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Há um primeiro passo sine qua non: Dedicação. Isto é o que 

significa a técnica da dança. Digamos, disciplina ou auto-renúncia. 

Há lições que a gente recebe não para rejeitá-las, mas para utilizá-

las a fim de introduzir uma ação anárquica.     

John Cage, 1985.  

 

 

 

 

Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, 

um gosto): eles são com-divididos pela experiência da amizade. A 

amizade é a condivisão que precede toda divisão, porque aquilo que 

há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida. É essa 

partilha sem objeto, esse com-sentir originário que constitui a 

política. 

 

Giorgio Agamben, 2008.    



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema de investigação a composição coreográfica em dança. 

Especificamente, busca aquilo que discerne a dança coreografada, arquitetada na lógica dos 

encadeamentos dos passos de dança e movimentos determinados previamente, daquela 

configurada por princípios organizativos.  

A proposição dessa distinção emergiu dos estudos das práticas de coreógrafos que trabalham a 

partir de princípios organizativos. Nestes modos compositivos, os coreógrafos, em vez de 

lidarem com a composição através do encadeamento de passos regrados e com todos os 

fatores de movimentos determinados, eles se preocupam com a delimitação de parâmetros que 

continuamente irão desencadear padrões de movimentos instanciados em cada trabalho. Essa 

especificidade parece ser uma das condições proeminentes para a instauração da dança 

contemporânea. Os trabalhos de coreógrafos e dançarinos da dança pós-moderna americana, 

produzida nas décadas de 60 e 70, inauguraram estes novos pressupostos para entendimentos 

em dança. As produções bibliográficas desse período e das décadas seguintes, bem como os 

modos de composição coreográfica reconhecidos atualmente, indicam esse modo de se estar 

na dança.  

A lógica compositiva em dança contemporânea coaduna com novas teorias e questionamentos 

sobre corpo, cognição e linguagem que vem se estabelecendo em pesquisas trans 

disciplinares.  Neste viés, pressupostos da Biologia do Conhecer, formulada pelos cientistas 

chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, foram inter-relacionados ao domínio da 

dança, em especial, a hipótese da organização autopoiética dos seres vivos, a noção de 

organização e estrutura e o entrelaçamento entre linguagem, cognição e emoção. Afinada 

com essa linha de pesquisa, a Teoria Corpomídia, proposta pelas autoras Helena Katz e 

Christine Greinner, tem sido responsável pela instauração de um campo de estudos teóricos da 

dança no Brasil. O foco de investigação dessa dissertação, a especificidade de se olhar para a 

composição coreográfica, a dramaturgia do movimento, e o entendimento da dança pelas suas 

contínuas relações são, em boa parte, ressonância desses encontros.  

Além disso, a Teoria Cognitiva da Metáfora, um dos referenciais teóricos de pesquisas em 

dança no Brasil, é aqui suscitada por instanciar as discussões dos modelos conceituais sobre 

linguagem, podendo, assim, perturbar mitos remanescentes na área da dança. O entendimento 

da metáfora como constituída pelas nossas relações corporais imbricadas aos processos 



 

cognitivos e o questionamento das noções de representação, da existência de uma linguagem 

independente das nossas ações cotidianas, incitam a proposição de instrumentos de análise 

para pesquisas futuras que possam estar alinhados àquelas produzidas nessa área da 

lingüística cognitiva.   

A partir dessas abordagens teóricas, o propósito foi dinamizar ainda mais os fluxos entre 

teoria e prática, burilar as noções sobre corpo, cognição e linguagem e reconhecer a 

importância das nossas conversações para tudo aquilo que fazemos, inclusive, dançar.    

 

Palavras chaves: dança contemporânea; coreografia; cognição; autopoiese      

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims at investigating the choreographic composition in dance. In specific terms, 

it focuses on what distinguishes the choreographic dance architected through a logical 

chaining of dance steps and previously determined movements from the one configured by 

principles of organization.    

The proposition of such a distinction has emerged from the studies of choreographic practices 

based on principles of organization. Instead of dealing with composing through ruled steps 

and factors of determined movements, the choreographers’ work is concerned with the 

delimitation of parameters that will continuously trigger movement patterns configured in 

each work. This specificity seems to be one of the most prominent features for the 

instauration of contemporary dance. The works of choreographers and performers of post-

modern American dance, produced in the sixties and seventies, inaugurated these new 

presumptions for understood dance. The bibliographical production starting from these 

periods to nowadays acknowledged ways of choreographic composition indicate this way of 

being in the dance.  

The logic of contemporary dance composition is linked to new theories and inquiries related 

to the body, cognition and language which have been paving their way in trans disciplinary 

research. Within such bias, concepts from the Biology of Cognition, proposed by the Chilean 

scientists Humberto Maturana and Francisco Varela, have been interrelated to the dance 

domain, namely, the hypotheses of autopoietic system, the notions of organization and 

structure and the correlations between language, cognition and emotion.  Another explanatory 

field, the Corpomídia Theory, proposed by Helena Katz and Christine Greinner, has also been 

a reference to the instauration of theoretical studies on dance in Brazil. The focus of this 

research - the specificity to look at choreographic composition, the movement dramaturgy, 

and the understanding of dance related to the conditions of relationships- reflect, in great part, 

the concepts originated from that field. Furthermore, the Cognitive Theory of Metaphor, one 

of the theories applied to the Brazilian dance research, is presented here to instantiate 

discussions related to the conceptual models about language which can disturb reminiscent 

myths from dance field. Understanding metaphor as being constituted  by  our body 

relationships and our cognitive process, and questioning the notion of representation, the 

existence of a language independent from our daily actions have enabled us to propose 



 

instruments of analysis for future research aligned with that one produced  in cognitive 

linguistics.   

Supported by these theoretical approaches, the purpose of this study is to make the flows 

between practical and theoretical studies on dance more dynamic, to refine the notions about 

body, cognition and language, and finally, to recognize the importance of our conversations 

for everything we do, including dancing.        

 

Key-words: contemporary dance; choreography; cognition; autopoiesis   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O contexto da pergunta 

 

 

As diferenças entre os passos de dança e os princípios organizativos, termos 

utilizados em processos de criação em dança contemporânea como sendo inequívocos e 

distintos, merecem reflexão e descrição adequadas. Afinal, essas referências são constitutivas 

dos modos compositivos envolvidos na organização dos processos produtivos e das 

configurações coreográficas.  

 

Essa afirmação faz eco aos esforços reflexivos que rompem barreiras entre áreas, e que 

hoje são correntes no contexto dos estudos de dança. Ela realça a importância da postura 

reflexiva na dança, para benefício mesmo da relação produtiva entre teoria e prática, e aponta, 

de início, o principal lugar de contribuição deste estudo. Mesmo frequentes, se comparado a 

outras áreas de conhecimento, ainda são recentes e dispersos o levantamento, a identificação 

das terminologias recorrentes nas práticas artísticas e acadêmicas e a reflexão sobre elas. Os 

estudos costumam ser isolados e nem sempre conseguem manter a regularidade e 

sistematização necessárias para que as ideias decorrentes possam ser difundidas e possam 

produzir outras discussões nesta área. Desse modo, a intenção aqui é levantar, identificar e 

exercitar descrições sobre composição coreográfica, participando de um âmbito de 

conversações relevantes para a área, e com isto, se possível, contribuir para que ela se torne 

ainda mais dinâmica.  

 

Todo passo, para ser um passo de dança, emerge a partir de um princípio de 

organização de movimento? Se isto é assim, quando um princípio de organização de 

movimento se transforma em um passo de dança? Afinal, qual a distinção entre os 

procedimentos nomeados por estes dois termos? É possível delimitá-los de modo inequívoco? 

São suficientes listas de propriedades de um e de outro para apreender sua especificidade? 

Quando saberemos que essas listagens estarão completas? Podem ser considerados como 

sendo dois modos de organização distintos no sistema dança? Seria o princípio organizativo 

uma pista potente para distinguirmos a dança contemporânea da dança regida por sistemas 

programáticos? Na dança clássica e moderna, a composição é constituída por conteúdos 
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programáticos. As relações entre os elementos de composição, ou seja, os movimentos, a 

música, o cenário, o figurino, dentre outros, são estabelecidos previamente, ou seja, estas 

relações foram estabilizadas e com isso antecedem os processos de criação como se fossem 

necessários para que a dança pudesse acontecer. Com os princípios organizativos, levanta-se 

aqui a possibilidade de se dizer que, na dança contemporânea, as relações entre os seus 

diversos elementos vão se estabelecendo no próprio processo de criação, segundo princípios 

organizativos, e não a priori. 

 

Essas são as questões centrais da pesquisa que fundamenta esta dissertação. O objetivo 

da reflexão não é estabelecer categorias rígidas e impermeáveis, mas buscar distinções 

relevantes e produtivas que possam alimentar os diferentes processos de criação em dança, e 

colaborar para o modo atual de se fazer descrições da dança contemporânea brasileira.  

 

Apesar de relacionar muitas dessas questões à dança pós-moderna americana, esta 

discussão se refere prioritariamente a trabalhos coreográficos realizados no Brasil, e isto 

decorre de duas questões de igual relevância. Uma delas é de ordem epistemológica: grande 

parte dos subsídios de observação e experimentação desta pesquisa vem da minha própria 

experiência de ter feito uma porção substancial da minha formação em nosso país, de ter 

trabalhado com coreógrafos distintos, e de, tanto como dançarina quanto como criadora, ter 

experimentado diferentes modos de composição, da coreografia pré-determinada às estruturas 

de improvisação. A outra questão, mais abrangente no contexto em que este trabalho se 

insere, é a necessidade de cada vez mais relacionarmos nossas produções artísticas e 

acadêmicas no Brasil. Trata-se de buscar um vocabulário adequado e consensual para fazê-lo, 

de trazer essas questões à consciência, de alimentar as discussões internas, e colaborar para o 

refinamento do modo de falar sobre o que fazemos, e ao mesmo tempo prepararmos terreno 

para as conversações com a dança feita em outros países, com seus criadores e dançarinos.  

 

Ainda hoje persistem nos estudos da dança mitos a partir dos quais se especifica o que 

seja ou não dança, o que pode ou não acontecer em um evento chamado dança. Estes servem 

apenas para valorizar o que histórica e classicamente se tem feito nesta área, e desqualificar 

produções que não atendam a uma lista de pré-requisitos previstos em sua arquitetura. 

Quando me refiro a mitos, estou considerando a definição de Magro (1999, p. 29): 
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estruturas narrativas persistentes e difusas, difíceis de serem questionadas em todas 
as suas implicações, que não podemos demonstrar como sendo falsas, uma vez que 
não são fundadas em proposições demonstráveis, mas que podemos argumentar 
serem desnecessárias, prejudiciais ou obscurecedoras daquilo que se pretende 
entender. 1 

 

Em alguns dos mitos cultivados em nossa área ignora-se, por exemplo, a variabilidade 

de estruturas coreográficas decorrentes de modos de organização que não estão baseados em 

um encadeamento particular de passos de dança, ou de um proverbial dançar conforme a 

música. Nessas, a pausa, a imobilidade poderá estar relacionada aos princípios organizativos 

da composição coreográfica e nem por isso deixará de ser considerada dança. Muitas vezes, 

esse tipo de dramaturgia gera uma configuração que questiona determinismos sedimentados, 

provocando estranheza para os olhos das pessoas desacostumados a esse tipo de estrutura.  

 

No que tange à discussão sobre passos de dança e princípios organizativos, tema 

problematizado nesse trabalho, é possível situar e dimensionar a questão no cenário atual da 

dança. São diversas obras coreográficas que colocam em discussão a noção de dança como 

sendo um fluxo contínuo de movimentos. Segundo Lepecki (2006) 2 é a noção ontológica da 

dança como sendo imbricada e isomórfica ao movimento que faz com que muitas danças 

distanciadas dessa noção sejam acusadas de traição. Com esta premissa embasada por uma 

filosofia que entende o corpo não como um container, uma entidade fechada, mas sim, um 

sistema dinâmico, Lepecki analisa o trabalho de coreógrafos europeus e americanos, dentre 

eles: Xavier Le Roy, Jerome Bel, Juan Domingues, Vera Mantero, La Ribot, Trisha Brown e 

os artistas visuais, Bruce Nauman e William Pope.  

 

Quando uma configuração em dança é desconsiderada por não seguir essa noção 

ontológica da dança como isomórfica ao movimento, é a vontade de uma verdade consensual 

universalmente válida que prevalece, enquanto epistemologia de fundo na área. Todavia, 

prescindir de encadeamentos de passos de dança ou deixar de estabelecer critérios de análise 

para se relacionar com estes é estacionar-se em uma oposição que desconsidera a diversidade 

das possíveis estruturas em dança contemporânea. Portanto, apegar-se a um ou outro 

paradigma sem refletir, e manter separados os dualismos que advogam por uma dança 

racional/ conceitual/ abstrata versus uma dança emocional/ figurativa / expressiva, redunda 
                                                 

1 MAGRO, Cristina. Linguajando o linguajar – da Biologia a Linguagem. Tese (Doutorado em Linguística). 
287 f. 1999. Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, 1999. 

2 LEPECKI, André. Exhausting Dance. Performance and the politics of movement. New York: Routledge, 
2006.  
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apenas em rótulos que não abarcam a complexidade que envolve o fazer dança. Indo além, e 

retomando a temática das discussões que se tem produzido na área, é preciso dizer que aquilo 

que hoje se aceita sobre cognição fica também reduzido e simplificado desse modo.  

 

Muitas vezes esses conflitos conceituais não são sequer reconhecidos, pois tampouco 

se faz atenção para distinções que podem se mostrar relevantes e construtivas. Com isso, ao 

invés das diferenças colaborarem para ampliar as conversas na área, elas acabam por impedir 

o prosseguimento daquilo que fazemos como humanos, ou seja, “a conservação de um modo 

particular de viver e o entrelaçamento do emocional e do racional, que aparece expresso em 

nossa habilidade de resolver nossas diferenças emocionais e racionais conversando.”3  

 

O cientista chileno Humberto Maturana (1997) considera central, para a compreensão 

do humano, entender a participação da linguagem e das emoções no que, na vida cotidiana, 

conotamos com a palavra conversar. Ele explica que a palavra conversar vem da união de 

duas raízes latinas: cum, que quer dizer “com”, e versare que quer dizer “dar voltas com” o 

outro. Este artigo se refere ao que ocorre no “dar voltas juntos” dos que conversam, e o que 

acontece aí, com as emoções, linguagem e a razão. 

  

Ao darmos voltas juntos nesse conversar sobre composição coreográfica, sobre dança, 

estamos nos referindo aos passos de dança e aos princípios organizativos, mas também às 

emoções, à linguagem e à razão, que estão envolvidas neste fazer. E ao darmos voltas com a 

Biologia do Conhecer, poderemos explicitar melhor esses fenômenos, tendo em vista nossas 

experiências que são sempre relativas às voltas que damos com os outros.  

 

 

1.2 Objetificando o objeto  

 

 

A produção teórica em dança no Brasil ainda é descompassada em relação à 

diversidade da produção artística, são poucas as reflexões que colaboram para sistematizar os 

modos compositivos em dança brasileira. E estes merecem serem vistos à luz de teorias que 

                                                 
3 MATURANA, Humberto. Ontologia do Conversar. In: Ontologia da Realidade. MAGRO, Cristina, VAZ, 

Nelson (Org.) Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1997. (p.166-180) 
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explicitem as noções de corporalidade, cognição, linguagem, de uma ontologia capaz de 

especificar os seres vivos em interação com os outros e com o meio. Nesta direção, diversas 

pesquisas em dança têm se afinado com um amplo campo de saber que inclui a filosofia, 

biologia, antropologia, neurociências, lingüística, astrofísica, dentre outras. Desses 

entrelaçamentos foi proposta a Teoria Corpomídia4 juntamente a todo um campo de estudos 

teóricos em dança que vem se estabelecendo no Brasil.   

 

Nesta pesquisa será principalmente com a noção de organização e estrutura formulada 

pela Biologia do Conhecer que iremos nos perguntar se é possível entender a dança 

contemporânea no que tange a sua organização e não apenas no agrupamento dos seus 

elementos constitutivos. Pois o modo pelo qual a dança contemporânea tende a ser definida, 

através de uma lista de itens que devem ser cumpridos, tais como, fragmentação, 

interdependência, relações não hierarquizadas, desvinculo de narrativas, abolição de corpos 

idealizados, dentre outros, não consegue abarcar o seu modo de funcionamento, as relações 

que continuamente se estabelecem, e estas sim, são responsáveis por especificar àquilo que 

garante a autonomia do sistema. Seguir essa lista ou qualquer outra de itens é estabelecer 

rótulos, programas pré-determinados e limitar o que de mais instigante foi proposto por 

coreógrafos de dança contemporânea - o reconhecimento em cada configuração de dança 

contemporânea dos princípios organizativos que a estão gerando.      

 

Distinguir a dança contemporânea não como uma lista de componentes, mas pelo seu 

modo de se articular, de ser um pensamento do corpo, é uma das premissas de Helena Katz5 

desenvolvido em sua tese de doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP em 1994. 

De lá para cá, diversas pesquisas em dança tem sido produzidas com o pressuposto de que a 

dança se mostra como um campo privilegiado para se estudar os fenômenos da comunicação, 

cognição e evolução. Neste contexto, a Biologia do Conhecer possibilita um rigor para a 

explicação dos seres vivos, logo do ser vivo que dança, conhece e está inserido em tudo 

aquilo que observa e descreve. 

 

                                                 
4 GREINER, Christine; KATZ, Helena. Por uma teoria do corpomídia. In: O Corpo: pistas para estudos 
indisciplinares.  São Paulo: Anablume, 2005.  
5 KATZ, Helena. Um, dois, três. A dança é o pensamento do corpo. Belo Horizonte: FID Editorial, 2005. 
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Embora nesta pesquisa o enfoque principal não seja a análise de obras coreográficas, 

temos o intuito de colaborar para a geração de mecanismos explicativos que possam facilitar o 

relacionamento com a diversidade dos modos compositivos em dança contemporânea. Estes 

estão alinhados com as abordagens de coreógrafos e dançarinos que iniciaram suas pesquisas 

em dança nas décadas de 60 e 70. A relevante bibliografia produzida sobre o assunto naquele 

período e nos dias de hoje, abordam os dados contextuais e os parâmetros compositivos nos 

quais tais práticas artísticas foram urdidas. As partituras (scores), os dispositivos 

coreográficos, as tarefas, o corpo pedestre, o Contato Improvisação, a técnica de Cunningham, 

e outros, foram procedimentos que romperam com a lógica compositiva estabelecida pelo 

encadeamento de passos de dança e movimentos memorizados previamente. E ao romperem 

com esse parâmetro, tão sedimentado, na história da dança, inauguraram questionamentos 

sobre quais seriam então as propriedades capazes de fazer com que as configurações 

propostas fossem reconhecidas como dança. Reconhecer as singularidades desses modos 

compositivos e ao mesmo tempo experimentar uma abordagem teórica congruente a esses 

procedimentos poderá fertilizar as interrelações entre prática e teoria em dança.  

 

Sendo assim, nessa pesquisa trataremos de:   

 

Identificar parâmetros para se relacionar com a composição coreográfica em 

configurações de dança contemporânea;   

Explicitar a distinção entre dois modos compositivos em dança, a dança coreografada 

e a dança que se estabelece por princípios organizativos;  

Adotar as noções de organização e estrutura, tal como proposta pela Biologia do 

Conhecer. E com este procedimento abordar a organização da dança contemporânea 

em substituição às tradicionais listas de componentes que buscam classificar a dança e 

que, dificilmente, ficam completas de modo a abarcar a diversidade desse sistema.    

Entender a dança como um sistema dinâmico no qual as relações que se estabelecem 

são aquelas que podem especificá-la e garantir sua autonomia;  

Demonstrar que a dança também se insere em um fluir entrelaçado entre emoção e 

linguagem que se estabelece ao longo de uma história recursiva de interações entre 

seus participantes em um meio;     

 

Explicitar os princípios organizativos como um modo peculiar de composição em 

dança contemporânea reunindo uma série de procedimentos coreográficos dentre 
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aqueles que emergem de uma prática e não de programas definidos e de junções de 

passos de dança determinados previamente. Tais modos são característicos das 

estratégias compositivas articuladas em tarefas, partituras coreográficas (scores), 

regras ou dispositivos coreográficos, Contato Improvisação e dos métodos 

coreográficos de Merce Cunningham.     

 

 

1.3 A estrutura da dissertação 

 

 

Esta dissertação é composta por sete partes, incluindo a Introdução e a Conclusão. Na 

Introdução é apresentada a questão dessa pesquisa que se refere aos modos de composição 

coreográfica em dança contemporânea, ao contexto que essa pergunta participa e a introdução 

aos referenciais teóricos.  

