, se fundaria na desestabilização mesma do sujeito enquanto categoria 

estanque, identificada em uma única via de compreensão. Por isso, um “cair em si” que inclua 

um “sair de si”, como discutido ao longo do capítulo anterior, é essencial nesse trânsito e na 

criação de um corpo que, em seu saber de experiência, em seu saber-sentir, possa se reinventar 

enquanto território de passagem e de tensões, intensidades. 
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5. PROCESSO EXPERIMENTAL: 

PRINCÍPIOS, EXERCÍCIOS E DESCOBERTAS  

EM SALA DE ENSAIO 
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“Só pode haver consciência de si a partir de uma abertura para o mundo.” – assim diz 

Jacques Gaillard (2006, p. 75), ao tratar da improvisação em dança como emergência do 

inesperado que pressupõe a receptividade ao imprevisível. É uma afirmação que vai ao encontro 

de questionamentos pessoais sobre os estados de consciência “entre estados”, como vimos por 

meio dos samadhis do yoga (item 3.2 da tese), que por si já anunciam algo entre o âmbito 

interno e o externo, remetendo àquela receptividade primordial lembrada por Jorge Larrosa, 

mas também ao diálogo entre atitudes e impulsos que moveram o pensamento sobre o 

movimento em Rudolf Laban. 

O ato de improvisar, que compôs meus laboratórios criativos, se colocou, então, mais 

na descoberta desses estados de receptividade e de circulação de forças (na consciência de si 

que é abertura para o mundo) do que propriamente na pesquisa do movimento incomum, tendo 

o movimento incomum surgido por conta do cultivo desses estados de receptividade. Mas tudo 

isso se deu através de princípios e exercícios específicos, como se poderá ver ao longo desse 

capítulo. 

 

5.1  ENCONTRANDO PRINCÍPIOS: ESTAR ENTRE O CULTIVO E A ESPERA 

 

Cada coisa a seu tempo tem seu tempo 
Não florescem no inverno os arvoredos, 

Nem pela primavera 
Têm branco frio os campos 

(Fernando Pessoa) 

 

‘Princípio’ é uma palavra que me gera grande fascínio, é uma palavra que me agrada 

justamente por seu seu duplo sentido e pela abertura de entendimento que isso gera. Por um 

lado, a palavra denota começo, ponto de partida, início, não sendo determinista, portanto, nem 

em relação a um percurso por demasiado rígido e nem a um fim. Por outro lado, princípios são 

elementos que dizem respeito a um conjunto de elementos disparadores de uma compreensão, 

elementos que dão base, impulsionam e ajudam a configurar algo. Ao unir ambos os sentidos, 

penso que princípios apontam perspectivas, provocam experiências e entendimentos sem 

necessariamente fechar um caminho universal ou um modelo único, o que fundamentalmente 

provoca uma abertura. Na dança, operar através de princípios de movimento (como os que 

configuram o Sistema Laban, por exemplo) significaria, então, apropriar-se um pouco mais de 
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nossos próprios percursos criativos, ao invés de delegar a um conjunto específico de formas de 

um estilo essa operação. É desse modo que entendo o estado ‘entre o cultivo e a espera’: como 

um princípio que aponta uma compreensão sem, no entanto, ser determinista. Vejamos então 

um pouco do percurso que gerou esse princípio. 

Começo lembrando que Reversa não partiu de uma temática e tampouco de uma 

pesquisa específica de movimento (ao menos não no sentido de se estudar um ou mais aspectos 

do movimento e suas variações e possibilidades), mas de um estado perceptivo e receptivo a 

partir do qual o movimento pudesse surgir. Foram minhas experiências com a respiração e a 

meditação, informadas pelas práticas do yoga, que se mostraram fundamentais, inicialmente, 

para que eu encontrasse um ‘lugar’ no qual eu pudesse lidar com algo que, ainda sem forma, se 

anunciava. Ali, nos estados meditativos, eu me aproximava desse ‘lugar’ em que eu poderia 

tanto permitir que gestos e relações surgissem quanto sugerir a mim mesma alguns meios para 

oferecer essa permissão.  

Como na passividade ativa da meditação sentada, em que as atitudes de nada fazer, nada 

querer e nada ser, como diria o Mestre Ravi Shankar, demandam uma decisão em relação à 

permanência do corpo em determinada forma – o que gera um esvaziamento e um repouso que 

é diferente daquele do sono, justamente por ser ativo e consciente – busquei para mim também 

um lugar entre passividade e atividade no que tange aos meus laboratórios de dança e a criação 

de Reversa. Algo como um princípio geral que parecia envolver toda a investigação.  

No blog que criei para reportar inquietações referentes a meu processo de pesquisa e de 

criação, atribuí uma descrição metafórica para tal estado: 

 

Um dos princípios que tem me instigado em meu processo criativo é o 

que tenho chamado de estar ‘entre o cultivo e a espera’. 

Utilizando a gestação como metáfora, em que o corpo materno nutre 

cuidadosa e constantemente o filho enquanto espera que sua engenhosa 

e delicada composição fique ‘pronta’, acredito que uma atitude próxima 

me vem sendo exigida em meu processo. 

Explico: ao mesmo tempo em que trabalho para formar algo, esse algo, 

uma vida, uma dança, também ganha sentido próprio, assim como um bebê 

que se forma tem características próprias, que independem do desejo da 
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mãe. Assim, se enfatizo demais meu desejo no que acredito que essa 

dança deve ser, acabo não escutando o que ela pode desejar ser. 

Por isso a espera. Por isso um outro tempo é necessário para criar essa 

sensibilidade, que tem cada vez mais a ver com estar menos ávida por 

um resultado formatado de solo de dança. Esperar, nesse caso, 

significa estar aberta ao que vem enquanto cultivo. E cultivar, por sua 

vez, significa me exercitar, me rodear de materiais e pessoas que 

possam dialogar com minha dança, nutrir-me.66 

 

 Estar entre o cultivo e a espera é, entre outras coisas, encontrar campo para o exercício 

da paciência e mesmo para a prática do tédio e para a lida com a angústia, posto que esses 

aspectos também acabam por se tornar bastante sensíveis em processos criativos e, 

especialmente, quando se sustenta mais uma posição de permanência no não saber. Estar entre 

o cultivo e a espera é dar tempo ao tempo, como se diz popularmente, porém seguindo adiante 

com o trabalho artístico, empregando nele fartas pitadas de desprendimento ou desapego – 

aquele exercitado nas meditações. É, portanto, encontrar um lugar, ao mesmo tempo, de repouso 

e certa resistência à pressão exercida por si mesmo e por outros por resultados precipitados. É 

resistir à usual ansiedade por respostas a perguntas para as quais as soluções são prematuras 

demais ou mesmo indesejadas. Afinal, solucionar algo significaria pacificar algo, acabar com 

sua curiosidade inerente e, por isso, aniquilar o próprio ímpeto criativo e investigativo.  

No processo criativo de Reversa, era necessário manter acesa a própria necessidade de 

retornar à sala de ensaio, manter-me em um constante processo de escavação e descoberta, de 

exploração e inquietação. Com isso, manter uma “receptividade primeira”, uma 

“disponibilidade fundamental” e “uma abertura essencial”, como diria Jorge Larrosa (2002), 

foi atitude crucial (e difícil, não nego) nos laboratórios de criação e na vida. Operando por meio 

dessa receptividade e abertura, havia sempre muito a ser burilado, mexido, esperado, 

decantando, quando os materiais estavam ainda emergindo e circulando, surgindo, 

desaparecendo, permanecendo, o que instaurou um processo de adiamento do momento de 

                                                           
66 Entre o cultivo e a espera. Texto de Setembro de 2017. 
https://vivianbarbosasite.wordpress.com/2017/09/14/entre-o-cultivo-e-a-esperabetween-cultivation-and-waiting/ 
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apego a um formato mais exato, momento em que as respostas seriam mais possíveis ou mesmo 

desejáveis.  

Nesse sentido, ao longo das inúmeras improvisações realizadas, interessavam mais as 

perguntas que gerassem curiosidade e explorações práticas e conceituais, que a pretensão de 

lhes dar uma resposta definitiva ou universalizante. Algumas de minhas perguntas foram:  

- quais estratégias podem ser exploradas para se conectar com os 

impulsos internos?  

- como seria encontrar e lidar com um impulso interno 

com/através/dentro dos próprios gestos?  

- como isso afeta a qualidade de movimento ou de quietude?  

 

Mas estas perguntas eram, de algum modo, mobilizadas na prática, perguntas que eu 

exercitava indiretamente nos laboratórios e que, acredito, fazem parte de minha performance. 

Portanto, quando um artista se propõe a estar entre o cultivo e a espera, perguntar inclui se 

esvaziar um pouco do desejo por uma resposta exata, instantânea, posto que é o processo de 

seguir investigando e explorando que se mostra mais relevante nesse percurso. Por isso a ideia 

de estar entre o cultivo e a espera também tem a ver com resistir, em alguma medida, a formular 

respostas.  

Isso faz lembrar do trabalho de Deborah Hay, coreógrafa americana que muitas vezes 

funda suas partituras coreográficas improvisacionais em perguntas aparentemente 

despretensiosas, iniciadas por um igualmente despretensioso “E se…”.67 De acordo com a 

artista (HAY, 2015), o desafio em seu processo criativo é justamente abandonar a tentativa de 

responder perguntas e permitir que as perguntas movam e transformem o corpo em movimento 

ao longo do tempo – por meses ou mesmo anos. Diz Hay em entrevista concedida a Kent De 

Spain: “Eu não estou procurando resultados. O que faço é me fazer uma pergunta, e o corpo 

todo é o lugar do experimento. Eu me faço uma pergunta e então percebo o retorno sobre aquela 

questão por talvez seis meses a um ano.” (DE SPAIN, 2014, p. 37)68  

                                                           
67 Ver as quatro perguntas que Deborah Hay faz, por exemplo, na partitura coreográfica de seu No time to fly 
(HAY, 2010) Disponível em <http://www.laboratoiredugeste.com/IMG/pdf/NTTF_bookletD.Hay.pdf>. Acesso 
em: 25 mai. 2018. 
68 No original: “I’m not looking for results. What I do is ask myself a question, and the whole body is the site of 
the experiment. I ask myself a question and then I notice feedback on that question for maybe six months to a 
year.” 
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Embora eu nunca tenha exatamente ou diretamente partido de perguntas no processo 

criativo de Reversa – ao contrário, as perguntas é que foram surgindo e sendo refinadas com as 

práticas –, intuo uma atitude similar de abertura em meu processo criativo. Ou, ainda, percebo 

um modo de estar entre o cultivo e a espera em meu próprio trabalho, mas também no trabalho 

de Deborah Hay, por exemplo. 

Mesmo que com métodos bastante distintos dos da coreógrafa americana, em Reversa 

era necessário sustentar grande receptividade à exploração continuada do corpo que, por sua 

vez, demandava uma abertura em relação ao desconhecimento e à errância. Nesse sentido, a 

busca por resultados tinha que ser, de algum modo, suspensa – e isto pode ser feito em trabalhos 

artísticos com intenções e programas muito distintos. O surgimento de perguntas, em meu caso, 

teve mais uma implicação indireta do que direta, de modo que as perguntas eram algo que surgia 

mais vagamente do que objetivamente ao longo das explorações e laboratórios criativos. As 

perguntas, portanto, tinham menos o intuito de comprovar resultados ou hipóteses e mais um 

caráter formativo de uma experiência singular. Isto porque, obviamente, estar ávido por 

responder perguntas objetiva, instantânea e precisamente seria algo oposto a estar entre o 

cultivo e a espera.  

Estar entre o cultivo e a espera tem a ver com a tentativa de não forçar o caminho em 

direção a uma ideia preconcebida, de não impor uma forma previamente imaginada ao trabalho 

artístico mas, ao contrário, explorar a presença do corpo e as ideias, permitindo que materiais 

se assentem, surjam, desapareçam e retornem em seu próprio tempo. Demanda dar-se tempo 

para aprender a perceber as sensações e relações, o que delas se faz e o que nelas se faz no 

corpo e em outros materiais com os quais se trabalha. Estar entre o cultivo e a espera tem a ver 

com aceitar que a forma se forma no fazer, isto é, que a forma não se resume a uma ideia que 

se tem a priori, mas surge de uma exploração prática mais ou menos despretensiosa e 

definitivamente prolongada que, certamente, transformará as ideias que se possa ter tido de 

antemão. O prolongamento do tempo, nesse caso, se relaciona à duração objetiva do tempo, 

mas, sobretudo, a uma atitude em relação ao tempo – como no tempo sustentado de Laban 

discutido no Capítulo anterior – na qual se cria espaço para uma suspensão em relação à pressa 

e às expectativas, assim como quando se praticam as meditações.  

Adiar as respostas e permanecer um pouco mais no ‘não saber’. Suspender um pouco 

mais as expectativas. Ficar um pouco mais com algo que inquieta: uma sensação, um sonho, 

um material. Voltar à sala de ensaio sempre. Escrever. Desenhar. Observar (-se). Dar tempo ao 
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nada fazer. Dormir. Respirar. Meditar. Estar com outros. Explorar as inquietações e angústias. 

Conversar sobre as inquietações e angústias. Permanecer com as inquietações e angústias. Dar 

tempo para que os materiais e o corpo encontrem caminhos e para que a dança vá surgindo 

desse lugar menos antecipatório ou prescritivo. Permitir que os materiais artísticos explorados 

deem um retorno a você, permitir que eles, de algum modo, falem. Estar receptivo ao que os 

materiais pedem, ao que a obra em formação, enfim, pede. Isso é o que chamo estar entre o 

cultivo e a espera. 

Obviamente, minhas práticas pessoais com os pranayamas, o Sudarshan Kriya Yoga® 

e as meditações colaboraram com certa sustentação desse lugar mais paciente, menos ansioso, 

embora a ansiedade e a impaciência, evidentemente, não possam ser de todo extintas, mas 

apenas gerenciadas. E não se pode também subestimar o importante papel que todo tipo de 

angústia e ansiedade tem como verdadeiros impulsionadores de questionamentos, 

inconformismos e, portanto, do próprio processo criativo. No entanto, na difícil busca por uma 

espécie de equilíbrio dinâmico entre a ansiedade e a paciência, o estar entre o cultivo e a espera 

tem a ver, em última instância, com confiar. Confiar no próprio cultivo e na própria espera, 

confiar que os caminhos se tecem com o investimento no fazer e não com ideias preconcebidas 

que não tiveram tempo de ganhar vida própria. Por isso, ter tido um espaço laboratorial para 

me mover sem ter um objetivo muito claro foi crucial (um objetivo como criar uma ‘frase’ ou 

‘partitura’ de movimento ou um roteiro, por exemplo). E nesse espaço, entre o cultivo e a 

espera, respirar e meditar tiveram imensa importância, ajudando a delinear não somente esse 

princípio norteador mas também exercícios específicos cultivados em sala de ensaio, como se 

verá a seguir. 
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5.1.1 Respirar-meditar-improvisar 

 

Sem pressa na mente. 
Swami Bramantej 

 

 

No começo de meu trajeto de pesquisa, não estava claro para mim que eu iria criar um 

solo de dança, embora eu desejasse, desde o começo, abraçar algo de minha experiência criativa 

no doutorado. Nos laboratórios iniciais, realizados independentemente em 2016 na 

Universidade Federal de Uberlândia, eu apenas me dava um bom espaço de silêncio, no qual 

eu poderia recorrer a práticas respiratórias como os pranayamas do yoga, por exemplo, que me 

conduziam a estados meditativos através dos quais, posteriormente, eu me movia. De modo que 

os primeiros pontos de partida foram, justamente, a criação desse espaço mais dilatado de 

espera, de escuta, de atenção que, por sua vez, estavam relacionados a certas alterações dos 

estados perceptivos com a experiência de samadhis, os diferentes estados meditativos do yoga. 

Com essa prática, criei um território inicial de receptividade também em relação à ideia de 

impulso interno [antrieb] e de tensionamento do continuum interior-exterior, explorando 

estados meditativos dentro da própria dança e através da dança. 

Com esse tipo de exercício, pude experimentar práticas improvisacionais que, ao invés 

de partir de uma forma corporal específica, surgiam a partir dos estados meditativos 

experimentados, o que delineava para mim um horizonte de um corpo que se fazia mais através 

de uma qualidade tensional (no sentido da operação com as intensidades internas e externas, 

conforme vimos junto ao pensamento labaniano), relacional e sensível do que em um apego a 

determinados princípios da forma corporal.  

Ou seja, interessava naquele momento muito mais ouvir uma sensação que ‘puxava’ 

meu ombro, meu rosto ou meu períneo em alguma direção e lidar com tal sensação do que ter 

por foco a investigação das formas que as variadas partes do meu corpo poderiam tomar. Aqui, 

uma distinção de princípios se delineava: as formas corporais surgiam nos laboratórios não por 

uma abordagem direta das formas em si, mas justamente por meio da lida com os impulsos 

internos [antrieb], tal como estes são sugeridos por Laban. Porém, tais impulsos internos não 

poderiam ser endereçados, ao menos não em meu caso, sem a criação de um campo propício 

para o exercício de tal sensibilidade. Era necessário, para habitar esse lugar sutil de honestidade 
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com minhas próprias sensações, recorrer a algumas práticas que já estavam em meu cotidiano. 

Foi nesse sentido que estendi o espaço da respiração e da meditação também para a sala de 

ensaio, de modo cada vez mais sistemático e recorrente. 

Na sala de ensaio, além do simples ato de tomar consciência da respiração, seu ritmo e 

seu movimento, seus mecanismos (respiração abdominal, torácica, clavicular), realizava 

sempre ao menos um dos três pranayamas já explorados no item 3.1 da tese: ujjayi, bhastrika 

e nadi shodan (ou nadi shodana). A escolha sobre qual pranayama fazer era sempre intuitiva, 

relacionada ao que percebia em mim, ao meu estado naquele momento. Após as respirações, 

permanecia um tempo em silêncio e pausa, geralmente sentada sobre meus calcanhares, na 

posição do diamante do yoga (vajrasana). Essa imobilidade deliberada, retomando André 

Lepecki (2001), aproxima-se do sentido dos still acts, nos quais se engajar em uma paragem é 

igualmente se engajar em diferentes experiências perceptivas do corpo, quando a dança começa 

na percepção e na atenção mais do que no movimento visível. Durante essa paragem, algumas 

técnicas de meditação experimentadas sob orientação de professores da Arte de Viver e do 

Mestre Ravi Shankar (aprendidas através de áudios do Mestre) foram utilizadas, tais como: 

levar a atenção para pontos ou regiões alternadas do corpo e respirar profunda e lentamente; 

levar a atenção para os espaços ‘vazios’ próximos ao corpo (acima da cabeça ou à frente do 

rosto, por exemplo); levar a atenção para todos os sons que acontecem no espaço com a intenção 

de aceitá-los; entoar ou mentalizar algum mantra, como o OM. O tempo de duração de cada 

etapa era variável a cada dia e minha entrada em movimento após a meditação frequentemente 

tinha a ver com alguma sensação no corpo que tinha sido mais forte, marcante ou persistente.  
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Figura 10. Início de improvisação após realização de respiração ujjayi e meditação em vajrasana. 
Arquivo pessoal. Uberlândia, dezembro de 2016. Fotografia: Jinn Tsay. 

 

Somente mais tarde ouvi falar na Dança Contemplativa (Contemplative Dance Practice 

- CDP) da artista e professora americana Barbara Dilley (2017), desenvolvida desde a década 

de 1970. Percebi, então, como essa minha prática se aproximava da perspectiva dela de modo 

geral. Dilley se inspirou em suas próprias práticas meditativas pessoais por intermédio de seu 
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mestre de Budismo Tibetano, Chogyam Trungpa Rinpoche, além de sua experiência com o 

coreógrafo Merce Cunningham e o músico John Cage, além de outros artistas dos grupos nova-

iorquinos Judson Church e Grand Union, para explorar uma consciência encarnada que 

culminou na prática da Dança Contemplativa.  

A prática consiste em criar espaço para a ampliação da consciência de si e do entorno 

bem como para aceitar o que emerge no corpo, a partir de três etapas que formam uma estrutura 

que vem sendo adaptada de acordo com seus praticantes (DILLEY, 2017). A primeira etapa 

consiste em um período de meditação sentada, na qual cada participante pode trazer suas 

próprias referências de meditação; a segunda é uma prática de consciência pessoal e 

aquecimento através do movimento, conectada ao estado meditativo experimentado na primeira 

etapa; e a terceira etapa é um espaço aberto, no qual se pode tanto testemunhar a dança de outros 

como dançar. Ao criar esse campo propício para a escuta do corpo, a prática de Dilley se 

aproxima bastante, por sua vez, da prática de Movimento Autêntico originalmente desenvolvida 

por Mary Starks Whitehouse entre as décadas de 1950 e 1960. 

No Movimento Autêntico, inicialmente chamado por sua criadora de ‘imaginação em 

movimento’ [imagination in movement] e ‘movimento em profundidade’ [movement in depth], 

há, necessariamente, uma atitude de “abertura interior” que Whitehouse compreende como uma 

forma de ouvir a si mesmo através de concentração e paciência (PALLARO, 1999). Tendo sido 

aluna de dois dos maiores ícones da dança moderna, Martha Graham e Mary Wigman, 

Whitehouse uniu sua experiência com a dança ao seu estudo e interesse pelo pensamento do 

psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung (1875-1961), buscando uma forma de ir além do 

desenvolvimento da percepção cinestésica ao explorar a consciência de si através do movimento 

em uma conexão mais interna, subjetiva. Encontrar tal conexão demanda desenvolver uma 

“testemunha interior”, capaz de ouvir sensações, sentimentos, imagens e impulsos de 

movimento, concomitantemente permitindo que, através dessa escuta sensível, o corpo possa 

se mover ou repousar. Nesse jogo, usualmente realizado em pares, todos que participam são, de 

algum modo, testemunhas, porém a pessoa que se move testemunha a si mesma em movimento, 

geralmente de olhos fechados, enquanto a outra pessoa testemunha tanto a quem se move como 

a si mesma. Sobre essa estrutura fundamental do Movimento Autêntico, Janet Adler (2002), 

uma das principais estudantes de Whitehouse e desenvolvedoras da disciplina, explica 

justamente que ela 
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[...] baseia-se na relação entre um movedor e uma testemunha, a forma base. 
Para cada um, o trabalho está centrado no desenvolvimento da testemunha 
interior, que é uma forma de entender o desenvolvimento da consciência. 
Nesta disciplina, a testemunha interior é exteriorizada, personificada por uma 
pessoa que é chamada de testemunha exterior. Outra pessoa, chamada de 
movedor, incorpora o eu em movimento. (p. XVI)69 

 

Interessante notar que tanto a Dança Contemplativa como o Movimento Autêntico 

circulam nos limiares entre experiência artística, educacional, terapêutica e espiritual, embora 

nenhuma de suas criadoras estivessem interessadas em rotular suas práticas apenas como arte, 

educação, terapia ou prática mística. O que importa, nos dois casos, é a experiência em si, o 

exercício de voltar a atenção para as sensações, para os impulsos – termo que Whitehouse utiliza 

claramente em referência ao trabalho de Rudolf Laban, como ela pontua no ensaio The Tao of 

the Body (1999) – e para trabalhar com o que surge no momento, seja testemunhando ou 

movendo.  

Noto que as atitudes de observar a si mesmo e de aceitar e trabalhar com o que surge a 

cada momento, que cultivei na prática de respirar-meditar-improvisar, são características tanto 

do Movimento Autêntico como da Dança Contemplativa. O que creio que diferenciou minha 

prática das práticas mencionadas foi o trabalho com técnicas específicas de respiração, já 

abordadas anteriormente, e com recursos específicos para a meditação, como mencionados mais 

acima. Além disso, não havia em meus laboratórios uma ideia de “aquecimento” como na 

proposta de Barbara Dilley, tampouco aquilo que na disciplina do Movimento Autêntico se 

mostra crucial: a testemunha externa e a troca de impressões através da articulação da 

experiência de mover e testemunhar em palavras, o mais livre de julgamentos de valor possível. 

Nesse ponto, embora eu não pudesse contar com um olho externo na maior parte dos 

laboratórios que realizei, me observar por meio de filmagens de minhas improvisações tornou-

se relativamente frequente.70 Foi também através de filmagens, somadas às sensações durante 

as improvisações e aos escritos e desenhos que fiz em cadernos, que comecei a mapear 

recorrências de gestos e estados corporais que depois ajudaram a tecer um roteiro para Reversa, 

como veremos no capítulo seguinte. 

                                                           
69 No original: “[...] is based on the relationship between a mover and a witness, the ground form. For each work 
is centered in the development of the inner witness, which is one way of understanding the development of 
consciousness. In this discipline the inner witness is externalized, embodied by a person who is called the outer 
witness. Another person, called the mover, embodies the moving self.” 
70 Filmagens que fiz sozinha, com a câmera fixa em um tripé, ou filmagens realizadas por meu marido, Jinn Tsay. 
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Outro aspecto que pode ser pontuado, possivelmente, como uma diferença entre a 

prática que desenvolvi e as práticas mencionadas era a conexão profunda e, em hipótese alguma, 

abandonada, entre o estado meditativo experimentado, as sensações, e seu gerenciamento nos 

próprios gestos, sem momentos para ‘descanso’ ou para sair desse estado.71 Essa atitude de não 

abandonar o estado e as sensações transformava as pausas não exatamente em momentos de 

‘repouso’, mas em momentos de condensação das sensações, de latência. Para isso, era 

necessário encontrar uma conexão direta entre o estado meditativo experimentado e o 

movimento. E tal conexão era informada pela escuta sutil das sensações no corpo. Por exemplo, 

após realizar alguns pranayamas e meditar, poderia surgir uma sensação forte de abertura na 

garganta que, por algum motivo, eu começava a seguir em meu movimento e este seria o início 

da improvisação. Porém, era importante não desistir desse impulso inicial. Havia então o cultivo 

e o prolongamento do estado meditativo por meio da permanência com as sensações. Nesse 

caso, permanecer com uma determinada sensação por um tempo mais prolongado significava 

cultivar a atenção profunda e a própria sensação nos gestos, ou melhor, transformar a sensação 

com os gestos através da atitude de permanência. Por que permanecer era importante para mim? 