 

No segundo capítulo, a composição coreográfica é especificada com a proposta dos 

princípios organizativos, tema a ser tratado ao longo da dissertação.   

 

No terceiro capítulo, a noção de organização e estrutura, tal como proposta na 

Biologia do Conhecer, é apresentada como uma opção de distinguirmos os modos de 

composição em dança contemporânea em termos de sua organização, das relações entre seus 

elementos. Também a noção do linguajar, será trazida neste capítulo por ser norteadora da 

importância do papel do observador em tudo àquilo que faz e distingue, estando imbricado 

nas suas histórias recursivas de interações entrelaçadas entre linguagem, emoção e cognição.   

 

No quarto capítulo, as experiências coreográficas são situadas visando demonstrar 

exemplos que corroboram com a noção da distinção entre os modos compositivos em dança 

contemporânea. A primeira delas se refere ao solo Confluir, experiência coreográfica da qual 

participei em que a distinção entre a composição regida por passos de dança e por princípios 

organizativos se instaurou como um problema relevante a ser pesquisado. Em seguida, são 

demonstrados exemplos compositivos de coreógrafos da dança pós-moderna americana que 

explodiram as fronteiras entre as áreas artísticas e propuseram questionamentos referentes a 

isomorfia entre dança e encadeamentos de passos de dança. Nesta época foram inaugurados 

novos modos compositivos em dança especialmente atrelados aos processos de criação e, a 
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partir dessas experimentações instauram-se as noções de princípios organizativos. Uma 

organização peculiar em dança contemporânea que a distingue dos modos compositivos 

embasados em programas apriorísticos.   

 

No quinto capítulo, a Teoria Cognitiva da Metáfora é trazida à baila como uma 

maneira de abordar o problema dos modelos conceituais sobre linguagem. Visto que estes se 

espraiam nas conversações, modelos de comunicação e explicações que ainda imperam em 

muitos domínios da dança. A noção da metáfora como constituída pelas nossas experiências 

corporais, bem como, seus modelos de análise tem se mostrado um vasto campo de pesquisa. 

Quando relacionadas ao domínio da dança, facilita o reconhecimento das metáforas que dão 

continuidade a mitos remanescentes nessa área.  

 

No sexto capítulo, a explicação do Domínio das Ontologias Constitutivas proposta por 

Humberto Maturana demonstra como essa proposição se diferencia da noção predominante da 

ciência baseada no Domínio das Ontolologias Transcendentes. Para entender dança 

contemporânea, nos termos em que vem sendo proposta por uma visão sistêmica, como um 

sistema dinâmico em acoplamento estrutural com o meio e com os outros, o entendimento do 

Domínio das Ontologias Constitutivas é uma condição. Refletir sobre o Diagrama Ontológico 

facilita reconhecer e substituir a hegemonia de uma realidade de dança pelos multiversos em 

que se baseiam as danças contemporâneas. Isto implica em assumir uma disponibilidade para 

lidar com o reconhecimento dos princípios organizativos envolvidos no fazer dança 

contemporânea, abdicando assim da expectativa de uma única noção de dança como válida.  

 

A Conclusão se insere em uma continuidade do Diagrama das Ontologias 

Constitutivas, pois nele o modelo de conhecimento está atrelado à importância de se fazer 

perguntas, ao papel do observador naquilo que observa e descreve e a existência dos diversos 

domínios de realidades.   
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2 MODOS COMPOSITIVOS: DOS PASSOS REGRADOS ÀS 

IMPREVISIBILIDADES COREOGRÁFICAS 

 

 

2.1 Princípios organizativos  

 

 

A expressão princípios organizativos refere-se às relações entre elementos 

distinguíveis na composição em dança, que emergem a partir dos processos de criação que são 

feitos sem lançar mão de conjuntos programáticos previamente definidos. Nosso interesse está 

em contribuir para a discussão sobre as características da dança contemporânea, que tem 

desafiado a área. A pesquisadora e orientadora dessa pesquisa. Fabiana Britto (2008, p. 15)6 

esclarece que:  

 

Não estando, como esteve o balé, comprometida com um conjunto fixo de passos 
conjugados segundo um padrão estável de dominância associativa; nem sendo, como 
foi a dança moderna, um campo de referenciação metafórica, a dança 
contemporânea expressa uma lógica relacional não hierárquica entre corpo e mundo.  

 

Três observações importantes estão presentes nessa afirmação. Em primeiro lugar, ela 

aponta que a dança contemporânea dispensa o conjunto fixo de passos; em segundo, afasta o 

compromisso do sentido que emana da dança; por último, propõe que uma lógica alternativa 

seja adotada para se pensar a dança contemporânea, não hierárquica. No caso da composição 

da dança contemporânea, adotando-se reflexões originárias do pensamento sistêmico atual, 

entende-se que a estrutura não é prévia aos processos de criação e que isto sequer é necessário 

para que a dança ocorra. Os princípios organizativos e eventuais partituras são compreendidos 

como resultados – e não o pré-requisito – da observação atenta de alguém que se faz 

familiarizado com esses processos de composição.  

 

Tanto a observação de Britto acima, que propõe uma reflexão a partir de uma lógica 

relacional não hierárquica entre corpo e mundo, quanto a observação de que regras não 

                                                 
6 BRITTO, Fabiana. Temporalidade em dança: parâmetros para uma história contemporânea. Belo 

Horizonte: FID Editorial, 2008.  
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preexistem os eventos, delineiam uma abordagem que tem afinidade com o pensamento 

sistêmico, com a epistemologia experimental de Humberto Maturana, com teorias em outras 

áreas do conhecimento como a linguística e a biologia, e com as teorias da complexidade. 

Como propõe o sociólogo Edgar Morin (2008, p. 206)7, “a complexidade não é só pensar o 

uno e o múltiplo conjuntamente; é também pensar conjuntamente o incerto e o certo, o lógico 

e o contraditório, e é a inclusão do observador na observação.” 

 

Os princípios organizativos em composições de dança podem se referir tanto à dança 

coreografada quanto à dança improvisada. Não se trata, portanto, de estabelecer uma distinção 

rígida entre uma da outra, até porque, nos atuais debates sobre o assunto, tem-se considerado 

que a diferença entre elas pode ser vista como sendo de graus de estabilidade. É isso o que 

expressa Steve Paxton (1999), coreógrafo americano criador do Contato-Improvisação, em 

entrevista à revista Ballet International: “Eu não vejo nem contradições nem similaridades 

entre as formas fixas de dança e a improvisação inicial. É uma gama de possibilidades, como 

um espectro de cores.” 

 

Seguindo esse raciocínio, sugerimos identificar e descrever lógicas compositivas 

embasadas em princípios organizativos, sob a forma de conjuntos de parâmetros e condições 

que dão sustentação às relações entre os movimentos. Nessa lógica compositiva, os 

dançarinos lidam com padrões de movimentos no processo de composição em que estão 

sendo realizados.  

 

Uma composição baseada em princípios organizativos difere daquela resultante de 

uma configuração em que todos os movimentos e suas relações com o peso, tempo, espaço e 

fluxo foram estabelecidos previamente com rigor. Isto não quer dizer que uma maneira de 

lidar com a composição em dança seja mais ou menos sofisticada que a outra. Elas apenas são 

distintas. A complexidade de cada um desses sistemas depende de tantos outros fatores que é 

impossível serem descritos em termos dos seus elementos constitutivos. Precisam ser vistos 

como tecidos juntos e descritos por um observador inserido em uma história recursiva de 

interações no contexto particular em que eles ocorrem.  

 

                                                 
7 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
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As danças produzidas nas décadas de 60 e 70, em consonância com outras áreas 

artísticas tais como a música e as artes plásticas, inauguram novas possibilidades para a 

expansão e a complexidade do sistema dança. Refletir sobre essas mudanças radicais, os 

modos de relacionamento que as propiciaram e, principalmente, olhar para essas lógicas de 

composição coreográfica, é o que deve explicitar a composição baseada em princípios 

organizativos. Ao invés de adotar modelos apriorísticos e consensuais no que tange à 

composição em dança, seus participantes vêm continuamente instaurando novos nexos de 

sentidos, que demandam por redescrições.  

 

Desse modo, a composição da dança contemporânea, que aqui está sendo tomada 

como uma composição por princípios organizativos, tem se instaurado por estabelecer 

relações entre os elementos da dança em outros parâmetros que não se guiam apenas pelos 

encadeamentos de passos de dança que pautaram a lógica da composição coreográfica em 

dança durante séculos.  

 

Distinguir esses dois modos de composição não é o mesmo que dizer que as 

composições regidas por princípios organizativos sejam desprovidas de encadeamentos de 

passos de dança, eles podem até ser um dos elementos constitutivos dessas composições, 

porém perdem sua centralidade e não encerram uma finalidade. Será o engajamento dos 

coreógrafos e dançarinos aos princípios organizativos que fará com que as estruturas 

coreográficas estabelecidas por estes modos continuem sendo geridas pelos parâmetros 

estabelecidos e permaneçam se modificando. Embora modificar-se seja uma condição de 

todos os sistemas, é neste tipo de composição que isto é exacerbado. Estas proposições em 

dança demonstram que a identidade dos sistemas se faz justamente pelas contínuas 

modificações provocadas pelas suas interações com os outros e o meio. Uma perturbação 

causada no sistema irá gerar um rearranjo no sistema como um todo, e essa é uma das 

características ressaltadas nas composições coreográficas baseadas em princípios 

organizativos. 

 

Este procedimento é diferente daqueles adotados em uma coreografia composta por 

passos pré-fixados, em que há uma predisposição para se manter uma regularidade tão 

próxima quanto possível a uma formatação “original”, ainda que isto seja impossível. Pois, 

como explica Britto (2008), repetir um padrão neuromuscular é gerar contínuas modificações, 

seja na dança clássica ou no Contato Improvisação, e “o corpo, implicado que está na 



 

 

23

irreversibilidade, só estabiliza padrões de acionamento cognitivo-motor se repete e, quanto 

mais repete, mais oportunidade de variação ele cria.”   

 

Afirmamos anteriormente que os princípios organizativos em dança contemporânea 

começaram a ser instaurados em experimentos das décadas de 60 e 70, em contextos nos 

quais os participantes estabelecerem novas associações para lógicas organizativas em dança. 

Portanto, é relevante apontar distinções entre as discussões sobre coreografia e improvisação 

para que possamos refletir um pouco mais sobre os princípios organizativos e os parâmetros 

sobre os quais foram se efetivando como um modo distinto de composição.  

 

 

2.2 Coreografia... Improvisação... 

 

 

Burt (2006, p. 14)8, lembra que Brown (1978) distingue uma qualidade de 

performance na improvisação que não aparece na dança memorizada, por ela ser conhecida 

anteriormente. Enfatiza que, se um dançarino está improvisando em uma estrutura, seus 

sentidos estão altamente ativos; usa sua inteligência, pensamentos, tudo trabalha de uma só 

vez para encontrar a melhor solução para uma dada questão que se coloca para ele, estando 

sob a pressão de uma audiência de observadores.  

 

A coreografia e a improvisação podem ser compreendidas como tendo graus de 

estabilidade distintos. A especificidade de cada configuração e até mesmo a diversidade de 

nomeações propostas nas últimas décadas demonstra as variações de estruturas de dança 

contemporânea: instalação coreográfica, intervenção urbana, working in process, ação, teatro-

físico, dança-teatro, telemática, dentre outras. Justamente essa condição de não se ater a 

definições de categorias que antecedam à concepção artística é uma das características 

instigantes da dança contemporânea.   

 

Nas nossas interações recursivas somos corresponsáveis pelo contexto que criamos. 

Nesse modo de entender que estamos aqui desenhando com apoio do pensamento sistêmico e 

                                                 
8 BURT, Ramsay. Judson Dance Theater. Performative Traces. New York: Routledge, 2006. BROWN (1978 

apud BURT, 2006, p.14)  
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complexo, não há recepção passiva, de tal modo que, os dançarinos, a audiência, são todos 

participantes dos nexos de sentidos que se estabelecem em correlações com as obras. Nesta 

direção, os adeptos a improvisação vieram a romper com um dualismo e uma hierarquia até 

então vigorante na dança moderna repudiando a noção cartesiana da mente como um fantasma 

na máquina. A própria prática da improvisação pode ser vista como uma demonstração de que 

a inteligência não é puramente intelectual ou uma faculdade mental, mas uma relação do 

continuum corpo-mente, conforme argumenta Burt (2008, p. 15).  

 

Se comparada à coreografia, a improvisação é aberta ao acaso, enquanto a coreografia 

não o é. Sua lógica compositiva se dá nas contínuas modificações entre o corpo, o meio e os 

outros e sua estrutura se dá a ver pelas relações que se instauram a cada instante. Já na 

coreografia, os relacionamentos entre os elementos são, em geral, fixos e determinados. Os 

encadeamentos dos passos de dança são definidos previamente e memorizados. Todavia, 

também na coreografia, tal como vemos nas últimas décadas, o grau de liberdade para 

modificações em cada apresentação é variável e, em muitos casos, sua composição está 

baseada na definição de princípios organizativos. Este é um traço que, se olharmos com 

atenção, se sobressai em diversas configurações de dança contemporânea. Os princípios 

organizativos podem ser considerados como uma proposta instigante para compreendermos o 

modo de funcionamento da dança contemporânea, prescindindo das listas de componentes 

que jamais serão preenchidas satisfatoriamente. Portanto, o foco aqui é a organização da 

dança contemporânea.  

 

Para se compreender a noção de organização, recorremos a Maturana (1997, p. 57)9 

 

Distingo dois aspectos das unidades compostas, e afirmo que todos nós fazemos 
isso. Um deles tem a ver com a organização da unidade composta, que se refere as 
relações entre os componentes que fazem com que a unidade seja o que você afirma 
que ela é. Por exemplo, uma cadeira é uma unidade composta. As relações entre as 
partes que constituem uma cadeira são a organização. Se eu serrar a cadeira em 
pedaços, vocês diriam que ainda temos uma cadeira? Não, vocês não diriam isso. 
Vocês diriam: “Por que você desorganizou minha cadeira?”. Eu destruí a cadeira 
desorganizando-a. As relações entre os componentes, então – aquilo que faz da 
cadeira uma cadeira – constituem sua organização. Uma unidade é uma unidade 
composta de algum tipo apenas enquanto sua organização for invariante.        

 

                                                 
9 MATURANA, Humberto. Tudo é dito por um observador. In: MAGRO, Cristina; GRACIANO, Miriam; VAZ, 
Nelson (Org.). A Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997. p. 53-66. 
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A organização da unidade composta faz referência às relações entre os componentes, 

a um tipo de relação entre as partes que nos permite reconhecer uma unidade composta. Caso 

essa organização se modifique, a coisa muda. Distinguirmos os diversos tipos de danças por 

uma organização, pelas relações que se estabelecem entre os componentes nos permite 

identificar aquilo que é invariante na sua organização. E ainda possibilita identificar quando 

muda a organização e, assim, a unidade composta muda de classe. A técnica clássica tem uma 

organização que se difere de Merce Cunningham que se difere do Contato Improvisação. 

Propomos então, identificarmos na dança contemporânea uma organização que se estabelece 

pelas relações entre seus componentes baseada na continuidade em gerar princípios 

organizativos. Ao longo do trabalho serão especificados através de exemplos distintos de 

composições coreográficas em dança contemporânea e, no momento, continuaremos a 

delinear as linhas nas quais a improvisação tem se configurado.     

 

 

As improvisações em dança podem ser utilizadas tanto para gerar materiais 

coreográficos, como também para constituir a própria configuração de dança. A leitura da tese 

de Martins (2002) 10, além de colaborar para distinguir a dança coreografada da improvisação, 

ajuda a compreender como a dança pode ser considerada como um sistema de acordo com os 

parâmetros da Teoria Geral dos Sistemas. É interessante observar que análises de diferentes 

autores apontam na mesma direção, de se tomar o pensamento sistêmico e seus fundamentos 

para refletir sobre a dança contemporânea. O pensamento sistêmico contemporâneo tem suas 

origens na Teoria Geral de Sistemas, mas são duas abordagens distintas. Enquanto a Teoria 

Geral de Sistemas tem como referência o mundo da física, o pensamento sistêmico encontra 

seus modelos de funcionamento nos seres vivos. Essa única distinção tem profundas 

consequências nas teorias. 

 

Existem espetáculos de dança que mantém a organização de uma improvisação, e 

também as Jam Sessions, eventos abertos aos praticantes de Contato Improvisação (CI). Esta 

técnica proposta pelo coreógrafo americano Steve Paxton, na década de 70, rapidamente 

disseminou-se para outros continentes. Steve Paxton é reconhecido por ter iniciado e 

desenvolvido os princípios do CI. Em Magnesium, performance realizada no Oberlin College 

                                                 
10 MARTINS, Cleide. Improvisação Dança Cognição. Os processos de comunicação no corpo. Tese 

(Doutorado em Comunicação e Semiótica). 2002. 129 f. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002.  
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em 1972, Paxton trabalhou com uma classe de onze homens a partir de uma estrutura de 

improvisação derivada de um solo que ele já havia feito. Este trabalho foi gravado e seu DVD 

é disponibilizado pelo site da revista Contact Quartly, também disponibiliza vários outros 

vídeos e livros sobre o assunto.  

 

A organização do CI difere da organização da coreografia, principalmente por não 

obedecer a um planejamento prévio baseado nos encadeamentos de passos de dança 

estabelecidos e memorizados anteriormente. Será o engajamento com determinados 

parâmetros que irão instaurar seus princípios organizativos. É uma dança realizada 

prioritariamente em dupla que se configura pelo toque, pela relação com o outro, com o peso, 

com a força da gravidade e a consciência da percepção das sensações corporais no instante. O 

CI tem vínculos com as artes marciais, em especial, com o aikidô, com o esporte e com as 

danças sociais. Alguns coreógrafos têm dedicado pesquisas com o CI trabalhando a inserção 

de pessoas com necessidades especiais na dança. Visto que não há um corpo idealizado para 

essa técnica, para um cadeirante, por exemplo, a cadeira tal como no seu cotidiano é tomada 

como uma extensão do seu corpo. O dançarino americano Alito Alessi é uma das referências 

no assunto. 

 

Considerando que a base do CI pressupõe a permanência de determinados princípios 

organizativos, mas não a execução de passos pré-determinados, qualquer pessoa, disposta a se 

mover e relacionar com o outro nos parâmetros estabelecidos, poderá praticá-la.  Apesar da 

inexistência de um corpo idealizado para a realização dessa técnica, é recorrente a 

especialização de dançarinos que atuam com essa prática. As interações estabelecidas ao 

longo de histórias recursivas de Jam Sessions são como os diálogos que mantemos ao longo 

da continuidade das nossas histórias de interações. É o que podemos observar em jams entre 

improvisadores que por muito tempo mantiveram suas interações, um exemplo, são as 

improvisações de Steve Paxton e Nancy Smith, umas das primeiras e principais difusoras do 

CI que constituiu junto com Paxton os princípios organizativos já citados envolvidos na 

organização dessa técnica.  

 

A recursividade nas interações com essa técnica tende a gerar movimentos 

espetaculares, todavia não são pontos de chegada apriorísticos, mas sim, decorrência da 

recursividade das relações com os outros e com os parâmetros citados.  As interações com 

seus princípios organizativos que emergem como resultantes dos encontros resultam em uma 
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confiança, e na velocidade de se tomar as decisões a partir das relações que acontecem no 

instante. Trata-se de uma formação especifica e diferenciada da dança coreografada. 

 

O fato é que, na dança pós-moderna, a noção de repetição, que até mesmo no balé já 

vinha sendo questionada11, ganha uma dimensão provida de experimentações sem 

precedentes. Tanto que o padrão restrito de dançarino profissional se modifica e agrega 

profissionais de diversas outras áreas e com habilidades peculiares desvinculadas das técnicas 

de dança clássica ou moderna. Um corpo não treinado em dança tem outras habilidades 

interessantes de serem investigadas na construção de dramaturgias de dança, e, 

concomitantemente, a dança passa a estabelecer relações altamente profícuas de mútuas 

modificações com a música, artes plásticas, cinema. Vale ressaltar que essas interações se 

diferenciam dos movimentos precedentes por não serem hierarquizados, e, ao serem geradas 

novas funções entre estes relacionamentos, limites rígidos de outrora são extrapolados. O 

cronograma ou o conteúdo programático a ser seguido para a criação de um espetáculo já não 

serve mais como modelo e assim, cada nova configuração demanda pela criação de seus 

próprios modelos.  

 

O pensamento Cage-Cunningham é um dos principais referenciais desse novo 

paradigma, as propostas de fragmentação, da interdependência entre os elementos 

compositivos, a abolição da narrativa, foram vastamente experienciados pelos dançarinos da 

sua companhia. Muitos deles estavam também juntos a outros criadores construindo pequenas 

peças coreográficas ou trabalhos de uma noite inteira, experimentando diversas alternativas 

compositivas desvinculando-se da dança moderna e da hierarquia das funções, tal como, 

coreógrafo e dançarino. Muitas propostas foram elaboradas no próprio estúdio do coreógrafo 

Merce Cunningham, nas oficinas do músico Robert Dunn e nas subsequentes mostras de 

dança na Judson Church. Importantes coreógrafos desse período, tais como, Simone Forti, 

Yvonne Rainer, Trisha Brown e o artista minimalista Robert Morris também haviam 

participado juntos de contextos de improvisação nas famosas oficinas de Anna Halprin em 

São Francisco.  

As propostas exploradas no Judson Dance Theater se referem ao uso de ações, tarefas, 

a não especialização de dançarinos em eventos, um tônus mais baixo, a utilização de 

                                                 
11 MONTEIRO, Mariana. Noverre: Cartas sobre dança. São Paulo: EDUSP, 1998.   
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partituras coreográficas (scores), enfim, uma série de procedimentos que desafiaram noções 

do que até então era considerado dança. Foi neste contexto, ao escrever um ensaio sobre a 

peça Parts of Some Sextets (1964), que Rainer (2006, p. 263–264) publicou o famoso NO 

Manifest12:  

NÃO ao espetáculo não ao virtuosismo não as transformações e à magia e ao uso de 
truques não ao glamour e à transcendência da imagem da star não ao heróico não ao 
anti-heroíco não as imagerias desgastadas não ao envolvimento do performer ou do 
espectador não ao estilo não aos modos afetados não a sedução do espectador pelos 
estratagemas do performer não a excentricidade não ao mover-se ou ser movido.  
(tradução minha)  

 

Em sua biografia, Rainer (2006, p. 264) procura contextualizar esse “infame 

manifesto”, como ela diz, e que a persegue desde a primeira vez em que fora publicado. 

Rainer explica que não o escreveu com a intenção de prescrição, como é muitas vezes 

utilizado por outros dançarinos, mas que “tinha a ver com aquela época e com as intenções 

dos manifestos: limpar o ar de uma cultura particular em um momento histórico.”  

 

Pode-se até pensar que a instauração destes novos parâmetros estivesse determinando, 

ou propondo novos manuais programáticos para elaboração de uma dança pós-moderna, 

todavia, seus processos de criação e configurações eram tão diversificados e imbricados com 

outras visões de mundo, que tal assertiva seria banalizar a importância deste legado. Aqueles 

que ainda hoje, lidam de maneira normativa com esses preceitos correm o risco de tomar a 

forma sem elaborar a fórmula. E rapidamente se denunciam por atuarem em programas que 

são justamente contrários aos questionamentos e configurações radicais em que se 

formulavam muitas das proposições em dança dos anos 60 e 70.  

 

Principalmente, a partir desses pressupostos, a noção de dança como sendo sinônimo 

de um fluxo contínuo de movimentos, formatado apenas por coreografias pré-determinadas 

passou a não comportar mais aquilo que envolve a organização da dança, os modos de 

relacionamentos entre seus componentes. E, cada vez mais, a indeterminação, o acaso, as 

proposições que emergem a partir dos processos de criação passam a modular as contínuas 

                                                 
12 RAINER, Yvonne. Feelings are facts: a life. Cambridge; London: MIT Press, 2006.  

No original: NO to spectacle no to virtuosity no to transformations and magic and make-believe no to the 
glamour and transcendence of the star image no to the heroic no to the anti-heroic no to trash imagery no to 
involvement of performer or spectator no to style no to camp no to seduction of spectator by the wiles of the 
performer no to eccentricity no to moving or being moved. 
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mudanças no dançar. A dança contemporânea é tecida sob parâmetros que questiona antigos 

dualismos, adere aos princípios da incerteza como conduta e insiste em ser um “projeto 

contínuo alterado diariamente”, título do projeto de Rainer com o grupo Grand Union.  

 

 

2.3 Passos de dança... Princípios organizativos  

 

 

Buscar uma distinção entre os passos de dança e os princípios organizativos é admitir 

que, apesar da multiplicidade dos modos compositivos em dança, seja possível diferenciar o 

prevalecimento de um destes dois modos nas configurações de dança. Os passos de dança 

surgem a partir de determinados parâmetros de coordenações que o irão configurar enquanto 

tal, mas logo tornam essas coordenações fixas e determinadas. Em sua longa história 

evolutiva, os passos de dança se estabeleceram prioritariamente de forma normativa, 

mimética, sendo que o reflexo no espelho tem servido de guia e âncora para que os dançarinos 

modulem as posturas e posições certas. Há uma busca por uma forma idealizada ditada por 

modelos estabelecidos em cada época e contexto, apesar de que dessas seja sempre difícil 

escapar. Basear-se em um modelo mimético e normativo, é um dos traços que distancia o 

modo de composição por passos de dança dos princípios organizativos, pois o segundo, se 

instauram pelo rompimento com modelos sedimentados e pela possibilidade em se estabelecer 

novas conexões que possam gerar outros modelos prontos a entrarem novamente em crise. O 

astrofísico Jorge Albuquerque Vieira (2006)13 analisa os estados de crise como sendo típicos 

dos processos de invenção, tanto na arte quanto na ciência. De fato, seja na dança que se faz 

por passos de dança memorizados ou por princípios organizativos, em cada instante 

coreográfico, os sistemas estão envolvidos em uma contínua história de mudanças estruturais 

provocadas pelos relacionamentos que não cessam de se estabelecer.  

 

O corpo em crise, o corpo paradoxal, o corpo crítico, o corpo sem órgãos14, são 

expressões que aparecem em autores diferentes, e que definitivamente questionaram o corpo 

                                                 
13 VIEIRA, Jorge Albuquerque. Teoria do Conhecimento e Arte. São Paulo: Edições Leo, 2006. 
14 Corpo sem orgãos é proposto por Antonin Artaud em seu ensaio radiofônico: Para acabar com o julgamento 

de Deus. O filósofo Gilles Deleuze em Mil Platôs 3, tem um ensaio dedicado ao Corpo Sem Órgãos, CSO. 
Corpo Paradoxal é uma definição do filósofo português José Gil proposta no livro: Movimento Total; Corpo 
Crítico é utilizado pela pesquisadora de dança francesa LOUPPE (2007) e Corpo em Crise é uma 
terminologia do Butô, desenvolvida por GREINER (2005). 
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ordenado, hierarquizado e idealizado que serviu por tanto tempo como referência para o corpo 

na dança.  

 

Na composição coreográfica arquitetada na lógica dos encadeamentos de passos 

determinados, um movimento imprevisto, uma queda, por exemplo, será tomada como um 

erro. Ainda que esta queda possa ser adotada como um movimento na coreografia, como o fez 

o coreógrafo George Balanchine, a partir do momento em que ela passa a ser sempre realizada 

da mesma maneira, deixará de ser algo imprevisível e passará a cumprir a função de um passo 

de dança. Isto é da ordem das composições coreográficas arquitetadas pela lógica dos passos 

de dança estabelecidos em que prevalecem as resultantes fixas. Neste tipo de coreografia, 

embasada na composição por passos de dança, todos os fatores do movimento são bem 

delineados e será a execução deles de acordo com parâmetros bem estabelecidos, um 

propósito principal. Manter uma ordem estipulada tentando restringir a desordem dos sistemas 

dinâmicos. Nestas configurações importa um resultado fixo e determinado e, provavelmente, 

em um novo processo coreográfico, o coreógrafo irá se utilizar daqueles movimentos já 

definidos anteriormente.  

 

Estabelecer em cada acontecimento - ensaio ou apresentação - um tipo de relação 

neuro-sensório-motora que não esteja completamente mapeada é uma das características 

instigantes de se trabalhar com a composição por princípios organizativos. Isto possibilita a 

busca por novas soluções a determinadas questões colocadas ao corpo em uma situação na 

qual a contingência será sempre ressaltada como um dos fatores de acordo entre corpo e 

ambiente no instante dançado.    

 

A improvisação, por se ater com modos relacionais não estabelecidos previamente, 

explicita o fenômeno da emergência. Conforme diz Britto (2008, p. 106): 

 

Improvisação – Trata-se da vertente de composição artística que melhor explicita a 
ocorrência dos fenômenos de auto-organização e da emergência na dança, uma vez 
que seu princípio básico – da organização do material coreográfico e / ou corporal 
em tempo real – exacerba o caráter contingencial contido em todas as escalas de 
estabilidade de um padrão (de dança ou outro). A improvisação permite observar a 
emergência de novas configurações a partir de condições já contidas no sistema 
como possibilidade.  
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No caso de uma coreografia ou das improvisações, constituídas por princípios 

organizativos, as estruturas coreográficas serão relativas à operacionalização dos princípios 

organizativos que engendram os mecanismos para que uma lógica organizativa do movimento 

possa se estabelecer. Nestes casos, a idéia da dança como sendo o sinônimo de uma 

organização baseada exclusivamente no encadeamento de passos e movimentos pré-

determinados, naufraga. Apesar deste pressuposto ainda prevalecer em muitos contextos de 

dança, inclusive dos estudos teóricos, tal como apontam os autores Copeland e Cohen (1983, 

p. 370) na introdução do Capítulo V do livro, What  is dance? 

 

Para os materialistas e Anderson (como Nelson Goodman) é plenamente adepto aos 
materialistas, a dança é um conjunto de passos específicos, e estes passos são a 
essência da dança15. (tradução minha)  

 

Esta noção sobre uma essência da dança vinculada a um conjunto de passos de dança 

ainda impera em diversas redes de conversações sobre dança. Ir contra essa maré, não é 

afirmar que a coreografia determinada seja desprovida de uma lógica organizativa, pois, a 

depender da sua complexidade, há um padrão neuromuscular extremamente refinado que 

apenas se desenvolve por uma prática constante de imersão neste sistema. A diferença mais 

singular entre estes dois modos compositivos se refere principalmente ao seguinte aspecto:  

 

1 Quando os coreógrafos lidam com o encadeamento de passos determinados – 

há uma continuidade em se especializar em um mesmo tipo de padrão de 

relacionamentos entre os movimentos e todos os elementos se arquitetam em 

uma resultante definida previamente;  

2 Quando os coreógrafos desenvolvem princípios organizativos – a lógica que 

engendra a organização coreográfica se sobressai àquela de uma única 

resultante definida previamente. Ainda que dessa lógica possa fazer parte um 

encadeamento de movimentos estabelecidos anteriormente, eles não serão 

adotados com um propósito principal. Serão uma dentre outras variantes que 

possibilita estabelecer relacionamentos contingentes entre os elementos.   

 

                                                 
15 COPELAND, Roger e COHEN, Marshall (ed). What is dance? Oxford, New York, Toronto, Melbourne: 

Oxford University Press, 1983.  
No original: For the materialist and Anderson (like Nelson Goodman) is plainly sympathetic to the 
materialist, a dance is an assemblage of specific steps, and these steps are the essence of dance.  
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Para distinguir essas lógicas compositivas em configurações de dança, entendidas 

como sendo um sistema complexo, é impossível separar seus traços em termos dicotômicos. 

Apesar da coreografia, em geral, vinculada àquilo que é fixo, determinado, e a improvisação 

ao indeterminado, ao acaso, são as gradações de estabilidade entre os relacionamentos 

estabelecidos moduladores das taxas de ordem e desordem nestes sistemas. Disso decorre que, 

a restrição ou liberdade com a qual os coreógrafos lidam é variada em cada sistema de dança, 

pode ir desde um sistema aberto, altamente dissipativo no qual seja difícil identificar os 

princípios organizativos, até um sistema menos aberto cuja estrutura se aproxime a de uma 

coreografia estabelecida previamente. A coreografia constituída por princípios organizativos 

não é, em geral, tão aberta ao acaso como a improvisação. Mas por outro lado, se distingue 

daquelas coreografias em que todos os movimentos e suas relações com o peso, tempo, 

espaço, dinâmica, foram previamente determinados.  

 

Será a manutenção dos princípios organizativos que irá sobrepor-se a lógica dos 

encadeamentos dos passos estabelecidos anteriormente. Faz parte da sua dinâmica 

organizativa se constituir pelas contínuas modificações ao invés de se basear na fixação de 

uma estrutura rígida.  

 

O ideal é tangível, não mais o corpo idealizado da bailarina que flutua com leveza, 

como fora no balé romântico, nem o corpo metafórico dos horrores da guerra, resultante de 

configurações da dança moderna. A explosão da dança nos anos 60 esteve principalmente 

relacionada ao questionamento do corpo, da visibilidade, dos padrões e programas 

estabelecidos, e, acima de tudo, da interconexão sem precedentes entre as áreas artísticas. 

Interessa o corpo no tempo presente, à percepção dos fluidos, órgãos, pensamentos, os 

processos e procedimentos de criação que conscientemente rompem com estruturas 

estabelecidas. São nestas circunstâncias que as danças embasadas por princípios organizativos 

vêm se instaurando. Ao romper com a espetacularização, propor danças com pessoas não 

treinadas em dança, trazer os movimentos cotidianos para o contexto da dança, inaugura-se 

um campo novo nessa área. Não se trata da morte da dança, tal como fora decretado nas artes 

de vanguarda, mas sim, um novo começo. 

 

Ao analisar o Judson Dance Theater, o filósofo Noel Carroll se refere a Yvonne 
Rainer, Steve Paxton, David Gordon, Simone Forti e outros, como tendo 
demonstrado que qualquer coisa poderia se tornar dança, não importa com o que se 
pareça...Eles momentaneamente ampliaram uma gama de possibilidades para a 
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dança contemporânea. Inauguraram um novo mundo na dança: não um fim da 
dança, mas provavelmente, um novo começo 16  

 

Insistência ou persistência em distinguir  

(nem que seja para depois misturar de novo um pouco diferente)   

 

Princípios organizativos - a forma importa menos do que os parâmetros que guiam 

uma determinada lógica organizativa em uma configuração coreográfica. 

 

Princípios organizativos se coconstituem recursivamente nas múltiplas inter-relações; 

é reduzida a relevância dos encadeamentos de movimentos memorizados anteriormente para 

ressaltar as lógicas de inter-relações das quais irão emergir os padrões de movimentos que 

tiveram apenas seus parâmetros pré-definidos e não suas formatações finais. Aqui, está 

prevista a autonomia do dançarino e dos sistemas coreográficos. 

x 

As Formas determinadas / Passos de dança – são configurações que ganharam mais 

estabilidade.  

Interessa ressaltar sua continuidade, promover o reconhecimento de uma ‘mesma’ 

forma, fórmula.  

Também os passos de dança emergem de princípios organizativos de movimentos, 

todavia resultam em configurações estabilizadas e prontas para serem utilizadas em diferentes 

circunstâncias.  

Há um apagamento dos parâmetros que geraram a forma e importa mais ressaltar a sua 

semelhança do que as diferenças advindas com princípios organizativos que poderiam 

desencadear outras possíveis configurações. 

 

Na composição regida por passos de dança há um modelo de relações rigidamente 

determinado anteriormente que deverá ser seguido, enquanto, nos princípios organizativos os 

padrões de movimentos emergem como decorrência de parâmetros estabelecidos e não como 

um único resultado de encadeamentos de movimentos memorizados previamente. Por isto, 

nesse sistema coreográfico regido por princípios organizativos as resultantes instauradas em 

                                                 
16 CARROL, 2003 apud. BURT, 2006, p. 187.  
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cada instante constituirão dramaturgias de movimentos que ainda não estavam completamente 

estabelecidas anteriormente. 

 

Isto não quer dizer que a configuração de dança estipulada nessa ordem irá gerar em 

cada ensaio ou apresentação algo completamente novo e inusitado. Será na recursividade das 

pequenas mudanças em sua história evolutiva que este tipo de organização irá produzir outros 

princípios organizativos estabilizando a identidade de cada sistema coreográfico. Estas 

mudanças poderão ser apenas àquelas permitidas pela história do sistema em interações com o 

meio e os outros. De outro modo, o sistema se desintegraria. 

 

 

2.4 Passos de dança e vocabulário  

 

 

Coreologia é uma espécie de gramática e sintaxe da linguagem do movimento que 
trata não só das formas externas do movimento, mas também do seu conteúdo 
mental e emocional. 17  

 

As analogias entre dança e linguagem são tão recorrentes que já se naturalizaram. 

Falamos em: frases coreográficas, frases de movimento, acento, linguagem coreográfica, 

vocabulário de movimentos, falar com a dança, linguagem não verbal e muitas outras. A 

própria etimologia da palavra coreografia se refere à escrita da dança, cunhada em 1589, por 

Thoinot Arbeau como orchesographie18. Em 1700, Raoul-Auger Feuillet introduziu o 

sinônimo coreografia, título do seu clássico tratado de dança Chorégraphie ou L’art d’écrire 

la danse par caracteres, figures et signes desmonstratifs. Assim, o termo surgiu com a 

finalidade de descrever, de criar uma escrita para a dança análoga ao sistema musical. No 

entanto, as notações em dança não se tornaram tão difundidas como na música. O termo 

coreografia passou a ser usado de forma mais geral, referindo-se ao fazer dança, a 

composição, ou a criação de dança.  

 

Segundo Mariana Monteiro (1998, p. 133)19, autora do livro Noverre: cartas sobre 

dança, a notação de Feuillet, encomendada pelo Rei Sol, Luís XIV,  

                                                 
17RENGEL, Lenira. Dicionário Laban. São Paulo: Anablume, 2005. LABAN apud RENGEL, 2005, p.35. 
18Para a discussão do assunto, ver LEPECKI, 2006.  
19 MONTEIRO, Mariana. Noverre: Cartas sobre dança. São Paulo: EDUSP, 1998.   
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[...] dava conta dos passos, dos deslocamentos no espaço, das direções e da divisão 
rítmica. [...] O mestre de balé tinha a sua disposição “palavras” e “sintaxe” 
adequadas às coisas representadas. 

 

Será Noverre que meio século depois, com a saída da dança da corte e sua crescente 

profissionalização e ocupação dos teatros, que questionará a eficiência da dança ser feita em 

forma de uma partitura escrita. Com o balé de ação, a coreografia deveria ser composta no 

teatro, onde a multiplicidade, as coisas novas deveriam se ligar, nestes termos Noverre dizia e 

considerava que o sistema de Feuillet não servia para abarcar as nuanças da pantomima.  

 

Segundo Monteiro (1998), a dança acadêmica prescrevia um conjunto de posições e 

caminhos a serem percorridos pelos braços, em estreita consonância com os passos. Noverre 

desarticula essas prescrições, simplifica os passos para ganhar em expressão dos gestos, mas, 

ao mesmo tempo, prevê um sistema capaz de representar as emoções com os movimentos.  

 

[...] os passos, colocados com espírito e com arte, façam eco à ação e aos 
movimentos da alma do bailarino. Exijo que numa expressão viva jamais se usem 
passos lentos; que numa cena grave não se utilizem os leves; [...] enfim, gostaria que 
tudo parasse nos instantes de desespero e de opressão; nesses casos, apenas a 
fisionomia deve retratar; os olhos é que devem falar; até mesmo os braços devem 
permanecer imóveis, e o bailarino, nessa espécie de cena, torna-se excelente 
exatamente quando não dança. (NOVERRE, 1760, apud MONTEIRO, 1998, p. 136) 

  

É interessante notar que o questionamento aos passos de dança prescritos não é uma 

exclusividade da modernidade, todavia as proposições alternativas aos modelos estabelecidos 

são sempre situadas historicamente. Isto não é querer deflacionar a importância dos preceitos 

rompidos com a dança moderna e contemporânea, mas sim, situar a relevância em se ater com 

as relações estabelecidas em cada contexto.  

 

Muitos pesquisadores de dança consideram Noverre uma espécie de fundador da 

dança moderna ou o primeiro dramaturgista da dança, como Van Kerkhove (1997) e Hercoles 

(2005). A pesquisadora de dança Katharine Gilbert (1970) cita um extrato das cartas de 

Noverre que fazem parte da bibliografia de Laban (1879-1958), fundador da importante e 

mais difundida sistematização do movimento Gilbert (1970) analisa a maneira que a dança 

moderna se aproxima em aspectos gerais ao Renascimento na Itália, ao enfatizar o 

humanismo e o retorno a natureza, características comuns a Laban, Mary Wigmann e Isadora 

Duncan. Assim, o rompimento com uma sintaxe de movimentos pré-estabelecidos pelo balé 
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acadêmico e o sujeito tornando-se objeto daquilo que ele produz são algumas das 

características da dança que vem sendo experimentada de modo contínuo e diverso na história 

da dança. Também as analogias entre dança e gênero literário e dança e linguagem verbal, 

bem como, as dicotomias entre forma e significado tem mesmo razões históricas. Mas, 

atualmente, por todas as descrições e pesquisas que temos sobre o funcionamento do corpo já 

sabemos que razão e emoção não se processam separadamente.  