Acredito que porque era na atitude de permanecer que a própria transformação poderia ser 

gestada, sentida e movida no corpo. Não abandonar as sensações, no fim das contas, significava 

acompanhar e participar de sua própria transformação que, por sua vez, transformava meu 

próprio corpo. O que seria, portanto, um jogo de permanência na impermanência ou de 

impermanência na permanência desse continuum interior-exterior do diálogo entre gesto e 

sensação.  

O que me movia, portanto, em minhas improvisações, era justamente esse estado de 

conectividade e certo desprendimento, na lida com a rica paisagem interna que surgia em 

virtude dos estados meditativos em diálogo com as sensações, os gestos e o espaço externo. E 

fazer práticas direcionadas de respiração e meditar imediatamente antes de improvisar 

permitiam que o movimento surgisse mais através de um estado do que de um comando mental 

claro, mais através de um ‘movimento-pensamento’ do que de um ‘pensar por palavras’, para 

utilizar a terminologia elaborada por Laban (2011b), ou através de uma experiência mais pré-

reflexiva, para evocar a fenomenologia de Merleau-Ponty (2006), essa que é da ordem do corpo 

                                                           
71 Aponto para a possibilidade dessa diferença especialmente em relação ao Movimento Autêntico, com o qual, ao 
contrário da Dança Contemplativa, tenho alguma experiência. No Movimento Autêntico foi comum ver movedores 
entrando em movimento, seguindo algum impulso/sensação, e abandonando esse fluxo inicial para uma pausa que 
era quase como um ato de “desistir” do que estava ocorrendo anteriormente para descansar (talvez porque, 
provavelmente, esse era um novo impulso, mais forte que o anterior). 
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vivido antes das formulações conceituais, peculiar à consciência perceptiva mais que à 

consciência reflexiva. 

 

 

 Figura 11. Laboratório criativo. Universidade Federal de Uberlândia, novembro de 2016.  
Fotografia: Jinn Tsay. 

 

No entanto, houve um exercício específico que se mostrou crucial nesta e em outras 

práticas que cultivei: o trabalho com a sensação de conexão entre as diferentes regiões de meu 

corpo e destas com o espaço externo. Assim, após realizar algum pranayama ou sequência de 

pranayamas, passou a ser recorrente que eu direcionasse minha atenção, durante a própria 

meditação sentada, a regiões específicas do corpo e em conexão com o ambiente, em um 

exercício que aqui chamo de ‘conexões sensoriais e imaginativas dos espaços corporais’, mas 

que, no cotidiano, e, especialmente no contexto do Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas 

Artes da Cena (Belo Horizonte, UFMG) e com sua fundadora e líder Carla Normagna, que foi 

com quem mais cultivei essa prática, chamamos simplesmente de ‘conexões’. 
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5.1.2 Conexões sensoriais e imaginativas dos espaços corporais 

 

Praticar um “saber-sentir” quase sempre começava, nos laboratórios, com voltar a 

atenção para a respiração. Contudo, abrir a consciência para outros acontecimentos sutis do 

corpo, além da respiração, foi igualmente importante ao longo dos laboratórios e na própria 

performance de Reversa. Nessa ampliação da escuta, estar ciente da implicação que um 

pequeno movimento dos dedos da mão esquerda pode ter sobre meus pés tornou-se crucial: 

uma conectividade que se tornou co-ação e co-moção, e que começava, necessariamente, com 

um mapeamento do corpo em suas conexões.  

O processo de rastrear ou mapear o corpo, seus acontecimentos e sensações, em uma 

conexão mais evidente ou não com o espaço externo, é frequentemente utilizado em práticas 

somáticas e de dança como exercício de atenção e de ampliação da consciência do corpo. O 

bailarino e acadêmico Kent De Spain (2014), em reflexões sobre improvisação geradas a partir 

de suas próprias experiências somadas às considerações de outros oito experientes 

improvisadores de movimento contemporâneos72, aponta esse processo, que denomina como 

rastreamento [tracking], como uma das questões sensíveis que permeia as improvisações em 

movimento. Como o autor lida com uma diversidade de vozes para tratar desse tema, a partir 

dos discursos de diferentes artistas, torna-se claro que rastrear pode se referir a uma infinidade 

de aspectos do processo criativo: rastrear o tempo do movimento, rastrear a respiração, rastrear 

as reações do público, rastrear um conceito específico ou um material. E o que todos esses 

rastreamentos possuem em comum é a operação com a atenção, suas camadas, sua seletividade 

e seus processos de mudança. Qualquer aspecto da experiência do movimento pode ser 

rastreado, o que pode tornar o processo mais ou menos complexo, a depender das diferentes 

camadas que rastreamos de uma só vez ou mesmo da densidade que uma única camada possa 

apresentar. Em meu caso, reconhecer a concretude do peso e do volume de meu próprio corpo 

e acrescentar a isto a consciência de meu corpo como um ‘todo’ por meio da conexão entre suas 

diferentes regiões são algumas das camadas iniciais desse rastreamento.  

 Para além de uma possível consciência geral do corpo e do espaço que, em menor ou 

maior escala, se exercita ao dançar, há, então, o direcionamento da atenção em relação a 

conexões, sensações e imagens específicas. Comecemos pela consciência profunda da conexão 

                                                           
72 A saber: Anna Halprin, Simone Forti, Ruth Zaporah, Barbara Dilley, Steve Paxton, Deborah Hay e Lisa Nelson. 
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entre diferentes regiões do corpo e, com isso, pela implicação, co-ação ou re-atividade que cada 

uma dessas regiões tem umas nas outras. 

A interconectividade das partes do corpo já foi anunciada quase cem anos atrás, no 

primeiro livro publicado de Laban, O Mundo do dançarino [Die Welt des Tänzers], de 1920. 

Nele, Laban destaca que as partes integradas não somente dão forma ao corpo como um todo, 

mas que tais partes se modificam umas às outras. Em uma escrita que diz respeito à experiência 

do movimento em primeira pessoa, o autor ressalta que “Com o gesto da dança, ocorre uma 

mudança no equilíbrio de todo o corpo e, portanto, uma mudança na tensão de músculos 

numerosos, talvez até de todos os músculos do corpo. A menor mudança na posição do braço 

envolve todo o corpo, mesmo que isso não seja perceptível.”73 (apud MCCAW, 2011, p. 60) 

Ou seja, mesmo que não seja perceptível ou que não estejamos conscientes, o corpo funciona 

como uma espécie de teia, de cadeia, com partes encadeadas e interdependentes. Tomar 

consciência disso e, sobretudo, explorar essa conectividade no corpo foi algo crucial em meu 

processo criativo e demandou a criação e a prática de algumas estratégias. 

A primeira delas, inspirada no trabalho de Irmgard Bartenieff, importantíssima discípula 

de Laban cujo sistema de práticas somáticas (Bartenieff Fundamentals) parte dos ensinamentos 

do mestre, é focada na sensação de conexão entre centro e periferia do corpo. Tal prática foi 

iniciada junto à Carla Normagna e ao Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena 

(Belo Horizonte, UFMG) e se manteve como invenção constante de um campo corpóreo 

conectivo a partir do qual eu poderia improvisar. Essa sensação pode ser cultivada, em um 

primeiro momento, a partir do toque de um parceiro, que cria uma pressão suave e prolongada 

com suas mãos conectando plexo e mãos, baixo-ventre e solas dos pés, cabeça e períneo 

(cabeça-cauda nas Conexões Ósseas de Bartenieff).  

Mas como estive sozinha em grande parte de meus laboratórios, realizava o 

mapeamento mental do percurso conectivo das partes do corpo, recorrendo, obviamente, a 

experiências passadas nas quais pude rastrear e mapear essa sensação de conectividade por 

intermédio do toque de um parceiro. Como aponta De Spain (2014), o rastreamento não é um 

exercício de atenção concernente apenas ao momento presente da improvisação, mas também 

                                                           
73 No original: “With the dance gesture a change in the balance of the whole body takes place and thus a change 
in tension of numerous, perhaps even all, muscles of the body. The slightest change in the position of the arm 
involves the whole body, even if this is hardly noticeable.” 
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ao passado, de modo que o que já foi rastreado antes ajude a formar essa rede de saberes da 

qual o improvisador pode lançar mão: 

 

Com a improvisação, é fácil confundir a criação no momento com a existência 
apenas naquele momento. Tudo acontece no agora, mas, como no resto de 
nossas vidas, esse agora emerge de dentro do fluxo e do contexto do que já 
ocorreu. O que sabemos dos momentos que passaram nos ajuda a tomar 
decisões no presente. Esse conhecimento vem através de um processo que eu 
chamo de rastreamento [tracking]. Enquanto estou improvisando, estou 
percebendo certos aspectos do que está acontecendo comigo, acompanhando-
os de forma consciente e inconsciente, para que eu possa usá-los para informar 
minhas escolhas. (DE SPAIN, 2014, p. 45)74  

 

Seguindo o raciocínio de De Spain, rastreamentos previamente realizados podem ser 

reativados no corpo e em determinadas sensações, voluntariamente ou não, o que torna o 

processo de rastrear em algo que vai além do ‘agora’, incluindo uma certa memória em sua rede 

sensível. Com isso, era possível criar, para mim, um processo de construção e abertura da 

sensibilidade para a tomada de consciência do corpo em integração, levando a atenção para a 

conexão entre periferia e centro do corpo, mas também reativando, de certo modo, as memórias 

dessa integração que se configuraram em mim a partir do toque de outros. Nesse rastreamento 

ou, como às vezes chamo, mapeamento, pode-se levar a atenção, por exemplo, para os dedos 

da mão, que estão conectados à palma da mão, que está conectada ao antebraço, ao cotovelo, 

ao braço, ao ombro, ao peito, o que vai levando à conexão entre mão e plexo. Porém, esse 

exercício, para mim, vai além de uma tomada de consciência mais óbvia da estrutura anatômica 

do corpo, a partir do momento em que esse mapeamento se torna uma sensação real de conexão. 

Nesse momento, a qualidade do movimento corporal pode ser transformada, mesmo que de um 

pequeno movimento isolado.  

Bartenieff, como discípula de Laban, aproveitou a visão labaniana (através, por 

exemplo, das ideias de tridimensionalidade, dinâmica e estabilidade-mobilidade) tanto para 

                                                           
74 No original: “With improvisation, it's easy to confuse creating in the moment with existing only in that moment. 
Everything happens in the now, but, as with the rest of our lives, that now emerges from within the flow and 
context of what has already occurred. What we know of the moments that have passed helps us to make decisions 
in the present. That knowledge comes through a process that I call tracking. As I am improvising, I am noticing 
certain aspects of what is happening to me, keeping track of them in ways both conscious and unconscious, so that 
I can use them to inform my choice-making.” 
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desdobrar o trabalho de seu professor como para desenvolver sua própria abordagem. Sobre a 

ideia de conectividade, crucial nos Bartenieff Fundamentals, a autora defende que esta 

 

[...] refere-se ao alinhamento dinâmico da estrutura de suporte do peso, do 
esqueleto, no movimento e na quietude. Ele permite que o fluxo, o impulso do 
movimento, atravesse o corpo de tal forma que a ativação completa possa ser 
realizada de forma mais eficiente, sem esforço e estresse desnecessários. É 
óbvio o suficiente dizer que as pernas, os braços e a cabeça estão ‘ligados’ ao 
torso, o pé à perna, o braço à articulação do ombro, etc., mas sua conexão é 
mais do que os músculos que viajam sobre as articulações para juntar dois 
ossos. São as cadeias ativadas, configurações de conexões que controlam o 
processo de movimento.75 (BARTENIEFF, 1980, p. 21) 

 

De Bartenieff, aproveito menos a ideia de alinhamento ou eficiência e mais a ideia de 

conectividade como algo que vai além de uma conexão muscular que junta dois ou mais ossos, 

como a autora diz. Atenho-me mais à sensação profunda de conexão e de interferência de uma 

parte do corpo em outra em um sentido mais criativo, bem como à conexão das partes do corpo 

por meio de imagens.  

Embora o rastreamento das estruturas do corpo em interconectividade já seja um 

trabalho imaginativo no sentido de que opera com diversas imagens de nosso repertório e 

conhecimentos prévios (de anatomia, por exemplo), além de operar com as sensações que, 

certamente, também estão inseridas nos processos imaginativos, essa conexão envolvia outros 

tipos de mapeamento e imagens. Poderiam ser fios ou vasos sanguíneos, colunas de ar ou 

vísceras, vórtices de energia (chakras) e canais energéticos (nadis). Poderia ser imaginar o 

toque de alguém conectando regiões específicas de meu corpo. Constantemente, a sensação de 

conexão estava associada, para mim, a esse exercício com imagens, bem como o exercício 

imagético estava intimamente associado à sensação de conexão. Por isso nomeio esse processo 

de rastreamento como ‘conexões sensoriais e imaginativas dos espaços corporais’. 

                                                           
75 No original: “[...] refers to the dynamic alignment of the weight-bearing structure, the skeleton, in movement as 
well as stillness. It allows the flow, the movement impulse, to pass through the body in such a way that complete 
activation can be realized most efficiently- without unnecessary exertion and stress. It is obvious enough to say 
that legs, arms and head are "linked" to the torso, the foot to the lower leg, the arm at the shoulder joint, etc., but 
their connectedness is more than muscles traveling over the joints to hook up two bones. It is the activated chains, 
configurations of connections that control the movement process.”  
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Porém, é importante que o processo de conectar o corpo e suas regiões se transforme na 

consciência da implicação de uma parte do corpo na outra. Pois era a consciência de que o 

engajamento no movimento não se resumia a uma parte específica do corpo, por mais que se 

tratasse um gesto “isolado”, o que poderia mudar completamente a qualidade de meu gesto. 

Através desse tipo de prática, é possível criar uma co-ação, co-moção ou re-atividade entre as 

diferentes regiões do corpo, o que faz com que diferentes travessias e transformações, de 

impulsos internos e sensações, possam acontecer ao longo de uma improvisação. De modo que, 

conectar sensória e imaginativamente os espaços corporais passou a fazer parte de praticamente 

todos os laboratórios, fosse mais direta ou indiretamente, incluindo a minha preparação para 

dançar Reversa, que será mais especificamente abordada no próximo capítulo da tese. 

Contudo, as ‘conexões sensoriais e imaginativas dos espaços corporais’, não partem da 

compreensão de que o ‘espaço corporal’ termina com os limites do próprio corpo. Se o corpo 

passa a ser “território de passagem” e de intensidade, como discutido anteriormente, a epiderme 

é menos invólucro que encerra um espaço e mais uma camada porosa que estabelece contato e 

relação com o mundo: corpo-esponja, como quis Laban.  

Para De Spain (2014), com tempo suficiente de prática improvisacional, se passa a saber 

que nós não terminamos no limite de nossas peles. E acredito que, como modo de enfatizar esse 

não-encerramento do corpo em si mesmo, mas como algo que cria contato, troca e se transforma 

com esse ‘fora’, que a imagem de poros, orifícios e buracos tenha se tornado igualmente 

importante em meus rastreamentos e durante minhas improvisações. Por exemplo, ao tomar 

consciência da conexão cabeça-períneo, geralmente imagino não os marcos ósseos (bony 

landmarks de Bartenieff, como cóccix e ísquios) do assoalho pélvico, mas seus buracos (ânus, 

vagina, uretra); bem como ao sentir o topo de minha cabeça, não imagino uma superfície 

fechada, mas algo como que se abrindo. De algum modo, esse tipo de imagem me ajuda a criar 

conexão comigo mesma mas também com o espaço externo. Com isso, na infinita dança entre 

atitudes internas e externas, entre impulso interno e gesto, o corpo cria circuito em si mesmo 

mas também com o ‘fora’, participando de uma rede de tensões e acontecimentos, uma rede 

intuitivamente elaborada a partir de uma série de desenhos que chamei de Camadas em 

reversibilidade (imagem de abertura deste capítulo) e Corpo intenso: reversibilidades (abaixo). 
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Figuras 12 e 13. Corpo intenso: reversibilidades. Desenhos: Vivian Barbosa.  
Salvador, 2015 e 2016. 

 

 

Os diversos desenhos que fiz, muitos deles após práticas criativas e meditativas, indicam 

que a complexidade dessa compreensão de corpo de algum modo aglutina a ideia de espiral 

pura (Figura 14) e de Banda de Moebius (Figura 15).  

 

  

Figura 14. Espiral simples.   Figura 15. Banda de Moebius. 

 

A espiral evoca a continuidade e a conjugação das três dimensões espaciais em uma só 

trajetória (dimensão horizontal, vertical e sagital), e inspirou os estudos espaciais da Corêutica 
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labaniana (LABAN, 2011a, p. 84). A espiral, como aponta Suquet (2011), é uma das expressões 

dinâmicas mais exploradas pela dança no século XX, pois transmuta continuamente as 

polaridades do movimento: “O central e o periférico, o ascendente e o descendente, o anterior 

e o posterior [...]” (p. 523). Já a Banda de Moebius – que também serviu como inspiração para 

o espaço torcido da lemniscatic band of knot concebida por Laban em sua Corêutica (2011a, p. 

98) e para a própria representação do corpo na notação dos motifs labanianos (FERNANDES, 

2006a)76 –  evoca a ideia de que interior e exterior se transformam continuamente um no outro, 

além da ideia de continuidade e tridimensionalidade, já que estar ‘de um lado’ da Banda de 

Moebius implica em estar, potencialmente, também ‘do outro lado’. Nos dois casos, as curvas 

e torções colaboram para uma concepção na qual o movimento impera e na qual os binômios 

superfície-profundidade, direito-avesso são deslocados. 

Os desenhos que fiz ao longo da pesquisa conjugam espiral e Banda de Moebius, 

refletindo, de algum modo, uma experiência subjetiva na qual as dobras do corpo se precipitam 

em conexão com o mundo exterior. Os desenhos que chamei de ‘Corpo Intenso: 

reversibilidades’ (Figuras 12 e 13), por exemplo, ao operar na torção da própria torção, 

dobrando as espirais em diversas direções, diz algo dessa sensação de conexão e circuito que 

engloba o continuum interno-externo. Esse emaranhado que se mostra nos desenhos, para mim, 

seria o próprio espaço em latência, em movimento potencial invisível e caótico, no qual o corpo 

aparece apenas em seus lampejos e rastros, organizando-se não somente a partir de um ‘dentro’, 

mas essencialmente também através de e com um ‘fora’. 

Desse modo, as ‘conexões sensoriais e imaginativas dos espaços corporais’, embora 

constantemente se iniciem, em minha experiência, com a abertura de um ‘olho interno’ e com 

a tomada de consciência das regiões do corpo, é um exercício que deve englobar essa 

consciência do fora, da implicação que as impressões desse fora, mesmo que sejam singelas, 

podem ter no corpo, em suas posturas e gestos. Retomando a metáfora labaniana do corpo como 

esponja submersa em água, cujos interstícios acolhem a mesma água que está do lado de fora, 

o corpo humano também pode ser concebido de maneira semelhante, seu espaço interno 

participando do conjunto de tensões que vão se estabelecendo no mundo exterior e vice-versa. 

Através dessa troca, o espaço fora do corpo pode estar intimamente conectado ao movimento, 

pois ao sentir o espaço dinâmico “[...] o corpo não está principalmente consciente das locações 

fixas, mas é dirigido por impulsos dinâmicos sempre cambiantes. Eles são associados com um 

                                                           
76 Na escrita dos motifs, inventada por Valerie Preston-Dunlop a partir da escrita de movimento de Laban e 
desenvolvida por Ann Hutchinson Guest, o corpo é representado através da figura do oito (8). 
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complicado arranjo espacial que resulta em sensações indistintas e mutáveis.” (LABAN, 2011a, 

p. 88) 

Essas sensações de espaço que Laban percebia e intuía se conectam às imagens de 

espaço de sua Corêutica ou Harmonia Espacial, mas também à Eukinética ou Teoria do Esforço, 

onde o espaço é tomado enquanto algo vivo e mutável pela ação do corpo humano que o 

tensiona. Concluo disto que, mais do que ocupar um espaço, o corpo funda um espaço. O corpo 

funda um espaço no e com o espaço, a ponto do corpo também poder, ele mesmo, ser tomado 

como espaço, quando o limiar entre o que distinguimos como interno e externo se torna 

ligeiramente borrado.  

Já ao final do ano de 2016, comecei a explorar também um outro modo de exercitar as 

conexões entre meu corpo e espaço externo, dessa vez por meio do ato de caminhar. Dessa 

exploração, vem se desenvolvendo a prática da deriva meditativa: quando a dança pode surgir 

no exercício paciente de se manter caminhando até que algo diferente se insinue e nos atraia 

tanto no espaço externo como no corpo, através do ‘movimento-pensamento’ e de seus 

impulsos, como diria Laban (2011b).  

 

5.1.3 Conexão com o espaço: deriva meditativa 

 

Pouco importa o que você faz.  
Importa somente o que você se deixa fazer;  

então se pode dizer que é o mundo que se lança no corpo. 
(Tatsumi Hijikata) 

 

Escavando minhas infinitas anotações de laboratórios, encontrei as seguintes palavras: 

“Meus gestos nascem de algo como um borramento entre aquilo que vem e aquilo que faço.” O 

“deixar-se fazer”, como uma atitude de abertura para que algo do mundo seja suportado e 

articulado em nós, é o que evoca o bailarino e coreógrafo japonês, Tatsumi Hijikata (que 

juntamente a Kazuo Ohno ajudou a fundar o butô), ao dizer que “é o mundo que se lança no 

corpo”.  

Para mim, Hijikata convoca uma espécie de espera e de descolamento em relação a 

nossa avidez por fazer e mover, por querer mostrar movimentos em que, muitas vezes, e por 

conta desse desejo por demonstrar, nada parece, de fato, acontecer. Lembrando as reflexões de 
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Jorge Larrosa (2002) sobre a experiência já discutidas anteriormente, o mundo está projetado 

para que tudo aconteça, mas para que nada nos aconteça; para que tudo se passe, mas nada nos 

passe. 

E como que para permitir que “algo me acontecesse”, fui intuindo outras maneiras de 

me conectar comigo e com o que me cercava. O que o espaço me dizia quando eu improvisava? 

Como eu poderia me abrir para uma conexão de outra ordem com o espaço – e talvez ter um 

vislumbre desse “mundo” do qual Hijikata fala, ou com essa água que, na metáfora de Laban, 

está dentro e fora de meu corpo-esponja? Como eu poderia permitir que a ideia de impulso 

interno pudesse surgir não só de uma conexão comigo mesma, mas fundamentalmente de minha 

conexão com o espaço externo? 

Primeiro, a não-ação: parar, respirar, meditar sentada no chão ou sobre meus próprios 

calcanhares. Uma não-ação acompanhada de um mergulho para dentro que em seguida se 

conecta com um fora. Essa era a minha prática inicial. Mas depois senti que poderia explorar 

outras possibilidades de encontro comigo e com o espaço externo. Foi nessa intuição que iniciei 

a prática da deriva meditativa, uma caminhada despretensiosa e prolongada pelo espaço (por 

enquanto realizada em espaços fechados, salas de dança) que gradativamente me abre para algo 

que meu corpo pede, mas também para algo que é o espaço que convoca. 

Primeiramente, estar à deriva remete à ideia de estar perdido, de estar a vagar sem rumo, 

sem objetivo. Em navegações, a palavra é associada ao desvio de rota causado em embarcações 

ou aviões por conta de correntes marítimas ou de vento. Já no cotidiano, é certo que o vagar 

sem objetivo, em uma experiência menos utilitária do espaço, especialmente o urbano, tornou-

se uma dificuldade ou mesmo uma impossibilidade nos ambientes em que transitamos por conta 

da aceleração da própria vida ou da violência nas cidades. Contudo, o corpo que desvia e que 

se entrega à deriva descobre novas geografias e inventa novos espaços para além da obviedade 

de suas finalidades e percursos. 

Vemos esse interesse em uma relação menos utilitária com o espaço na Teoria da Deriva 

criada por Gui Debord em 1958, no contexto da Internacional Situacionista (IS) – movimento 

artístico e político surgido na Itália em 1957, liderado por Debord. Voltada para a exploração 

dos espaços urbanos, a Deriva é um procedimento psicogeográfico, um modo de intervir na 

arquitetura, dar-lhe outros sentidos, a partir da conexão entre a caminhada e as sensações, 

atrações, intuições ou repulsas que fazem uma pessoa ou grupo decidir para onde ir, por onde 

passar, o que observar, onde parar e quando prosseguir. Sobre essa rica experiência, Debord 
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(2003) diz que 

 

Uma ou várias pessoas que se lançam à deriva renunciam, durante um tempo 
mais ou menos longo, os motivos para deslocar-se ou atuar normalmente em 
suas relações, trabalhos e entretenimentos próprios de si, para deixar-se levar 
pelas solicitações do terreno e os encontros que a ele corresponde. (p. 87) 

 

Ou seja, para entrar em deriva, uma certa atitude em relação ao espaço que nos circunda 

é requisitada: uma atitude de renúncia aos hábitos, ao uso utilitário do espaço em suas 

finalidades, uma atitude de abertura ao encontro, aos convites e acidentes de cada terreno. Mas, 

na experiência da deriva, se o espaço é despido de sua funcionalidade cotidiana, também o 

corpo que o explora o é, pois se despe de um modus operandi, de uma forma usual de reação. 

Cria-se, com isto, um espaço imprevisível que inclui simultaneamente o deixar-se levar e a 

deliberação, a atividade e a passividade. Essa e outras características têm interessado diversos 

artistas e performers na atualidade, em diversas partes do mundo. É o exemplo de grupos 

brasileiros como o Coletivo Teatro Dodecafônico77 e o Cambar Coletivo78, ou do trabalho mais 

nômade do artista britânico Simon Whitehead79, que facilitou uma deriva em grupos na cidade 

de Birmingham, Reino Unido, na abertura da conferência Slowing and stilling: foreground 

process in performance, da qual participei em junho de 2018. 

Porém, mais do que explorar o espaço urbano, ou mesmo o espaço rural, foi o caráter 

meditativo e transformador das caminhadas o que começou a me chamar desde 2016. 