 

Portanto, também conceituar de modo estanque fundamentos rígidos para os passos de 

dança e para a construção de vocabulários é correr o risco de estabelecer categorias que 

reduzam a complexidade desses fazeres. É necessário olhar e descrever de maneira 

contingente e situada casos específicos e reconhecer ao longo de várias configurações como 

se estabiliza esse modo de organização e em que elas se diferem dos princípios organizativos.  
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3 DANÇA COMO MODOS DE ORGANIZAÇÃO 

 

 

3.1 Dança contemporânea como organização e não como lista de propriedades  

 

Nós não paramos de viver, então não paramos de dançar. Penso na dança como uma 
constante transformação da própria vida. 20 
(Tradução minha. CUNNINGHAM, 1985  apud PRESTON–, DUNLOP, 1995, p. 5)  

 

Diferente das outras artes, na dança, produto (objeto estético) e autor (corpo) 
ocupam o mesmo espaço-tempo, embora um seja resultante da ação do outro, 
quando a dança é dançada pelo corpo, ambos constituem-se numa mesma 
materialidade – a dança. Ao contrário da naturalidade que isto sugere a dança não se 
dá a entender sem exercício intelectual. (BRITTO, 2008, p. 26-27) 

 

Trabalhar com a noção de que o corpo está em constante acoplamento estrutural como 

o meio e com os outros, e, portanto, modificando e sendo modificado, é abdicar da noção de 

que o corpo representa ou expressa um dentro sem fronteiras. Com a noção de acoplamento 

estrutural, Maturana (2007, p. 64) especifica que o meio não instruí as mudanças no 

organismo, pois estes são uma rede fechada de relações moleculares. A adaptação é uma 

coerência estrutural das histórias de interação entre o organismo e o meio. O mesmo ocorre 

entre organismos. Se existe coerência na história de interações, eles se adaptam mutuamente. 

 

O corpo é em uma história recursiva de interações entrelaçadas entre emoção e 

linguajar e, essa dança que o corpo faz, modifica sua dinâmica estrutural. E o corpo-ambiente, 

por sua vez, modifica constantemente as resultantes da dança dançada, por isto, por mais que 

se queira que uma configuração de dança seja a mesma, ainda assim, ela será sempre 

diferente.  

 

Para falar de dança e, logo, do corpo que faz dança, com a devida complexidade 

desses sistemas, precisamos identificar com quais noções de corpo, cognição, linguagem, 

cultura estamos imbricados. Justamente nesta direção, os pesquisadores de dança tem se 

esforçado e é nessa aproximação que essa pesquisa também se insere.  

                                                 
20 CUNNINGHAM (1985). PRESTON-DUNLOP, Valery. Dance Words. Switzerland: Harwood academic 
publishers, 1995. No original: You don’t stop living, so you don’t stop dancing. I think of dance as a constant 
transformation of life itself. (p. 5) 
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Os cientistas chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela iniciaram na década de 

60, uma importante pesquisa sobre as bases biológicas da compreensão humana, subtítulo do 

clássico livro A árvore do conhecimento, publicado em 1987. Para distinguir os seres vivos de 

maneira radicalmente diferente das listas de propriedades que nunca parecem completas, 

propuseram a organização autopoiética. Na teoria da autopoiese, identificaram uma 

organização peculiar dos sistemas vivos, que consiste em uma inseparabilidade entre o ser e o 

fazer em uma unidade autopoiética. Apesar de todos os sistemas terem uma organização, é na 

organização autopoiética que os seres vivos se especificam e geram a si próprios. Para 

responder a questão sobre qual a organização define o “vivo” como classe, Maturana e Varela 

(2007, p.52) explicam que, “os seres vivos se caracterizam por – literalmente – produzirem de 

modo contínuo a si próprio.” É isto que estão especificando quando chamam a organização 

que os define de organização autopoiética. Com essa distinção explicam o modo de 

funcionamento dos seres vivos. Isto é diferente das descrições morfológicas, ou de critérios 

que definam o vivo, tais como: capacidade de locomoção; aquele que se reproduz, ou a soma 

de um ou mais desses critérios, sempre passíveis de incompletudes e de não abarcarem tudo o 

que é vivo.  

 

Com a organização autopoiética dos seres vivos, os autores destacam que os seres 

vivos são unidades autônomas, capazes de especificar sua própria legalidade, aquilo que lhes 

é próprio. Maturana e Varela (2007, p.55) ressalvam que, os seres vivos não são os únicos 

entes autônomos, mas trata-se de uma das propriedades mais imediatas dos seres vivos. Com 

a organização autopoiética esse grande mistério da autonomia se torna fio condutor, pois é 

nela que ao mesmo tempo, nos realizamos e nos especificamos. 

 

Poderíamos tomar essa premissa para pensar em uma organização típica que possa 

distinguir a dança como uma unidade composta?  

 

A distinção entre uma unidade simples e composta é a seguinte: na primeira, é 

suficiente especificarmos as propriedades; na segunda, tem a ver com a organização da 

unidade composta, que se refere às relações entre os componentes que fazem com que a 

unidade seja o que você afirma que ela é. (MATURANA, 1997, p. 57)  
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Para tanto, não será suficiente descrevermos uma lista de componentes da dança, pois 

teremos que especificar as relações entre os componentes implicados nessa organização 

dança. Supomos aqui, que essa organização esteja relacionada à organização autopoiética, 

visto que a materialidade da dança se realiza no ser vivo com uma autonomia que especifica 

aquilo que lhe é próprio.  

 

Desse modo, é possível propor uma dinâmica que explique o modo de funcionamento 

da dança e não apenas os seus componentes. Ressalta-se, sobretudo, que as configurações de 

dança se estabelecem por uma longa história recursiva de interações, realizada em 

coordenações de coordenações consensuais de condutas, ou seja, na linguagem.  

 

Para Maturana (1997, p.65) quando temos “organismos que, através de uma história de 

interações continuam interagindo uns com os outros, nós temos um domínio linguístico.” 

Nesta perspectiva, a linguagem não está no cérebro ou no sistema nervoso, mas no domínio 

das coerências mútuas. Ora, fazemos dança, ainda que seja um solo, interagindo uns com os 

outros e nos especificando mutuamente, selecionando os caminhos das nossas modificações 

estruturais. Segundo a Biologia do Conhecer é crucial entendermos que os seres vivos são 

determinados estruturalmente, e suas mudanças são congruentes com o ambiente em que 

vivem, conservando sua organização.  Maturana (1997, p. 60) afirma que:  

 

Os sistemas vivos, se são para ser explicáveis, precisam ser tratados como sistemas 
determinados estruturalmente, definidos por certas organizações. [...] As interações 
que eles atravessam apenas desencadearão mudanças neles, e não especificarão o 
que acontecerá com eles. Esse é um ponto muito sério, um ponto que não deve ser 
compreendido de forma superficial. O que estou dizendo é que nada pode acontecer 
a um sistema determinado estruturalmente que não esteja determinado pelo próprio 
sistema.”   

 

Isto quer dizer que apenas serão aceitas pelo sistema as perturbações admitidas pelos 

próprios sistemas. Neste caso, as interações: dançarino – coreógrafo; aluno – professor, não 

irá instruir, ou especificar o que vai ocorrer no sistema, elas apenas poderão desencadear 

mudanças congruentes com a história de interações de cada um deles em um meio que 

continuamente se modifica. É nesta situação que Maturana (1997, p.53-66) utiliza o termo 

conduta adequada, sempre considerada sob o ponto de vista de um observador que faz uma 

pergunta.  
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Então, tomo a conduta adequada como uma expressão de conhecimento. Por 
conseguinte, se meu problema é a própria cognição ou conhecimento, e se 
reconheço que há conhecimento vendo a conduta adequada, então meu problema 
será identificar a conduta adequada ou mostrar como surge a conduta adequada.   
 
 

Uma explicação é considerada válida quando satisfaz nossa curiosidade e Maturana 

demonstra que como um cientista, um biólogo, a explicação sobre cognição que irá 

considerar, terá que ser uma explicação científica. Mas, aponta que, comumente as pessoas 

pensam em explicações cientificas como predição, e que a seu ver, este é um dos aspectos, 

mas não o principal. Pois, não existe explicação científica sem a proposta de um mecanismo 

que gere o fenômeno a ser explicado e, por sua vez, outro fenômeno no mesmo domínio do 

fenômeno que é explicado. Em suma, ao perguntar sob quais circunstâncias nós 

reconhecemos que há cognição? Maturana, além de explicar o mecanismo pelo qual a conduta 

adequada é gerada, constrói uma identidade entre a cognição e o viver, o modo pelo qual ela 

esta implicada no domínio em que se observam as coerências estruturais relacionadas às 

histórias de interações dos organismos.  

 

Retomar a distinção de uma possível organização da dança, considerando que cada 

sistema dança seja também uma rede fechada de relações entre os seus elementos, implica em 

considerar como cada sistema se modifica estruturalmente mantendo sua organização em um 

meio que também se modifica. Isto implica em olhar para a composição coreográfica como 

um sistema capaz de especificar-se a si próprio. A hipótese da organização autopoiética dos 

seres vivos, logo dos seres vivos que dançam, produz reverberações que fortalecem a atenção 

as relações implicadas em constituir uma organização dança e não apenas nos elementos que 

a configuram. Podemos até suscitar a hipótese de que, um sistema de dança que mantém ao 

longo do tempo uma recursividade de relações, tenha também como característica, àquilo que 

identifica os seres vivos de acordo com a organização autopoiética, produzirem de modo 

contínuo a si próprio.  

 

É interessante notar que até mesmo metáforas recorrentes que utilizamos em 

composição coreográfica estejam relacionadas àquelas exemplificadas na Biologia do 

Conhecer, que explica o metabolismo celular de modo a exemplificar a organização 

autopoiética (MATURANA; VARELA, 2007, p. 59). Definimos células coreográficas como 

partes em uma coreografia, são limites de transformação que se relacionam com o todo e elas 
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tal como na arquitetura celular se constituem como uma unidade separada que não se 

desintegram nem se esparramam na sopa molecular, ou na coreografia como um todo.  

 

Estas unidades, células coreográficas, podem tanto ser constituídas pelo 

encadeamento de passos de dança pré-estabelecidos, quanto por princípios organizativos, 

ambos terão a função de constituir unidades e limitar uma rede de transformações, 

possibilitando identificar o funcionamento de certa unidade coreográfica.  

 

Considerando a diversidade de estruturas de dança contemporânea que conhecemos e, 

ainda podemos encontrar no mundo, é difícil definir um modo de funcionamento sem o perigo 

de acabar tropeçando em um universalismo, ou em definições genéricas. Maturana e Varela 

(2007, p. 50) indicam que distinguir, reconhecer um modo de organização é algo que fazemos 

o tempo todo, é um ato cognitivo básico. Comparam a diferença entre a facilidade em 

classificarmos cadeiras pelas relações entre as suas partes, e que o mesmo não acontece, por 

exemplo, para a classe das boas ações. Pois disso depende compartilharmos uma quantidade 

imensa de bens culturais. O mesmo parece ocorrer no caso de distinguir uma classe para 

dança contemporânea. Todavia, isto não impede que façamos as distinções, mas sinaliza que 

elas são decorrentes dos relacionamentos com as diversas estruturas coreográficas com as 

quais lidamos.  

 

Desta maneira, no exercício em estabelecer um mecanismo de funcionamento e não 

uma lista de ingredientes, é que os princípios organizativos cumprem a função de gerar uma 

dança e, ao mesmo tempo, manter a dinâmica daquilo que continuamente lhe é própria. O 

princípio organizativo na composição coreográfica é aquilo que pode produzir e especificar 

um limite para que um acontecimento de dança seja realizado. Ao nos depararmos com as 

mais diversas estruturas de dança, conseguimos reconhecer que tem algo em comum nessas 

estruturas e assim distinguimos uma classe com uma organização que nomeamos dança. Isto 

só poderá dizer alguma coisa de mais específica na medida em que os relacionamentos vão 

sendo estabelecidos de modo contínuo, pois, reconhecer os princípios organizativos de cada 

configuração de dança com a qual estejamos lidando, é uma distinção contingente e situada 

historicamente. Conhecer a especificidade da dança é fazer, é estar continuamente em contato 

com uma gama enorme de possíveis danças, tais como aquelas experiências específicas dos 

esquimós que são capazes de distinguir diferentes tonalidades de branco. Ou então, algo que 

parece banal para nós que vivemos no hemisfério sul, identificarmos diferentes tonalidades de 
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verde, ou sabermos com precisão o que é uma pulga ou um carrapato. São ações que 

efetivamos como lógicas incorporadas, decorrentes do nosso experienciar em uma cultura. De 

outro modo, o navio pode passar pelo oceano sem que possamos vê-lo, se desconhecido, não 

nomeado, não se configura como uma unidade distinta na paisagem. 

 

Exatamente isto acontece com aquelas experiências em dança que não são sequer 

vistas ou consideradas como tal por uma maioria, pois, frente a um entendimento de que 

dança são encadeamentos de passos de dança que obedecem a uma música, ou algo para mero 

entretenimento, devendo seguir um padrão com critérios definidos a priori, tudo o que não se 

encaixa nessas expectativas, inexiste. Isto se refere não apenas a um tipo de relacionamento 

que os observadores estabelecem com a dança, mas sim, com o mundo. Por isto, os 

rompimentos efetivados na dança nas décadas de 60 e 70, são tão marcantes por promoverem 

outras opções epistemológicas no domínio da dança, e, ainda longe de serem tomados como 

consensuais, continuam estigmatizados como “não dança” em muitos ambientes. As 

proposições em dança de então, também estavam contextualizadas em verdadeiras viradas 

paradigmáticas nas ciências, filosofia, psicanálise, artes plásticas e outras áreas, isto não 

passava despercebido aos coreógrafos que refletiam e produziam dança neste instigante 

contexto. Inclusive abandonando a dança pela sua extrema limitação em ser um sistema dual 

constituído por um ‘fazedor’ e um ‘observador’, por sempre manter o narcisismo, não se 

desvencilhando de ser pessoal, de ser sempre sobre alguém.21  

 

Foi neste período, em meados da década de 60, que Franciso Varela tornou-se aluno 

de Maturana e, em seguida, também como professor na Universidade do Chile escreveram o 

primeiro livro, De maquinas y seres vivos: Uma Teoria de La Organización Biológica 

(MATURANA; VARELA, 1972). Após o exílio, em decorrência do regime militar, 

retornaram ao Chile, na década de 80, retomando o trabalho que resultou na já citada 

publicação do livro: A Árvore do Conhecimento. As discussões sobre inteligência artificial e, 

portanto, sobre o que definiria o ser vivo, as diferenças entre máquinas e seres vivos, sistemas 

autônomos, a transdisciplinaridade que formava o cenário da cibernética e das ciências 

                                                 

21 RAINER (2006, p 390) em uma carta para o historiador de arte, Nan Rosenthal em Janeiro de 1973, após a 
exibição do seu filme Lives of Performes explica as razões que a levaram migrar da dança para o cinema, dos 
seu incômodo relacionado a dança e as limitações que percebia naquela época. Dança é ipso facto sobre mim 
(a resposta cinestésica do espectador não obstante, raramente transcende a dualidade do voyeurismo 
narcisista de um fazedor e um observador.) (tradução minha) 
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cognitivas estavam fervilhando, como bem descreve Dupuy (1996), tanto quanto encontrava-se 

na época uma ebulição de experimentações artísticas.  

 

 

3.2 Organização e Estrutura  

 

 

Com a noção de organização e estrutura, tal como proposta por Maturana e Varela, 

em intersecção com o domínio da dança, será possível: primeiro, nos distanciarmos das listas 

de propriedades para a descrição da dança contemporânea; segundo, pensarmos na dança 

nestes dois termos: a organização, um relacionamento entre os seus componentes que a 

definem como uma identidade de classe; a estrutura, os componentes mais as relações entre 

eles, que realizem uma unidade particular. É deste modo que os dois conceitos são descritos 

por Maturana e Varela (2007, p.54)  

 

Entende-se por organização as relações que devem ocorrer entre os componentes de 
algo, para que seja possível reconhecê-lo como membro de uma classe especifica. 
Entende-se por estrutura de algo os componentes e relações que constituem 
concretamente uma unidade particular que configuram sua organização. 
(MATURANA; VARELA, 2007, p. 54)  

 

São vários os exemplos que os autores utilizam para descrever essas noções, em uma 

delas explicam que: aquilo ao qual eu faço referência com a palavra mesa, em termos de 

relações entre componentes é a organização. E chamo estrutura aos componentes mais as 

relações entre eles, que realizam uma unidade particular. Os componentes e relações entre 

componentes particulares que fazem esta mesa e, não outra, constituem a estrutura. Os 

componentes têm que satisfazer as relações da organização. A estrutura tem que satisfazer as 

relações da organização, mas a organização não faz referência aos componentes.  

 

A organização é necessariamente uma invariante. [...] No momento em que mudar a 
organização, muda a identidade de classe – o sistema passa a ser outra coisa. A 
morte é a perda da organização autopoiética, é a perda da organização própria da 
vida. 
(...) 
Se alguém corta a mesa pela metade, diz: “já não tenho mesa”. O que se perdeu? A 
organização. De modo que a organização se perde se houver mudanças estruturais 
nas quais ela não se conserva. Por quê? Porque a organização se realiza na 
estrutura. Disto também se deduz que pode haver mudanças estruturais sem perda 
de organização. Se eu trago um serrote e corto uma pontinha da mesa, porque quero 
uma cunha para algo, me dirão: “Você deformou a mesa”, mas ela continua sendo 
mesa. (MATURANA, 2006, p. 77). 
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Deste modo, a organização está comumente associada à função de determinado objeto 

ou fenômeno, mas diz respeito, nesta teoria, às relações potenciais entre os componentes 

potenciais. A estrutura está vinculada às resultantes das relações e a condição que a 

organização possa se estabelecer. Nos exemplos citados pelos autores, podemos mudar os 

materiais dos objetos, contar com uma série de modificações na estrutura desde que não se 

comprometa as relações, pois são elas que garantem a organização para que tal coisa continue 

a existir como uma unidade específica.  

 

Propomos fazer um exercício de se pensar a dança contemporânea em termos da sua 

organização, a partir das relações entre os componentes que a constituem como uma unidade 

de classe. Vimos que os componentes precisam satisfazer as relações e estes podem variar, 

resultando em estruturas diversas, desde que mantenham as relações sem a perda de uma 

unidade de classe.  

 

Será que podemos identificar aquilo que seja invariante na organização da dança 

contemporânea, constitutivo no seu sistema e, aquilo que pode variar?   

 

Talvez seja necessário olhar para cada sistema específico e identificar a organização 

que o tem constituído como uma unidade. Aqueles com familiaridade em se relacionar com 

dança contemporânea distinguem determinadas relações entre os movimentos dos dançarinos 

no tempo e espaço, como sendo, por exemplo, Pina Bausch; Rosas; Merce Cunningham; 

Yvonne Rainer; Grupo Corpo; Cena 11; Adriana Banana; Marta Soares; Dudude Herrmann; 

Nova Dança 4; Forsythe.  

 

Tantas outras ou nenhuma delas, a depender da nossa história recorrente de interações 

com os sistemas coreográficos específicos. Conhecer a diversidade das estruturas de dança 

implica na constatação da flexibilidade desse sistema e na proposição de que sua organização 

esteja relacionada à organização autopoiética dos seres vivos, pois são sistemas de dança que 

continuam gerando a si próprios.   

 

Isto quer dizer que reconhecer uma organização de dança não independe das nossas 

histórias de relações com os sistemas. Os princípios organizativos implicados na organização 

dos sistemas se estabelecem pelo fazer e não apenas pela conjugação de referências a uma 
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lista de propriedades que, em geral, tem servido para identificar aquilo que nomeamos como 

dança. Isto  

 

1 A inserção do observador nas suas descrições; sendo que não há uma realidade 

independente;   

2 O constante acionamento de uma rede de conversações na qual nos modulamos 

em acoplamento estrutural com os outros e com o mundo;  

3 O Conceito de tempo assimétrico de Ilya Prigogine, prêmio Nobel de química 

pela formulação geral da termodinâmica dos processos irreversíveis, que se 

refere aos estudos dos sistemas dinâmicos longe do equilíbrio.  

 

Tais relações epistemológicas que, cada vez mais integram os pressupostos dos 

estudos da dança, ampliam as possibilidades conectivas deste sistema e são fundamentais para 

rever e reestruturar metodologias de ensino, abordagens das produções artísticas e 

acadêmicas. Essa ontologia da dança como processual e não como trajetórias passíveis de 

serem identificadas por simples noções de filiações e influências constituem os pressupostos 

lançados por Britto (2008) em que propõe “testar um modelo teórico de historiografia que 

possa explicar o sentido evolutivo do processo de transformação histórica da dança”.  

 

Assim, ao distinguir modos de composição em dança tendo em vista a organização, é 

possível ressaltar a rede de relações fechadas que constitui cada sistema dança, especificando-

se a si próprios, bem como, suas contínuas interações com os outros e o meio instaurando 

dinâmicas de mútuas coerências. Ou seja, identificamos e nos relacionamos com a dança da 

maneira pela qual nos relacionamos pela recursividade das nossas histórias de interações em 

intersecções entre domínios. A perturbação que aceito enquanto público ou coreógrafo se 

refere às dinâmicas do meu sistema, e a estrutura se modifica de acordo com suas 

possibilidades adaptativas. Portanto, como metodologia para se observar e descrever as 

configurações de dança no que diz respeito a organização, iremos propor que configurações 

de dança relacionadas com os princípios organizativos são distintas daquelas configurações 

relacionadas aos pressupostos da coreografia pré-fixada.  

 

Em uma coreografia rigidamente determinada poderá ocorrer em determinado 

momento uma lógica coreográfica relacionada aos princípios organizativos, mas não por isto 

ela deixará de ser prioritariamente pré-fixada. A possibilidade em se manter a lógica do 
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princípio organizativo será, em geral, sobreposta à lógica da composição coreográfica pré-

determinada. Pois, o tempo de recursividade de interações nesse modo em que prevalece a 

coreografia determinada irá incitar o sistema a estabilizar um possível princípio organizativo 

como sendo um passo de dança. Ou seja, esse fenômeno poderá ser considerado relevante em 

um sistema coreográfico desde que ele seja uma informação na noção proposta pelo filósofo 

Gregory Bateson, “a diferença que faz a diferença”. Com essa noção de informação, Britto em 

seminário no Festival Contemporâneo de Dança SP, 2009, complementa que essa diferença 

que faz a diferença é algo que ressoa diferentemente em cada sistema, pode ser uma marola, 

um furacão, a depender do instante estrutural do sistema e daquilo que ele admite enquanto 

perturbação. Tal noção de informação se difere daquela tão ordinariamente utilizada nas 

nossas conversas sobre comunicação, em que a informação poderia ser algo capaz de instruir 

ou determinar o sistema. Diversos exemplos explicitados nas críticas ao modelo de 

comunicação baseado na metáfora do tubo ou metáfora do conduto demonstram esta noção: 

vou te dar uma ideia; você não captou aquilo que eu disse. Modelo válido para as expectativas 

em relação a certos relacionamentos que são estabelecidos com dança e arte. 

 

A gradação dessa diferença será controlada pelos mesmos dispositivos que garantem a 

coreografia e não por aqueles imbricados na permanência das lógicas envoltas nos princípios 

organizativos. O extraordinário para aquele sistema poderá ser reconhecido, se tornar uma 

possibilidade, provocar mudanças estruturais no sistema desde que não tenha a perda da sua 

organização. Por isto, sua tendência será se estabilizar enquanto um passo de dança e não 

como um princípio organizativo. A regularidade do sistema coreográfico em manter a sua 

estrutura, baseada em um relacionamento que se dá pelo encadeamento de passos de dança 

vinculado a uma relação rítmica de tempo e espaço pré-estabelecido faz com que esse sistema 

permaneça evoluindo nesses parâmetros. Que, por sua vez, se difere de um modo de 

organização embasado na lógica dos princípios organizativos em que pode até estar 

estruturado nos mesmos pressupostos da primeira descrição, todavia o seu foco não será em 

uma formatação pré-fixada, mas sim, na manutenção das relações dos princípios 

organizativos que o engendram.    
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3.3 Dançar como um fluir de coordenações de coordenações de ações 

(linguajar)   

 

[...] todo afazer humano se dá na linguagem, e o que na vida dos seres humanos não 
se dá na linguagem não é afazer humano; ao mesmo tempo, como todo afazer 
humano se dá a partir de uma emoção, nada do que seja humano ocorre fora do 
entrelaçamento do linguajar com o emocionar e, portanto, o humano se vive sempre 
num conversar. Finalmente o emocionar, em cuja conservação se constitui o humano 
ao surgir a linguagem, centra-se no prazer da convivência, na aceitação do outro 
junto a nós, ou seja, no amor, que é a emoção que constitui o espaço de ações no 
qual aceitamos o outro na proximidade da convivência. Sendo o amor a emoção que 
funda a origem do humano, e sendo o prazer do conversar nossa característica, 
resulta em que tanto nosso bem estar como nosso sofrimento dependem do nosso 
conversar. (MATURANA, 1997, p. 174).  

 

Tomando como preceito que tudo aquilo que fazemos nós fazemos na linguagem, é, 

portanto, impossível se referir a algo que esteja fora da linguagem. Ou melhor, do linguajar, 

“neologismo criado por Maturana (1997, p. 168) que faz referência ao ato de estar na 

linguagem sem associar tal ato à fala, como aconteceria com a palavra falar.”  

 

É importante ressaltar essa proposição, principalmente no caso da dança, como área de 

conhecimento, porque em muitas descrições sobre o assunto, ronda ainda o mito de que a 

dança poderia ser “a arte do indizível”, que conversar sobre dança seria minimizar ou 

desconsiderar suas próprias e intrínsecas potencialidades expressivas, emotivas, poética. Tais 

premissas são baseadas em modelos cujos nós podemos desatar ou ao menos afrouxar com a 

Biologia do Conhecer e também com a Teoria Corpomídia, formulada por Helena Katz e 

Christine Greinner (2006).  

 

A teoria Corpomídia explicita que o corpo não representa algo, mas sim, que é a mídia 

dele mesmo, resultante das relações coevolutivas que se estabelecem continuamente entre 

corpo e ambiente. Tal proposição está relacionada as teorias da evolução, semiótica, etologia, 

linguística cognitiva, teoria da mente, teoria geral dos sistemas, filosofia, antropologia, 

sociologia, enfim, um campo vasto de discussões e proposições que fermentam entendimentos 

questionadores aos tradicionais dualismos: corpo x mente; sujeito x objeto; natureza x cultura. 

Desse modo, embasam outros novos paradigmas que abarcam as atuais descobertas nas suas 

áreas específicas e, assim, disseminam descrições que implicam em potentes ações que 

podemos realizar no âmbito do nosso viver e conhecer.  
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Ao entendermos a linguagem tal como proposta pela Biologia do Conhecer podemos 

dizer que refletir sobre dançar é estar em um domínio linguístico, operando seletores de 

mudanças de estados. Para Maturana (1997, p. 65), “quando quer que tenhamos organismos 

que, através de uma história de interações continuam interagindo um com o outro, nos temos 

um domínio lingüístico.” Ainda segundo Maturana (1997, p.175), como seres linguajantes, 

queiramos ou não, temos um modo de viver hominídeo que se iniciou por volta de três 

milhões de anos centrado na linguagem. Ou seja, nosso modo de viver baseado na coleta e 

compartilhamento de alimentos, no cuidado com a prole, em uma convivência sensual e 

sexual frontal e na formação de grupos pequenos que foi se estabelecendo, permitiu uma 

conservação da linguagem.  

 

A linguagem, como fenômeno biológico, consiste num fluir de interações 
recorrentes que constituem um sistema de coordenações consensuais de conduta de 
coordenações consensuais de conduta (MATURANA, 1978, 1988). 
 
Daí que a linguagem, como processo, não tem lugar no corpo (no sistema nervoso) 
de seus participantes, mas no espaço de coordenações consensuais de conduta que se 
constitui por si só um elemento da linguagem, mas é parte dela somente na medida 
em que pertence a um fluir recursivo de coordenações consensuais de conduta.  
(MATURANA, 1997, p. 168)   

 

Entender a linguagem no âmbito do nosso ver, nas coordenações das nossas ações, não 

é um modelo de linguagem que prevalece nos estudos da linguísticas. Na nossa longa tradição 

racionalista foram implantados diversos modelos que consideram a linguagem como uma 

faculdade exclusivamente da mente; cérebro. Ainda as analogias entre cérebro e computador 

em ascensão nas décadas de 50 e em diante, fortaleceram modelos tais como, propostos pelo 

gerativismo, fundado pelo linguista norte-americano Noam Chomsky e amparado pelo 

modelo da mente modular do filósofo Jerry Fodor, predominasse os estudos nesta área. No 

Gerativismo, a linguagem é ressaltada em seu fator genético, as interações com o meio apenas 

desencadeiam os componentes, fonética, sintaxe, semântica que estão universalmente prontos 

para serem usados dentro da nossa caixa craniana. O gerativismo desconsidera nossas 

emoções, as histórias recorrentes e recursivas de interações na qual coordenamos nossas ações 

mutuamente e ainda trata a Realidade como sendo algo independente da nossa observação.  

 

As recorrentes descrições em dança que persistem na separação entre dança racional e 

emocional, em expressar aquilo que vem de dentro, na possibilidade de uma essência do 

movimento que seja única e particular, advinda da originalidade e autenticidade de um sujeito 

solipsista, completamente desvinculado da sua co-constituição com o meio, ainda que sem 
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saber, compartilham desses paradigmas. Essas descrições que propagam modelos de 

conhecimento estreitados aos famosos dilemas da dicotomia ocidental, podem ser ventiladas 

se relacionadas com novas proposições. E mais importante, que seus participantes estejam 

emocionalmente dispostos a aceitar as perturbações e experienciar mudanças que levem a 

cabo modificações em ações e não apenas na mera substituição de vocabulários que servem 

apenas para camuflar velhos paradigmas em novos. Segundo Maturana (1997, p. 171),  

 

todo sistema racional tem fundamento emocional, e é por isso que nenhum 
argumento racional pode convencer ninguém que já não estivesse de início 
convencido, ao aceitar as premissas a priori que o constituem.  

 

Principalmente, no que consiste na oscilação entre a objetividade e a subjetividade na 

história do pensamento ocidental, a Biologia do Conhecer propõe uma visão holística que 

possibilita desvincular-se a esses extremos.  Para tanto é importante citar o Diagrama 

Ontológico do Conhecimento, nele a noção da (objetividade) é colocada entre parênteses e, ao 

invés de termos uma Realidade, temos domínios de realidades. Neste modo de abordar o 

conhecer, ao colocar a pergunta pelo observador, fica claro que importa a fisiologia do 

indivíduo, muda sua fisiologia, muda aquilo que se faz, ou seja, o mundo que percebemos tem 

a ver com a nossa biologia. Essa noção integra um modelo de conhecimento no qual importa: 

a inserção do observador, sua reflexão sobre o conhecer, a inter-relação entre teoria e prática, 

e ao fato de que nossas questões científicas emergem das nossas ações cotidianas e estas, por 

sua vez, tem consequências no nosso cotidiano.   

 

Assim, vale ressaltar que o tema dessa dissertação está estreitamente vinculado as 

questões advindas dos domínios da prática em dança nos quais estou envolvida. A relevância 

em se discutir os princípios organizativos e sua emergência enquanto questão se constituiu a 

partir de experiências coreográficas distintas e ainda por estar na própria experiência de 

refletir sobre a experiência. E tal assunto, ganha ressonância se contemporaneizado as 

conversações com importantes coreógrafos que iniciaram seus trabalhos nos anos 60 e 

tiveram uma produção teórica considerável sobre seus afazeres. Em especial, cito Steve 

Paxton e Yvonne Rainer que recentemente estiveram no Brasil. Em Fevereiro de 2007, 

participei durante uma semana da oficina Material para Coluna com Steve Paxton e, em 

Julho de 2009, da residência com Yvonne Rainer, na qual fizemos uma participação no 

trabalho recente e aprendemos a coreografia Chair Pillow, que originalmente integrava seu 
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Continuous Project-Altered Daily (1970). Tal coreografia vem sendo remontada em várias 

partes do mundo. 

 

Desde o final da década de 1990, vemos um boom com as remontagens destes 

trabalhos em contextos totalmente distintos daqueles em que surgiram. Toda uma forma de 

diálogos e apropriações que atualizam a importância desse legado, mas que, por vezes, se 

apresentam em configurações cujas estruturas demonstram uma ignorância acerca dos 

princípios organizativos com os quais estes trabalhos estavam envolvidos.  

 

São configurações de dança pastiche em que fontes de referências distintas são 

justapostas. Pode tanto ser um modo de fazer em que se assume o pastiche enquanto opção 

estética, ou por vezes, são apenas a cópia de diversos materiais coreográficos cuja lógica 

organizativa fora negligenciada. Nestes casos em que, uma coleção de princípios 

organizativos de dança passa a ser tomado como modelo para a construção de uma 

dramaturgia em dança ocorre um acontecimento contrafactual. Porque o princípio 

organizativo do movimento não é apriorístico, ou ele seria conteúdo programático, o princípio 

organizativo se estabelece enquanto tal em um fluir na recursividade da continuidade de 

encontros corporais, cujo linguajar incita mudanças estruturais na corporalidade e estas 

desencadeiam mudanças no linguajar. Assim, ensaiar é fluir em encontros corporais 

recorrentes nos quais efetivamos mudanças estruturais imbricadas no linguajar, dançar e 

emocionar.  

Uma vez que a linguagem acontece no domínio das coordenações consensuais de 
ações, e estas acontecem através dos encontros corporais de seus participantes, a 
corporalidade daqueles que estão na linguagem muda de acordo com o fluir de seu 
linguajar, e o fluir de seu linguajar muda de modo contingente com as mudanças de 
sua corporalidade. Devido a esse entrelaçamento recursivo de mudanças corporais e 
coordenações consensuais de ações na linguagem, tudo o que o observador faz como 
ser humano acontece no nível de sua realização operacional em sua corporalidade 
num único e mesmo domínio, isto é o domínio das correlações senso motoras 
através das quais fazemos tudo o que nós seres humanos fazemos. (MATURANA, 
2006, p. 152).  

 

 

Autores diversos, tais como Alva Noe (2004) e Alain Berthoz (2000), reforçam a tese 

que a percepção é ação; não há um mundo lá fora capaz de imprimir uma representação 

interna no nosso cérebro. Segundo o filósofo Alva Noe, nossa habilidade em perceber não 

apenas depende, mas é constituído por um tipo de conhecimento sensório motor, de uma 

habilidade imbricada em atividades corporais. Também é o que demonstra o famoso 
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experimento da visão da Salamandra realizado na década de 60, e que posteriormente, 

Maturana o utilizou para demonstrar como a percepção se dá por correlações internas.  

 

É na experiência em uma rede recursiva de interações em encontros corporais que 

modulamos nossas dinâmicas estruturais e, através da recursividade dos processos de criação 

em dança, a cada instante estrutural, podemos formular os princípios organizativos que dizem 

respeito a cada sistema dança em especial. E os princípios organizativos que constituem cada 

sistema, (tomado aqui, agora, como cada obra coreográfica ou um conjunto de obras de um 

determinado coreógrafo) está em acoplamento estrutural com os outros e com o meio. Sua 

estrutura se modifica em suas múltiplas interações de modo a manter sua organização, caso 

contrário, o sistema colapsaria. Segundo Maturana o sistema admite apenas o nível de 

perturbação que não o faça colapsar, de outro modo, ele se desintegra.   

 

Corporalidades específicas, tipos de relações com a música, com o espaço, com os 

elementos cênicos, dentre outras, irá nos possibilitar reconhecer cada nova estrutura em dança 

como um novo fato histórico. A estrutura de um trabalho para outro irá se modificar, e pode 

até variar enormemente, todavia a organização das configurações hão de ser mantidas ou, de 

outro modo, deixarão de ser reconhecíveis com uma unidade de classe e assim, passará a ser 

outro sistema. Neste caso, a função está relacionada ao acoplamento estrutural do sistema 

com o meio, a sua adaptação. Para Maturana, não há sistemas mais e outros menos adaptados, 

um sistema só existe em constante adaptação. As companhias que mantêm coreógrafos 

residentes, cuja recursividade e continuidade dos encontros são estabelecidas por um longo 

período de tempo, constituem uma organização que é ainda mais facilmente identificada. 

Diferente das criações coreográficas realizadas sobre encomenda por companhias que tem 

como hábito se relacionarem com diversos tipos de pensamentos coreográficos, as estruturas 

coreográficas tendem a se aproximar e, muitas vezes, reconhece-se mais o tipo de 

organização que a companhia vem desenvolvendo ao longo do tempo, do que um padrão 

organizativo de um determinado coreógrafo que seja convidado a desenvolver o trabalho 

coreográfico.   

 

O objetivo dessas reflexões é aproximar e apresentar o modo como as questões 

referentes à composição coreográfica podem se dinamizar se relacionadas à Biologia do 

Conhecer. A noção de que os princípios organizativos têm como característica a possibilidade 

de especificarem-se a si próprios como uma unidade distinta para um observador, se baseia 
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naquilo que distingue os seres vivos, a organização autopoiética. Tal entendimento é 

exemplificado pelas noções de estrutura e organização. Com essas distinções, ao olharmos 

para as configurações de dança, poderemos também identificar se com este mecanismo 

explicativo poderemos descrever com mais precisão a organização e as estruturas de dança.  
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4 EXPERIÊNCIAS COREOGRÁFICAS 

 

 

4.1 Situando o Confluir como uma experiência de linguajar   

 

Confluir é um solo dançado por mim, com coreografia de Alejandro Ahmed e Rodrigo 

Pederneiras, com trilha sonora do duo instrumental O Grivo. O solo teve estréia em 2006, no 

Fórum Internacional de Dança, FID em Belo Horizonte e, em seguida foi apresentado no 

Panorama Festival de Dança no Rio de Janeiro. Em 2007, ficou em temporada no SESC-

Paulista em São Paulo e participou de diversos festivais de dança no País.  

 

Discutir a distinção entre as composições coreográficas compostas por passos de 

dança ou por princípios organizativos foi uma questão também situada na experiência da 

composição e realização do solo Confluir. O processo de criação desse trabalho teve início 

com o coreógrafo Alejandro Ahmed, em seguida, o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, a partir 

da minha apresentação do material coreográfico produzido com Ahmed, deu continuidade à 

composição, e, em um terceiro momento, os dois coreógrafos compuseram juntos. A 

dançarina do Grupo Corpo, Paula Cançado também participou do projeto como ensaiadora do 

solo. No primeiro momento, nos ensaios com Ahmed, a composição coreográfica foi baseada 

na proposição de princípios organizativos. Durante os primeiros dias de ensaios, trabalhamos 

com esse referencial e também participei das suas aulas para o Grupo Cena 11, e acompanhei 

alguns ensaios do Grupo, cujo trabalho centrava-se em princípios organizativos. As conversas 

sobre modos compositivos, o questionamento se deveríamos ter ou não sequências 

coreográficas memorizadas previamente e, como seria a manutenção da composição 

coreográfica, visto que, após esse breve período de ensaios (10 dias) estaríamos separados em 

cidades distantes, foram algumas das questões também abordadas nestes primeiros ensaios. 

Ao final dessa temporada de ensaios em Florianópolis, Ahmed compôs uma sequência 

coreográfica, porém manteve a investigação de alguns princípios organizativos com os quais 

trabalhávamos. Dentre eles: prender-me; lançar partes do corpo; descrever os movimentos da 

sequência coreográfica com enfoque na parte do corpo pela qual o movimento se inicia; ir 

para o chão pelo peso da cabeça ou pelo peso do quadril; retirar os apoios e permitir que o 

corpo possa cair no chão como um todo.     
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Essa breve descrição tem o intuito de situar a questão da distinção dos modos 

compositivos e, especificamente, fazer referência ao contexto em que ela emergiu nesse 

trabalho coreográfico. Este começo foi relevante para rever também os modos de lidar com os 

passos de dança que são fixos e determinados. A distinção entre os dois sistemas de 

composição coreográfica, em alguns casos, poderá ter gradações nas quais os passos regrados 

e os princípios organizativos se apresentem como casos fronteiriços, ou por não termos 

prática em sistematizar os métodos de trabalho dos coreógrafos brasileiros, ou ainda por não 

usarmos esse critério de distinção.   