Obviamente, muitos outros também reconheceram esses e outros valores no caminhar, desde 

os mais antigos e anônimos peregrinos e nômades espalhados por todo o mundo até os mais 

conhecidos filósofos, como Friedrich Nietzsche (GROS, 2010), ou artistas como Hélio Oiticica 

(CARERI, 2013). Some-se a isto o valor da caminhada em tradições espirituais como o 

Budismo (NYANADHAMMO, 2018), ou em práticas artísticas e marciais japonesas, como o 

suriashi, caminhada específica empregada no teatro e dança tradicionais, e mesmo no butô, que, 

embora seja um movimento artístico relativamente mais recente, também incluiu em seu 

repertório influências tradicionais. A caminhada foi também uma das protagonistas na dança 

pós-moderna americana dos anos 1960, em seu acolhimento do movimento trivial e cotidiano. 

Nessa época, a caminhada, movimento comum e não-virtuoso que deslocava o estatuto do 

                                                           
77 http://teatrododecafonico.blogspot.com/ 
78 http://www.cambarcoletivo.com/site/o-coletivo/cambar/ 
79 http://simonwhitehead.net/ 
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movimento dançado, estabelecido até então como forma espetacularizada e virtuosística, foi 

explorado e evidenciado nas obras de artistas como Lucinda Child e Steve Paxton (BANES, 

1987).  

No entanto, o que eu desejava não era revisitar a caminhada exatamente como elemento 

coreográfico, mas como modo de investigação de um estado fino de escuta – a possibilidade de 

fazer da caminhada meditação em movimento.  

De certo modo, foi uma certa despretensão do caminhar o que me capturou de início. 

Eu traçava paralelos entre os pensamentos indo e vindo de minhas experiências com as 

meditações e meu próprio corpo indo e vindo nas caminhadas. Do mesmo modo que não posso 

de todo controlar os pensamentos que circulam, permanecem, e passam por mim enquanto 

medito, também não poderia controlar completamente meu próprio corpo, ao menos não no 

sentido de premeditar o tempo todo para onde ele ia, onde ele permanecia, como e quando ele 

“ia embora”. Se os pensamentos são como nuvens na meditação estática, na meditação em 

movimento que eu começava a explorar, o meu corpo seria, então, essas nuvens que passam. E 

assim eu permanecia a caminhar pela sala de ensaio, despretensiosamente, a cada dia por mais 

tempo: 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora – até que coisas diferentes 

começassem a surgir nesse meu vagar. 

Para mim, era o próprio caminhar que trazia uma certa inteireza do caminhar, quando 

gradativamente me abria para ouvir tanto o que o corpo pedia como o que no espaço me 

chamava. A partir de certo momento, a sensação é de que não era mais exatamente eu quem 

caminhava: o que eu fazia deixava de ser algo que EU fazia, simplesmente, e passava a ser algo 

que o espaço tocava em mim, algo que vinha mais claramente dessa relação.  

Isso me fez lembrar de descrição fenomenológica realizada por Sondra Fraleigh no texto 

The ways we communicate: somatic dance and meditation as a bridge, quando a autora tece em 

palavras sua experiência com meditação estática e em movimento (estas fortemente enraizadas 

em suas experiências com yoga, zen, Movimento Autêntico, Butô e suas abordagens mais 

autorais): 

 

Quando medito, entro em um estado totalmente responsivo, aprendo a esperar 
sem respostas e a encontrar resiliência na imobilidade. Da mesma forma, nas 
meditações em movimento, posso responder a uma corrente de significado não 
verbal, aguardando o próximo impulso de mover, depois o próximo, até que 
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eu seja levada para além dos meus hábitos de pensamento e corpo. 
(FRALEIGH, 2012, p. 15) 80 

 

 

No caso específico da deriva meditativa, o próximo impulso para mover é construído 

entre o cultivo e a espera, em um “estar disponível”, um “estar aberto”, pois o próximo impulso 

nasce sempre de uma relação com o anterior que, por sua vez, surgiu dessa troca com o espaço 

externo. E embora eu reconheça a importância desse estar “para além dos meus hábitos de 

pensamento e corpo”, há também a acolhida das recorrências, do gesto que insiste em me 

revisitar e que se refaz em uma outra espécie de memória: a memória que é o corpo que imprime 

e reinventa e não a lembrança de passos marcados, e também a memória das forças mais que a 

das formas. E, para isso, é necessário encontrar resiliência tanto na imobilidade, como Fraleigh 

destaca em sua experiência com meditações estáticas, mas também na mobilidade, quando 

lidamos com o inimaginado ou mesmo com possíveis frustrações, quando tudo parece estar 

errado, quando o julgamento e a busca por justificativas racionais ganham vida enquanto nos 

movemos e quando nada no espaço parece nos “chamar”. 

Algo similar a essa frustração ocorreu com uma integrante do Litura, que participou de 

deriva meditativa que conduzi em grupo em julho de 2017, em Belo Horizonte. Ela relatou ser 

muito difícil não pensar demais em absolutamente tudo que fazia. O modo de pensar e mover 

que ela experimentou gerava uma espécie de bloqueio, porque gerava, justamente, uma atitude 

de julgamento nela: ao invés de estar ali, presente para o que pudesse surgir, ela seguia fazendo 

e julgando o que fazia, o que não permitia a criação de um espaço para a escuta das sensações 

mais sutis, ou para qualquer diálogo com o que acontecia nela mesma, em quem dançava com 

ela, com o espaço. Por isso adjetivar a deriva como “meditativa”: porque o aquietar do intelecto 

e do ego também é importante nesse exercício, assim como em uma meditação estática. Um 

esvaziar-se que não é, em absoluto, a interrupção do pensamento, mas o cultivo de uma atitude 

mais desapegada em relação a esse turbilhão mental e ao constante julgamento que comumente 

o acompanha e que nos bloqueia (porque nos achamos ridículos, porque o que fazemos não é 

bom o suficiente, não é verdadeiro e, por isso, não faz sentido). Naquela ocasião, ela me 

                                                           
80 No original: When I meditate, I enter into a fully responsive state, I learn to wait without answers and find 
resilience in immobility. Likewise, in movement meditations, I can respond to a chain of nonverbal meaning, 
waiting for the next impulse to move, then the next, until I am carried beyond my habits of thought and body. 
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perguntou algo assim: “Como saber se se está seguindo algo que ‘o espaço convoca’ ou 

simplesmente o que quero fazer”? Anotei em meu caderno algo de minha resposta: 

 

Acho que na deriva meditativa não se trata nem só de uma coisa, nem só 

de outra. Ouvir o que no espaço chama e como eu me conecto e danço com 

isso exige uma atividade e uma decisão que ultrapassam o simples 

“seguir algo”, como o seguir os impulsos espaciais de que Laban 

falava poderia dar a entender. Esse “seguir”, para mim, contém em si 

algo de uma passividade e de uma suspensão provisória/desapego do ego 

e de um “pensar por palavras” mas, ao mesmo tempo, demanda um 

mapeamento ativo do corpo e do espaço e exige tomadas de decisão 

sobre o modo como nos relacionamos com o que sentimos e percebemos. 

 

Algo próximo à dance sense de Laban (MACCOW, 2011), a lida com as cadeias de 

impressões e tensões parece ser, então, um dos temas do exercício. O foco na sensação do 

movimento, mais do que em sua representação ou demonstração. Algo que se aproxima de 

concepções somáticas de dança posto que, como pontua Sondra Fraleigh (2015), elas “[...] se 

concentram no que o movedor está experienciando, mais que em impressionar um público.” (p. 

62) Desse modo, durante a deriva meditativa, a última coisa que se quer é impressionar alguém, 

mesmo que a si mesmo, ou mostrar algo, um movimento que se saiba fazer, que geralmente é 

premeditado ou automático (no sentido de um saber corporal já sedimentado e automaticamente 

acessado pela lembrança). Então, se não se descobriu um modo de o movimento surgir que não 

seja com o intuito de mostrar algo, o melhor a fazer é continuar caminhando, esperar, aquietar. 

Esse exercício pode durar uma vida. 

Ou seja, trata-se de uma atividade passiva ou de uma passividade ativa. Melhor: de uma 

atitude receptiva em relação à prática que é também uma decisão, uma escolha, uma ação.  

Porém, ao compartilhar a prática com outras pessoas, notei que faltava algo. Algo que 

criasse um caminho mais propício, para além da simples caminhada, ao desbravar deste 

território no qual passividade e atividade convivem, no qual o “eu quero” ou o “eu faço” dão 

lugar a um “vou junto”, “estou junto”. E esse “ir junto” pressupõe um movimento de 

transformação que pode ser muito difícil para pessoas que somente puderam experimentar a 

dança enquanto reprodução de gestos ou que, mesmo tendo explorado abordagens mais 
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criativas de dança, não estão familiarizadas com práticas mais interessadas em determinadas 

atitudes, estados e impulsos do que exatamente em uma determinada aparência do movimento.  

Essa dificuldade relatada por outra pessoa, dificuldade em experimentar esse “estar com 

o espaço” e permitindo que o corpo entrasse em estado meditativo e se transformasse a ponto 

de fundar um espaço, me fez começar a pensar em combinar outros exercícios à caminhada, o 

que poderia, por sua vez, potencializar minha própria experiência com a deriva meditativa.  

Adicionei, então, exercícios relativos à respiração, meditação é às ‘conexões sensoriais e 

imaginativas dos espaços corporais’ através de princípios flexíveis e passíveis de 

transformações a cada vez que a prática é realizada. A seguir, algo dessa nova e flexível 

composição da deriva meditativa: 

 

- Deitada, mapear cada parte do corpo inspirando e expirando 

longamente; 

- Expirar emitindo sons como “ah”, “sh” ou “mmm” (prolongar o 

som na medida do fôlego); 

- Realizar a respiração ujjayi (vide item 3 da tese) concomitantemente 

a realização de algo das ‘conexões sensoriais e imaginativas dos 

espaços corporais’: 

- tomar um tempo para espreguiçar o corpo mais livremente, 

percebendo o que o corpo pede (escolher entre abrir ou não os olhos 

através dessa escuta do corpo). 

- Mover-se, alternando ações “resistentes” e “indulgentes” 

(LABAN, 2011b) em relação ao chão, até chegar em nível alto, de pé 

com a postura ereta e os braços relaxados; 

- Fechar os olhos, perceber a posição vertical do corpo em pausa;  

- Retomar a respiração ujjayi; 

- Retomar as ‘conexões sensoriais e imaginativas dos espaços 

corporais’ com foco mais voltado ao espaço ao redor. Explorar a 

sensação de proximidade com as coisas e pessoas do espaço - aqui 

pode-se imaginar uma vista de cima, fios que conectam regiões do 

corpo e coisas do espaço como paredes, chão, objetos, pessoas.  

- Lentamente abrir os olhos e iniciar a deriva meditativa em si, 

podendo-se sempre retornar à pausa, fechar os olhos, realizar a 

respiração ujjayi, caso necessário; 
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- Permanecer na caminhada, aceitar o que a caminhada oferece, lidar 

com o que surge. 

 

O que é importante na deriva meditativa, assim como em todas as práticas engendradas 

ao longo de meu processo de criação, é criar campo para esse “território de passagem” 

necessário à experiência, como vimos junto a Larrosa (2002). Aqui, o intercambiamento e troca 

de tensões com o espaço, como aludido por Laban em sua metáfora do corpo como esponja 

submersa em ambiente aquoso, é crucial. No corpo-esponja, o que circula dentro e fora constitui 

uma mesma carne, embora se possa diferenciar tais instâncias espacialmente e sensorialmente. 

Isso faz pensar o espaço externo não como ambiente que contém meu corpo, mas como “um 

outro corpo” ou um “parceiro” que, como diz Laurence Louppe (2012, p. 189), no domínio de 

seus estados tensionais pode ser território para a invenção de consistências, um espaço que se 

esculpe, se transmuta, que se instaura nesse jogo relacional. 
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5.1.4 Vibração-contenção-fluxo  

 

O caminho até a sala de ensaio é um ato de coragem.  

Vibrar é um ato de coragem. É quando as ideias mais certas se 

liquefazem. 

  

Sozinha, deito no chão da sala e sinto as costelas se abrindo e se 

fechando, as vísceras se movendo com a entrada e a saída do ar no meu 

corpo. O simples gesto de respirar [existir] contém em si uma espécie de 

espasmo quase imperceptível.  

 

Como abrir a escuta para essa qualidade vibratória tão sutil? 

 

Permaneço assim quieta por um tempo, como se o próprio tempo fosse 

apenas uma ideia distante. E quando dou por mim, lá está ela, 

pequenina. Entrego meu corpo ao chão e me entrego. Não é o momento de 

me segurar a nada, não é o momento de segurar nada - orifícios, voz, 

saliva, conceitos… 

 

O pequeno espasmo percebido então cresce. E é preciso consentir essa 

expansão, permitir esse fluxo. Aquele pequeno espasmo inicial vai 

virando uma corrente que toma todo o corpo e ganha o espaço. E, 

surpresa: a vibração também está lá, do lado de fora do corpo.  

É um diálogo, uma troca. 

 

Mas vibrar também é para mim experiência limite. Como foi girar os 

giros Dervishes outro dia, como foi fazer o Sudarshan Kriya Yoga pela 

primeira vez. É quando o inexplicável se insinua, o ridículo vem, a 

vontade de desistir, de voltar atrás por puro medo. Será que vou 

conseguir suportar?  

É quando nosso mundo fica um tanto invertido e essa inversão, apesar 

de parecer fazer sentido, pode se mostrar um tanto assustadora. 

 

Por isso o ato de coragem. Para se permitir ser outra coisa além de si. 
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A primeira vez que entrei em contato com a prática de vibração-contenção-fluxo foi em 

2014. Era o início de minha parceria artística com Carla Normagna81 no processo criativo de 

seu solo de dança, o Persefonia. Ela me mostrou a prática e lembro ter sido um tanto 

impressionante ver Carla dançar. Havia algo em seu corpo que na época não pude elaborar (e 

talvez ainda não o possa, embora faça algumas tentativas), que foi essa dança nada tributária ao 

“sentido”, mas à “crueza” e intensidade de sua presença. Pude perceber, desde lá, observando 

e praticando com ou sem Carla, a potência que a prática tinha para, ao mesmo tempo, 

desestabilizar um território conhecido no corpo e criar um outro território, de um corpo 

desconhecido. 

Embora eu me incline a dizer que a melhor forma de compreender vibração-contenção-

fluxo seja realizar a prática por alguns anos, um acesso razoável à complexidade desse trabalho 

pode ser oferecido se trilharmos ao menos algumas das referências que lhe dão vida, puxando 

alguns fios do contexto de sua criação e desenvolvimento.  

Como pontuou Carla Normagna em entrevista82, vibração-contenção-fluxo surge em 

investigações teórico-práticas que atravessam os conceitos de sensível e de pulsão (psicanálise), 

bem como a noção de trabalho sobre si e corpo-memória (Gerzy Grotowski), além da noção de 

corpo sem órgãos (Antonin Artaud). A prática, cuja elaboração se iniciou em sua pesquisa de 

doutorado intitulada Corpo, pulsão e vazio: uma poética da corporeidade (LIMA, 2012), faz 

ponte também com a pesquisa de mestrado da artista, focada no processo de criação e 

construção dramatúrgica do Wuppertal Tanztheater, dirigido por Pina Bausch83. As noções de 

afeto, sujeito, corpo e linguagem reorganizadas através da perspectiva artística singular 

bauschiana e já investigadas no mestrado de Normagna ajudaram a impulsionar, ampliar e 

direcionar, assim, seu interesse em “trabalhar as ressonâncias da linguagem e do Outro no/sobre 

o corposujeito”.  

Nessa trajetória investigativa, a conceituação de sujeito elaborada por Lacan implicou 

(em diálogo com autores como Vladimir Safatle) direcionar a atenção à “radicalização da noção 

                                                           
81 Nome artístico de Carla Andrea Silva Lima. Bailarina, pesquisadora e diretora de dança e teatro. Professora Adjunta no 
Curso de Dança da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem desenvolvido suas pesquisas através dos seguintes temas: arte e 
psicanálise, processos de criação e formação do ator e do bailarino, processos de criação em dança-teatro, arte e subjetividade e 
poéticas da corporeidade. 
82 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
83 LIMA, Carla Andréa Silva. Dança-teatro: a falta que baila: a tessitura dos afetos nos espetáculos do Wuppertal 
Tanztheater. Dissertação (Mestrado em Artes) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 2007. 
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de sujeito descentrado” que, de acordo com Normagna, “se sustenta na recusa, por Lacan, em 

aceitar um vínculo ontológico entre sujeito e princípio de identidade”.84 Ou seja, já aí podemos 

perceber que, com tal diálogo teórico, a prática aponta, justamente, para a desestabilização da 

continuidade e fixidez que supomos existir sobre aquilo que chamamos de “eu”. Isto, em termos 

muito práticos, acaba trazendo à tona um espaço intervalar ou de borda para a experiência 

corpórea, o que implica lidar também com um vazio, com uma certa “negatividade do corpo”, 

como pontua Normagna, uma não totalidade. 

Em um intenso diálogo com a psicanálise lacaniana, então, e com aspectos do trabalho 

de Gerzy Grotowiski, Antonin Artaud, Vladimir Safatle, Cassiano Quilici e Tatiana Motta 

Lima, para mencionar algumas de suas principais referências, a artista estabeleceu laboratórios 

de pesquisa e criação junto a alunos do Curso de Teatro da Universidade Federal de Minas 

Gerais, em Belo Horizonte, durante seu doutorado. Nesse grupo, que deu origem ao Litura 

Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena, cuja parceria foi fundamental para a construção 

de Reversa, foi possível trazer para a experiência concreta esse espaço intervalar, de borda, que 

acaba por demarcar um vazio.  

Esse vazio – tão fundamental quando tratamos de vibração-contenção-fluxo – é um 

espaço, em minha leitura, essencialmente trabalhado para permitir que algo nos passe, como na 

experiência abordada por Jorge Larrosa que necessita, justamente, de uma abertura 

fundamental, uma disponibilidade primeira, um não preenchimento completo. No espaço 

completamente ocupado nada atravessa, a passagem fica obstruída, nada nos acontece. De fato, 

a prática se torna impossível se estamos cheios – cheios de nós mesmos, cheios de certezas, 

cheios de preconceitos, enrijecimentos, julgamentos, formas já experimentadas por demasiado 

fixadas na lembrança. Trata-se de um vazio que se alia, assim, a uma escuta singular que 

pressupõe certo despir-se, “Uma escuta que não é objetivante, mas que tampouco é subjetiva, 

uma vez que aqui o lugar do sujeito não está centrado na noção de indivíduo aliado a uma 

identidade.”, diz Normagna, que prossegue enfatizando que “É a própria noção sujeito/objeto, 

subjetivo/objetivo que se desloca, se descentra do sujeito do saber.”85 

 Nesse deslocamento, nessa noção de descentramento do sujeito, a lida com a alteridade 

é crucial. Tal alteridade é denominada, na psicanálise lacaniana, de Outro (ou Grande Outro), e 

                                                           
84 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
85 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
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se diferencia do ‘outro’, escrito em letras minúsculas. Ao passo que o ‘outro’ é o semelhante a 

nós, indivíduo com o qual nos relacionamos, o Outro não é idêntico, não é semelhante, mas o 

diferente, o que não está incluso no que cremos ser nossa identidade. Assim sendo, o Grande 

Outro é um lugar e marca um lugar simbólico de alteridade e não uma pessoa específica, 

fazendo com que essa alteridade abranja situações, sensações, dados da cultura ou a própria 

linguagem. O Grande Outro termina por acenar, portanto, como indício do Inconsciente, como 

aquilo que não reconhecemos como propriamente nosso, embora nos constitua. A partir desse 

entendimento, Normagna tece aproximações entre esse Outro e o Inconsciente e se indaga como 

isso poderia ser mobilizado na arte e, mais especificamente, na dança, por meio de suas 

pesquisas: 

 

Podemos pensar que o Outro, como alteridade que nos constitui quando 
nascemos, delimita o ponto a partir do qual permitimos ou não que 
nascimentos se façam, bem como concretizamos abortos daquilo que não 
nascido grita em nós por não encontrarmos aderência no Outro ou ainda, nos 
processos de reconhecimento dados pela cultura e pela linguagem. De modo 
que para mim era urgente me perguntar sobre esse não-nascido que ainda 
insistia no corpo como palavra muda, ou ainda ruído.86 

 

Por essa via, Normagna atravessa, junto à psicanálise lacaniana e também em conjunto 

com a filosofia, a literatura, o teatro e a dança, a construção desse “corposujeito” também 

através das faltas, mutismos e ruídos, no ponto em que a linguagem articulada pode mancar, 

falhar, ser insuficiente, incompleta. Tais faltas também se relacionam àquilo que no corpo nunca 

ou pouco recebe ênfase no olhar exterior, do olhar do outro. Pensemos que a operação e 

processamento de olhares, toques, aprovações e reprovações geram a sensação de um corpo 

fragmentário, feito de visibilidade mas também de invisibilidade. A articulação entre corpo e 

Inconsciente é, então, crucial nesse ponto, posto que o Inconsciente é aquilo que opera através 

de leis distintas daquelas das manifestações conscientes, com sintaxes próprias cujos indícios 

nunca podem ser rastreados por completo, nunca permitindo, portanto, que o sujeito saiba do 

mundo e de si mesmo por inteiro. Tal completude não pode existir na perspectiva psicanalítica. 

Desmonta-se, com isso, o sujeito da certeza para adentrar um campo de saberes em colapso, 

                                                           
86 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
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saberes instáveis, fragmentários, parciais. 

 Além de colocar em questão o que o sujeito pensa saber de si e do mundo, essa 

articulação entre corpo e Inconsciente põe em questão, também, a própria noção de memória. 

Ela, nesse caso, é pensada a partir de um “não lembrado que se lembra em nós”, relacionado 

àquilo que nos constitui e que não vemos, e que, portanto, não reconhecemos, o que em sua tese 

Normagna chama de “pontos cegos” (LIMA, 2012). Algo talvez análogo à formação da imagem 

corporal que Jo Takahashi (2003) chama de “anatomia de especulações” e que se dá justamente 

pelo reconhecimento das partes do corpo que conseguimos ver e pelas partes que, não vistas, 

se formam em nós por meio da projeção e da ação de outros, formando uma autoimagem 

corporal harmonizada pela fantasia da estabilidade e portanto, incongruente com uma sensação 

fragmentária do corpo, tendo em vista que o modo como construímos  essa autoimagem não 

coincide com o modo como nossa imagem é projetada, por exemplo, em aparatos como 

espelhos, fotografias ou vídeos, o que gera grande estranhamento. 

É em ser visto e tocado que, desde o início da vida, se constrói uma sensação de si 

mesmo que não é, portanto, inteira, polida, harmônica, nem, tampouco, compatível com o que 

se percebe de si, posto que esse si, essa sensação de corpo, é moldada no incentivo e na 

retificação exteriores. De modo que é sempre lacunar o modo como nos percebemos, quando 

tentamos alinhar projeções, afetos e memórias muito concretas do corpo (embora por vezes não 

exatamente lembradas) com as experiências que informaram nossa percepção desse corpo e 

que, tantas vezes, não sabemos nomear. Nesse não reconhecimento de si, na incongruência entre 

a sensação fragmentária do corpo e a autoimagem estável formada desse mesmo corpo, nesse 

ponto cego de estranhamento, daquilo que foi denegado ou apagado mas que nos constitui, que 

reside algo que escapa ao intelecto e à lembrança: o “não lembrado”, evocado por Normagna 

em entrevista a mim concedida (Anexo II da tese), que se insinua e com o qual podemos criar 

ponto de contato, dança.  

Para mim, ‘vibração-contenção-fluxo’ é justamente esse espaço, sempre delicado, 

precário e instável, para a criação de pontos de contato com esses invisíveis que nos constituem, 

para que se possa, mesmo que em lapsos, “ser outra coisa além de si”. 

Não é à toa o interesse crescente dessa artista pelo pensamento e práticas afiliadas ao 

Butô. É que a dança japonesa, iniciada na década de 1950 por Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, 

com a colaboração de diversos outros artistas, ao operar pela via de estados corporais menos 

tributários ao intelecto e mais conectados a energias, a imagens, ao silêncio e ao encontro mais 
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genuíno entre corpo e espaço, acaba apontando caminhos para habitar esse lugar intervalar no 

qual o Inconsciente pode criar laço – em uma dança que, pessoalmente, eu chamaria de prática 

espiritual ou, ainda, pegando de empréstimo as palavras de Kuniichi Uno sobre Hijikata, uma 

“dança praticada como pesquisa existencial” (UNO, 2018, p. 226). Não a dança dos passos 

lembrados, mas a dança de um corpo esquecido, de uma memória involuntária que só é possível 

porque há um espaço para o esquecimento. (O que faz lembrar que, na rigorosa e poética leitura 

que Isabelle Launay (1997) faz sobre Laban, também se evoca uma memória involuntária e um 

esquecimento, um estado entre o acordado e o dormindo na criação de contato com a paisagem 

anunciada com sua Região do Silêncio; assim como Almeida (2012) fala que a memória na 

Região do Silêncio não é a memória das formas, mas a memória das forças puras que no gesto 

se reinventam). 