 

   Atualmente, é preciso notar a viabilidade em se falar de passos de dança fora do 

contexto dos balés, pois mesmo aqueles coreógrafos que trabalham com passos determinados 

partem de princípios lógicos de organização para construírem os passos de dança. E estes não 

ficam codificados prontos em um estoque memória para serem usados novamente em outra 

coreografia do mesmo modo em que fora realizado anteriormente. A instauração do passo de 

dança, em geral, surge de processos investigativos nos ensaios junto com os dançarinos. A 

depender do coreógrafo, pode ocorrer que em uma sequência coreográfica tenha referências 

implícitas ou explícitas a passos codificados pelo balé, ou a passos que ele já criara 

anteriormente, contudo, a maioria dos passos deriva da lógica organizativa do coreógrafo que 

se instaura no instante da criação em interação e congruência com os outros. Portanto, parece 

que o encaminhamento dado àquilo que se estabeleceu durante o processo de criação, a 

maneira do passo de dança se estabilizar ou não na configuração, será um dos indicativos para 

se reconhecer a composição coreográfica como embasada por encadeamentos de passos de 

dança ou como regida por princípios organizativos. Estamos nos referindo a coreógrafos que 

trabalham com processos de investigação em dança contemporânea, engajados com a questão 

da composição coreográfica em termos de pesquisa, pois há casos em que essa questão nem se 

aplica.  

 

A partir da análise de vídeos que foram gravados durante os ensaios do Confluir, foi 

possível rever a construção de uma célula coreográfica determinada pelo encadeamento de 

passos estabelecidos pelos coreógrafos. Neste fragmento do ensaio é possível reconhecer 

como cada encadeamento de movimentos se estabelece por uma lógica de organização própria 

de cada coreógrafo. Ou seja, estes passos não estavam prontos em um estoque memória dos 

coreógrafos, eles emergem como organizações circunstanciais das suas histórias de interações 
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e se configuram enquanto passos e gestos naquele momento da composição. Mas, ou o passo 

de dança ou o princípio organizativo ganhará sua estabilidade como tal, devido ao modo 

como será regulado, isto quer dizer que, a maneira pela qual cada coreógrafo estipula suas 

condições de continuidade determina suas possíveis instaurações. Junto a isso, a história de 

cada dançarino também irá selecionar o seu possível para efetivar uma configuração que lhe 

seja coerente. Vale lembrar que na configuração do solo Confluir, os passos de dança e os 

princípios organizativos partiram de dois modos compositivos distintos, mas ao convivem se 

contaminaram mutuamente. Assim, ao dançar, refletir sobre essa questão das diferenças e 

semelhanças entre os passos de dança determinados, fixos e memorizados previamente e, os 

princípios organizativos, essa distinção se tornou uma questão. Continua valendo o exercício 

em descrever o modo como um e outro se instauram, e se possível, a proposição de um 

mecanismo gerativo capaz de explicar esse fenômeno no qual os coreógrafos de dança 

contemporânea geram sistemas compositivos baseados em princípios organizativos.  

 

O passo se especializa na maior proximidade de uma forma original, o princípio 

organizativo se especializa nos parâmetros que o guia. Todavia, o passo também é formado 

por parâmetros e, assim, nos dois casos, essas instaurações co-dependem do reconhecimento 

das suas estruturas. Nos passos de dança identificamos parâmetros que se especializam em 

instaurar um mesmo tipo de relação neuro-sensorio-motora para que aquele passo de dança 

estipulado se torne reconhecível. Já naquilo que estamos nos referindo como princípios 

organizativos se, comparado aos passos de dança, tem a função de provocar uma desordem, 

desestabilizar um mesmo tipo de relação que poderia resultar em uma única movimentação 

estabelecida anteriormente. Sob essa perspectiva, os princípios organizativos deveriam ser 

considerados como princípios desorganizadores. O que de fato são, todavia, esse fator é 

desorganizador de um entendimento de sistema coreográfico baseado em um tipo de ordem 

estipulado previamente. No entanto, se refere a um modo distinto de composição em que os 

coreógrafos e dançarinos estabelecem e instauram outros entendimentos coreográficos 

congruentes em gerar uma organização coreográfica que lhes será específica e resultante de 

cada processo de criação.    

 

Um exemplo de um princípio organizativo poderia ser uma tentativa em não se repetir 

uma mesma relação que resulte em um movimento tal qual fora feito anteriormente. Mesmo 

sabendo que repetir um movimento tal qual anteriormente seja uma impossibilidade, neste 

caso, será a gradação em estabelecer uma configuração aproximativa que será desestabilizada. 
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Buscar múltiplas variantes, assim como, buscar o passo de dança mais próximo possível a um 

ideal, é uma questão de repetição. Quanto mais propiciarmos a chance em experienciar 

corporeamente soluções diversas, mais plástico nosso sistema se torna para estabelecer novos 

nexos de movimentos. Todavia, em um ou outro caso, temos a seguinte singularidade: no 

passo de dança determinado anteriormente busca-se uma semelhança com um movimento 

idealizado, isto irá resultar em realizar um mesmo tipo de coordenações. No princípio 

organizativo o foco pode ser justamente o oposto, testar a variedade de relações, produzindo 

continuamente novos parâmetros e resultando em configurações finais diversas de 

movimentos. Assim, no princípio organizativo o reconhecimento dos parâmetros que geraram 

o movimento é priorizado em relação a uma forma, a um movimento estabelecido e 

previsível. Muda-se o foco para o processo e não para um resultado controlado, e ao colocar 

essas duas lógicas atuando em uma mesma coreografia, elas ganham a chance de se 

permutarem. Este é o caso do solo Confluir e, apesar da reconhecida singularidade de cada 

coreógrafo, o questionamento acerca de um princípio organizativo se tornar um passo de 

dança e vice-versa, promoveu uma modificação no meu modo de estabelecer relacionamentos 

com os passos dança. Existem obras coreográficas nas quais, a diferenciação entre a 

coreografia e a improvisação é tão extrema que poderia facilitar as exemplificações da 

discussão desse problema, todavia, interessa a essa pesquisa, principalmente os casos 

fronteiriços. Pode ser que avaliando estes, até mesmo distinções tácitas possam ser revistas. 

Também o fato de ter proposto a configuração deste solo, participado de todo o processo de 

criação e situá-lo em um amplo debate sobre a composição coreográfica em dança 

contemporânea, possibilitou a emergência dessa distinção como um tema de pesquisa que 

pudesse ser trazido à tona para abordar esse assunto.   

 

No Confluir, a diferenciação entre os passos de dança e os princípios organizativos 

são efetivados em razão daquilo que ficou estabelecido, o primeiro se configura como um 

movimento com um tempo rítmico preciso, uma direção determinada e uma dinâmica também 

definida. No movimento realizado a partir de princípios organizativos, há uma taxa maior de 

decisão no momento, o tempo, a direção, a fluência, em geral, são mais abertos. Ou seja, no 

primeiro, todos os fatores de movimento são precisamente delineados, enquanto no segundo, 

no mínimo um dos fatores de movimento permanecem abertos a uma decisão que será tomada 

no instante no qual a coreografia é dançada.  
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Considerando que esta configuração seja um solo, formato no qual já se pressupõe 

uma autonomia maior se comparado a trabalhos em grupo, há uma flexibilidade em se manter 

os passos de dança com um grau elevado de variação que, em outras circunstâncias, poderia 

ser inaceitável. Por outro lado, por não estabelecer novos relacionamentos que perturbem os 

padrões sensórios-motores estabilizados, os princípios organizativos tendem a se tornar tão 

rígidos como passos de dança. Nessa estrutura coreográfica, a música é independente dos 

movimentos, embora tenha uma duração delimitada. Na recursividade em se dançar com essa 

partitura musical e, assim, reconhecer as referências musicais, as decisões sobre como e 

quando aplicá-las, pausas, acentos, seguir ou criar contrapontos rítmicos, são em boa parte 

decididos no momento. Esta é outra razão de uma maleabilidade nessa configuração, pois, os 

passos de dança previamente memorizados, não estando pré-fixados à música mantêm uma 

autonomia. 

 

Pelas experiências em lidar e observar composições coreográficas que lidam com 

princípios organizativos, este modo, se comparado as composições coreográficas mais 

rígidas, delimitam menos um formato estabelecido, todavia suas taxas de imprevisibilidade 

serão maiores ou menores a depender de cada coreógrafo. Ainda se diferem pela demanda de 

um fortalecimento da atenção do dançarino no instante, mas isto também é característica de 

coreografias extremamente precisas, rápidas, além daquelas que promovem coordenações 

motoras complexas e desafiam padrões habituais de coordenação motora. Ao lidar com uma 

dramaturgia de movimentos que se estabelece principalmente por decisões decorrentes da 

percepção no instante em que se dança, há um tipo de especialização do dançarino que se 

diferencia daquele em que se especializa com coreografias previamente determinadas.  Logo 

as estratégias de ensaio são diferenciadas. Pois, a composição coreográfica que não se baseia 

em um encadeamento de passos e suas relações temporais-espacias previamente fixadas e sim 

pelo contrário, a lógica de organização de movimentos está baseada naquele que se 

estabelecem no instante da apresentação, os dançarinos precisam lidar com outras restrições 

distintas daquelas envoltas nos passos de dança pré-fixados. Essa não é apenas uma estratégia 

da improvisação e cada vez mais estes modos compositivos vêm sendo pesquisados por 

coreógrafos e dançarinos que procuram seus próprios princípios organizativos. E as 

estratégias de ensaio, a preparação corporal e os demais possíveis relacionamentos precisam 

ser coerentes às configurações especificas, pois se interconectam, apesar de não determinarem 

algo nos sistemas, suas mudanças são estruturalmente congruentes.    
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4.2 Noções de princípios organizativos na dança pós-moderna americana 

Yvonne Rainer Judson Dance Theatre Merce Cunningham Contato Improvisação  

 

 

No que tange a essa pesquisa, estamos nos aproximando aos modos compositivos em 

dança pós-moderna americana das décadas de 60 e 70 porque neste período diversos 

procedimentos coreográficos construídos enquanto princípios organizativos foram 

instaurados e desde então ganham, cada vez mais, legitimidade enquanto dança. A 

importância dessa produção dá-se a ver pela sua ressonância em continuar estabelecendo 

nexos de sentido na atual produção de dança e, ainda hoje, perturbando noções seculares do 

que seja considerado válido em um tipo de acontecimento de dança. Nos EUA com o projeto 

PAST-forward (2000) empreendido por Baryshnikov com a remontagem de trabalhos de 

Yvonne Rainer, Steve Paxton, Lucinda Childs e outros; e na França com o grupo Quattuor 

Albrecht Knust (1996), formado por Christophe Wavelet, Jérôme Bell, Boris Charmatz, 

Emmanuelle Huynh e Xavier Le Roy que também fizeram releituras de trabalhos da dança 

pós-moderna americana. Uma discussão sobre o assunto é proposta por Burt (2006). 

 

A noção do corpo pedestre, a utilização de tarefas, as partituras coreográficas (scores), 

o Contato Improvisação, fazem parte do corpo de premissas testadas e instauradas por 

coreógrafos, dançarinos e artistas das mais diversas áreas que conviveram especialmente no 

Greenwich Village na década de 60. A crítica de dança norte-americana Sally Bannes (1997), 

ao descrever essa genealogia, utilizou o neologismo heterotopia proposto por Michel 

Foucault, como sendo o Greenwich Village uma heterotopia da nação americana, mais livre, 

mais desordenada do que os outros espaços reais da sociedade que se burocratizavam. A 

Judson Church abrigou grande parte das proposições de dança desta época, e neste contexto, 

se formou o Judson Dance Theatre (1960-64) e, em seguida, o Grand Union (1970-76). A 

aproximação da dança na Judson Church foi resultado de uma apresentação das oficinas 

ministradas pelo músico Robert Dunn, que fora instigado por John Cage a desenvolver um 

trabalho com dançarinos no Studio de Merce Cunningham. Yvonne Rainer, quem levou a 

proposta de se apresentarem na Judson Churchill, Steve Paxton, Judith Dunn, Lucinda Child, 

Débora Hay e outros fizeram parte das oficinas e em seguida formaram o grupo. Trisha 

Brown foi convidada a entrar no Grand Union e nesta época Rainer que era uma das mentoras 

do projeto resolvera deixar a dança para se dedicar ao cinema. 
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A bibliografia sobre esse assunto é vasta e não será detalhada aqui, exceção será feita 

para as descrições necessárias para relacionar precisamente às questões dessa pesquisa. 

Primeiro, se aproximar ao como da dança contemporânea (sua organização) e não ao o que é; 

e, em segundo, especificar estratégias diversas para a instauração de princípios organizativos 

nos trabalhos de alguns desses coreógrafos. Será nesta direção, que algumas proposições 

serão descritas por serem exemplares de uma lógica compositiva em dança, diferenciada 

daquela dos encadeamentos de passos de dança.  

 

Em especial, serão mencionados os princípios organizativos tal como abordados por 

Steve Paxton e Yvonne Rainer, pois, além de terem articulado suas atuações artísticas com 

uma vasta produção bibliográfica. Ambos estiveram recentemente no Brasil. O trabalho de 

Paxton já tem uma longa história de ressonância na dança brasileira, principalmente com as 

ações da coreógrafa, dançarina e professora Tica Lemos, que em 1987, graduou-se na SNDO, 

School for New Dance Development, na Holanda. No seu regresso ao Brasil, inaugurou e por 

mais de uma década esteve à frente do extinto Estúdio Nova Dança em São Paulo e da atuante 

Cia Nova Dança 4. Tica Lemos introduziu o Contato Improvisação no Brasil e promoveu a 

vinda de importantes artistas fundadores do Contato, além de Steve Paxton, Lisa Nelson, 

Nancy Smith, Alito Alessi, Daniel Lepkoff e outros. Toda uma geração de dança em São 

Paulo, bem como, de outros lugares do Brasil, se dedicam ao CI e continuam a desenvolvê-lo 

com as devidas peculiaridades das diferentes histórias, contextos e interesses dos seus 

participantes.  

 

YVONNE RAINER   

Uma síntese da utilização dos princípios organizativos e suas conexões    

 

A coreógrafa e cineasta estadunidense Yvonne Rainer, em artigo publicado em 1966, 

compara a inédita correspondência do desenvolvimento na dança e nas artes plásticas 

produzidas naquele período. Traça um quadro com os elementos que foram minimizados e 

substituídos nas duas áreas no que se refere à arte ou escultura minimalista e os preceitos de 

dança que estavam sendo explorados. Segundo Rainer este tipo de interação era singular visto 

que, uma área se coconstitua com a outra e não apenas agregava um cenário a uma dança, 

como era comum anteriormente. O trabalho feito em dança modificava as relações do corpo 

com os objetos que, por sua vez, afetava os modos de pintar, de se relacionar com a escultura, 
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isto é o que demonstra análises sobre os trabalhos da coreógrafa Simone Forti e do artista 

plástico Robert Morris, casados entre 1956-1961.  

 

Em seguida, Yvonne Rainer que também participara dos trabalhos com Forti, foi 

convidada a integrar as oficinas de verão com a coreógrafa e dançarina Anna Halprin na 

Califórnia. As relações com objetos, partituras e uma vasta liberdade para experimentações 

era uma das características principais dessas oficinas.  

 

Alguns anos depois; Rainer casou-se com Robert Morris, e esteve plenamente 

envolvida nos preceitos da arte minimalista. No artigo citado, bem como em entrevistas, 

Rainer ressalta que as mudanças afetando todas as artes não eram exclusivas do domínio das 

artes, mas estavam vinculadas às mudanças de idéias sobre os seres vivos e o ambiente. A 

fenomenologia, a literatura, o pensamento do zen busdismo via Cuuningham-Cage e uma 

série de outras referências, além do próprio engajamento destes artistas na produção de textos 

reflexivos sobre seus projetos e dos seus pares, possibilitavam reflexões e registros destas 

práticas que se entrelaçavam e se modificavam mutuamente.  

 

O compositor Steve Reich, no artigo Notas em Música e Dança22, articula as relações 

entre proposições sobre música do compositor John Cage com aquelas sobre dança de Simone 

Forti e do Judson Group formado por Yvonne Rainer, Steve Paxton et al.. Elas poderiam ser 

sumarizadas como: qualquer movimento é dança. Segundo Reich, trata-se do equivalente a 

idéia básica do compositor John Cage: qualquer som é musica. Ele compara a peça Satisfayin’ 

Lover (1967) de Steve Paxton na qual ele apenas caminha, com a peça silenciosa de Cage 

4’33”. Não apenas Reich, mas diversos pesquisadores de dança, dentre eles, a crítica de dança 

norte-americana Jill Johnston e Ramsay Burt, na sua recente descrição e analogias entre o 

Judson Dance Theatre e a dança européia, afirmam que a geração procedente ao pensamento 

Cage-Cunningham efetivou algumas formulações em dança com mais intensidade do que o 

próprio coreógrafo Merce Cunningham. Burt discute a simultaneidade dessas relações, como 

elas se estruturam de maneira diversa, situando como exemplo as coreografias: Walkaround 

Time (1968) de Cunnningham, com The Mind is a muscle (1968) de Yvonne Rainer. Burt, no 

capítulo, Cunningham, Judson and the historical avant-garde, traça o papel das vanguardas 

                                                 

22 COPELAND, Roger e COHEN, Marshall (ed). What is dance? Oxford: Oxford University Press, 1983. 
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do início do século XX e o relacionamento estabelecido com Marcel Duchamp, cuja replica 

do trabalho The Large Galss, serviu de cenário para a peça citada de Cunningham.  

 

A discussão que interessa aqui se refere principalmente ao modo como o movimento 

ordinário se organizava nessas coreografias. E também, a seguinte assertiva: todo movimento 

pode ser dança. A utilização de movimentos e conjugações que não eram tomados como 

dança a priori, neste contexto, passaram a ser realizados em apresentações de dança 

demandando por novas descrições. Dentre os componentes que traçaram essas novas relações, 

fazem parte, as ações corporais, tais como, caminhar, correr, sentar, deitar, o uso de objetos, a 

execução de tarefas, a utilização de partituras de dança (score) ou dispositivos, a noção do 

corpo pedestre, um tônus mais baixo. Tais proposições ainda hoje são revolucionárias e, até 

mesmo desconhecidas ou mal entendidas em comunidades de dança. Muitas vezes são 

simplesmente estigmatizadas como hippie deflacionando assim a relevância histórica desses 

movimentos e contribuindo para que sejam abordados superficialmente.   

 

 Apesar da escassez da bibliografia de coreógrafos e teóricos em dança pós-moderna 

americana no Brasil, felizmente, alguns trabalhos de coreógrafos que, iniciaram suas 

trajetórias nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, têm se apresentado em São Paulo, 

Merce Cunningham, Steve Paxton, Daniel Lepkoff, Alito Alessi, Trisha Brown e Yvonne 

Rainer, dentre outros. De certo modo, a ignorância, a falta de familiaridade com estes 

movimentos ressoam ainda hoje em preconceitos vigentes ou na desinformação em torno de 

propostas que não se encaixam à difundida noção de dançar passos conforme a música. 

Todavia, essa ignorância não pode ser desculpa para que a produção em dança brasileira 

negligencie a historicidade da dança e continue alheia aos processos de criações e 

configurações mais difundidos em outros contextos.   

 

A longa história estabelecida com a dança que se organiza pelo encadeamento de 

passos de dança, ou ainda a rígida divisão entre dança abstrata e, por outro lado, àquelas 

filiadas as narrativas ou aos preceitos da dança-teatro, teatro físico, parecem ter tido uma 

maior difusão e inserção na produção de dança no Brasil. Isto por sua vez, se sobrepôs as 

outras lógicas organizativas, em especial, no que se refere aos princípios organizativos.  

 

Phrasing é um dos pressupostos da coreógrafa Yvonne Rainer que podemos 

demonstrar como uma abordagem da composição coreográfica que se estabelece por 
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princípios organizativos. Pode-se definir phrasing no modo como a energia é distribuída na 

execução de um movimento ou em uma série de movimentos. “O que faz um movimento 

diferente do outro não são as variações e arranjos entre as partes do corpo, mas as diferenças 

no investimento de energia”, diz Rainer (tradução minha, 1966, p. 326) 23. Rainer distingue os 

termos phrasing, como a maneira de execução do movimento, de phrase que é simplesmente 

a conexão de dois ou mais movimentos  

 

Rainer identifica uma grande mudança na dança ocidental em relação a este 

investimento de energia no movimento, segundo ela estamos habituados a uma distribuição de 

energia muito particular nos movimentos. Sendo empregada uma máxima energia no começo 

da frase, seguida de redução e retomada no fim. Isto faz com que a parte mais calma fique em 

suspensão registrada como uma fotografia.  

 

Em Trio A, sua coreografia de 1969, um marco da dança pós-moderna, Rainer, apesar 

de trabalhar com um encadeamento de passos estabelecidos anteriormente, tinha seu foco nos 

seguintes princípios organizativos, descritos pela coreógrafa como: 1) manter um fluxo 

constante de energia empregada nos movimentos; 2) não olhar diretamente para a platéia. 

Essa coreografia dura cinco minutos e segundo Rainer foram seis meses de trabalho, esse 

fluxo contínuo de energia independente dos movimentos realizados, ao contrário do que possa 

parecer, demanda um enorme controle. Os movimentos selecionados têm essa característica, 

partem de movimentos ordinários aos mais complexos. Ainda o fato de nunca fixar o olhar na 

platéia, promoveu outras coordenações de movimentos com a cabeça, ora podia seguir uma 

parte qualquer do corpo, ora desconectava-se, dentre outras opções, e sem essa premissa as 

relações diversas não se dariam assim. Esta questão também estava relacionada a uma 

objetificação do movimento, visto que Rainer procura soluções ao usual voyeurismo 

implicados nas relações entre performer e público.  

 

Esta coreografia teve diversas configurações, primeiramente foi apresentada como um 

trio composto por Yvonne Rainer, Steve Paxton e David Gordon. Em geral, era realizada em 

silencio e cada qual em seu ritmo, apenas começavam juntos. Em outra ocasião, em um 

                                                 
23 RAINER, 1966, apud COPELAND & COHEN, 1998, p.326; 332.  
No original: What makes one kind of movement different from another is not so much variations in 
arrangements of parts of the body as differences in energy investment.  The term “phrase” must be distinguished 
from “phrasing”. A phrase is simply two or more consecutive movements, while phrasing, as noted previously, 
refers to the manner of execution.     
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evento realizado como uma manifestação a Guerra do Vietnã, Rainner que estava com a saúde 

debilitada a apresentou dessa maneira, um corpo fragilizado. Em outra ocasião dançaram nus 

com a bandeira americana na frente do corpo. Há o registro em vídeo de uma versão solo 

produzida pela crítica e teórica Sally Bannes, referência nos estudos em dança e grande 

colaboradora para a difusão, análises e registros desse período que ela nomeia como corpo 

efervescente nas artes. Após, distanciar-se da produção em dança por vinte e cinco anos nos 

quais se envolvera com cinema, Rainer nos anos 90, retorna com a apresentação do Trio A em 

comemoração aos trintas anos passados do Judson Dance Theater e volta a se envolver em 

processos de criação em dança.    

 

Comparada as coreografias pré-fixadas, as estruturas dos trabalhos produzidos neste 

contexto eram mais flexíveis, permeáveis e estavam mais abertas as contingências e ao acaso. 

Muitas das configurações variavam quanto ao tempo de duração, a fluência dos movimentos, 

dentre outras diversas variantes. Se envolver hoje com as descrições que estes coreógrafos 

fazem dessas mudanças, é entender que aquilo que assegura sua continuidade não é a 

repetição de passos, mas sim, dos seus princípios organizativos que continuamente geram 

outros. Sua contínua modificação em consonância com parâmetros muito bem delineados faz 

com essas configurações não se desintegrem. Muito pelo contrário, mantêm o frescor daquilo 

que não se estanca e continua aberto às novas conectividades.  

 

MERCE CUNNINGHAM  

 

Em um artigo sobre a técnica de Merce Cunningham, Gus Salomon24 (1997), 

dançarino da Companhia de Cunningham entre 1965 e 1968, se refere às aulas, aos ensaios e 

declarações de Cunningham que demonstram seu comprometimento e interesse focado nas 

relações entre os elementos da dança, no modo de fazer. Embora muitos reconheçam em 

Cunningham o uso de passos do balé, sua atenção não consiste apenas neste vocabulário, mas 

sim, em uma lógica engajada nas relações, nas novas coordenações que somos capazes de 

estabelecer e nas possibilidades infinitas de conjugações que independem do estilo de dança 

que se usa como material coreográfico. Na sua lógica compositiva, o encadeamento dos 

                                                 
24 SALOMONS JUNIOR, Gus. Move your feet! Merce Cunningham technique. Dance Magazine, 1997. 
Disponível em: <http://findarticles.com/p/articles/mi_m1083/is_11_81/ai_n27432748/>. Acesso em: 20 de Maio 
de 2009. 

 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1083/is_11_81/ai_n27432748/
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passos é uma proposição constantemente investigada, com possibilidades infindáveis no que 

se refere ao vocabulário. Os procedimentos tais como, o sorteio para indicar as direções ou 

ligações das frases coreográficas, bem como, o uso do software Dance Forms, desenvolvido 

pela Credo Interactive como um programa de animação em três dimensões para a composição 

coreográfica, só fizeram expandir as possibilidades combinatórias de Cunningham.  

 

Essas atuais ferramentas desenvolvidas para mídia eletrônica, como também é o caso 

do CD-ROM de William Forsythe: Improvisation Technologies, não são normativos como 

eram os manuais de balé dos séculos anteriores, tal como o sistema de notação Choreography; 

or, The Art of Describing the Dance, publicado em 1700 por Raoul-Auger Feuillet, aluno de 

Pierre Beauchamp, e que rapidamente se espalhou pela Europa. As atuais ferramentas 

parecem mais comprometidas com os princípios organizativos, está previsto o parâmetro da 

autonomia desses sistemas, cada um ao lidar com elas faz as suas conexões possíveis a partir 

destes sistemas de instruções e conceberem configurações distintas. Isto promove conexões 

diferenciadas das frases de movimentos previamente determinadas com todas as relações com 

o tempo e espaço pré-estabelecidos. Pois, o que importa são os princípios organizativos que 

regem as conexões e não uma combinação ou um encadeamento de passos pré-determinados, 

isto é um dos fatores que rompe com a linearidade lógica do balé. Ações como: desenhar com 

o corpo as letras, fazer o reverso de uma sequência coreográfica, fazer um trajeto no chão com 

referencia aos desenhos das linhas das mãos ou inverter os planos dos movimentos, são 

apenas alguns exemplos demonstrados na elaborada metodologia desenvolvida por Forsythe. 

Nestes casos, a forma dos movimentos não está dada, temos ignições, sugestões para 

organização de movimentos que podem configurar em uma multiplicidade de variações.  

 

A tática compositiva em se delimitar princípios organizativos, mas não o passo e a sua 

combinação linear é uma das bases de Cunningham. Solomon (2007) confirma que a técnica 

de Cunningham envolve mais os princípios do que apenas combinações, isto se explicitado 

assim: “Se você fez isto de um jeito”, Merce diz, “deve existir outro jeito”. Essa afirmação é 

oposta ao regimento do balé que prevê uma instrução capaz de garantir uma configuração 

final. Há um grau restrito de aceitabilidade para que os passos de dança sejam realizados. O 

enfoque não é o mecanismo que engendra possíveis formatações, mas sim, uma única 

resultante final estabelecida previamente. Se isto não acontece, a configuração deixa de ser 

aceita como balé e passa então a ser considerada como outra classe, ou um estilo de um 
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coreógrafo especifico, há também uma alta taxa de variação de aceitabilidade entre as 

diversas concepções de balé desenvolvidas ao longo do tempo. 

  

A fim de diferenciar a técnica de Cuninngham do balé, Solomon destaca duas 

diferenças fundamentais, a primeira, se refere à coordenação, pois Cunningham utiliza 

combinações randômicas de partes isoladas do corpo e explora ritmos e velocidades. A 

segunda, diz respeito ao centro de estabilidade do corpo, diferente do balé que adota a coluna 

inteira como um centro fixo, em Cunnigham o centro está na pélvis ou distribuído pelo corpo 

e a coluna fica livre para se mover como qualquer outro membro nas mais variadas direções. 

Dessa maneira os pontos de equilibro são constantemente provocados.  

 

É principalmente, a atitude do dançarino no que diz respeito ao modo de fazer um 

ponto nodal em Cunningham. Apesar do seu aquecimento ter sido desenvolvido com uma 

estrutura similar visando a mobilização das articulações, a prevenção de lesões, a intenção não 

é que ela se torne uma estrutura rígida. A partir do momento em que se esteja aquecido, 

Cunningham diz que não basta repetir, pode-se variar o ritmo ou qualquer outra coisa, é 

necessário pensar sobre o que se está fazendo. O modo como Cunningham articula as 

estruturas rítmicas é também mais uma das suas estratégias compositivas em que se fortalece 

a atenção de dançarinos no instante presente. Pois, os processos de criação e ensaios sem uma 

música estabelecida demandam uma acuidade rítmica, apesar das marcações serem precisas 

será o ritmo interno de cada dançarino, segundo Soloman (2007), responsável por os 

manterem juntos em um estranho uníssono. A indefinição ou a possibilidade de variações em 

um dos fatores de movimento é um dos parâmetros comumente utilizados nas composições 

baseadas em princípios organizativos.     

 

Cunningham (1997) atesta que não está interessado em estilo e complementa:   

 

Há muitos movimentos que são comuns em qualquer estilo, porque todos nós temos duas pernas, dois 

braços e uma cabeça, que se movem como se movem, mas a variedade dentro disso é infinita. Eu estou 

comprometido em como fazer alguma coisa. E tento levar isto tão longe quanto posso. 25 

                                                 
25 CUNNINGHAM apud SOLOMAN, 2007. No original: I'm not really concerned with style," Merce declares, 
as we chat at the back of the studio after a company class he's taught. "There are so many movements that are 
common to any style, because we all have two legs, two arms, and a head, and they move the way they move, but 
the variety within that is endless. I'm concerned with how to do something. And I try to push it as far as I can.     
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Assim, os passos não são fundamentais na sua dança, mas sim, os princípios que os 

organizam e as atitudes de cada dançarino, bem como, a interdependência entre todos os 

demais elementos - música, cenário, figurino – que em geral, apenas no ensaio final ou na 

apresentação são colocados juntos. Mais uma das estratégias que demanda dos dançarinos por 

um fortalecimento da atenção no presente, visto que, muitas vezes, as relações entre os 

elementos compositivos apenas se estabelecem durante as apresentações e não a priori.   

 

Ainda neste artigo, Soloman (1997) se refere que, mesmo quando Cunningham ainda 

dançava, ele preferia explicar um movimento a mostrá-lo dançando. Cunningham diz que ao 

explicar o movimento, os estudantes precisam pensar sobre ele diferentemente. Compara a 

diferença entre se dizer: - faça um arabesque, em que os dançarinos irão fazer algo familiar, 

ou no caso, em que o coreografo instrui para que levantem a perna atrás. Isto será 

experienciado de um jeito novo e com diversas variações.    

 

Segundo Solomon (1997), “a clareza da imaginação de Cunningham permitiu a ele 

descrever os movimentos verbalmente por isto agora, mesmo sentado em um banco, ele 

mostra suas intenções com a clareza de um cristal.”26 Essa especialidade de Cunningham 

podemos considerá-la não como um atributo inato, sempre difícil de ser mensurado, mas 

certamente, é decorrente da sua prática com os outros, das suas reflexões sobre composição e 

da congruência das suas relações. Independentemente de conflitos conceituais, dos vícios de 

linguagem da dança, o artigo de Soloman (1997) reforça com Cunningham a hipótese da 

dança ter se deslocado de uma imitação de passos prontos para um comprometimento com os 

princípios organizativos de movimento, e ainda a reflexão sobre o papel da linguagem, essa 

metodologia de incitar o que ainda não está codificado é crucial nessa mudança de paradigma 

na dança.  

 

As metodologias em dança baseadas em não estipular um modelo, incitar que os 

dançarinos desenvolvam seus próprios padrões de movimento, gerando modelos, prontos a 

serem questionados é ressaltado no trabalho de vários coreógrafos da dança contemporânea. 

Ao deixarem de ser um modelo prototípico de como esperam que os outros se movam, 
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buscam outras estratégias, e uma delas como descrevemos está relacionada a descrição verbal 

de princípios organizativos. Ao observarmos o aprendizado de movimentos em dança 

podemos notar como este é sempre acompanhado por uma vasta quantidade de expressões 

metonímicas e metafóricas que, por sua vez, estão imbricadas a própria história da dança. 

Esse linguajar está relacionado às histórias que vão se estabelecendo em nichos específicos, e 

a coerência de cada configuração de dança também está baseada na continuidade e na 

recursividade dos relacionamentos entre seus participantes.     

 

 

Inter-relações: Judson Dance Theatre Merce Cunningham Contato 

Improvisação    

 

 

No contexto do Judson Dance Theatre, a noção de tarefa, o movimento pedestre, o 

corpo não espetacular, os movimentos ordinários, dentre outros preceitos foram amplamente 

testados e marcaram o rompimento com várias noções de composição em dança que eram 

válidas até então. Muitos dançarinos que formaram o Judson Dance Theatre dançavam na 

Companhia de Cunningham (Steve Paxton, Yvonne Rainer, Deborah Hay, William Davis, 

Judith Dunn, Valda Setterfield e outros). E outros tiverem proximidade com o pensamento 

Cage-Cunningham através das oficinas de Robert Dunn que desencadearam as apresentações 

na Judson Churchill no início dos anos 60. Inaugurou-se aí um novo paradigma da dança que 

vinha se estabelecendo não se comprometia mais com uma normatividade absoluta e universal 

que fazia com que a dança fosse de pronto reconhecida. A dança pode não ter passos, nem 

bailarinos, nem movimentos, mas ter uma lógica organizativa no tempo e espaço e, estar em 

um contexto que faz com que ela possa ser reconhecida enquanto dança. O encadeamento de 

passos seguindo uma música não deixou de ser investigado, contudo esses modos se 

abasteceram de novas relações, desde a interdependência como ocorre com Cunningham até a 

mais precisa e meticulosa contagem rítmica como acontece com a companhia belga Rosas, 

dirigida por Anne Terese De Keersmaeker.  

 

Nesta nova ordem, o foco não é o resultado do trabalho, mas sim, as investigações. No 

processo de criação, as questões são testadas e assim são estabelecidas as configurações 

decorrentes das proposições geradas pelo processo. Ao longo das apresentações os princípios 

organizativos não se estancam e continuam a gerar modificações nas configurações. Isto se 
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difere daquelas configurações de dança que são totalmente previsíveis em um padrão 

idealizado. É provável que em diferentes períodos históricos esses dois modelos tenham 

convivido e muitas experiências tenham desaparecido por uma hegemonia do aceitável em 

cada época e lugar. Todavia, notarmos na dança as mudanças dos últimos sessenta anos é 

reconhecer as contingências do corpo em movimento e sua capacidade de desdobrar 

permanentemente novos princípios organizativos.    

 

O livro Sharing the dance - Contact Improvisation and American Culture escrito pela 

antropóloga e dançarina Cynthia Novack27 é resultado do seu doutorado em antropologia na 

Columbia University. O chefe do departamento, Alexander Alland foi um incentivador da 

pesquisa, pois além do seu interesse em artes, já havia participado de um workshop de 

Contato Improvisação ministrado por Steve Paxton. O livro como consta nos agradecimentos 

foi extremamente compartilhado com importantes pesquisadores de dança e com os criadores 

envolvidos no contexto dos coletivos Judson Dance Theatre e do Grand Union.  

 

Ao contextualizar o surgimento do Contato Improvisação com os movimentos sociais 

nos Estados Unidos na década de 60 e 70, Novack propõe um dialogo entre as danças que 

conviviam na época de modo a ressaltar suas peculiaridades. Não se trata de traçar uma 

simples genealogia, mas sim, mostrar parâmetros que convergiam nas formas de dança 

daquele período, pós II Guerra Mundial. Assim, neste livro temos importantes considerações 

sobre Merce Cunningham, John Cage, Anna Halprin, Eric Hawkins, dentre outros, situando 

parte das conversações da época.  

 

Novack cita uma palestra de Yvonne Rainer em 1984, na qual ela menciona alguns 

temas de Marcel Duchamp e John Cage que faziam parte daquele círculo no qual ela, Steve 

Paxton, Trisha Brown, Lucinda Childs, Debora Hay, dentre outros estavam envolvidos. O 

movimento Cage-Duchamp, segundo Rainer envolvia duas correntes políticas derivadas do 

zen e de uma atitude “antigenius” e “antimasterpiece”. Faziam parte dessa perspectiva, temas 

do cotidiano, o papel do acaso e da indeterminação, e a aceitação de qualquer material como 

possível para arte. No Grand Union foi desenvolvido o Continuous Project Altered Daily 

                                                 

27 NOVACK, Cynthia. Sharing the dance - Contact Improvisation and American Culture. Wisconsin: The 
Universisty of Wisconsin Press, 1990. 
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(1970), uma peça que incorporava o processo de ensaio como parte da performance, como 

cita Novack. (1990, p.55-58) 

 

Dentre outras razões é aqui relevante situar esse panorama para diferenciar o 

entendimento de tarefa com a qual Merce Cunningham estava trabalhando e o modo como ela 

se desenvolveu no trabalho desses coreógrafos, Paxton, Rainer e Brown. Pois, desse contexto 

emerge uma prática de dança que anteriormente não poderia ser tomada como dança, este fato 

é ressaltado na bibliografia do assunto e em diversas entrevistas com os participantes. Em 

uma delas, Cunningham afirma que durante muitos anos seus trabalhos não eram apresentados 

de modo regular nos teatros centrais de Nova York, isto por sua vez, gerou uma série de 

viagens que permitiam uma convivência mais próxima entre os integrantes dos trabalhos. 

Desse modo partilhavam ideias que muitas vezes na metodologia de ensaio de Cunningham 

não eram claramente expostas, pois ele se interessava em testar a autonomia dos dançarinos 

na solução de questões que eram derivadas da própria falta de explicitação destas. Este 

procedimento está baseado nos parâmetros de indeterminação, acaso e autonomia 

desenvolvidos em seus procedimentos coreográficos.   

 

Burt (2006) faz uma revisão da literatura produzida sobre este período e destaca 

importantes paralelos entre os coreógrafos, narrando inclusive à relevância dessa convivência 

e traçando as relações entre alguns trabalhos. Ao situar historicamente as questões com as 

quais cada coreógrafo estava engajado, Burt ressalta a contingência dessas diversas 

metodologias e das configurações que cada coreógrafo foi estabelecendo nas suas práticas. 

Ainda coloca em conversação e avalia algumas visões propostas pelos críticos de dança, bem 

como, por muitos destes coreógrafos que escreviam sobre seus trabalhos. Isto facilita redimir 

julgamentos apressados em busca de originalidade e aguça o olhar para o fato de que as 

proposições são sempre situadas e reguladas por uma rede de conversações nas quais estamos 

envolvidos.  

 

Walkaround Time de Cunningham e The Mind is a Muscle de Yvonne Rainer, ambos 

com estréia em 1968, lidavam com a questão da espontaneidade, de movimentos ordinários, 

tal como foi traçado o paralelo pela crítica na época. Mas, as resultantes desses procedimentos 

eram distintas entre as obras, pois Cunningham não estava investigando o movimento 

pedestre, o movimento ordinário, tal como se dava no trabalho de Rainer. Walkaround Time 

era uma homenagem a Duchamp, Jasper Johns recriou sua célebre obra Large Glass para o 
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cenário de Cunningham e o intervalo era uma referência ao filme Entr’acte de René Clair que 

aparecia no balé Relâche (1924). (BURT, 2006, p.27)  

 

Apesar de Cunningham ter rompido como uma série de hierarquias em relação ao balé 

e a dança moderna, a distinção entre coreógrafo e dançarinos era mantida. De certo modo esse 

rompimento com a hierarquia entre as relações coreógrafo-dancarino era testada no Judson 

Dance Theatre, e em seguida no Contato Improvisação que se espalhou muito próxima ao 

entendimento de uma dança social como nos mostra Novack (1990). Todavia isto não se faz 

sem conflitos, na biografia de Yvonne Rainer (2006), Feeling are Facts - a life, temos noção 

da problemática através de uma série de correspondência nas quais a autonomia e a liderança 

são questionadas. Ainda as descrições de Novack sobre o Contato Improvisação mostram 

como o surgimento da revista Contact Quartly em 1976, estava relacionado a uma regulação 

ou no mínimo a promover o debate sobre os limites daquilo que poderia ser considerado 

Contato Improvisação. Apesar de Steve Paxton resistir ao papel de guru, muitas vezes suas 

intervenções foram enfáticas para que os princípios organizativos iniciais do Contato 

pudessem ser mantidos. Abordagens metafísicas, misticismos, conteúdos dramáticos e 

emocionais foram criticados por Paxton em suas primeiras cartas no Contact Quartly. Paxton 

estava interessado na realidade do momento, nas relações com a força da gravidade, com o 

peso. “Pessoalmente, eu nunca vi nada que fosse anormal, parafísico ou extrasensorial. 