Com o butô, assim como com a prática de ‘vibração-contenção-fluxo’, é possível, a meu 

ver, dançar esse encontro com o que chega, com o que age no corpo, sem que necessariamente 

“pensemos” isso que age. Vibração-contenção-fluxo opera, com isso, “resistência ao 

esquematismo do pensamento categorial”, como opera o sensível articulado por Vladimir 

Safatle e lembrado por Normagna em entrevista, enquanto a artista contextualizava a invenção 

dessa prática. No entanto, essa lida com “isso que age”, com dimensões do Inconsciente, não 

significaria “submergir no caos”, como previne a artista e pesquisadora em sua tese. Para ela, é 

fundamental diferenciar que: 

 

[...] trabalhar o Inconsciente a partir de seus efeitos ou trabalhar o corpo 
pulsional não é o mesmo que ficar inconsciente, no sentido de se manter cego 
para aquilo que nos interpela à nossa revelia jogando-se no redemoinho de 
sensações de forma quase narcotizada, o que impediria exatamente a escuta 
dos ruídos, daquilo que no corpo nos chama. O movimento aqui é o de estar 
atento, fazendo borda com isso que ressoa. O objetivo é sustentar um lugar de 
borda: nem o conforto do nomeado, nem o perder-se numa dimensão excitada 
onde nada se diferencia. (LIMA, 2012, p. 218, 219) 

 

A artista anuncia, então, uma outra chave de compreensão do corpo, que trata de um 

lugar vestigial e intersticial, emergente e precário, no qual o estatuto do corpo pode ser 

deslocado e questionado. Nessa outra chave, interessa um saber em colapso, uma memória que 

não é lembrança, uma construção de corpo que é uma travessia, mais do que uma forma; uma 

experiência, enfim, mais do que um produto ou procedimento.  
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5.1.4.1 Vibração 

 

Inspirada por sua última estada no Japão para trabalhar com Yoshito Ohno em 2019, 

Carla Normagna recorre ao exemplo dos tremores que se irradiam do chão japonês para elaborar 

melhor o estado vibratório que atravessa o corpo em sua prática. Ela lembra que, com a 

recorrência dos terremotos, Tóquio aprendeu que suas construções precisavam ser flexíveis, 

necessitavam ter certa plasticidade para não ruir. A artista cria uma analogia, então, entre essa 

plasticidade estrutural dos prédios japoneses e o corpo na vibração: “[...] se você estiver muito 

fechado em si mesmo não há como trabalhar sobre ela [sobre a vibração], uma vez que ela nos 

coloca numa borda a partir da qual as coisas possam ressoar. Onde não há espaço não há 

vibração. E esse espaço é dentrofora.”87 Em sua fala há, ainda, a alusão a outras imagens que 

se conectam ao modo como esse modo específico de vibração é concebido. Uma delas é a 

imagen do bambu, que Yoshito compara ao corpo humano nas práticas que orienta em seu 

estúdio: o bambu é uma estrutura firme, porém flexível porque vazia por dentro. E assim 

também pode ser nosso corpo.  

Normagna fala de um dentrofora, de um ar que habita todos os espaços, de um espaço 

interno que é externo, assim como na banda de Moebius ou ainda no “anel de toro” ou na 

“garrafa de Klein”, que são imagens utilizadas na psicanálise lacaniana e que são lembradas 

pela artista, que prossegue enfatizando que 

 

Desse modo, para a vibração acontecer é necessária a busca por essa espécie 
de espaçamento que permite esse habitar duplo e paradoxal. Algo que te 
descentra de uma ideia de eu bem como de interioridade e exterioridade que 
vem com ela. A vibração tem a ver com a percepção desses pequenos 
enodamentos que são espaços desdobrados e com a permissão de que uma 
certa ressonância tenha escuta e que possamos, mais do que controlar esse 
tremor, acompanhá-lo como uma testemunha silenciosa que se retira enquanto 
se permite fazer. Entre eu e não-eu talvez…88 

  

 Há, portanto, uma qualidade tensional nesse tipo de estado vibracional, que tem mais a 

                                                           
87 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
88 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
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ver com uma abertura do que com um enrijecimento, seja ele relativo à atitude e ao pensamento 

ou à própria musculatura. Para começar a vibrar o corpo precisa se abrir. Se me contraio, eu 

seguro essa abertura e paro de permitir qualquer troca possível com o espaço. Se ao invés de 

ficar oca como o bambu, fico cheia como bloco de concreto, quase nada passa, quase nada 

circula. A racionalização excessiva da experiência, a não confiança nas sensações e nas 

respostas concretas que o corpo vai dando, além do enrijecimento muscular, podem travar 

completamente a experiência da vibração. Pode ocorrer também um bloqueio de ordem mais 

energética e sutil, como Carla notou algumas vezes no topo da minha cabeça, ao longo do 

intensivo mensal que fizemos no primeiro semestre de 2017. 

Nesse ponto, também a imagem do corpo-esponja trazida por Laban, que visitamos no 

item 4.4 da tese, em que “[...] o espaço vazio dentro do corpo participa de todos os atos de 

resiliência da tensão de energia também no espaço vazio fora do corpo.” (s.d., arquivo L/E/5/15, 

p. 13)89 parece criar ressonância com a paisagem sensível desse estado vibratório na qual o 

corpo tanto habita como é habitado pelo espaço. O corpo canaliza as forças do espaço. 

No que tange ao aspecto energético, poderíamos lembrar aqui que o próprio prana é 

descrito como qualidade vibratória. Como no livro Prana and pranayama, em que Saraswati 

(2009) descreve a vibração, justamente, como uma qualidade do prana, seja quando fala da 

vibração dos mantras e da descoberta desses sons pelos antigos mestres, quando fala das 

diferentes vibrações da comida que indicam qualidades e quantidades diferentes de prana, ou 

quando fala da vibração da própria respiração e de seus exercícios específicos. Sendo o prana 

pura dinâmica, nosso corpo prânico estaria, portanto, em constante estado vibratório, 

especialmente nos centros energéticos chamados chakras, os vórtices de energia localizados ao 

longo de sua linha central, desde o períneo até o topo da cabeça. Saraswati chega a chamar o 

corpo prânico [pranayama kosha] como “campo vibratório” (2009, p. 68) e essa energia, 

embora não possa ser objetivamente vista ou medida, pode ser sentida – como eu mesma já 

pude sentir ao entoar mantras, ao realizar pranayamas ou ao praticar o Sudarshan Kriya Yoga®. 

Penso que relacionar a sensação da vibração experimentada na prática de vibração-contenção-

fluxo à vibração do prana pode ser um modo interessante de começar a compreender a prática 

não como um saculejar do corpo, mas como conexão com uma energia mais sutil que já está a 

vibrar em nosso corpo prânico que, por sua vez, está dentro e conectado ao nosso corpo físico.  

                                                           
89 No original: “[...] the empty space within the body participates in all the resiliency acts of the strain of energy 
also in the empty space outside the body.” 
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Por isso, intuindo uma relação entre prana e vibração-contenção-fluxo, comecei a 

realizar a respiração ujjayi antes de começar a vibrar como modo de preparação para a prática 

de Normagna. Além de me “assentar” no meu próprio corpo e no espaço-tempo da prática, me 

esvaziando gradativamente de expectativas e me abrindo ao momento presente, a respiração 

deixa em mim mais explícito um movimento vibratório interno sutil. Esse movimento, em meu 

caso, começa mais evidentemente na linha central do corpo, coincidentemente onde se 

localizam os chakras. É com essa primeira sensação vibratória que se inicia o processo de escuta 

e expansão da vibração que é, antes de tudo, um processo de abertura. 

 

5.1.4.2 Contenção 

 

No estado vibratório, saímos da posição deitada para a posição vertical, de nível baixo 

para nível alto, permitindo que a vibração se expanda e que dialogue cada vez mais com o 

espaço externo, seja lá o que isso signifique para cada praticante90. Alcançando-se o nível alto, 

a ideia de contenção surge como modo de dar algum contorno ao processo de vibração, àquilo 

que poderia parecer uma saída extrema de si ou uma desorganização muito grande da estrutura 

corporal. Na contenção, é como se uma fina camada recaísse sobre o corpo, e o que eram antes 

os poros de um jorro vibratório virassem uma tênue película que abre o corpo de outras formas 

para sentir o mundo. Outra vez, conter não significa travar ou contrair. A vibração continua lá, 

talvez mais internalizada e sutil, e o contorno que a contenção dá abre um outro espaço de 

escuta – outra travessia que, por sua vez, pode chegar com diversas qualidades tensionais. A 

contenção, em minha experiência, cria uma forma de hiato, de fenda espaço-temporal, de 

suspensão. Um modo de relação e ressonância que o corpo estabelece, como enfatiza Carla 

Normagna, com o silêncio. 

A contenção é contingência da vibração, por isso ela vem depois, ela não 
represa a vibração, mas a insere num fluir diferente, como se a amplificasse 
pelo silêncio... Fazer silêncio e continuar na ressonância, esse talvez seja o 
principal princípio da contenção. Há algo importante também que diz respeito 
ao modo como a ressonância desses impulsos encontra passagem na 
contenção. Através desse fazer silêncio, outras formas de modulações tensivas 

                                                           
90 Nem sempre a expansão da vibração está relacionada ao aumento do tamanho dos movimentos, por exemplo. 
Nesse sentido, ampliar a vibração pode ter a ver com permitir que a vibração tome o corpo sem que 
necessariamente o corpo se desloque pelo espaço ou que seus gestos sejam amplos – porém, é explícito quando 
essa permissão acontece e a vibração ganha em intensidade, densidade e consistência. 
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dessa ressonância podem acontecer. Mas alguns princípios são importantes 
como a relação com o chão e com o que se coloca acima do topo do crânio e 
como você faz essa ligação entre o que está abaixo e acima de você criando 
uma espécie de passagem.91 
 
 
  

 

Figura 16. Vivian Barbosa em contenção. Middlesex University, Londres. Outubro de 2017. 
Fotografia: Jinn Tsay. 

 

Nesse estágio da prática de vibração-contenção-fluxo, há um turbilhão acontecendo 

internamente, enquanto o movimento visível é sutil e geralmente, mas não necessariamente, 

bastante sustentado em relação ao fator tempo. Através da ideia de empurrar e puxar o espaço, 

pode-se permanecer improvisando com a sensação de contenção por um tempo. Aqui, noto uma 

conexão específica em relação à atitude interna e externa, principalmente em relação ao fator 

tempo, na qual essas duas esferas se inter-relacionam, mas com qualidades opostas: embora 

haja uma certa urgência interna, atrelada à vibração, há um contra-esforço (não no sentido de 

“fazer força”, obviamente) que, ao dar contorno a essa urgência, faz com que o gesto concreto 

possa se sustentar no tempo. O esforço inicial vibratório, deixando seu traço no movimento 

mais interno, gera uma complexidade sensorial extrema, na medida em que tal vibração interna 

encontra vazão não na vibração visível do corpo, mas na lentidão. Isso torna o trânsito ou o 

continuum interno-externo em algo que, em minha visão, simboliza uma tensão e não um fluxo 

                                                           
91 Carla Normagna, em entrevista concedida a mim (realizada entre maio de 2018 e fevereiro de 2019). Anexo II 
desta tese. 
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simples de dentro para fora ou de fora para dentro – o que remonta à complexidade interna-

externa problematizada no capítulo anterior junto à Teoria do Esforço de Laban. 

 

5.1.4.3 Fluxo 

 

A partir da contenção, pode ser que ocorra ou não o fluxo, um princípio raro de se 

experimentar que tem a ver com seguir um grande impulso. Mas isso não acontece nem a partir 

de uma entrega absoluta e nem tampouco de uma tentativa de controle do que acontece. Não se 

entra em fluxo pelo simples “querer entrar em fluxo”. Eu mesma creio nunca ter experimentado 

verdadeiramente essa fase do trabalho, enquanto a própria criadoda da prática diz ter entrado 

poucas vezes em fluxo. Normagna utiliza a metáfora do ‘surfista na onda’ para tratar do fluxo, 

o que eu, particularmente, acho excelente para dar insights sobre todas as etapas da prática. 

Embora o impulso da onda possa ser arrebatador, o surfista precisa habitar uma zona intersticial 

– entre seu corpo, seus pés, a prancha, o mar –, no sentido de permanecer no exercício da escuta. 

Em outras palavras, ele não pode perder a capacidade de, de algum modo, continuar 

testemunhando a si e ao entorno, re-agindo e sendo agido.  

Ou seja, não se trata, simplesmente, de abandonar-se a algo que ‘me pega’, mas de ir 

junto a essa intensidade que pode surgir em algum momento da contenção. Trata-se de uma 

qualidade que estaria relacionada a essa ideia de ‘passividade ativa’ e que, nesse caso, poderia 

até mesmo ser chamada de uma ‘renúncia ativa’, na qual, ao mesmo tempo, renuncia-se a um 

certo poder que se acredita ter diante de uma determinada força e abre-se espaço para uma 

sintonia, uma escuta em relação a essa força. De modo que, se a crença do surfista é a de que 

seu poder sobre a onda é maior, se o apego ao controle é demasiado grande, isso provavelmente 

fará com que o mar o engula. Por outro lado, a plena entrega do surfista ao movimento da água 

tampouco estabelece relação com a prancha e a onda, o que, do mesmo modo, o faria ser 

engolido pela arrebentação. Nenhum dos extremos permite, de fato, dançar com as ondas, estar 

com elas. Trata-se, portanto, de um frágil ponto de equilíbrio entre fazer e deixar-se fazer, entre 

mover e ser movido, entre seguir e deixar-se seguir; trata-se de encontrar, finalmente, nas 

palavras de Normagna, “[...] uma qualidade de escuta em que o ponto de atenção não está nem 

na onda nem nos pés que se equilibram, mas sim nesse espaço invisível que os separa e os une.” 

(LIMA, 2012, p. 218) 
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5.2  ESTADOS INOMINÁVEIS: ENTRE ANIMALIDADE E HUMANIDADE 

 

Não humanizo bicho porque é ofensa –  
há que respeitar-lhe a natureza – eu é que me animalizo.  

Não é difícil e vem simplesmente.  
É só não lutar contra e é só entregar-se. 

(Clarice Lispector, Água Viva) 

 

 

Figura 17. Reversa. Londres, junho de 2018.  
Fotografia: Dominique Rivoal. 

 

Quando, nos laboratórios, todas essas práticas ganham substância, acontece algo no 

corpo que se mostra difícil de capturar e comunicar claramente por meio de palavras. No 

fracasso da linguagem, em meu próprio fracasso de falar com precisão da experiência, recorri, 

então, a uma expressão que pudesse dizer, justamente, da impossibilidade mesma de nomear o 

acontecimento. Daí surge a expressão ‘estados inomináveis’: modos de existir que, por uma 

poética da permanência e da transformação, da inutilidade do gesto e da suspensão do tempo, 

me reconectam a algo de animal que há em mim – e penso que até mesmo de vegetal, para 

lembrar a aproximação do corpo yóguico com as plantas (ELIADE, 1996). Isso acontece não 



168 
 

pela cópia de um comportamento animal (ou vegetal) qualquer, mas pelo encontro mesmo com 

algo da partícula animal (e talvez vegetal) que me compõe. 

Seria possível, aqui, para discutir esse estado, retomar diversas reflexões e termos já 

abordados neste e em outros capítulos. Lembro dos samadhis do yoga e da possibilidade de 

experimentar estados ativos-passivos entre o acordar e o dormir, estados em que se pode 

permanecer apenas com a sensação de “ser”. Lembro também da dance sense, da Região do 

Silêncio e das shadow-movements de Laban, de seu interesse em articular acontecimentos 

internos e externos ao corpo e suas interferências nas qualidades gestuais humanas, como na 

alusão que ele faz sobre o corpo-esponja. Lembro, ainda, da consciência pré-reflexiva de 

Merleau-Ponty, menos tributária às interpretações e alinhada a uma noção de percepção como 

inerência do corpo ao mundo, relativa à corporeidade e à subjetividade (SOMBRA, 2006). 

Também o chamado aos “pontos cegos” do corpo e a provocação ao “não lembrado” que 

ajudam a fundar a vibração-contenção-fluxo de Carla Normagna, nesse diálogo com o 

Inconsciente pela via do corpo. Ainda com a prática de vibração-contenção-fluxo, destaco a 

vibração como princípio crucial na manutenção de um estado interno de escuta e, ao mesmo 

tempo, de troca com o espaço; e trago a contenção como experiência fundamental na descoberta 

prática de conjunção de qualidades aparentemente opostas, de urgência e sustentação no corpo.  

Tudo isso tem a ver com estados que experimento sem conseguir nomear. Estados sem 

nome, que vão mudando a cada dia de ensaio e apresentação, mas que permanecem, em minha 

experiência, sempre como estados nos quais o encontro com minha própria humanidade se dá 

pelo encontro com certa animalidade que me constitui.  

Mas, o que seria essa animalidade ou componente animal? 

A filósofa Mary Midgley (1994) aponta dois usos principais do termo animal, 

especialmente nas sociedades urbanas Ocidentais. O primeiro é relativo às espécies, denomina 

criaturas vivas, especificando a categoria à qual tanto um cachorro, um peixe, um pássaro ou 

um ser humano pertencem. Nessa perspectiva, todas as espécies animais, inclusive os humanos, 

se enquadram na categoria animal. O segundo uso do termo diz respeito à animalidade como 

inadequação comportamental, como anti-humanidade, como inumanidade patente no agir de 

certos seres humanos. Nesse caso, bichos são animais, mas humanos não são animais, são 

humanos. No segundo uso do termo, a animalidade é tomada como falta de humanidade, algo 

como uma bestialidade que queremos suprimir, apagar, de modo que o que define o humano e 

o animal seja justamente uma aparentemente intransponível oposição.  
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Sobre essa tradicional oposição entre humanidade e animalidade, o antropólogo Tim 

Ingold (1994) comenta que à condição animal é atribuída uma noção da qualidade de viver em 

“estado de natureza”, em "em estado cru". Nessa crueza, cuja conduta é impelida pela paixão 

bruta em vez da deliberação racional ou do condicionamento cultural, a qualidade animal 

tornaria os seres totalmente livres dos constrangimentos da moral ou da regulação dos costumes. 

Contudo, com essa oposição e impossibilidade de convivência de uma qualidade na outra, há, 

para o autor, o reforço a dicotomias que seguem em paralelismo, como: natureza e cultura, 

corpo e espírito, razão e emoção. Isto nos leva, facilmente, às antigas dicotomias das expedições 

a terras desconhecidas, entre o selvagem e o civilizado, que foram um dos alicerces do processo 

de dominação, opressão, objetificação e aniquilamento de inúmeros povos e culturas – como o 

triste episódio ocorrido com Saartjie Baartman, mulher africana que, entre muitos outros 

africanos, foi levada à Europa no século XIX para ser exibida como aberração em espaços 

científicos e em circos, gerando intensas discussões tanto sobre sua humanidade como sobre 

sua animalidade, o que culminou, quando de sua morte, na dissecação de seu corpo para 

determinar, cientificamente, essa condição ou limiar.  

Essa visão dicotômica, segundo a qual a animalidade seria uma espécie de resultado de 

uma falta – a falta de cultura, razão, linguagem e espírito –, aponta também para um excesso: o 

excesso de natureza, corpo e emoção como traços da animalidade. Aqui, o componente 

“animal”, ao se aproximar da bestialidade e da monstruosidade não deveria, em circunstância 

alguma, fazer parte da chamada “natureza humana”, portanto. Nessa visão hierárquica entre 

homo sapiens e outras espécies animais, assim como entre suas (aparentemente) irreconciliáveis 

qualidades, a natureza humana possuiria, então, uma “essência” na qual a animalidade, ou ao 

menos certa animalidade, não deveria interferir. Uma visão paradoxal segundo a qual os 

humanos são animais, mas sendo humanos, circunscrevem justamente o que falta na 

caracterização de um animal (INGOLD, 1994). O humano se estabelece e se define, assim, 

tanto pela rejeição como pela superação do que entendemos como animal. Mas a filosofia, a 

arte e a poesia nunca se cansaram de explorar os atravessamentos, metamorfoses e simbioses 

entre esses planos (vide, por exemplo, A Metamorfose de Franz Kafka, Porcarias de Marie 

Darrieussecq, ou o ensaio brasileiro Poesia e subjetividade animal de Maria Esther Maciel92). 

Na filosofia, O animal que logo sou de Jaques Derrida (2002) é um dos marcos na 

                                                           
92 In PEDROSA, Célia. ALVES, Ida. (Org.). Subjetividades em devir – Estudos de poesia moderna e 
contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p.219-225. 
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discussão dos limiares homem-animal. Nesse livro, resultante de comunicações proferidas por 

Derrida no colóquio de Cerisy em 1997, uma primeira reflexão se esboça a partir do ato de ver-

se sendo visto por um animal. O filósofo franco-argelino abre o livro com um relato de si mesmo 

em uma incontida vergonha ao estar nu quando visto por uma gata/gato. Ver-se visto nu diante 

de um animal o faz questionar sobre a condição do pudor ou impudor e a própria ideia de nudez 

do humano e do animal. Seria a possível falta de consciência do bicho sobre sua nudez fator 

anulatório da própria nudez da gata/gato? Seria o saber-se nu e o não saber-se nu o que distingue 

homens e animais?  

A consciência da nudez, sendo a consciência, em última instância, do “bem e do mal” 

(DERRIDA, 2002, p. 16), também leva a indagar a diferença entre responder e reagir – 

tangencialmente retomando a própria ideia de instinto. Afinal, um animal responde ou reage? 

Mas também: é possível uma resposta humana livre de reação? E, ainda, sobre a própria 

existência humana: o que na especulação sobre o vivente gato e, portanto, sobre toda a 

alteridade animal, me faz indagar quem sou eu? 

Ao comentar a discussão homem-animal em Derrida, Fábio Prikladnicki (2015) aponta 

que, já em obras anteriores, o filósofo reconheceu a constituição do conceito de “humano” em 

oposição a termos que foram historicamente rebaixados, como animalidade e natureza. Ou seja, 

o pensamento ocidental, na busca de uma “essência” do humano, o fez por meio da 

desqualificação daquilo que acreditou-se estar em absoluta oposição ao que seria exclusivo ao 

homem (e não deixemos escapar que nesse processo também a mulher se encontrou em uma 

posição inferior, talvez como categoria intermediária entre o animal e o homem). Não é de se 

estranhar, portanto, que Derrida recuse tanto um limite claro e uma oposição tradicional entre 

humanidade e animalidade como uma continuidade biológica que coloque as duas categorias 

em uma só.  

Mas o problema da nudez nos faz questionar se é a consciência da nudez e, portanto, a 

tal “consciência do bem e do mal” como aponta Derrida, o “próprio do homem”. Se sim, o que 

seria, então, o próprio do animal, se não a lacuna deixada pelo próprio do homem? Os traços 

garantidos ao homem e faltantes aos animais – a noção da nudez, do pudor e do impudor, a fala, 

a razão, o luto, a tecnologia – instituem uma configuração para Derrida, ainda que lacunar 

(PRIKLADNICKI, 2015). Mas o filósofo questiona esse limite único e, aparentemente, 

intransponível, que se atém apenas à lógica do atributo e da falta, confinando os diferentes tipos 

de animais a uma única categoria, a categoria animal, quando os avanços nos estudos animais 

vêm justamente mostrando que características historicamente atribuídas exclusivamente aos 
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homens podem ser encontradas também em outras espécies animais. Por isso Derrida defende 

a multiplicação desses limites, algo que desestabilize essa linha divisória absoluta que define o 

“próprio do homem” como algo exclusivamente reservado ao homem, ou o “próprio do animal” 

como algo estritamente reservado à categoria animal. De modo que o que Derrida desenha é, 

em última instância, a heterogeneidade dos seres que não se deixam capturar em uma noção 

essencialista. 

 Ao falar do animal que nos olha, em seu exemplo uma gata/gato, Derrida anuncia o 

animal como o “completamente outro”, “mais outro que qualquer outro” (p. 29), um vivente 

que mostra ao homem sua mais radical alteridade. “Nada poderá tirar de mim, nunca, a certeza 

de que se trata de uma existência rebelde a todo conceito.” (DERRIDA, 2002, p.26) diz o 

filósofo sobre a existência animal. Tal rebeldia, a impossibilidade da plena captura seria, a meu 

ver, o que funda essa completa alteridade. Todavia, mesmo que aceitemos que somos animais, 

é difícil negar o apego da cultura ocidental à tal “essência” humana que nos distinguiria de todas 

as outras espécies animais, cujas vidas, por sua vez, seguiriam apenas instintos e não decisões 

racionais, estas que, cremos, somente os humanos poderiam ter.  

Mas o que a experiência performativa dos ‘estados inomináveis’ me mostrou, em 

ensaios e apresentações, foi que 

 

O que identifico como animalidade é justamente o que me torna 

perigosamente humana. 

Fico espacializada e especializada em existir. 

Fico sem finalidade, sem propósito, assim como os bichos. 

E me deparo com a delícia e a dor de minha própria inutilidade, 

demasiadamente humana. 

Uma vida frágil e forte, que apenas está lá. Agindo, re-agindo, 

inter-agindo seus próprios fios. 

 

Nesse ponto, em que pareço me aproximar dessa multiplicidade de limites entre 

humanidade e animalidade da qual Derrida fala, percebo também que meus próprios limiares 

se dão em uma quase-conceituação dos estados inomináveis como um flerte com uma 

inutilidade animal-humana que produz um flerte com a própria precariedade do existir. E esse 

inútil e precário existir se desenvolve mais em um campo interacional e relacional do que 
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reflexivo ou mesmo perceptivo. Nesse ponto, convido o pensamento do filósofo e 

psicoterapeuta Eugene Gendlin para tentar desdobrar um pouco mais a discussão do que poderia 

ser essa partícula animal com a qual me sinto dançando em Reversa. E lembro que Gendlin é 

uma das referências conceituais que dá sustentáculo à construção do Processo de Articulações 

Criativas (PAC) por Jane Bacon e Vida Midgelow (2014), por conta do interesse do autor na 

permanência concreta do indivíduo na sensação corpórea, antes das interpretações e nomeações, 

para descobertas mais significativas sobre o que se passa, no caso específico desse autor, com 

seus pacientes e no caso específico do PAC, para descobertas dos artistas sobre o seu fazer. 

Vejamos então como Gendlin pode contribuir para articular esses estados que constituem 

Reversa. 

Se Merleau-Ponty destacou a primazia da percepção com sua crucial fenomenologia, 

Eugene Gendlin (1992) identificou que, antes de sermos “percebedores de perceptos”, somos, 

simplesmente, interação. Ou seja, para além da percepção de objetos, sons, gosto ou cheiro 

através do tato, visão, audição, paladar e olfato, o autor reconhece algo mais, algo que todos 

sentimos no corpo, mas que carece (ou carecia) de nome.  

Mas antes de falar do estatuto do corpo humano como sendo primariamente interacional 

e não perceptual, Gendlin chama atenção e nos introduz, primeiramente, ao corpo da planta e a 

seus modos de existir na relação com o mundo. Sabemos que os vegetais não exatamente 

percebem. Mas não podemos dizer que eles não interagem, que não imprimem sua presença por 

meio da lida com o ambiente e a situação que os circundam. Esse modo interacional do corpo 

das plantas é também dos bichos e, por isso, é também nosso, humano: 

 

Começar a filosofia considerando a percepção faz parecer que as coisas vivas 
podem contatar a realidade somente através da percepção. Mas as plantas 
estão em contato com a realidade. São interações sem percepção. Nossos 
corpos vivos também são interações com seus ambientes, e isso não se perde 
só porque os nossos corpos também têm percepção. Pelo contrário, para nós, 
isso funciona de muitas outras maneiras. Os corpos de animais – incluindo o 
nosso – sentem a si mesmos, e assim sentimos a vida interacional que somos. 
Ao sentir-se, nossos corpos sentem nosso ambiente físico e nossas situações 
humanas. A percepção de cores, cheiros e sons é apenas uma pequena parte 
disso. (GENDLIN, 1992, s.p.)93 

                                                           
93 No original: “To begin philosophy by considering perception makes it seem that living things can contact reality 
only through perception. But plants are in contact with reality. They are interactions, quite without perception. 
Our own living bodies also are interactions with their environments, and that is not lost just because ours also have 
perception. On the contrary, for us that functions in many additional ways. Animal bodies - including ours - sense 
themselves, and thereby we sense the interactional living we are. In sensing themselves, our bodies sense our 
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Nessa visão, nosso primeiro modo de ser no mundo é aquele que não é exatamente o 

processamento de objetos pelos sentidos, portanto. Não é o visto ou o ouvido, tampouco é o 

tato, o paladar ou o olfato. Nem mesmo é a propriocepção. Gendlin estabelece que é, antes, um 

componente presente em nós (eu diria que em nossas entranhas) que nos faz mover e lidar com 

o ambiente. Que nos permite intuir situações e “sentir” presenças mesmo que com as costas, 

como exemplificou Gendlin (1992) a partir de Merleau-Ponty, o que para o autor não deve ser 

nomeado, simplesmente, como “percepção”. Para o autor, “percepção” se dá a partir de algo 

que usualmente aparece diante de nós, mas “[...] o corpo também é uma interação porque 

respira, não apenas porque sente o frio do ar. Se alimenta; não só vê e cheira comida. Cresce e 

transpira. Anda; não só percebe a dura resistência do solo.” (1992, s.p.)94 Em suma, o corpo se 

sente vivendo em todo o seu contexto, em situação. 

Isso me faz pensar nas inúmeras vezes em que dançar significava sentir o tempo do 

outro, justamente, “com as costas”, sem recorrer sequer a um resquício do sentido da visão ou 

mesmo da audição. Ou quando, dançando Reversa, pareço mapear a duração de minha 

performance sem, contudo, ter dados aparentemente tão precisos para fazê-lo – já que nenhum 

sinal, seja sonoro ou visual, me é dado em termos de “marcação” do tempo. E me pergunto se, 

nesses casos, eu estava utilizando meus sentidos, minha percepção, ou outra coisa qualquer que 

eu talvez chamasse de intuição, mas que era algo surpreendentemente preciso, na verdade. 

A esse “algo” sem nome que acontece em nossas entranhas, mas também em nossas 

peles, ossos, músculos e pelos, nos locais de nosso corpo visíveis e invisíveis a nós, a esse algo 

próprio do corpo em interação, Gendlin chamou de felt sense.95 

O corpo, então, agrupa uma série de informações sobre o que ocorre na interação corpo-

ambiente, das quais instantaneamente lançamos mão, a cada momento – informações que se 

mostram através de sensações diversas e nem sempre de um entendimento explícito de cada 

evento que ocorre na interação corpo-ambiente. Por isso o corpo contém, implicitamente, o 

                                                           
physical environment and our human situations. The perception of colors, smells, and sounds is only a small part 
of this.” 
94 No original: “But the body is an interaction also in that it breathes, not only in that it senses the cold of the air. 
It feeds; it does not only see and smell food. It grows and sweats. It walks; it does not only perceive the hard 
resistance of the ground.” 
95 Termo traduzido para o português como senso sentido.  Utilizado, especialmente, no contexto terapêutico, dentro 
da abordagem de focusing criada por Eugene Gendlin. É possível acessar artigos e demais textos do autor através 
da biblioteca virtual http://www.focusing.org/gendlin/ 
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ambiente em que vive (GENDLIN, 1992) e esse saber do corpo se manifesta, no corpo vivo, 

como felt sense.  

No corpo vivo, uma interação efetiva e anterior à relação perceptiva ou interpretativa 

do homem com o mundo está implícita à nossa existência. Não que ela não se utilize, de forma 

alguma, do aparato perceptivo e dos sentidos, ou mesmo da interpretação. Porém, ela não é 

simplesmente a percepção de um objeto que se mostra a nós, que se põe diante de nós e nem é 

a interpretação de um objeto, pura e simplesmente.  

Pergunto, então, se não foi algo assim que Laban anunciou quando, no começo do século 

XX, pensou a dance sense? Penso que, embora ele tivesse proposto a integração da “percepção 

sensorial, emocional e intelectual”, a lida com as impressões e “cadeias de tensões” de sua 

dance sense (MCCAW, 2011) me faz deduzir, justamente, que ele falava de uma interação 

corpo-ambiente ainda não nomeada. O que seria abrir espaço para a transformação das 

“impressões” em “cadeias de tensões”, senão criar receptividade também ao que não se 

enquadra na categoria perceptual, como o pensa atualmente Gendlin? 

Questionemos, então, a própria palavra “impressão” utilizada por Laban. Ora, o que 

seria uma impressão se não aquilo que é impresso, que se imprime, que, de algum modo, se 

transfere, uma interação que deixa marca sem necessariamente ser traduzida ou objetificada? 

Não seria a impressão algo que produz uma presença antes de uma interpretação? Ou, ainda, 

não seria a impressão algo anterior à aparente objetividade de objetos percebidos? Mais: não 

seria a operação com os impulsos internos, mais do que perceber algo e seguir esse algo?  

Do modo como venho explorando e experienciando tais ‘estados inomináveis’, posso 

dizer que sim, que os impulsos internos estão mais próximos das impressões engendradas na 

interação corpo-mundo do que da percepção direta de um objeto – palpável ou não, interno ou 

externo ao corpo – ao qual reajo enquanto danço. Com isso, não nego a percepção e os sentidos 

de tato, olfato, visão, paladar, audição, propriocepção. Apenas intuo haver algo mais. Algo que 

talvez remeta àquela inapreensível alteridade animal que perpassa as palavras de Jacques 

Derrida (2002). 

Retorno aqui também à shadow-form ou shadow-movement de Laban (2011a; 2011b), 

o chamado “movimento de sombra” (LABAN, 1978). Aquelas alterações ou preparações em 

nossas configurações corporais sobre as quais nem sempre estamos plenamente conscientes ou 

“no comando” também parecem fazer borda com as inúmeras interações corpo-ambiente que 

nem sempre podemos nomear, com uma alteridade que insiste em se insinuar no corpo. Como 
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vimos, shadow-movements sinalizam, geralmente por meio de pequenas transformações 

corporais, algo de nossas próprias configurações afetivas e de uma paisagem interna, qualitativa 

e tensional de percepções e pensamentos, mas também de sensações, sentimentos e impressões. 

Sombreiam os movimentos assim como um rosto pintado em uma tela ganha nuance afetiva na 

medida em que se joga com a textura – o peso e a leveza – de suas sombras. São “preparações 

subjetivas”, diz Laban (2011b), que nem sempre viram movimento visível no corpo. Às vezes 

viram um pequeno espasmo em uma também pequena região do rosto. E isso, para mim, não é 

simplesmente uma reação ao que se percebe, mas as tais “cadeias de tensão” que se transmutam 

nas impressões que o corpo faz no mundo e que o mundo faz no corpo.  

Adentra-se, então, no reino do movimento involuntário que, para mim, deixa de 

pertencer a uma pessoa em situação – eu – e, por alguma razão que ainda desconheço, passa a 

ser algo comum a muitas criaturas, certa alteridade que, talvez secretamente, queremos suprimir 

de nós mesmos. Como o “it dos animais” que Clarice Lispector (1980) anuncia em Água Viva: 

um mistério do impessoal, elemento puro, impessoalidade na pessoa, animalidade na pessoa, 

“material do instante do tempo” (p. 49). Diria eu, referenciando Clarice e retomando Derrida, 

que esse mistério pode ser, então, partícula animal que, existente na pessoa, é seu próprio outro, 

a completa alteridade da animalidade e da impessoalidade na pessoa, que, para mim, inclui um 

assumir-me na potência da inutilidade de meu existir. 

 

É o corpo quem anuncia a primal performatividade de seu inútil existir, 

nela permanecendo e se transformando.  

O corpo não faz, mas se faz nessa inutilidade, na qual profundamente 

se engaja e permanece. Penetra sua alteridade constituinte e faz sem 

fazer. Pensa sem pensar. Dança sem dançar. Sente sem sentir.  

E é um tanto rebelde aos conceitos que tento lhe impor, quase sempre 

sem muito êxito. É rebelde aos conceitos como o animal derridiano. 

Desenrola o acontecer de si como o inseto na árvore, mas sendo inseto e 

sendo gente. Sendo demasiado inseto e demasiado gente. 
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6. UMA POÉTICA DE PERMANÊNCIA  

E TRANSFORMAÇÃO  
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Em espaço circunscrito no qual um corpo se funda; entre cordas, 

cabelos e olhos; nas inúmeras tensões da continuidade – encontra-se o 

gesto disruptivo em forma de suspensão. Reversa põe a olho nu uma 

atmosfera espessa e sutil costurada através de uma lida fundamental do 

corpo com as pequenas percepções, a respiração, o espasmo, o silêncio. É 

a busca contínua de um lugar entre o cultivo e a espera, o fazer e o não 

fazer, a permanência e a transformação.96 

  

                                                           
96 Última versão da sinopese de Reversa até o fechamento da escrita desta tese. 
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Há várias camadas naquilo que chamo de ‘poética de permanência e transformação’.  

Levemos a atenção, primeiramente, para a própria escolha da palavra ‘poética’, que faço 

com o auxílio do direcionamento conceitual dado pelo filósofo italiano Luigi Pareyson na obra 

Os Problemas da Estética. Nesta obra, o autor elucida que, ao passo que a estética tem um 

caráter filosófico e especulativo, a poética tem caráter programático e operativo (PAREYSON, 

1997, p. 15). Isto é, se a estética, enquanto campo filosófico, preocupa-se com a especulação 

que, embora não-normativa, está implicada em conceitos filosóficos que pretendem dar conta 

de aspectos mais abrangentes da arte, a poética diz respeito a programas específicos e 

particulares de criação e de arte e, portanto, relaciona-se a modos de configuração estabelecidos 

por movimentos e tendências artísticas ou, ainda, por grupos de artistas ou artistas 

individualizados.  

Por essa via de compreensão, pareceu-me coerente tratar os aspectos do que crio em 

Reversa como uma ‘poética’, considerando, portanto, que tanto o processo criativo como a obra 

em si criam um modus operandi com lógicas e preceitos próprios que se não configuram uma 

‘estética’ em sentido filosófico estrito, configuram, certamente, uma poética. Como elucida 

Pareyson (1997, p. 17), a poética “[...] auspicia mas não promove o advento da arte, porque 

fazer dela o sustentáculo e a norma de sua própria atividade depende do artista.” Ou seja, o que 

aqui se apresenta não pode ter e não tem a pretensão de se tornar teoria geral ou visão dogmática 

da arte e da dança. Trata-se de algo que se situa, justamente, nas singularidades de fazeres 

específicos que podem criar ressonância com outros fazeres e saberes. É sem perder isso de 

vista que gostaria de explorar, em cada tópico a seguir, as principais camadas do que denomino, 

então, como ‘poética de permanência e transformação’.  

 
 

6.1 ENTRE ESTRUTURA E LIBERDADE 

 

Nesta primeira camada, exploro a noção de que cada gesto, postura ou situação em 

Reversa precisa se fundar naquela disponibilidade primeira que se faz na disposição em 

permanecer inteira, engajada e aberta ao que está a acontecer, bem como a encontrar caminhos 

para reavivar o que já foi visitado anteriormente. Isso se conecta à descoberta prática de que a 

forma corporal, suas reincidências e transformações, poderia e deveria ser criada através dos 

‘estados inomináveis’, e não através de comandos mentais previamente definidos. Isso me faz 

compreender a organização de Reversa como improvisação estruturada, pois ao mesmo tempo 
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em que tenho pontos de apoio e situações que se repetem, também tenho espaços de respiro nos 

quais posso encontrar caminhos singulares para o corpo a cada vez que danço. Nesse ponto, 

interessa o jogo entre abertura criativa e repetição ou entre configuração formal e circulação 

energética, já percebido por outros pesquisadores e artistas como Kent de Spain na dança e 

Jerzy Grotowski no teatro, como veremos mais à frente. Trata-se daquilo que o pesquisador 

francês Jacques Gaillard (2006) chamou, no contexto da improvisação em dança, de paradoxo 

entre estrutura e liberdade, com o que Reversa cria eco ao colocar em operação e conjunção 

estas duas qualidades que, em suma, seriam qualidades de permanência e transformação.  

Em suas reflexões, Kent De Spain (2014) aponta que estruturas tanto limitam quanto 

inspiram e expandem improvisações baseadas em movimento. Tais estruturas tanto podem ser 

impostas de fora, de antemão, como podem ser descobertas desde dentro, durante o percurso 

improvisacional. De Spain argumenta que “[...] é possível descobrir estruturas ‘emergentes’ no 

meio de qualquer improvisação.” (2014, p 165), embora a ideia de “estrutura” no contexto da 

improvisação em dança geralmente seja associada à predeterminação dessa estrutura, que seria 

decidida antes de o improvisador se engajar no ato improvisacional. Analogamente falando, 

seria como se, de um lado, houvesse uma banda improvisando a partir de um compasso e uma 

melodia predeterminadas (uma estrutura previamente conhecida por todos os integrantes do 

grupo) e, de outro lado, uma outra banda que tocasse sem combinação prévia alguma, 

permitindo que os acordos e estruturas fossem criados através daquela interação instantânea.  

Em meu caso, o modo mais efetivo de permitir a chegada de uma certa forma para minha 

dança foi, basicamente, me abrir para encontrar “estruturas emergentes”, ou seja, improvisar 

sem uma estrutura prévia tão fechada até que tais “estruturas emergentes” pudessem ser 

identificadas durante a própria improvisação. Mesmo após o mapeamento do roteiro 

coreográfico que culminou em Reversa, foi fundamental esse tipo de errância e receptividade 

na criação de uma estrutura mais concreta. 



181 
 

 

Figura 18. Reversa. 6tetas | Mostra de Arte. Palco de Arte, Uberlândia. 
Outubro de 2018. Fotografia: Bruna Freitas. 

 

O processo de identificação de “estruturas emergentes” se deu de modo bastante 

intuitivo, às vezes como decisão independente, conectada a processos intuitivos, outras vezes 

como decisão dialogada, ponderada a partir do olhar do outro – como ocorrido tantas vezes em 

colaborações preciosas de Carla Normagna ou nas orientações com Vida Midgelow. Tais 

“estruturas emergentes” se relacionavam aos gestos, posturas, estados e situações mais “fortes”, 

“marcantes”, “potentes” ou, simplesmente, percursos que “davam certo” dentro do contexto do 

que eu estava fazendo.  

Dentro desse mapeamento, eu passava a operar com a permissão para o ressurgimento 

daquilo que havia sido mais emblemático em laboratórios anteriores, porém sem a obrigação 

de fazê-lo. Essa não obrigação permitia retirar, ao menos nos laboratórios até novembro de 

2017, certo peso de ter que fazer uma coisa ou outra. E mesmo quando me ative a uma estrutura, 

um roteiro específico que era, porém, de certo modo, aberto, o peso da repetição era aliviado 

tanto pela abertura do roteiro como pela descoberta do modo de deixar os gestos chegarem por 

meio dos ‘estados inomináveis’, e não por meio de comandos mentais precisos e coordenados. 

Nesses casos, era então possível estar mais receptiva para seguir as sensações e o que com elas 
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surgisse, o que tornava sempre única cada performance realizada. Esse foi um dos fatores 

decisivos para evitar o que, a partir de De Spain (2014), poderíamos chamar de “armadilha da 

lembrança”. Como elucida o autor,  

 

O que lembramos de cada improvisação, particularmente ao repetir uma 
estrutura ou partitura específica, pode fornecer informações importantes sobre 
o que funciona e o que não funciona, mas também é uma das armadilhas mais 
perigosas para um improvisador. Cada improvisação vive uma vida plena. 
Honramos aquela vida e as lições que nos ensinou, mas precisamos esquecer. 
Tentar recriar ou recapturar momentos daquela vida seria como tentar 
reanimar um defunto. (DE SPAIN, 2014, p. 152)97  

 

Ou seja, no processo de identificação do que foi marcante nas improvisações, a tentativa 

de refazer aquela situação única é extremamente difícil, arriscada e, muitas vezes, 

contraproducente. Eu não diria que seria, exatamente, como “reanimar um defunto”, mas talvez 

tão complicada quanto pode ser tentar sentir o mesmo frescor do início de um namoro após dez 

anos de relacionamento com uma mesma pessoa: inevitavelmente, a relação muda.  

Com certeza era perigoso, para mim, descobrir o que “funcionava” em uma 

improvisação e desejar, simplesmente, repetir o que havia “dado certo”. Contudo, não era 

impossível, percebi, trabalhar reaproximações com sensações e situações passadas, mas sempre 

com certo desprendimento em relação à forma. Pois o fato é que, em Reversa, a ideia de 

simplesmente “fazer uma forma corporal” anteriormente experimentada nunca deu certo, 

sempre atrapalhou a manutenção dos ‘estados inomináveis’. Pensar muito no movimento 

aparente bloqueava o necessário cultivo desses estados por meio dos quais eu simplesmente 

permanecia com cada acontecimento, a cada instante, abrindo a sensibilidade para estar com as 

sensações e impulsos que surgissem.  

Como, então, dar forma a algo tão frágil e fugaz? Era preciso deixar a forma chegar, 

sem apressá-la, sendo receptiva e permitindo espaço para uma certa liberdade em relação tanto 

à contingência do momento específico da improvisação, como ao modo de reaparição da forma. 

Algo próximo ao que Jacques Gaillard (2006) chama de paradoxo da improvisação, posto que 

                                                           
97 No original: “What we remember of each improvisation, particularly when repeating a specific structure or 
score, can provide important information about what works and what doesn’t, but it is also one of the most 
dangerous traps for an improviser. Each improvisation lives a full life. We honor that life and the lessons it has 
taught us, but we have to let it go. Attempting to recreate or recapture moments from that life would be like trying 
to reanimate a corpse.” 
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se trata de uma atividade que conjuga e concilia aspectos que o autor chama de estrutura e 

liberdade. 

 

O paradoxo da atividade da improvisação é que ela associa simultaneamente 
duas orientações de pensamento contraditório: uma estrutura sólida e uma 
liberdade absoluta. Sem a estrutura, a improvisação se perde no vazio; sem a 
liberdade, ela perde a visão, que é seu sentido. O cerne da improvisação é 
resolver este enigma: o que é uma estrutura livre? E se refere ao campo de 
nosso interesse, ou seja, como orientar perfeitamente a consciência, mas 
permanecer totalmente livre e independente para o que pode aparecer? 
(GAILLARD, 2006, p. 72 e 73)98 

 

Opera-se, portanto, nas fissuras entre definir e dissolver, entre trazer e deixar ir, entre 

fazer e não-fazer, entre direcionar e esquecer.  

É nesse sentido que colocar em primeiro plano a rememoração das intensidades, mais 

do que a rememoração das formas, pareceu criar conexão com o que eu precisava para não 

perder a tessitura dos ‘estados inomináveis’ em nome da repetição das formas.  

As “energias pré-gestuais”, como denomina Almeida (2012) em sua leitura sobre a 

Região do Silêncio de Laban, ou seja, as forças que ainda não são o gesto, mas seu próprio 

germe criador, deveriam ser, assim, mais relevantes do que o apego demasiado à forma corporal 

como um fim.  

Embora a forma seja, no fim das contas, sempre inevitável (já que qualquer atividade 

que se faça possui ou é uma forma), era o modo de chegar nela que era posto em questão a cada 

laboratório. Na prática, eu mesma já havia caído em uma espécie de armadilha de me apegar a 

uma determinada forma corporal que havia sido aparentemente incrível em uma improvisação, 

fazendo a inútil e fútil tentativa de reproduzi-la, meramente, no laboratório seguinte. Esse 

processo impaciente de apego à forma, como percebi, ia absolutamente contra os estados que 

eu estava descobrindo, o que me exigia abrir espaço, inclusive, para o repouso, para 

“abandonar” temporariamente a criação, deixá-la descansar. 

Algo próximo ao que Gaillard chamou de paradoxo entre estrutura e liberdade também 

foi explorado e questionado no trabalho de Jerzy Grotowski, figura decisiva no teatro do século 

                                                           
98 No original: “Le paradoxe de l’activité d’improvisation est qu’elle associe simultanément deux orientations de 
pensée contradictoires: une structure três forte et une liberte absolute. Sans la structure, l’improvisation se perd 
dnas la vacuité; sans la liberté, elle perd sa visée, qui est son sens. Le nœud de l’improvisation consiste à dénouer 
cette énigme: qu’est-ce qu’une structure libre? Et référé au domaine qui nous intéresse, comment orienter finement 
la conscience tout en restant absolument libre et détaché vis-à-vis de ce qui peut apparaître?” 
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XX. O diretor polonês, ao longo de sua trajetória, levantou a discussão das tensões e relações 

entre o que chamou, de um lado, de estrutura (artifício, forma, partitura, signos) e, de outro 

lado, de espontaneidade (fluxo de vida, impulsos, forças instintivas, sintoma ou, simplesmente, 

vida). Conforme comentário de Tatiana Motta Lima (2012) sobre esse tópico específico, ao 

longo de suas pesquisas artísticas e em diferentes momentos, Grotowski tanto enfatizou a tensão 

e contraposição existente entre estes dois polos como apontou para uma inseparabilidade ou 

para uma unidade entre eles, a partir da qual o ator poderia estar “inteiro”. Ou seja, ao longo 

dos muitos anos de pensamento e prática do artista, estrutura e espontaneidade operaram tanto 

em contraposição e em franca batalha como, idealmente, como unidade. Ainda seguindo os 

estudos de Motta Lima (2012, p. 404), nesse percurso, a forma/estrutura apareceu como uma 

“sedutora armadilha” contra a qual o processo e a vida “lutam”, sinalizando tanto momentos 

artísticos de certa rejeição da técnica como a exaltação da artificialidade, entendida, em certo 

momento, como necessária à existência e expansão do processo interior do ator.  

Contudo, Grotowski percebeu, em certo ponto de suas pesquisas, que a espontaneidade, 

em sua plenitude, é estruturada, e que a repetição é necessária, sendo fundamental que o ator 

constantemente trabalhe por um certo equilíbrio entre estrutura e espontaneidade em seu ofício, 

até que possa perceber, de fato, que as duas coisas formam uma unidade. A ausência de 

equilíbrio entre estrutura/espontaneidade tornaria, portanto, impossível tanto “canalizar” 

determinadas experiências como manter a vida de determinadas estruturas.  

Tomas Richard, que desde a década de 1980 foi colaborador crucial de Grotowski, lança 

mão de um termo com o qual me identifico bastante para tratar do trabalho de repetição de 

determinada estrutura. Trata-se do ajustamento, que nada mais é que a capacidade de entrar em 

contato com uma série de intenções previamente visitadas (uma partitura) permitindo, 

entretanto, que ajustes sejam feitos no momento de realização da estrutura. Como Tatiana Motta 

Lima explica sobre a noção de ajustamento, se o ator 

 

[...] simplesmente mantivesse a estrutura sem ajustá-la, ela se tornaria seca, 
mecânica. Por outro lado, se ele a desrespeitasse totalmente, como ela é uma 
estrada para uma dada experiência, ele teria aberto mão daquela experiência. 
Aqui estamos no cerne da noção de ajustamento e também de estrutura: um 
jogo permanente entre estabilidade e dinamismo. (2012, p. 417) 

 

Através dessas ideias é que entendo meu trabalho coreográfico nesse jogo que permite 

tanto a repetição como a descoberta, tanto a caracterização e reapresentação formal de um 
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acontecimento artístico como a possibilidade de prosseguimento da pesquisa criativa enquanto 

se dança, tanto a recorrência do que surgiu anteriormente quanto a receptividade ao que surge 

no momento em que se revisita determinada configuração de forças. E uma pergunta 

fundamental perpassa todas essas nuances, do momento em que se encontra certa estrutura em 

sala de ensaio até o momento em que se apresenta tal estrutura: como manter, verdadeiramente, 

a receptividade e a vida em uma estrutura formal através de inúmeras repetições? Ou, ainda, 

como encontrar o equilíbrio entre força e forma? Tais questionamentos, acredito, terão respostas 

particulares e intransferíveis que somente o ingresso comprometido na exploração prática 

poderão dar. Mas as palavras, embora seu alcance seja parcial, podem nos dar pistas da entrada 

mesma no paradoxo entre estrutura e liberdade, como pontuou Jacques Gaillard, entre estrutura 

e espontaneidade, como na pesquisa artística de Jerzy Grotowski ou entre “estabilidade e 

dinamismo”, como sinalizou Motta Lima ao interpretar, belamente, a noção de ajustamento 

trazida por Tomas Richard. Analogamente, posso dizer que o que os autores chamam de 

estrutura e estabilidade é o que eu chamo de permanência (o que de modo algum exclui 

elementos mutantes dentro do que denomino permanência); e o que eles chamam de 

espontaneidade, liberdade e dinamismo é o que eu chamo de transformação (o que, igualmente, 

não exclui componentes de duração, manutenção, insistência ou estabilidade dentro do que 

denomino transformação). 

 
6.2 ATINGIR E SER ATINGIDA PELA FORMA 

 

Na segunda camada, crio um acesso ao processo mesmo de encontro com as formas – 

os gestos, posturas, situações –, tendo em vista a operação entre dinâmicas ou qualidades mais 

sutis (como se engendra nos ‘estados inomináveis’) e a configuração formal de Reversa 

enquanto obra coreográfica. Nesse ponto, há o questionamento sobre o que esteve intrínseco 

aos modos de dar vida e de existir das formas no corpo, fossem elas formas “repetidas” ou 

descobertas no momento de um laboratório de criação, ensaio ou apresentação.  

Começo enfatizando que o nascimento das formas em Reversa precisou estar atrelado 

aos ‘estados inomináveis’, o que implicou atrelamento preliminar, basilar e transformativo a 

estados meditativos antes e durante a experiência dançada. Tal atrelamento me fez empregar os 

termos “atingir a forma” e “ser atingida pela forma” – expressão que depreendo do diálogo com 

o poema Psicologia da Composição de João Cabral de Melo Neto que veremos a seguir – para 

tentar circunscrever, minimamente, tanto o surgimento da forma como uma espécie de fruto do 
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trabalho contínuo e da ponderação extra ensaios e laboratórios, como o surgimento inesperado 

da forma, o “ser atingida”, quando, nos estados ‘entre o cultivo e a espera’, algo de inesperado 

e significativo surgia. 

Vejamos como João Cabral (1994, p. 95 e 96) expõe modos distintos de se chegar à 

forma na arte em seu poema Psicologia da Composição: 

 

Não a forma encontrada 
como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 
como cabelos 

 
não a forma obtida 

em lance santo ou raro, 
tiro nas lebres de vidro 

do invisível 
 

mas a forma atingida 
como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 
desenrola 

 
aranha; como o mais extremo 
desse fio frágil, que se rompe 

ao peso, sempre, das mãos 
enormes. 

 

O poema, escrito em 1945, trata da construção da arte no próprio corpo da arte, em algo 

como uma metapoesia. Desse modo, João Cabral de Melo Neto elenca, poeticamente, 

especialmente neste trecho de sua Psicologia da Composição, os diferentes modos pelos quais 

o artista, mais especificamente o poeta, pode engendrar a forma em seu fazer. Há, assim, a 

forma encontrada como concha perdida na areia, despretensiosa e repentina, mas também a 

forma obtida em lance santo ou raro, feito milagre – ambos modos rejeitados por Melo Neto.  

Já a terceira forma, exaltada pelo poeta, é aquela atingida “como a ponta do novelo que a 

atenção, lenta, desenrola”, aquela na qual se enfatiza o trabalho minucioso e delicado do poeta, 

cujos frágeis fios podem ser rompidos pelo peso “das mãos enormes”. 

Tendo como horizonte inicial esses diferentes modos percebidos e expostos em 

Psicologia da Composição, mas também percebendo as peculiaridades de meu fazer (como o 

‘estar entre o cultivo e a espera’, a estreita relação estabelecida entre dança e meditação e o 

encontro e a manutenção dos ‘estados inomináveis’, por exemplo) pensei, em um primeiro 

momento, em uma espécie de inversão no processo formativo de Reversa enquanto obra de 
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arte: ser encontrada por uma forma, mais do que encontrá-la – o que remete a uma ideia de 

construção artística menos assertiva, baseada em uma grande ideia, e mais experimental, 

baseada no desenvolvimento processual de um fazer.  

Da palavra encontrar, sabemos que ela pressupõe, muitas vezes, buscar algo, ou, em 

outros casos, pode-se encontrar sem buscar, como aqueles que, sem procurar, acham objetos 

perdidos de modo completamente inesperado. Mas havia em mim a constante indagação sobre 

a própria busca, posto que a lógica da busca deixa implícita certa lógica de expectativas que 

poderia bloquear, em um primeiro plano, experiências meditativas atreladas à dança e, 

obviamente, também os ‘estados inomináveis’ que deram vida à Reversa.  

 Várias nuances entre procurar, encontrar, obter, atingir, ser encontrada e ser atingida por 

uma forma foram percebidas, então. Primeiramente, proponho a substituição da palavra busca 

ou procura pela palavra cultivo, já empregada no princípio ‘entre o cultivo e a espera’. A 

diferença, nesse caso, é que a busca, talvez implícita ao “atingir a forma” de Melo Neto, quando 

tornada cultivo, passa a ser amortecida em suas expectativas e obsessões pelo estado de 

receptividade característico das meditações. Cultivar, estar em trabalho constante de 

exploração, pode pôr em jogo um encontro com a forma, mais do que sua “obtenção”. “Obter 

uma forma”, assim, de maneira isolada, pode denotar posse ou excesso de intencionalidade em 

relação à forma, excesso do qual o estado ‘entre o cultivo e a espera’ se esquiva. Por outro lado, 

a obtenção da forma “em lance santo ou raro”, como descrito em Psicologia da Composição, 

pode denotar uma ideia de pouca ou nula implicação do artista em seu fazer, uma atribuição 

demasiada de valor às intuições milagrosas, como se as obras de arte não demandassem estudo, 

esmero, dedicação, exploração minuciosa e prolongada de materiais. Isso cria um falseamento 

das próprias exigências que o trabalho artístico levado a cabo impõe, e acaba por ofuscar o 

árduo trabalho que se tem, antes de se chegar a uma forma artística “acabada”, com a 

fertilização do solo criativo, incluindo todos os seus desvios, errâncias, dúvidas e dificuldades.  

Seguindo o poema de Melo Neto, então, restam o encontrar e o atingir a forma. Vejamos 

as diferenças e implicações destes dois modos. O verbo encontrar, do modo como é empregado 

por Melo Neto, inclui a imprevisibilidade dos acontecimentos, algo crucial quando o trabalho 

criativo, como o que desenvolvi, envolve a improvisação em sua contingência e acolhe um 

trabalho de receptividade ao que surge. Já o verbo atingir, como enunciado pelo poeta, inclui o 

poder que a atenção e a ponderação têm de integrar o que foi visitado para lhe dar alguma forma 

ou direcionamento, organização. Desse modo, se assumimos os dois modos de formar 

simultaneamente, colocamos em diálogo tanto a tomada de decisão refletida como o surgimento 
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inesperado de algo; tanto a costura detalhista da forma como o movimento disruptivo que surge 

em improvisações, tantas vezes com uma força difícil de ignorar. 

Entretanto, ainda persistia em mim a ideia de ser encontrada, de “ser atingida pela 

forma” durante os estados e estudos ‘entre o cultivo e a espera’. É que, apenas atingir uma 

forma “como a ponta do novelo que a atenção, lenta, desenrola”, como quis João Cabral em seu 

poema, me pareceu envolver uma crença por demasiado veemente no controle total da situação 

criativa – embora o poeta sinalize que a mão pesada pode romper os frágeis fios tecidos pela 

atenção lenta.  

Desse modo, tanto um espaço para a contingência como um espaço para determinar ou 

tomar decisões eram importantes para o desenvolvimento de Reversa. Espaço que necessita de 

um esvaziamento, da criação de superfícies porosas, receptivas à passagem, à troca com o 

mundo e, portanto, espaço de menos certezas; mas que precisa, também, de certos 

direcionamentos, sob a penalidade de a experiência artística ficar absolutamente solta. 

Chegamos aqui, portanto, ao paradoxo entre estrutura e liberdade que foi experimentado em 

todo o processo formativo de Reversa. Ao passo que a abdicação de certa noção de controle 

entra em sintonia com o ‘estar entre o cultivo e a espera’, o desenvolvimento dessa atenção 

lenta que desenrola a ponta de um novelo, atingindo, assim, uma forma, em certo nível, 

deliberada, também fez parte desse princípio.   

Esse processo incluiu não acreditar, por algum tempo, nem em soluções coreográficas 

precipitadas nem na premeditação de uma composição coreográfica (uma que pudesse, assim 

simplesmente, ser imaginada em um momento e dançada no momento seguinte). Reversa não 

é uma coreografia de movimentos imaginados de antemão. Ao contrário, é a coreografia de 

estruturas emergentes, para retomar o termo de Kent De Spain (2014). Ou seja, é uma 

coreografia que joga sempre com a experiência concreta de seus laboratórios criativos, que se 

implica nesses materiais levantados. Os modos demasiadamente premeditados de dançar, como 

a mão grande e pesada que destrói os frágeis fios construídos pela atenção lenta de Melo Neto, 

destruiriam a sutileza e fragilidade dos ‘estados inomináveis’, que eram a cada dia revisitados 

e descobertos em improvisações. 

Nesse jogo, uma dinâmica entre rememorar e esquecer, para trazer expressão utilizada 

por Isabelle Launay (1997) para abordar a Região do Silêncio de Laban, foi colocada em 

prática: não a rememoração de passos e gestos formatados ou previamente experimentados, 

mas um esquecimento que permitisse a rememoração das forças. Com isso, foi possível, ao 
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mesmo tempo, visitar novos “lugares” durante as improvisações e reviver situações que haviam 

marcado, de algum modo, improvisações anteriores, sem que essa reincidência precisasse ser 

“forçada”. Talvez aqui um misto entre o desenrolar lento da ponta de um novelo com o encontro 

inesperado com a concha perdida nas areias da praia. Algo que comportou tanto a minúcia como 

a entrega ao contingente. 

Um dos exemplos dessa coexistência entre a entrega ao imprevisível e a abertura para a 

rememoração das forças engendradas em determinada situação é o de permanência de um gesto 

de braços e mãos que surgiu em laboratórios independentes em 2016. Com os cabelos cobrindo 

meu rosto, erguia os braços diante do corpo e, gradativamente, fechava as mãos com as palmas 

voltadas para cima. Independentemente das possíveis leituras que possam ser feitas sobre isso 

– uma mulher “sem rosto”, “oferecendo algo com as mãos fechadas”, talvez – a situação em si 

se mostrou importante, forte para mim. Esse gesto desapareceu de alguns laboratórios, mas 

reapareceu em vários outros, inclusive nos intensivos realizados em parceria com Carla 

Normagna junto ao Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena em 2017, e acabou 

compondo a estrutura improvisacional de Reversa até o presente momento. (Figuras 19 e 20) 

 

Figura 19. Gesto de braços e mãos. Laboratório criativo. Uberlândia, dezembro de 2016. 
Fotografia: Jinn Tsay 
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Figura 20. Gesto de braços e mãos. Reversa. Londres, maio de 2018. 
Fotografia: Dominique Rivoal 

 

Não que o gesto reincidente fosse exatamente a mesma coisa sempre, como uma mera 

repetição da forma. Mas algo dele fica e ressurge a cada vez que se dança, como uma impressão. 

Nesse ponto, habitar as sensações é fundamental, para que um gesto, em sua reincidência, não 

ressurja como ginástica, mas como algo que delicadamente se tece e que cria conexões com o 

que veio e com o que está por vir. A forma, então, passa a ter sua importância no processo 

criativo a partir da ideia de retomada de lugares anteriormente visitados que podem se ajustar 

ao momento – algo próximo da ideia de ajustamento de Tomas Richard, que vimos no item 

anterior. Isso foi permitindo certa abertura para descobertas mesmo após Reversa ter um roteiro 

mais definido, o que pareceu mais condizente com a própria manutenção dos ‘estados 

inomináveis’, que não eram compatíveis com uma estrutura totalmente hermética, sem respiro. 

Nessa perspectiva, uma forma foi atingida em Reversa na medida em que ela tem início, meio 

e fim, com situações que se repetem a cada apresentação. Porém, sem a abertura para “ser 

atingida” tanto pelas formas preexistentes e suas forças como por novas formas, posso dizer 

que Reversa não ganha qualquer absorção ou aderência. 
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6.3 PERMANÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO: SUSPENSÃO DO TEMPO, QUASE-
PAUSA, VIBRAÇÃO 

 
 

Na terceira e última camada, obviamente relacionada às anteriores, crio contato com a 

qualidade dinâmica ou energética que se engendra em Reversa: uma qualidade de suspensão do 

tempo e de quase-pausa do gesto que se conjuga, simultaneamente, a uma qualidade vibratória, 

de inúmeros acontecimentos internos, mas também visíveis, em uma série de transformações 

da matéria corpórea. Para tanto, trato do que significa permanecer e transformar em estreito 

diálogo com reflexões sobre o tempo em que retomo Laban; com as dinâmicas da respiração e 

a instauração de um corpo mais poroso ou permeável; com lógicas próprias da simultaneidade 

sentir-mover (ROCHA, 2012) que me levaram à ambiguidade da sensação, como explorada no 

corpo reflexivo (MERLEAU-PONTY, 2006; 2012). 

Comecemos com o tempo. Como se pode acompanhar na discussão apresentada sobre 

os fatores de movimento de Rudolf Laban (item 4.3.2.3), o tempo diz respeito não somente a 

uma qualidade visível do movimento corporal, mas também a uma participação interna, uma 

atitude interna de tempo. Intimamente atrelada à sensação de tempo, a atitude interna nem 

sempre opera em uma continuidade apaziguada ou sem contradições em relação ao movimento 

visível, e vice-versa. Pode-se experimentar, mesmo em situações cotidianas, oposições entre o 

impulso de se mover, por exemplo, e o movimento visível que acontece no corpo de fato, 

gerando um movimento de diferença no que chamo continuum interior-exterior.  

Embora eu já pudesse intuir e observar relações de contraste entre atitude interna e 

externa, os princípios explorados na vibração e contenção originados da prática de vibração-

contenção-fluxo, de Carla Normagna, possibilitaram um aprofundamento na convivência e 

tensionamento entre polaridades, especialmente as de tempo. Na prática da contenção, 

especialmente, havia a concomitância entre uma urgência interna – um turbilhão de 

acontecimentos vibratórios interiores – e a lentidão ou sustentação do movimento visível do 

corpo. Como se, a todo o momento, fosse necessário um contra-esforço (que obviamente não 

pode ser confundido com “fazer força” contrária) no sentido de dar contorno às sutis e densas 

transformações do corpo, sendo esse contra-esforço o que também denomino como 

permanência. 

 A permanência seria, nesse caso, uma espécie de freio à entrada desenfreada no 

devaneio do movimento liberado no espaço: um freio que não interrompe o fluxo do movimento 
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por completo, mas que, em certa medida, o condensa, ampliando a atenção aos menores 

acontecimentos. A permanência, do modo como aqui elaboro, tem a ver mais com a entrada em 

um determinado estado psicofísico do que com um desejo claro de tornar o movimento visível 

lento. Há, então, uma condensação do fluxo que não implica exatamente em uma atitude interna 

de controle do fluxo. Não se trata, simplesmente, de controlar o movimento visível. Trata-se, 

antes, de penetrar um tempo do gesto em que seja possível participar ao máximo dos inúmeros 

acontecimentos e estabelecer um diálogo íntimo entre esses acontecimentos internos e externos.  

A permanência tem a ver, então, com o trabalho de uma força que se relaciona por 

oposição ao movimento visível, o que dá consistência e valor a cada pequenina transformação 

que ocorre no corpo, pequenos detalhes nos dedos dos pés, no rosto ou na respiração, por 

exemplo. Mas permanecer também tem a ver com continuar, com durar, e, portanto, pode conter 

em si o germe da própria transformação, como nas inúmeras mudanças observáveis na natureza 

e que podem levar eras para se mostrar aos olhos humanos.  

Por essa via, foi possível encontrar em Reversa um modo de interromper meu tempo 

trivial, minha atenção e consciência cotidianas, – interrupção que experimento também com os 

exercícios de meditação e respiração do yoga – criando, com isso, um espaço no qual essa 

suspensão e tensionamento do tempo pudessem ser compartilhados. Ou seja, mesmo que eu 

entre em uma quase-pausa em Reversa, há sempre muito acontecendo nesse ato de 

permanência, nos espaços internos e externos ao corpo. E o engajamento nesses acontecimentos 

é altíssimo pois, de outro modo, a suspensão, que surge cheia de tensões, se tornaria uma 

lentidão vazia na medida em que não estabelece conexões. 

Nesse ponto, o valor das pequenas percepções e das pequenas danças é extremamente 

importante (lembremos aqui da small dance de Steve Paxton, que é um exercício de 

deslocamento perceptivo, mas também de deslocamento da compreensão do que pode ser uma 

dança). A dança acontece também a partir e através desses gestos menores que são gestados na 

lida com as pequeninas percepções. De modo que meu corpo possa, em certa medida e toda vez 

que danço Reversa, ser um enigma e conter, mesmo que em uma estrutura coreográfica já 

estabelecida, algo de imprevisível. Ao conjugar opostos complementares como urgência e 

suspensão, contenção e liberação, flexibilidade e direcionamento, peso e leveza – como vimos 

com os fatores de tempo, fluxo, espaço e peso de Laban – e, ao conjugar qualidades como 

transformação e permanência, permito-me visitar algo de desconhecido no conhecido, algo de 

instável no estável. O corpo, desse modo, não está apaziguado, mas cria enredos e conexões 

entre suas próprias camadas sensíveis. 
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 As dinâmicas da respiração são cruciais ao que chamo de ‘poética de permanência e 

transformação’ pois elas, tanto metaforicamente como concretamente, instauram um lugar 

fronteiriço para o corpo. Lugar fronteiriço que é habitado por meio da conexão e do 

imbricamento dos já mencionados opostos complementares: o pesado e o leve, o direto e o 

indireto, o urgente e o sustentado, o livre e o contido, o dentro e o fora. Se a dinâmica 

respiratória é a própria passagem, o canal, o entre, é o contínuo trabalho com a respiração que 

convida todo o corpo a ser, ele mesmo, essa passagem e esse canal. Laurence Louppe (2012, p. 

92) capta muito bem essa geografia intervalar que a respiração dispara: 

 
A respiração revela apenas canais, uma vez que, ao respirar, tocamos em 
cavidades interiores e conhecemo-las por meio dessa experiência. O corpo que 
a respiração revela é uma abertura, não um bloco; encontra-se vazio, não 
preenchido. Muito além das sensações físicas, reenvoa-nos para a geografia 
das paisagens do corpo, para um espaço que liga exterior e interior, um espaço 
global cujas conjugações de luzes o corpo apenas refracta: o corpo como 
passagem, como parede porosa entre dois estados do mundo, e não como 
massa opaca plena e impenetrável. O corpo do bailarino, graças à respiração, 
torna-se esse corpo-filtro por onde as sensações se escoam e onde, pouco a 
pouco, se depositam fragmentos essenciais de conhecimento.  
 

 
Pode-se, com isso, dizer que o trabalho e a consciência da respiração oferecem um dos 

acessos mais importantes para a compreensão encarnada do que Laban quer dizer com a 

metáfora do corpo-esponja e da interpenetração do espaço externo no interno, ou do que Larossa 

diz sobre o tornar-se “território de passagem”,  quando o sujeito permite que algo aconteça nele 

por se colocar como superfície sensível em que se produzem e se inscrevem afetos, efeitos, 

marcas e vestígios. É nesse entre que se circunscrevem as experiências.  

E na experiência concreta da respiração digo que ela não cria somente a passagem, o 

entre, o canal, mas também e fundamentalmente o vazio, este também evocado nas palavras de 

Louppe. Lembremos também que esvaziar-se é premissa para a experiência tal qual elaborada 

em Larossa (2002). Mas o vazio visitado na suspensão do ar, desejada nas práticas dos 

pranayamas do yoga e chamada de kevala kumbhaka, sendo o ponto de quietude em que se 

transcendem as esferas opostas como o interno e o externo é, também, um ponto de certo 

esvaziamento das opiniões, certezas, julgamentos. Algo talvez comparável ou equivalente ao 

mâ do zen japonês que Laurence Louppe (2012, p. 97), ao comentar a importância da respiração 

nos caminhos da dança contemporânea, relaciona justamente a esses intervalos entre dilatação 

e contração do diafragma, em um lugar intermédio, “no cruzamento das correntes opostas”.  
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Lugar intermédio também exercitado na criação de uma ‘poética de permanência e 

transformação’ e, portanto, na co-existência da suspensão e da vibração enquanto danço, é o 

que Thereza Rocha (2012) chamou de “simultaneidade/contiguidade sensação-movimento”. 

Coincidentemente ou não, Rocha aborda tal simultaneidade em conexão à Erlebnis 

[experiência] de Laban, cujo uso, segundo a autora, “[...] desmente a anterioridade do estímulo 

em relação à posteridade da resposta corporal”, pois “[...] entre estímulo e resposta, entre o 

sensível e o movente, o corpo não conhece senão contiguidade, simultaneidade, coemergência.” 

(ROCHA, 2012, p. 76)  

Rocha aponta, ainda, que a atenção à concomitância entre sentir e mover desenvolve 

uma qualidade específica de presença, atrelada a um dizer da experiência própria do corpo 

enquanto se dança:  

Ao trabalhar atento à simultaneidade/contiguidade sensação-movimento, o 
corpo desenvolve uma qualidade muito particular de presença (de si) ao 
próprio movimento. Esta qualidade de atenção permite que o corpo diga de 
sua própria experiência. O corpo tem um dizer que lhe é próprio e o que ele 
diz vincula-se ao movimento quando este torna-se experiência senciente. E 
quando ele diz de sua experiência, o faz como dança. (ROCHA, 2012, p. 76) 

 

Tais emergências simultâneas entre sensação e movimento dizem respeito à 

complexidade mesma do sentir que nunca estaria, então, desatrelada do mover, e também à 

complexidade do mover, que nunca estaria desatrelada do sentir. Uma compreensão encarnada 

desse desatrelamento gera, portanto, uma complexidade de acontecimentos que cria discurso 

próprio do corpo em experiência. Isso me faz lembrar da brilhante intuição de Laban com o uso 

do termo “pensamento-movimento”, que coloca em questão justamente o reconhecimento de 

um pensar próprio do corpo que move e de seus fluxos que incluem as sensações em primeiro 

plano. Tendo em vista que o sentir era uma preocupação muito genuína de Laban em suas 

pesquisas de movimento, o seu “pensar-mover” poderia ser uma espécie de síntese de suas 

constatações: o movimento humano tanto ultrapassa uma visão puramente mecânica, como se 

esquiva de uma visão puramente psicológica para dizer de sua própria complexidade enquanto 

experiência holística.   

Mas voltemos à simultaneidade sentir-mover de Rocha. Com ela, deixamos de operar 

com a ideia de estímulo e resposta para trabalhar com camadas simultâneas que compõem o 

gesto humano enquanto acontecimento. Ao mesmo tempo em que sinto, movo. Ao mesmo 

tempo em que movo, sinto. Ainda mais complexo: ao mesmo tempo em que movo, me sinto 

mover e ao mesmo tempo em que sinto, me sei sentindo. Com a constatação da dupla 
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sensibilidade do corpo, aterrissamos no chamado corpo reflexivo de Merleau-Ponty. Se em 

Fenomenologia da percepção (2006), o filósofo enfatiza que a consciência do corpo-sujeito 

somente pode ser a consciência encarnada, compreendida enquanto inerência da consciência ao 

corpo e ao seu mundo, em O visível e o invisível (2012), o autor passa pela dupla aptidão do 

corpo que a um só tempo sente e se sente sentindo. Essa singular ambiguidade do ser sensível, 

que tem seu corpo mas que é seu corpo, lhe permite a genuína experiência do que Merleau-

Ponty chama de corpo reflexivo. Trata-se de uma capacidade sensível característica dos seres 

humanos em geral, mas que, em situações artísticas como a engendrada no processo de criação 

e performance de Reversa, pode ser potencializada. Nessa experiência artística, fica à flor da 

pele a consciência de que posso ser sentida e sentir, de que sou sentida ao mesmo tempo em 

que sinto e me sinto. É também nessas camadas que o movimento habita. E cada uma dessas 

ações – mover, mover-se, ser movido, sentir, sentir-se, ser sentido, sentir-se movendo, sentir-

se sentindo –, cada um desses âmbitos, se emaranha no outro, até o ponto em que fique difícil 

ou impossível fazer uma distinção, mas apenas operar na contiguidade existente. 

Talvez a transformação, dentro do que nomeio como uma ‘poética de permanência e 

transformação’, tenha a ver, então, com a criação desse corpo hipersensível, que se aventura no 

emaranhamento e na imprevisibilidade de seu saber-sentir, mover-sentir, pensar-mover. Corpo 

responsivo, porém não exatamente tributário à ideia de causalidade, posto que causa e efeito 

deixam de fazer tanto sentido nas entranhas de um corpo reflexivo levado às últimas 

consequências. A poética de permanência e transformação reside, então, nesse emaranhamento 

das inúmeras camadas do mover-sentir, o que implica dar tempo e espaço para que 

transformações significativas ganhem corpo no corpo. Isso inclui um jogo com o adiamento das 

respostas imediatas, de modo a abrir espaço para a descoberta de algo que possa ir além da 

obviedade sentir/externalizar, portanto. Daí a importância da permanência, pois ela é o próprio 

sustentáculo da transformação. É nessa seara que o fazer e o não-fazer se encontram, estão co-

implicados. Não por conta de um posicionamento contrário ao movimento aparente, como se 

ele, por si mesmo, fosse um vilão, mas por conta do interesse legítimo pela complexificação do 

movimento corporal visível enquanto acontecimento psicofísico que pode encontrar seus 

motivos no enredamento do mover-sentir e também em seus vazios, nos espaços não 

preenchidos que evidenciam o abraço, a co-moção e o atravessamento entre interno-externo, 

fazer e não-fazer.  
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Figura 21. Reversa. Conferência Laban 2018, Centro Coreográfico da Cidade do Rio de 
Janeiro. Agosto de 2018. Fotografia: Jinn Tsay. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As palavras seguem mancas em meu corpo. Ainda gaguejam. 

Tenho tido problemas para encontrar as palavras certas;  

tenho tido atrapalhamentos e desconfortos intensos e constantes 

com as palavras desse pretenso encerramento. 

É que é sempre desconcertante olhar para si, dizer de si, e tentar 

dizer coisas significativas sobre o que insiste em continuar respirando 

e movendo.  

Oferecer ao mundo palavras finais é uma definição possível do 

próprio desterro. 

É o fim. 

A leveza e o peso. 

É o começo. 

... 
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Tudo o que realmente amamos foi um dia impossível. 

Vladimir Safatle 

 

Ao longo dessa pesquisa, ficou evidente, para mim, a dificuldade de mergulhar em um 

processo de criação que fizesse par com um movimento intenso de transformação pessoal. Se 

todas as práticas realizadas conduziram a um ‘entrar em si’ que era, a um só tempo, um ‘sair de 

si’, posso dizer que compilar, articular e comunicar de maneira clara os saberes que daí foram 

disparados, delineando e teorizando um fazer artístico, foi o maior desafio.  

Atravessar as dificuldades, no entanto, me fez levantar inúmeras indagações, descobrir 

aproximações e escavar singularidades desse fazer que criaram relação com práticas e teorias 

estabelecidas e que podem criar eco com pesquisas artísticas que ainda estão por vir.  

As reflexões a seguir se irradiam do movimento de meu corpo atravessando essas 

dificuldades – que são as dificuldades, em última instância, de coagular no papel o que se 

insinuou na efemeridade das sensações corpóreas e da criação artística.  

Isso cria ponte com aquela pergunta destacada na Introdução da tese, e que Estelle Barret 

(2018, p. 162) levantou como crucial à Prática como Pesquisa:  

“O que o processo em estúdio revelou que não poderia ter sido revelado por nenhum 

outro modo de investigação?”99  

Ofereço, então, em minhas palavras finais, uma reflexão em torno da pergunta de Barret, 

mas também uma ponderação e síntese de questões primordiais relativas ao processo criativo 

de Reversa através das três perguntas co-dependentes que encontrei no percurso da pesquisa: o 

que se passa entre vida interior, espaço externo e gesto enquanto danço? o que vislumbro dessa 

relação, desse “entre”? como teço, artisticamente, essa relação? 

  

                                                           
99 No original: “What did the studio process reveal that could not have been revealed by any other mode of 
enquiry?” 
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Começo pelo processo de invenção de termos e expressões que circunscreveram 

experiências que, tantas vezes, acreditei serem incomunicáveis.  

O ‘cair em si, sair de si’, a ‘passividade ativa’, o ‘continuum interior-exterior’, o ‘estar 

entre o cultivo e a espera’, os ‘estados inomináveis’ e a ‘poética de permanência e 

transformação’, por exemplo, foram algumas das expressões que tornaram mais tangíveis as 

reflexões que aqui se apresentaram. Foram termos que deram um contorno, talvez fugaz, ao que 

é tácito, implícito às minhas práticas criativas, abrindo uma outra perspectiva de troca e 

comunicação, em ressonância com aquela experimentada na realização de Reversa.  

Percebi que, sem uma efetiva estratégia de articulação e nomeação de princípios e 

exercícios específicos de minha prática, teria sido impossível comunicar o que o processo 

criativo experimental poderia revelar. Nomear práticas desde dentro permitiu articular e teorizar 

assuntos em uma rede que dificilmente ganharia vida apenas pela pesquisa bibliográfica restrita 

ou por meio de um método que envolvesse somente a observação de um processo criativo e não 

a participação direta e efetiva em tal processo. Creio que, nessa perspectiva, um modo especial 

de articulação conceitual foi colocado em operação nesta tese. Isto porque, ao centralizar a 

prática na pesquisa, o fazer, ao invés de ser ilustração da articulação teórica, configurou um 

papel mais explícito como eixo norteador das invenções e conexões conceituais encontradas. 

Porém, é preciso dizer que comunicar descobertas de maneira clara e, em certa medida, 

objetiva, sem perder em complexidade e criatividade, é uma tarefa de imensa complexidade 

que, não sem angústias, enfrentei. Reitero que o apoio encontrado no Processo de Articulações 

Criativas (PAC) de Bacon e Midgelow (2014) foi crucial. As facetas do PAC encorajam, 

justamente, um “vir à linguagem” através das práticas corporais e criativas mas, igualmente 

importante, encorajam também o respeito ao espaço do não-saber e da não-nomeação, quando 

sentimos e julgamos que o momento é o de permanecer em silêncio com as experiências mais 

do que de atribuir às práticas um nome precipitado.  

De minha aproximação com esse modelo, que entendo como um método aberto para a 

Prática como Pesquisa, destaco o diálogo que tive o privilégio de estabelecer com Vida 

Midgelow em meu estágio doutoral no exterior, sem o qual essa compreensão provavelmente 

teria sido bastante rasteira.  

Há um determinado nível de objetividade com o qual Midgelow trabalha em orientações 

de pesquisas guiadas pela prática artística, que é, entretanto, absolutamente respeitoso em 

relação à confusão característica da imersão em um processo de criação. Embora compreensiva 
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sobre a falta de clareza daqueles que fazem pesquisa artística na academia, Midgelow, enquanto 

orientadora, está sempre a instigar, fazendo perguntas, muitas vezes difíceis, para colaborar na 

descoberta do que realmente importa em determinada prática. Ela me perguntava, por exemplo: 

“que características ou qualidades você percebe em seu processo criativo e em quê elas se 

aproximam ou se distanciam de outras práticas?” ou “dentro da complexidade de sua criação, a 

que assuntos você realmente quer dar visibilidade em sua tese?”. Obviamente, isso pode ser 

terrivelmente desconcertante quando sentimos que absolutamente tudo é importante em nossos 

processos criativos, ou quando ainda não compreendemos suficientemente as particularidades 

de nosso próprio fazer. Mas destacar certos assuntos e ir mais a fundo neles é crucial quando 

queremos articular conceitualmente o fazer – assim como, percebi, pode ser fundamental 

nomear aspectos importantes de nossas práticas singulares. 

Todo esse processo permitiu, gradativamente, puxar alguns fios de um verdadeiro 

emaranhado de ideias que vinham sendo engendradas em minhas práticas, encontrando certa 

coerência e síntese das noções mobilizadas através da criação de Reversa. Permitiu também dar 

contorno, nome e reflexão sobre práticas que sistematizei em meus laboratórios de criação 

(embora compreenda que elas estejam ainda em pleno desenvolvimento) tais como ‘respirar-

meditar-improvisar’ e a ‘deriva meditativa’.  

Atribuo, em parte, à minha convivência com Midgelow o desenvolvimento dessa 

capacidade investigativa que, certamente, já inclui um processo de transformação pessoal. Mas 

atribuo também à minha constante prática de escrita e reescrita, de formulação e reformulação 

de princípios por meio das palavras, o extraordinário exercício de aprofundar perspectivas e 

ativar compreensões sobre o processo de criação em dança. 

Algumas ideias se assentavam justamente na interseção da prática corporal com a 

prática da escrita. Nesse âmbito, a escrita à mão nos cadernos, os textos informais no blog, as 

anotações e também os desenhos foram essenciais.  

Por exemplo: ‘estar entre o cultivo e a espera’ foi uma expressão que surgiu em uma 

fase mais inicial de meu processo criativo, em uma anotação de caderno. Em seguida, a 

expressão ressurgiu em meu blog e, meses depois, aqui na tese. A constante reelaboração disso 

em palavras me fez perceber o quão importante era esse estado de disponibilidade ao longo da 

criação de Reversa e como isso tecia relação com autores e sistemas de pensamento que eu 

estava a estudar e descobrir (vide conexões criadas com o yoga, com aspectos da teoria de 

Rudolf Laban, com a filosofia de Jorge Larrosa e Byung-Chul Han, com a prática de vibração-
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contenção-fluxo de Normagna e as referências trazidas sobre Movimento Autêntico e Dança 

Contemplativa, por exemplo). Estar entre o cultivo e a espera, por fim, mostrou-se tão relevante 

que passou a dar nome à tese, sintetizando um estado ou atitude fundamentais ao delicado 

exercício de tessitura das diversas práticas que, em interação, compuseram a pesquisa artística. 

Em suma, escavar a prática corporal em si, mas também as palavras, se mostrou 

imprescindível ao processo de centralização do fazer artístico na pesquisa, o que aponta para 

uma grande complexidade na integração de diversas atividades que deram corpo à investigação. 

Essa interação entre atividades distintas – prática experimental em sala de ensaio, 

exercícios de meditação e respiração cotidianos, pesquisa bibliográfica, orientações, escritas 

informais e formais, práticas de registro e observação dos laboratórios de criação realizados – 

permitiu caminhar e encontrar, no próprio caminho, a cada passo, indicações e intuições de 

direções a seguir. Foi o que o professor e pesquisador Marcus Vinicius de Almeida, em parecer 

sobre minha tese na segunda banca de qualificação de doutorado, realizada em novembro de 

2018, chamou de “causalidade circular”, o que, em suas palavras, seria “um método muito 

singular, no qual o próprio método, o objeto a ser investigado e o pesquisador vão sendo 

produzidos no próprio processo da pesquisa.” 

E, certamente, a produção de uma obra coreográfica e de uma tese de doutorado como 

essa implicaram na produção da própria pessoa que pesquisa: “eu”. “Eu”, no entanto, não 

delimita uma entidade fixa mas, justamente, questiona uma identidade, apontando para certa 

transmutação da pessoa que pesquisa. É que entrar em si implica sair de si, e esvaziar-se implica 

despir-se, soltar aquilo que estávamos segurando talvez sem saber.  

O que sei, agora, é que para essa transmutação pessoal as palavras ainda me faltam, 

mancam e vacilam mais do que o habitual. Mas sei também, fazendo eco a Foucault (2010, p. 

26), quando o filósofo aborda a noção de ‘cuidado de si’, que “[...] não pode haver saber sem 

uma modificação profunda no ser do sujeito.” E isso é inseparável de um amadurecimento 

artístico que, justamente, mobilizou modos de conectar vida interior, espaço externo e gesto, 

especialmente ao colocar em primeiro plano a experiência meditativa na interface com a dança. 

Mas foi através de uma visão menos instrumental e mais experiencial tanto do corpo 

como da meditação que pretendi articular as relações entre espaços e gestos que se teciam 

enquanto dançava Reversa.  
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Dançar, nesse caso, significou fazer contato, à princípio, com uma interioridade não 

racionalizante e não-definida em que se puseram em operação os três pilares da meditação, 

como ensinado pelo Mestre Ravi Shankar: nada fazer, nada querer, nada ser. Com isso, foi 

possível criar campo para recepcionar o que me passava a cada momento e cultivar um estado 

meditativo por meio da sutil escuta disso que me atravessava. Reversa é uma experiência, como 

a estudamos com Larrosa (2002). É dança das pequenas sensações, dança meditativa, entre o 

cultivo e a espera. 

Escrevi em um de meus cadernos que “Reversa encontra um estado meditativo próprio 

para ser dança. Reversa é uma forma de meditar.”. E os ‘estados inomináveis’, nada mais são 

do que o modo que encontrei para expressar isso: que meus gestos são uma espécie de intervalo 

entre mundos e estados, o que nomeei como humanidade e animalidade, mas que é o interior e 

o exterior também, é o gap entre inspiração e expiração, um vazio, mas também um 

atravessamentos dessas instâncias. 

É que nesse processo em que se faz contato com um “dentro”, a extrapolação e a 

transformação disso em gesto de dança só se torna possível no ponto em que o “dentro” passa 

a ser também um “fora”. Ou seja, quando o corpo deixa de se fixar somente no que “vem de 

dentro” para estabelecer uma relação, uma passagem possível exterior-interior-exterior-interior 

de modo infinito. E isso não é algo simples de realizar ou perceber, embora a ideia possa ser, 

em teoria, simples. 

O gesto, nesse caso, é um encontro. É a delicada dança das pequenas interações e do 

silêncio.  

O que Laban chamou de impulso interno [antrieb] surge, assim, nesse encontro, quando 

o dentro e o fora se borram – como quando a respiração fica momentaneamente suspensa 

provocando um vazio, um espaço a ser habitado.  

Posso concluir, então, que entre vida interior, espaço externo e gesto há, portanto, um 

pensar-mover. Uma lida com uma complexidade de gatilhos e acionamentos que escapa ao 

pensamento categorizante, ao turbilhão da “fala interna”, como diria Jacques Gaillard (2006) 

ao tratar da disponibilidade dos dançarinos na improvisação. Mas, nesse processo, vi também 

a importância de aceitar e de abraçar essa “fala interna”, em um primeiro momento, para 

ultrapassá-la (assim como eu faria em uma meditação sentada). Ao mesmo tempo, é importante 

que se criem mecanismos para dar voz a uma fala da carne, dos poros, dos batimentos cardíacos, 

do ar que atravessa a gente na respiração. 
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Eu não diria, portanto, que “calo a fala interna”, assim como descreve Gaillard. Sinto 

que essa fala interna – que entendo como a avalanche de pensamentos e julgamentos que nos 

passa a todos assim que fechamos os olhos em silêncio, por exemplo – é deslocada, por meio 

de muita prática, para um segundo plano. O foco passa a ser outro. E isso é crucial para 

compreender a relação entre vida interior, espaço externo e gesto que se exercita em Reversa, 

o modo como opero, o modo como jogo com essa complexidade.  

Porém, faço coro a Gaillard (2006) quando ele diz que esse silenciamento da fala interna 

“[...] convida o dançarino a uma outra relação com a temporalidade, faz com que ele fique 

disponível ao instante presente e que tenha um outro estado de atenção que se abre para a 

descoberta de uma nova corporeidade.” (p. 75)100 Isso pode ser constatado, na prática, ao longo 

de todo o processo criativo de Reversa. 

Quando me preparo para dançar há um trabalho minucioso com práticas de respiração e 

meditação, trabalho este que é o início da abertura ao momento presente e de cultivo à 

descoberta de uma nova corporeidade, seguindo o pensamento de Gaillard e tudo o que foi 

exposto ao longo da tese. E quando o solo de dança se inicia, ele é como uma continuação, 

transformação e extrapolação dos estados visitados e cultivados nesses exercícios. Sem isso, a 

dança não existe. A simples realização dos gestos e situações que dão estrutura ao solo, nesse 

caso, nada significaria, posto que, desse modo, ficaria extinto o ponto de contato do corpo com 

sua paisagem interna meditativa que, por sua vez, criaria laço com o mundo exterior. Os gestos 

e situações não teriam qualquer aderência ou absorção, portanto, se não eu me deixasse 

desenrolar nos ‘estados inomináveis’. 

                                                           
100 No original: “[...] invite le danseur à un autre rapport à la temporalité, à être disponible à l’instant présent, à um 
autre état d’attention, à une nouvelle corporéité.” 
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Figura 22. Reversa. Middlesex University, Londres. Junho de 2018.  
 Fotografia: Dominique Rivoal 

 
No que tange ao modo como criei discurso sobre a qualidade tensional e relacional 

através de Reversa, posso concluir que a leitura que fiz nesta tese sobre o trabalho de Rudolf 

Laban foi fundamental. Ao rediscutir as noções de Esforço, impulso interno, dance sense, 

pensamento-movimento, Região do Silêncio e shadow-movement, adentrei um universo de 

integração dos aspectos tangíveis e intangíveis, visíveis e invisíveis do gesto humano, trazendo 

a noção de que o corpo, em sua complexidade, ultrapassa tanto qualidades exclusivamente 

mecânicas como aquelas meramente psicológicas.  

Com essa perspectiva, foi possível extrapolar uma visão mais formal e pedagógica do 

Sistema Laban e adentrar elementos do pensamento labaniano que se afinam a uma 

compreensão psicofísica do corpo. Ao mesmo tempo em que meus estudos prévios sobre Laban 

me ajudavam a reconhecer características de minhas práticas, minhas práticas colaboravam para 

problematizar Laban. Foi por intermédio desse duplo movimento investigativo que pude 

complexificar, por exemplo, a leitura dos fatores de movimento e a relação entre atitude interna 

e externa, compreendendo tal relação como um ‘continuum interior-exterior’ mais 

desierarquizado e menos óbvio, também passível de tensionamentos, contradições e mudanças. 

Nesse aprofundamento, foi necessário questionar também a ideia de expressão e de dança como 

algo que simplesmente ‘vem de dentro’, já que, diante da experiência criativa e dos 

levantamentos bibliográficos realizados, ficou claro que a interação entre paisagem interna e 

externa possui muito mais nuances e variações do que certo consenso pode fazer acreditar.  
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Destaco que nessa apropriação do pensamento labaniano, a prática de vibração-

contenção-fluxo foi de suma importância – assim como o foi para a própria criação de Reversa. 

Com a prática de Carla Normagna, foi possível experimentar de maneira muito intensa a não-

coincidência entre estado interno e movimento visível, embora esses dois âmbitos estivessem 

sempre extremamente conectados, em diálogo íntimo. Ou seja, foi mais enfaticamente com essa 

prática que pude confirmar algo que eu já intuía previamente: uma atitude interna com 

determinada qualidade nem sempre é externalizada, assim como uma atitude externa específica 

nem sempre é fruto de uma atitude interna de qualidade similar.  

Disto concluo que é possível operar com oposições quando pensamos na “participação 

interna” do bailarino no movimento e que a continuidade interior-exterior é a própria 

conectividade interior-exterior, mesmo que essa conexão ocorra pelo entrelaçamento de 

esforços contrários. Como vimos no item 4 da tese, um gesto pode ser extremamente sustentado 

no tempo enquanto a atitude interna é de urgência, por exemplo. Isso cria uma série de contra-

esforços, sutilezas e tensionamentos que também podem ser experimentados e investigados, 

para além das correspondências mais diretas e equivalentes entre movimento visível e invisível.  

Desse modo, a tessitura artística da relação entre vida interior, espaço externo e gesto 

que resultou na criação de Reversa, estabelecida através de uma atitude meditativa diante do 

corpo e de suas sensações, colaborou para uma noção de um continuum interior-exterior que 

indica um emaranhamento desses âmbitos que compõem o corpo sem, contudo, excluir desse 

continuum suas possíveis contradições, o que considero como um ganho conceitual bastante 

interessante para a dança e para as artes cênicas de maneira geral.  

Sobre possibilidades de desdobramentos da pesquisa, sinto que muito poderia ser 

explorado em Reversa e nas discussões que esse trabalho artístico abre academicamente no 

futuro. A experiência interpessoal artista-público ou mesmo a experiência do público em si 

poderia ser um tema futuro de pesquisa, tendo em vista que alguns indícios já se apresentam 

sobre o tema, embora uma coleta de dados mais sistemática não tenha sido realizada, posto que 

este não era o foco da pesquisa. Outro importante tema percebido nesse percurso e que não 

pôde ser desenvolvido foi a relação entre os rumos do processo de criação e o diálogo com 

artistas colaboradores e público por meio de processos espontâneos ou sistematizados de 

feedback, como o Processo de Resposta Crítica de Liz Lerman. Há um forte interesse pessoal 

meu, aliás, de falar mais de processos frutíferos de retorno e crítica para obras em processo de 

criação e seus respectivos criadores, refletindo mais profundamente sobre os impactos de 

feedbacks no desenvolvimento da arte. 
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Por fim, e concordando com Thereza Rocha (2012), acredito que há no pensar/criar 

sempre uma política. E essa política, obviamente, não se descola da produção de conhecimento 

de/em dança. Por isso, gostaria de destacar que a criação de Reversa foi, para mim, algo como 

um contraponto à alienação e à coação operadas em nossa sociedade hiperativa, como diria Han 

(2015).  

Embora houvesse um tempo limitado e definido para que eu pudesse passar por todas 

as etapas da criação coreográfica e da articulação da pesquisa acadêmica, na medida em que 

criei espaço para ‘estar entre o cultivo e a espera’ em Reversa, instaurarando uma ‘poética de 

permanência e transformação’, incorporei à obra um chamamento à desaceleração da atenção, 

à observação mais profunda e plena de cada detalhe – fosse de minha parte ou da parte do 

público.101  

Mesmo sabendo que o foco da tese não foi a recepção de Reversa por parte do público, 

mas sim o processo de criação em si, é sabido que a arte tem essa capacidade de reinventar 

mundos, de criar contrapontos, de deslocar posições e afetos, abrindo outros campos possíveis 

de experiência crítica e sensível. Dessa minha percepção, que é de dentro, mas que não deixa 

de ser dialogada, enxergo em Reversa algo como um contraste aos tempos e modos de operação 

cotidianos planificados, em que a observação profunda e o afetar-se são suprimidos pela 

obsessão constante por (hiper)produtividade. Se a experiência, tal como entendida por Jorge 

Larrosa, é aquela que requer um gesto de interrupção para a criação de um outro tempo e de 

uma outra atenção, o processo criativo de Reversa e suas trocas com o público se mostraram 

como um caminho para a concretização dessa experiência.  

 

                                                           
101 Afirmo isto tendo como base diversos relatos e feedbacks do público após assistir Reversa. 
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Figura 23. Reversa. 6tetas | Mostra de Arte. Palco de Arte, Uberlândia. Outubro de 2018.  
Fotografia: Bruna Freitas 
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ANEXO I 

 

Entrevista com a artista, professora e pesquisadora Carla Normagna (Carla Andrea Silva 
Lima) sobre a prática de vibração-contenção-fluxo.  

Realizada por Vivian Barbosa via email entre maio de 2018 e fevereiro de 2019. 

 

Vivian – Como se deu o processo de descobertas da criação da vibração-contenção-
fluxo? Qual foi o contexto geral desse processo? 

Carla – Bem, em 2008 finalizei a defesa de minha dissertação de mestrado que tinha como tema 
o processo de criação e construção dramatúrgica do Wuppertal Tanztheater dirigido por Pina 
Bausch. A hipótese que norteava minha pesquisa era a de que a construção da dramaturgia dos 
espetáculos da companhia poderia ser pensada pela perspectiva de uma tessitura, mais 
especificamente uma tessitura afetiva, em que as noções de afeto, sujeito, corpo e linguagem 
eram reorganizadas, a partir de uma perspectiva singular, pelo processo de criação. Essa 
pesquisa se deu tendo como suporte a articulação dos saberes da arte (artes visuais, dança e 
teatro), filosofia e psicanálise. Como consequência desse percurso, iniciado com minha 
pesquisa de mestrado, fiquei bastante interessada em aprofundar os estudos no que, até o ponto 
da finalização da dissertação, nomeei como pensacorpo, quer dizer, estava interessada em 
aprofundar minha pesquisa numa categoria do pensamento que não se encontrava separada de 
uma certa experiência, noção, trabalho com o corpo, uma vez que se processava no corpo, 
construía pegadas e memória, mas não necessariamente inscrição. Já ali havia uma interrogação 
sobre a memória, que no doutorado comecei a aproximar da noção de memória como aquilo 
que, não lembrado, se lembra em nós. Percebo hoje que meu meu interesse se dava tendo como 
suporte a indagação sobre o sensível, pensando que em alguma medida há uma instância de 
pensamento que mantém certa opacidade diante do pensamento categorial. Que em alguma 
dimensão isso pensa a revelia de que nos percebamos pensando. 

Natsu Nakajima, bailarina de Butoh da primeira geração, com quem tenho tido aulas aqui no 
Japão, tem um artigo em que ela afirma que “quando os japoneses são perguntados sobre onde 
é o lugar da mente, a maioria deles não apontará o cérebro, mas o coração”. Ela se pergunta 
então se, para nós, ocidentais, mente seria equivalente a cérebro. Podemos pensar que muitos 
são os estudos ocidentais que tentam vencer essa dicotomia, mas se tomarmos o senso comum 
incrustado em nós, como uma  forma pensamento que define corpos, saberes e fazeres, 
perceberemos com facilidade que essa divisão ainda opera efeitos em nós e na forma como 
percebemos, tratamos e definimos corpo, linguagem e pensamento. Assim como define, 
construímos, sob esses efeitos, conceituações de sujeito que implicam uma conexão com um 
princípio de identidade que acaba por delimitar eu e outro, sujeito e objeto, dentro e fora.  

Trabalhando segundo essa conjuntura, a provocação de Natsu, mesmo acontecendo somente 
agora em meu percurso (ou seja, bem depois do contexto no qual nasceu a prática de vibração 
contenção e fluxo, é importante pontuar isso) me ajuda a clarear alguns pontos que ali estavam 
em nascimento e outros que ocupavam ainda a dimensão do não-nascido, mas que, no entanto, 
já operavam seus efeitos de desestabilização de uma certa estrutura de dança. Penso então na 
dicotomia que criamos entre emoção e razão alinhada ao estranhamento e descentramento que 
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provoca pensar a mente no lugar do coração, uma vez que no senso comum, a mente seria, pelo 
menos para nós ocidentais, o lugar da razão, de “usar a cabeça” digamos assim. Como 
consequência dessa provocação de Natsu e sua dança, me pergunto se em algum ponto dessa 
dobra, algo não se pensa sem que nossas cabeças, ou nosso computador mental como assim 
falava Grotowski, dêem conta disso. Desse modo, não posso deixar de pensar que o coração 
sempre se mantém, em nosso imaginário ocidental, como algo que demarca um risco, na medida 
mesma de sua opacidade. Gosto de pensar que o coração, enquanto elemento de significância e 
escapando dela, se mantém como um ponto de irredutibilidade em relação a nós mesmos na 
medida em que pode deixar aflorar, aparecer coisas em nós (e deixemos aqui a dupla dimensão 
de entendimento desses nós) nas quais não nos reconhecemos.  

Bem, retomando o contexto do final de minha dissertação e articulando-o com essa pequena 
digressão que fiz trazendo algo de minha experiência atual, espero ter ajudado a esclarecer, que 
dentro de minha perspectiva de pesquisa até então, trabalhar a categoria do sensível implicava 
também, trabalhar as ressonâncias da linguagem e do Outro no/ sobre o corposujeito. Podemos 
pensar que o Outro, como alteridade que nos constitui quando nascemos, delimita o ponto a 
partir do qual permitimos ou não que nascimentos se façam, bem como concretizamos abortos 
daquilo que não nascido grita em nós por não encontrarmos aderência no Outro ou ainda, nos 
processos de reconhecimento dados pela cultura e pela linguagem. De modo que para mim era 
urgente me perguntar sobre esse não-nascido que ainda insistia no corpo como palavra muda, 
ou ainda ruído. 

Lembro-me agora de um artigo do Vladimir Safatle em que ele localiza a categoria do sensível 
de uma forma que acho muito potente para nortear o contexto no qual nasceu essa prática. Ele 
trata a categoria do sensível como aquilo que opera resistência ao esquematismo do pensamento 
categorial. Essa resistência se daria na medida em que o sensível impediria que o entendimento 
hipostasiasse o conceito por meio de um procedimento de totalização. Ele pontua então que a 
experiência do sensível deveria ser pensada principalmente por uma via negativa, tal como o é 
o Real em Lacan, que também só pode ser pensado pela via negativa como impossível, 
inominável, aquilo que aparece no limite dos processos de conceitualização. Dessa forma, tanto 
a categoria de sensível quanto o Real não poderiam ser tomados como algo que se daria por 
meio da positividade da experiência imediata (pensada pela via de um realismo do objeto, por 
exemplo).  

Também as questões pontuadas por Cassiano Quilici sobre a experiência da não-forma foram 
determinantes para o norteamento prático das investigações. Compreendo essa provocação 
dessa experiência da não-forma como a busca por suportar um certo convívio com o silêncio, 
também operando aí uma resistência a nomear rapidamente determinados atravessamentos 
dando-lhes uma categorização ou forma que obedece antes de mais nada à ansiedade que vem 
quando carecemos de nomes. O que seria suportar habitar um pouco esse silêncio em que as 
palavras ainda não nasceram. Na verdade, sabemos que as palavras estão aí desde sempre e que 
elas colonizam o corpo, por isso esse movimento de busca por um certo vazio, por uma certa 
passagem que nos permita, pela via negativa, resistir um pouco a essa colônia de nomes que 
habitam a mente a partir do qual nós nos reconhecemos como indivíduos para experimentar o 
habitar um limiar, próximo a uma certa destituição subjetiva. Yoshito Ohno, com quem tenho 
estudado há três anos, costuma nos pedir, em alguns momentos de seu ensino, que dancemos o 
intervalo de uma folha de papel, esse intervalo entre eu e não-eu. Gosto também de pensar que 
a experiência da não-forma teria relação com esse intervalo que, diga-se de passagem, não é o 
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somatório dessas duas coisas, mas o ponto a partir do qual uma báscula se faz e eu não me 
estabilizo nem num ponto e nem no outro. 

Foi, portanto, durante minha investigação de doutorado que comecei a desenvolver esse 
trabalho com a vibração, contenção e fluxo. Foi durante essa investigação que estabeleci 
laboratórios de pesquisa e criação, com alunos do curso de teatro da Universidade Federal de 
Minas Gerais para desenvolvimento de questões, saberes e fazeres ventilados pela pesquisa. Já 
no meu mestrado, a noção de pensacorpo vinha ancorada tendo como fundamento minha 
pesquisa e experiência com a dança, com o teatro e com a psicanálise. Desse modo, ficou cada 
vez mais premente em minhas investigações, ancorada na perspectiva de conceituação do 
sujeito, tal como problematizou-a Lacan, esse espaço de borda, intervalar, que se dá a partir do 
momento em que pensamos não só o sujeito, mas o corposujeito como algo que faz dobra e, ao 
fazer isso, acaba por demarcar também seu ponto cego, ou se quisermos, acaba por demarcar 
um vazio, um ponto em que algo cai, a saber o objeto pulsional que sustenta sua constituição. 
É a essa queda do objeto que Lacan aproximará da destituição subjetiva, uma vez que esses 
objetos pulsionais construíram uma espécie de corpo afeto anterior aos processos de auto-
identidade.  Esse contexto, (que delimita o campo investigativo a partir do qual o trabalho de 
vibração, contenção e fluxo se deu), aponta para a necessidade de tomarmos esse enlaçamento 
não como algo que destitui a negatividade em busca de uma transparência do corposujeito em 
relação a si mesmo e ao Outro, mas como um movimento que implica o lidar com uma 
negatividade do corpo, problematizando sua opacidade. 

Trabalhar tendo como perspectiva a conceituação de sujeito elaborada por Lacan implica (e 
aqui também estou em diálogo com Safatle), não estar desatento à radicalização da noção de 
sujeito descentrado. Safatle aponta que a radicalização aqui se sustenta na recusa, por Lacan, 
em aceitar um vínculo ontológico entre sujeito e princípio de identidade. 

E isso pouco a pouco tornou-se fundamental na definição de uma escuta que acaba por sustentar 
o trabalho de vibração, contenção e fluxo. Uma escuta que não é objetivante, mas que tampouco 
é subjetiva, uma vez que aqui o lugar do sujeito não está centrado na noção de indivíduo aliado 
a uma identidade. É a própria noção sujeito/objeto, subjetivo/objetivo que se desloca, se 
descentra do sujeito do saber. 

Nessa perspectiva, fiquei interessada em aprofundar a pesquisa dos impulsos articulando-o à 
noção de pulsão na psicanálise. Articular a noção de impulso à de pulsão implica em se debruçar 
sobre os efeitos da Linguagem e do Outro sobre o corpo, uma vez que a pulsão se constitui 
como um conceito limite na psicanálise. Trata-se de uma noção que continua mobilizando 
muitas pesquisas, dada a sua complexidade na teoria psicanalítica. Acho que ela continua 
mantendo uma singular potência para mobilizar outras formas de pensar corpo, sujeito, ato e 
linguagem nas artes da cena. Pensar a pulsão como operador conceitual de um certo olhar sobre 
o corposujeito implicou, em meu percurso, o lidar com esse triplo “enodamento” do corpo se 
pensarmos no nó borromeano e no que ele enlaça e articula. Essa triplo enodamento se dá entre 
as noções de Real, Simbólico e Imaginário elaboraras por Lacan e articuladas de forma bastante 
específica no nó borromeano. De forma que meu interesse se debruçou sobre o Real do corpo, 
que na minha leitura de Lacan, não pode ser reduzido à fisicalidade do corpo e nem tampouco 
encerrado na categoria de gozo. Desse modo, a questão que impulsionou minha investigação 
de doutorado foi a de problematizar essa noção de Real do corpo sem restringi-la à ideia de 



224 
 

fisicalidade. Um dado importante é que, em alguns momentos, Lacan chega a aproximar a 
negatividade do Real ao conceito de acontecimento. 

A investigação teórico-prática nos laboratórios se debruçou sobre os conceitos de sensível e de 
pulsão (psicanálise) bem como investigou a noção de trabalho sobre si, corpo-memória 
(Grotowski) e corpo sem órgãos (Artaud). Nesse aspecto as colaborações e diálogos com os 
textos de Cassiano Quilici e Tatiana Motta Lima (com as problematizações sobre o si mesmo 
que está em jogo no trabalho sobre si ou ainda sua contribuição singular de entendimento de 
ação que inclui uma compreensão da não-ação) foram definidores. 

Como eu já havia conversado com você, eu não acho que há nada de novo na prática de 
vibração, contenção e fluxo, se pensarmos meramente no caráter pragmático desse fazer (como 
exercícios que ajudariam a adquirir certa habilidade, por exemplo. E discordo dessa abordagem 
no tocante a essa prática). Penso que a singularidade dessa prática está exatamente nesse 
arcabouço de experiência que acaba por determinar uma escuta singular. Trata-se de uma 
experiência que não pode ser destituída do contexto que a gerou. Pois esse contexto coloca em 
movimento problematizações sobre o corpo e o sujeito que por sua vez levaram a esgarçamento, 
no meu fazer, de entendimentos sobre a noção de ação e de ato, por exemplo. 

V – Qual foi a importância de outras práticas (como o tai chi chuan, o yoga e o butô) nesse 
processo? 

C – Após refletir bastante creio que não posso estabelecer relações diretas da prática de 
vibração, contenção e fluxo com essas práticas. Apesar de saber que ressonâncias e 
atravessamentos acabam se fazendo, acredito que são práticas com contextos bastante definidos 
e que seria apressado e, talvez até reducionista de minha parte tecer uma relação direta entre 
elas. O risco aqui é de acabar fazendo uma sobreposição de coisas que, ao invés de construir 
uma articulação complexa de fatores, poderia se tornar uma sopa informe (como diz Grotowski) 
que acaba por cair em clichês, acabando por reduzir a complexa singularidade de cada um 
desses arcabouços teórico-práticos. 

Devo cobrar-me cautela e lembrar que essas práticas não nascem do nada, mas de arcabouços 
teórico-práticos bastante específicos e que encerram uma visão de mundo, de corpo e de sujeito. 
Tenho uma experiência de prática de Yoga recente. Apesar de já ter tido contado e de ter sido 
apresentada para alguns exercícios de respiração e posturas, minha prática diária de Yoga 
(Ashtanga Yoga) é muito recente. Já com o tai chi, meu contato foi bastante pontual e sem 
muito aprofundamento.  Em relação ao Butoh, tive um primeiro contato com seus princípios 
através de uma residência artística com a Maura Baiocchi e somente agora, nos últimos três 
anos, tenho tido a oportunidade de um aprofundamento desse aprendizado com Yoshito Ohno 
no Japão. Nesse último ano estou também tendo aulas, ainda iniciais, com Natsu Nakajima, 
Yuri Nagaoka e Tuko Taketeru.  

Sei que é próprio do fazer artístico lidar com vários atravessamentos, afinal, as múltiplas 
experiências vão criando inscrições e rastros no corpo, mas acredito que um certo rigor é 
necessário senão corremos o risco de tomar práticas que nascem de contextos muitos distintos 
como alicerçadas sobre a mesma coisa. Acho que, na resposta à sua primeira pergunta, consegui 
dar um horizonte mais realista do contexto de nascimento desse trabalho de vibração, contenção 
e fluxo.  
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Durante o meu doutorado, fiz sim residências que me ajudaram bastante a descobrir caminhos 
no corpo, como a residência artística com a Maura Baiocchi, com o Odin Teatret e ainda 
Workshop com Mark Sieczkarek, que foi bailarino do Wuppertal Tanztheater. Com eles aprendi 
questões muito significativas a respeito do impulso, da ação, de uma dramaturgia dinâmica 
(Odin), de redes tensivas, bem como de um novo olhar teórico-prático sobre a noção de tensão 
(Maura Baiocchi) e ainda sobre a noção de gesto (Mark Sieczkarek). Essas questões se fizeram 
presentes na investigação uma vez que constituíram saberes e fazeres que entrei em contato e 
que tiveram reverberações e contribuições na investigação.  

V – Quais seriam as diferenças entre a vibração explorada em sua prática e outros tipos 
de vibração (chacoalhar, sacudir, balançar) com as quais você tenha entrado em contato? 
O que você vê como especificidade da vibração? Como trabalhar essa especificidade? 

C – Aqui me deparo um pouco com a dificuldade de falar de outros tipos de vibração. Não 
tenho um conhecimento aprofundado de outros tipos de vibração. Desses verbos - chacoalhar, 
sacudir, balançar – entendo que são verbos de ação bem precisos com qualidades expressivas 
bastante diferentes no tocante a combinação dos fatores de movimento, por exemplo. Não sei 
se eles são usados ou chamados de vibração, por exemplo. O que posso dizer é que a busca que 
fazemos no trabalho de vibração não tem relação com essa ideia de ação corporal, tal como foi 
trabalhada por Laban (o que não impede que um estudo de movimento nessa perspectiva não 
possa ser feito acerca da vibração). O que tento contextualizar sobre essa prática no grupo de 
pesquisa diz respeito ao fato de que ela não nasceu a partir dessa premissa de investigação, mas 
sim das questões que pontuei acima em resposta à sua primeira pergunta.  

Mas tentarei elaborar um pouco mais a respeito da vibração. Agora, enquanto escrevo estou em 
Tóquio e, vez ou outra, sinto uma vibração acontecendo vinda do chão. Bem, Tóquio é uma 
cidade que tem muitos tremores, pequenos “soluços da terra”, como me disse uma colega 
japonesa. Os prédios japoneses são construídos para que a estrutura tenha uma certa plasticidade 
para lidar com esses tremores. Se a estrutura for dura demais, ela quebra. Da mesma forma com 
a vibração, se você estiver muito fechado em si mesmo não há como trabalhar sobre ela, uma 
vez que ela nos coloca numa borda a partir do qual as coisas possam ressoar. Onde não há 
espaço não há vibração. E esse espaço é dentrofora. 

 Trago mais um elemento para me ajudar a tratar disso, Yoshito Ohno por vezes nos pede para 
que peguemos bambus que estão colocados na quina do estúdio e nos diz que eles são firmes, 
mas flexíveis porque são vazios por dentro e pede que trabalhemos com o bambu nos mantendo 
atentos ao fato de que o nosso corpo é como ele. Trarei ainda uma outra imagem, a de um cano 
de ferro que, quando você bate nele e ele vibra. Ou ainda outra, o anel de toro, que se constitui, 
na visão de Lacan, como um toro revirado sobre si mesmo em que interior e exterior estão em 
continuidade. Tanto no caso do bambu, quanto do cano, ou ainda, a garrafa de Klein, o interno 
é o externo, o ar habita esses dois espaços. Desse modo, para a vibração acontecer é necessária 
a busca por essa espécie de espaçamento que permite esse habitar duplo e paradoxal. Algo que 
te descentra de uma ideia de eu bem como de interioridade e exterioridade que vem com ela.  

A vibração tem a ver com a percepção desses pequenos enodamentos que são espaços 
desdobrados e com a permissão de que uma certa ressonância tenha escuta e que possamos, 
mais do que controlar esse tremor, acompanhá-lo como uma testemunha silenciosa que se retira 
enquanto se permite fazer. Entre eu e não-eu talvez…  
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V – Na contenção o que se contém? Como se contém? Quais as especificidades da 
contenção? (fala um pouquinho do empurrar-puxar também?) 

C – Contem ação. Para haver contenção tem que haver relação, troca, escuta, de modo que o 
termo contenção não deve, no contexto dessa prática ser entendido como represamento, mas 
talvez como algo que define o que é contigente. Desse modo, o que percebo que essa prática 
coloca em elaboração em meu corpo, é um embaralhamento do que lhe é contigente e o que não 
lhe é.  Mais uma vez caímos no mapeamento de uma espécie de borda, mas que faz furo. Uma 
borda que não delimita um interno, mas um vazio, um furo a partir do qual as categorias de 
dentro e fora do corpo, de interno e externo ficam abaladas. Nessa perspectiva, a contenção 
contém um dentro que é fora e um fora que grita dentro. A contenção é contingência da 
vibração, por isso ela vem depois, ela não represa a vibração, mas a insere num fluir diferente, 
como se a amplificasse pelo silêncio… Fazer silêncio e continuar na ressonância, esse talvez 
seja o principal princípio da contenção. Há algo importante também que diz respeito ao modo 
como a ressonância desses impulsos encontra passagem na contenção. Através desse fazer 
silêncio, outras formas de modulações tensivas dessa ressonância podem acontecer. Mas alguns 
princípios são importantes como a relação com o chão e com o que se coloca acima do topo do 
crânio e como você faz essa ligação entre o que está abaixo e acima de você criando uma espécie 
de passagem.  

V – O que significa, em sua prática, entrar em fluxo? Como você vê a relação entre 
controle e descontrole nesse processo de entrar em fluxo? 

C – Não vejo a questão do entrar em fluxo como algo que teria relação com controle e 
descontrole. Uma vez que todo o processo é em busca de uma retirada daquele que controla, 
mas essa espécie de retirar-se, de silenciar-se não pode ser relacionada ao descontrole. Outro 
dia tive uma experiência no metrô que me trouxe de forma bastante vívida o que por vezes 
experimentei nas poucas vezes que entrei em fluxo. O trem em que eu estava chegava à estação 
e estava desacelerando e parou, enquanto isso o outro trem à frente começa a acelerar e se pôr 
em movimento. Por um instante tive uma espécie de confusão perceptiva em que não sabia qual 
trem estava em movimento e se eu estava me deslocando junto com o trem. A minha percepção 
sofreu uma espécie de revirão. Eu não sabia exatamente como me localizar a partir das 
coordenadas dadas, porque o movimento dos trens se interpenetrou. Acho que ocorre algo 
parecido no fluxo. Mas esse descentramento não deve se tornar sinônimo de descontrole, acho 
que seria simplificar um pouco o que ocorre, na minha visão. 

V – Quando trabalhamos juntas em seu solo de dança, o Persefonia, surgiu aquela noção 
de ‘movimento abortado’, que depois percebi que de algum modo fazia ponte com a ideia 
de permanecer com os ‘ruídos’, muitas vezes trabalhada após a contenção, como caminho 
para a improvisação. O que você poderia dizer sobre esse ‘ruído’? 

C – O ruído tem a ver com a noção de resta, como uma espécie de chamamento que resta, que 
goteja ali como possibilidade de investigação. Ele também tem a ver com um trabalho sobre a 
memória pensada como aquilo que, não lembrado, se lembra em nós. E sabemos que toda 
memória é, em certa medida uma desmemória e se faz a partir de restos do vivido e de vazios 
que preenchemos com nossas fantasias. Basta conversarmos com um irmão para nos darmos 
conta de que não temos exatamente o mesmo pai ou a mesma mãe. E que os acontecimentos 
vividos podem ser lembrados com uma significativa diferença, mesmo vividos em conjunto. 
Desse modo, lembrar é atravessar ruínas, é lidar com restos de fala que não criam um todo 
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coerente. Freud em seu texto “Construções em análise” fará essa aproximação entre memória e 
construção. Me lembro também de Walter Benjamin em seu texto “A imagem em Proust” em 
que ele trata da memória involuntária de Proust e que ele aproximará esse trabalho de memória 
a uma tessitura que se faz entrelaçando vazios. Nesse contexto, podemos pensar que é a partir 
desses restos de fala, de presença, que criamos um sentido, construímos uma memória 
completando os vazios. A tessitura da memória é feita de esquecimento e ruína. São esses 
fragmentos de voz, olhar e presença que nos põem no exercício da memória que é o trabalho 
do que vive e morre em nós.  Trabalhar com o ruído é trabalhar esses chamamentos que o corpo 
faz e que são bem primários porque relacionados a esses objetos perdidos (voz, olhar, que são 
os objetos pulsionais), mas sempre preservados em nossa fantasmagoria. De certa forma, esses 
restos nos chamam de fora na medida mesma em que nos constituem no que temos de mais 
íntimo.  

V – Como você vê a importância da escuta, do olhar, da presença, da palavra e mesmo do 
toque do outro durante a prática de vibração-contenção-fluxo? 

C – Acho que o olhar do outro é algo que a gente se apoia sempre para continuar arriscando na 
vida, e por vezes precisamos dele para nos arriscar na morte também. O olhar do outro pode ser 
um espelho ou uma janela. Uma possibilidade de lidar com um certo testemunho do vazio que 
nos habita. Clarice Lispector já falava que o espelho é a coisa mais perigosa que existe. Acredito 
que esse olhar do outro, tomado como algo diante do qual eu permito que algo se realize, é 
importante nessa prática, mas não como espelho entendido como lugar de reconhecimento, de 
identificação baseado num certo ou errado. O olhar do outro é um apoio a partir do qual eu 
posso afundar. Ele está inserido nessa fantasmagoria, nesse trabalho sobre a memória que 
trabalho sobre a vida e a morte que falei acima. Acredito que algo similar aconteça com a 
presença. Na verdade, estamos falando de objetos pulsionais, e o olhar e a voz são objetos 
pulsionais. Então estamos lidando com restos, traços do Outro que se re-atualizam a cada 
investigação.  

 

V – Realizando vibração-contenção-fluxo nos últimos anos, percebi que a prática ajuda a 
criar na carne uma experiência outra de corpo, na qual o que se pensa saber desse corpo 
é, em alguma medida, desestabilizado. O que você percebe que essa prática vem gerando 
de diferente em termos de sensação e experiência corporal, para você ou mesmo para 
outros? 

C – Acredito que essa desestabilização realmente se tece, mas acredito que essa pergunta pode 
ser mais potente se devolvida a você: O que você percebe que essa prática vem gerando de 
diferente em termos de sensação e experiência corporal dentro do contexto de sua pesquisa? 

V – Pessoalmente, e assim como você, acho a prática de vibração-contenção-fluxo 
dificílima de articular em palavras. A que você acha que se deve esse fato? 

C – Ao fato de estarmos lidando com questões que bordejam o Real do corpo. E que precisam 
de um esforço de poesia para terem alguma chance de mobilizar um trabalho sobre si. 

V – Como você vê os mecanismos de defesa ou bloqueios que se mostram durante a 
prática? De que você acha que nos defendemos? Que cuidados você considera importantes 
na lida com tais bloqueios? 
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C – O trabalho de vibração, contenção e fluxo nasce ancorado numa investigação do corpo, 
sujeito e linguagem, numa articulação importante com a teoria psicanalítica. Desse modo, ele 
lida com a dimensão do sujeito atravessado pela perspectiva psicanalítica, o que inclui a questão 
do inconsciente e de toda problematização a ela concernente de um sujeito descentrado. De 
modo que não há a menor condição de eu dizer do que nós nos defendemos. Isso depende da 
trajetória de cada um, que comporta uma travessia singular que só o campo da clínica pode 
mobilizar. Aqui estou no campo da arte.  

A questão que considero importante trazer é que um bloqueio não é necessariamente algo para 
ser desbloqueado, um bloqueio pode ser algo a partir do qual você aprende a costurar, a tecer 
um possível. Isso é algo que a arte nos ensina o tempo todo, é o que ela tem de singular.  
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APÊNDICE I 

Atividades de pesquisa realizadas 

Período Descrição 

Julho de 2019 Defesa da tese. 

Dezembro de 2018 
a maio de 2019 

Realização de ajustes e finalização da escrita da tese. 

Novembro de 
2018 

Realização do segundo exame de qualificação de doutorado. 

Outubro de 2018 Apresentação de Reversa no 6tetas | Mostra de Arte em Uberlândia. 

Agosto de 2018 a 
outubro de 2019 

Atividades de escrita da tese para segundo exame de qualificação. 

Agosto de 2018 Apresentação de Reversa e da comunicação “Esforço, impulso interno e o 
continuum interior-exterior no corpo: reflexões através da criação e 
performance de Reversa” na Conferência Nacional LABAN 2018 BRASIL – 
SISTEMA LABAN COMO PRÁTICA DE LIBERDADE, realizada no Rio de Janeiro. 

Agosto de 2017 a 
julho de 2018 

Atividades semanais ou quinzenais de orientação com a Dra Vida Midgelow. 

Agosto de 2017 a 
julho de 2018 

Atividades de pesquisa, levantamento bibliográfico e escrita parcial de tese 
de doutorado. 

Julho de 2018 Participação no Intensivo de pesquisa artística Summer Intensive – ‘On 
doing research differently’, coordenado pela Dra Vida Midgelow na 
Middlesex University, Londres.  

Julho de 2018 Apresentação de Reversa na Hamilton House, em Bristol (Reino Unido). 

Junho de 2018 Participação e apresentação da performance Reversa no intensivo de 
pesquisa artística ‘Research (as/in) Motion’ na Universidade de Chichester, 
Reino Unido, destinado a artistas e doutorandos em dança e performance 
como parte do Artistic Doctorates in Europe: Dance and Performance’ 
(projeto ADiE). 
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Junho de 2018 Participação na Conferência Slowing and Stilling: foregrounding process in 
performance, com apresentação da performance Reversa. (Birmingham 
City University, Reino Unido)  

Maio e junho de 
2018 

Participação em workshop sobre ensaios visuais em sua aplicação em 
pesquisas artísticas facilitado pelo Dr. Peter Thomas, na Middlesex 
University, Londres.  

Abril de 2018 Participação em workshop de improvisação em dança facilitado por Cai 
Tomos (Bristol, Inglaterra). 

Março de 2018 Apresentação e discussão da performance Reversa em ‘Work: Play – 6a 
conferência de pesquisa em andamento’ na Faculdade de Artes e Indústrias 
Criativas, Middlesex University – Londres. 

Março de 2018 Intensivo de pesquisa no Arquivo Laban da Biblioteca da Universidade de 
Surrey, Reino Unido. 

Março de 2018 Participação no intensivo de pesquisa artística ‘Research (as/in) Motion’ em 
Estocolmo, Suécia, destinado a artistas e doutorandos em dança e 
performance como parte do Artistic Doctorates in Europe: Dance and 
Performance’ (projeto ADiE). 

Fevereiro de 2018 Apresentação de comunicação intitulada “Reversa: in-between structure 
and freedom” no simpósio Narrating the Somatic: gathering voices, sharing 
practices na Middlesex University – Londres.  

Fevereiro de 2018 Ensaio aberto de Reversa seguido por dinâmica de feedback facilitado pela 
Dra Vida Midgelow na Middlesex University – Londres. 

Janeiro de 2018 Facilitação do workshop Breathing, talking, moving junto à pesquisadora 
Dominique Rivoal na Middlesex University, Londres.  

Janeiro de 2018 Participação como ouvinte no evento Spirit in a Materialist World: Bergson, 
Laban and the immanent spiritual, na Universidade de Surrey, Inglaterra. 

Janeiro de 2018 Participação no encontro Thought, Imagination and Spirit in Movement: 
Investigating the Crossovers between Rudolf Laban and Michael Chekhov in 
their approaches to movement for performance, um espaço aberto para 
discussão e prática hospedado pelo Chekhov Collective e pelo Labanarium, 
na Goldsmiths University, Londres. 
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Dezembro de 2017 Apresentação da comunicação “Reversa: finding a score” na Work: 
‘In Progress’ – Conference for Researchers, na Middlesex University, 
Londres.  

Outubro de 2017 Participação no simpósio “Performance Philosophy and Sufism”, 
hospedado pelo Centre for Performance Philosophy, na Universidade de 
Surrey, Inglaterra. 

Outubro de 2017 Realização do workshop Using Rudolf Laban’s Movement Analysis for 
teaching dance facilitado por Alison Curtis-Jones no Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance, Londres. 

Setembro de 2017 Participação como ouvinte no simpósio Thinking movement, moving 
thought, na Universidade de Surrey, Inglaterra.  

Setembro de 2017 Participação como ouvinte no simpósio Bodily Undoing: Somatic Activism 
and Performance Cultures as Practices of Critique na Bath Spa University, 
Inglaterra.  

Março a julho de 
2017 

Realização de intensivos mensais de pesquisa artística junto a Carla 
Normagna no Litura Grupo de Pesquisa e Criação nas Artes da Cena (UFMG). 

Março de 2017 Realização do primeiro exame de qualificação do doutorado. 

Julho de 2016 a 
fevereiro de 2017 

Preparação para o primeiro exame de qualificação. 

Março de 2015 a 
setembro de 2016 

Realização de disciplinas e atividades obrigatórias ofertadas pelo PPGAC. 

 

 