Pessoalmente, eu penso que nós subestimamos a extensão do “real.” (tradução minha. 

PAXTON apud NOVACK, 1990, p.82).28  

 

 

Cunningham e Contato  

 

 

A Laban analista do movimento, Tara McClellan interpretou o contato improvisação 

como uma antítese do estilo de movimento da técnica de Cunningham.  

 

Para ela, Cunningham enfatiza espaço e tempo com várias partes do corpo se movendo 

simultaneamente em direções diferentes e o dançarino foca para fora. Enquanto no Contato 

                                                 

28 No original: Personally, I’ve never seen anything occur which was abnormal, para-physical, or extra 
sensory. Personally I think we underestimate the extent of the “real”. 
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Improvisação, o peso e o fluxo são enfatizados, o corpo em geral se move de um modo 

segmentado, sucessivo e o foco do dançarino é interno (NOVACK, 1990, p.137).  

 

Atualmente, essas noções de oposição entre interno e externo é passível de um vasto 

questionamento, é impossível dançar Cunningham ou Contato com um foco apenas interno ou 

externo. Há sim, uma qualidade de atenção que, na recursividade da prática possibilita lidar 

com a correlação entre o interno e o externo. Em relação à simultaneidade de partes do corpo 

se movendo em diferentes direções de Cunningham e, a ênfase no peso e fluxo de movimento 

no Contato, são princípios organizativos que nos possibilita interagir com os parâmetros 

estabelecidos para a organização de movimentos em ambas as técnicas. E no caso do Contato, 

umas das premissas para sua popularidade mundial é justamente o fato dele ter surgido como 

um princípio organizativo e não como uma técnica baseada em um vocabulário estruturado 

previamente. Após sua permanência, sua continuidade em se modificar, um repertório de 

movimentos passou a ser reconhecível, mas isto não se dava por uma repetição de uma forma 

pré-fixada, mas sim, pelos princípios geradores destas. Novack (1990) se refere que as Jams 

de CI eram gravadas e analisar os padrões de movimento que emergiam das improvisações 

passou a ser um procedimento comum entre os dançarinos. Embora o valor da movimentação 

estivesse embasado na integração do corpo como um todo e não em critérios estéticos, certos 

padrões de movimento se tornaram regulares e passaram a ser reconhecidos como sendo 

típicos do Contato. A depender do modo de se relacionar com estes, ele poderão ser 

assumidos como encadeamentos de passos de dança ou princípios organizativos. Acontece 

que se alguns movimentos do CI passam a ser pré-fixados perdem a integridade enquanto CI e 

se transformam em outro sistema, pois a identidade do CI se faz em um fluir que se estabelece 

pelas relações com os princípios organizativos que o constituem.   
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5 TEORIA COGNITIVA DA METÁFORA 

 

 

5.1 Metáforas constitutivas para dramaturgias de movimento 

 

O problema dos modelos conceituais sobre linguagem  

 

Olhar para modos de composição coreográfica e tentar descrevê-los em busca de 

padrões recorrentes é como uma tarefa de tradução, nunca será tal qual o original, é uma ação 

que ocorre em outro domínio de atividades. Os programas, sinopses, críticas, análises e 

debates após as apresentações constituem diferentes possibilidades de relacionamentos com as 

obras de dança. Ler antes ou depois da apresentação um programa de dança é estabelecer 

diferentes conectividades com a obra. Também, quando a apresentação de um trabalho é 

seguida por uma análise feita por outra pessoa, o linguajar do outro, provavelmente, 

desencadeará novas relações para refletir sobre questões que antes não nos tenha ocorrido. 

Essas conversações, em geral, podem ser excelentes, tonificam nossas experiências, 

modificam os rumos e multiplicam as questões.   

 

Os processos de criação, as narrativas sobre estes, as diferentes versões e descrições 

das obras são tão fascinantes quanto à experiência de ver e dançar um trabalho. As situações 

em composições coreográficas em que se estabelecem relações entre coreógrafo e dançarinos 

se aproximam em alguns casos, das questões envoltas nas discussões sobre tradução e sobre 

modelos de comunicação e seus conflitos conceituais. Ao se relacionar com o pensamento 

coreográfico proposto por outro está implícito um entendimento acerca de modelos de 

comunicação e a depender deste, conflitos entre fidelidade versus liberdade poderá ser abolido 

ou maximizado.    

 

Por isto, ao abordamos modelos teóricos de comunicação poderemos reconhecer 

também na dança a implicação de certos conflitos conceituais que decorrem de um modelo 

predominante de comunicação que ainda é persistente, nos mais diversos domínios, inclusive 

na dança.  
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O linguista americano Michel Reddy, em um artigo inaugural sobre a relevância das 

metáforas no nosso modelo de comunicação, discute a maneira pela qual este modelo está 

embasada naquilo que ele denominou como metáfora do tubo ou metáfora do conduite 

(REDDY, 1979). Para sobrepor este modelo, o autor lança a proposta de uma alternativa 

denominada como Diagrama dos fabricantes de utensílios.  

 

É importante discutir o modelo da metáfora do tubo, pois, segundo Reddy (1979), ele 

influencia nosso pensamento. São diversos os exemplos nos quais é demonstrado como 

ficamos emudecidos se tentarmos discutir sobre linguagem abdicando da metáfora do tubo. A 

partir de diversos exemplos dessa metáfora, Reddy destaca quatro categorias nas quais elas se 

aplicam:  

 

1  a linguagem funciona como um tubo transferindo mensagens corporeamente 

de uma pessoa à outra;  

2 escrevendo e falando, as pessoas inserem seus pensamentos ou sentimentos em 

palavras;  

3 as palavras cumprem essa transferência empacotando os pensamentos e 

sentimentos e os veiculando a outros;  

4 ouvindo ou lendo, as pessoas extraem de novo pensamentos e sentimentos das 

palavras. (REDDY, 1979, p. 06) 

 

É interessante notar como esse quadro conceitual é marcante nas conversações sobre 

arte, e, especificamente em dança. No caso da dança, generalizando, os jornalistas, público e 

outros se interessam pelo assunto do espetáculo, pelo tema, àquilo que o espetáculo quer 

passar. Ao explicar que o assunto investigado são questões relativas a própria dança, ao 

movimento, a dinâmica, as estruturas compositivas, as relações entre música e dança, e outros 

fatores relacionados a composição coreográfica, alguns ainda insistem na pergunta, - qual é 

mesmo o tema? Também, em debates realizados após as apresentações é comum que alguém 

da plateia seja capaz de relatar uma história com começo, meio e fim, provida de estados 

psicológicos, mesmo que estes não tenham identificação alguma com a configuração 

apresentada. Enfim, ainda reina um desconhecimento sobre a possibilidade da dança estar 

desvinculada a pretensa narrativa dos libretos. Há mais de meio século, o coreógrafo Merce 

Cunningham questiona a necessidade da dança precisar ter um tema além que a própria dança.  
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Podemos ver que o modelo de comunicação como sendo uma metáfora do tubo está 

ainda impregnado nas conversas e expectativas relacionadas também a dança. Ainda temos 

um público interessado em uma mensagem contida no trabalho de dança e, anseiam por 

desempacotar os pensamentos e as emoções que chegam através dos gestos dos dançarinos. 

Se fosse aqui o propósito identificar essas metáforas, seria interessante fazer um levantamento 

de expressões recorrentes em dança que corroboram com esse modelo de comunicação. Mas, 

isto seria outra pesquisa.  

 

No segundo modelo, inventado por Reddy, os seres estão separados em quatro mundos 

distintos e um não conhece o mundo do outro, (um exemplo de “subjetividade radical”). Cada 

um desses ambientes é composto por um elemento diverso, tal como, pedra, madeira, mangue 

e água. Eles podem se comunicar apenas por uma roda central com um eixo que interliga 

esses mundos isolados, e através dele é enviado um papel contendo impressões rascunhadas. 

Ao ter acesso às instruções deste instrumento, cada habitante começa a trabalhar para tentar 

construir o que pode a partir das instruções, bem como, aquilo que lhe parece ter uma função 

no seu mundo. Ao citar esse exemplo, Reddy mostra que é possível concebermos tal 

paradigma e até mesmo termos consciência de algumas consequências da metáfora do tubo 

que influenciam nosso pensamento, porém sermos conhecedores disto não vai alterar a 

situação. Sempre voltaremos nossas conversações ao padrão anteriormente estabelecido, pois 

“a lógica do modelo conceitual corre como fios em muitas direções através do tecido sintático 

e semântico dos nossos hábitos de fala.” (REDDY, 1979, p. 11)  

 

Este artigo é constantemente citado nas discussões sobre metáfora, o linguista 

cognitivo norte-americano George Lakoff (1995) presta homenagem a Reddy, por ter 

vislumbrado a enormidade de sistemas de metáforas conceptuais envolvidas no modo como 

conceituamos a comunicação através das metáforas. Ainda reforça a noção explicitada por 

Reddy, que as metáforas fazem parte do nosso pensamento e são utilizadas para fundamentar 

nossas experiências cotidianas.  

 

Considerar a história de relações entre os participantes, as validações em dança como 

processos situados e contingentes são noções que emergem a partir de referenciais teóricos em 

que determinismos há muito estabelecidos são questionados.  Por isso, identificar e rever 

alguns mitos que perpassam e perpetuam noções deterministas em dança é uma das questões 

dessa pesquisa. Essas identificações incitam limpar os ares para novos reconhecimentos e 
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descrições no que tange a composição coreográfica, todavia, como advertiu Reddy, atentar a 

estes fenômenos não faz com que sejamos imunes a eles.  

 

Ações corporais e metáforas primárias  

 

Segundo Lakoff (1995, p.202) as teorias clássicas da linguagem desde Aristóteles, 

consideram as metáforas como sendo um assunto exclusivo da linguagem poética, que não diz 

respeito à linguagem cotidiana ordinária e nem mesmo ao pensamento. A metáfora era 

definida como uma expressão poética linguística em que uma ou mais palavras de um 

conceito eram usados fora do seu significado convencional para expressar um conceito 

“similar”. Para Lakoff essa teoria foi tomada por tantos séculos como verdadeira que muitas 

pessoas não se deram conta de que ela era apenas uma teoria.   

 

Desde a publicação, em 1979, do livro Metáforas da Vida Cotidiana de Lakoff & 

Johnson muitos aspectos da Teoria Conceptual da Metáfora vem sendo ampliados pelos 

próprios autores e por diversos outros pesquisadores, tais como Fauconnier & Turner (2003; 

2008); Gibbs (2006), Kövecses (2007). Em uma abordagem analítica, eles decompuseram 

diversas expressões metafóricas com a premissa de que as metáforas são mapeamentos entre 

domínios (cross-domain mappings) que incluem essencialmente nossas experiências 

corporificadas. Assim, as metáforas fazem parte da nossa vida cotidiana, constituem nosso 

pensamento, e elas estão tão presentes na linguagem ordinária quanto na poética. Aquela lei 

herdada da linguagem clássica que resumia a metáfora como uma figura de linguagem ou um 

recurso estilístico, perde seu status e se torna necessário explicar como as metáforas baseiam-

se em nossos esquemas imagéticos. Os esquemas imagéticos segundo Gibbs (2006) são 

propriedades permanentes de experiências incorporadas, as metáforas assim, são decorrentes 

das nossas experiências corporais cotidianas. A partir delas, formamos as noções de 

CONTAINER, CAMINHO, FORÇAS, BALANÇO, as orientações como CIMA-BAIXO, 

FRENTE-TRÁS, PARTE-TODO, CENTRO- PERIFERIA e outras. Por isso, os 

representantes da Teoria Cognitiva da Metáfora defendem um realismo corporificado.  

 

 Metáforas conceptuais requerem um realismo corporificado. Não se pode ignorá-las 
precisam ser estudadas cuidadosamente e devemos saber quando a metáfora é útil 
para pensar, quando é crucial e quando é enganosa. As metáforas conceptuais podem 
ser os três. (LAKOFF, 1999, p. 73)   
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As metáforas conceptuais derivam das metáforas primárias que são incorporadas de 

três modos:  

Através das experiências corporais no mundo, que são “pareadas” com as experiências 

sensório-motoras com experiências subjetivas;  

A lógica do domínio fonte emerge de estruturas inferenciais do sistema sensório- 

motor;     

É instanciada neuralmente no “balanço” das associações sinápticas com as conexões 

neurais.  

 

Em artigos recentes, principalmente com o suporte da Teoria Neural da Metáfora29, 

concebida pelo grupo formado por Lakoff e Feldman em 1988 na Universidade da Califórnia 

em Berkeley, Lakoff considera que essa hierarquização na qual as metáforas conceptuais 

derivam das primárias não ocorre através de processos lineares. Esse sequenciamento neural 

acontece em paralelo, os neurônios formam grupos neurais nos quais, um ou mais neurônios 

de um grupo neural pode estar ativado em outros grupos simultaneamente. A teoria dos 

grupos neurais tem demonstrado que há uma correlação entre a ativação dos mesmos grupos 

neurais quando fazemos um movimento ou quando pensamos, lembramos ou sonhamos que 

fazemos o movimento. Segundo Lakoff, agora temos evidências consideráveis de que a 

linguagem ativa áreas motoras e perceptuais correspondentes. (Por exemplo, Ele chutou a 

bola ativa a área do pé no córtex motor primário.) E isto irá suprir uma série de 

questionamentos acerca dos processamentos envolvidos nas metáforas conceptuais.  

 

Atualmente, cada vez mais, essa linha de pesquisa se dedica ao estudo das metáforas 

de maneira situada levando em consideração as diferenças culturais, realizando estudos 

comparativos, bem como, dando relevância às emoções e as interações. 

 

Vale dizer que o entrelaçamento entre linguagem, corporalidade e cognição, uma das 

principais relevâncias da Teoria Cognitiva da Metáfora, vem sendo abordada desde o início 

da Biologia do Conhecer com Maturana e Varela. Ao partir da biologia, considerando a 

modulação entre linguagem e as disposições corporais, que são o que instancia o emocionar, 

                                                 

29 LAKOFF, 2008. The Neural Theory of Metaphor. In: GIBSS, Raymond W. Jr. The Cambridge Handbook 
of Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 17-38.  
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Maturana aborda a correlação entre a corporalidade e o nosso linguajar em tudo aquilo que 

fazemos como seres humanos.  

 

O que parece interessante com a Teoria Cognitiva da Metáfora é uma disposição para 

decompor analiticamente aspectos que possam elucidar o modo como a linguagem está 

imbricada nos nossos processos cognitivos e culturais. Assim, podemos trazer à tona nossos 

modos de agir e refletir sobre a possibilidade de mudá-los, ou minimamente reconhecê-los e, 

ao descrevê-los, torná-los fatos novos. Principalmente, potencializar o surgimento de outras 

tantas metáforas complexas condizentes com modos de viver mais solidários e bem 

humorados.  

 

São vários os procedimentos em dança que podem ser ressaltados com esses 

referenciais teóricos, seja: através daquilo que os coreógrafos dizem que fazem, no próprio 

modo como articulam os movimentos nos processos de aprendizagem e ensaios e na 

formulação de um vocabulário coreográfico. Não é a toa que tantas metáforas na dança 

surgem como mesclas de termos entre os domínios linguísticos nos quais estamos envolvidos.   

 

Composição coreográfica e metáforas complexas 

 

A ação corporal caracteriza-se sempre por ser a projeção externa de um impulso 

inerente para o movimento, seja ele funcional ou expressivo. Há infinitas ações: correr, torcer, 

pular, engatinhar, saltitar, etc. (RENGEL, 2003, p. 23). Aproximar as ações corporais e as 

metáforas primárias poderá ser um modo de estabelecer elos entre experiências corporificadas 

que são a base para as metáforas primárias e as relações destas para a instauração das 

metáforas complexas. Segundo Lakoff (1999) as metáforas complexas fazem parte do nosso 

cotidiano e são construídas a partir das metáforas primárias, dos modelos culturais, crenças 

populares e dos conhecimentos amplamente aceitos em uma cultura. Ou seja, tudo isso prevê 

a nossa história de relações recursivas com o meio e com os outros, e não como algo que 

possa estar à parte.   

 

Olhar para a composição coreográfica fazendo uma analogia entre metáforas 

primárias e metáforas complexas, poderá com as devidas cautelas anti-reducionismos resultar 

em conversas instigantes.  
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É notável que vários procedimentos coreográficos que tiverem emergência como 

princípios organizativos de movimentos estejam alinhados com os estudos somáticos. Assim, 

muitas destas pesquisas se dedicam a experimentações relacionadas ao desenvolvimento 

sensório-motor do nosso primeiro ano de vida, rolar, engatinhar, ficar de pé, voltar ao chão, 

são exercícios básicos do Contato Improvisação, bem como, de outros métodos de dança 

contemporânea. Estas práticas formam a base para se restabelecer a intimidade com o chão, 

com o peso, a força da gravidade e, a partir delas, a movimentação se torna mais complexa, 

resultando em saltos, quedas, fluxos de movimentos que vão se constituindo na regularidade 

dessas experiências. Assim, movimentos complexos que não estavam anteriormente previstos, 

resultam em novos mapeamentos que são estabelecidos pelo corpo interagindo com a 

agilidade nas transferências de peso, na percepção do outro e do espaço, dentre outros. Enfim, 

dançar é uma atividade complexa que pressupõe uma coordenação que extrapola as ações 

corporais básicas, e ao invés de escamotear o processo de aprendizagem como a dança fez por 

muito tempo, a dança contemporânea colocou os processos de aprendizagem em discussão. 

Nas últimas décadas temos o prazer de interagir com os processos de criação, de acompanhar 

o surgimento dessas metáforas complexas, pois, a fórmula de seguir um conteúdo 

programático chamado espetáculo de dança, já não é mais o único paradigma dominante.  

 

Seria interessante a criação de um banco de dados de movimentos, no qual 

pudéssemos acessar, por exemplo, as ações corporais: distinguir padrões diversos de 

caminhadas, rolamentos, corridas, saltos, giros, etc. Ver tais relações construídas nas frases de 

movimentos, utilizando as combinações exponenciais dessas ações. Ainda poderia ser 

disponibilizado um tipo de comando capaz de distinguir os movimentos pelos fatores de 

movimentos, podendo agrupá-los por cada um deles, a fluência, demonstrando movimentos 

livres ou controlados, pelo tempo, acelerado, desacelerado, dentre outros critérios que 

pudessem interessar aos pesquisadores verificar. Isto poderia ser feito tanto em comparação 

ao trabalho de um mesmo coreógrafo ou entre vários. Claro que, ao assistir dança, sendo 

pesquisadores de dança fazemos estas e outras milhares de conexões. Mas uma base de dados 

desse tipo poderia ser interessante, embora o desenvolvimento para sua implantação já 

constituísse por si só um vasto campo de pesquisa.   

 

Na Linguística essa é uma ferramenta acessível conhecida como Linguística de 

Corpus e é amplamente utilizada na Teoria Cognitiva da Metáfora. O seu banco de dados é 

formado por uma variedade de fontes, tais como: oral, jornais, revistas, livros e os 
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pesquisadores podem selecionar as fontes mais convenientes para suas pesquisas de modo a 

encontrarem exemplos situados e contingentes.  

 

O projeto TKB no Departamento de Linguística na Universidade Nova de Lisboa, 

coordenado pela pesquisadora Carla Fernandes, PHD em Linguística, está desenvolvendo 

ferramentas para novos modelos de documentação em dança contemporânea. Em Maio de 

2010 será realizado um Simpósio Mundial para discutir as abordagens sobre o assunto que 

tem como parceiros os coreógrafos Rui Horta de Portugal e Emio Greco da Itália. 
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6 ONTOLOGIAS TRANSCENDENTES E ONTOLOGIAS 

CONSTITUTIVAS 

 

Humberto Maturana (2006, p. 31) apresenta o Diagrama Ontológico como uma 

descrição das duas abordagens correntes no entendimento da cognição.  

 

n a  lin gu age m

em o cio n a r

(a  ex ist ên cia  p reced e
a  d ist in ção )

Ob jet iv id ad e (Ob je t iv id ad e)

Um a r ealid ad e
Un iv er s o

Ob s erv ad o r
Ob s e rv a r

p r ax i s d o  v i v e r
s u ce d e r  d o  v iv e r

e xp e r iê n c ia

re fo rm u lar
??

e xp l ic ar
(a  ex ist ên c ia  s e  co n st it u i

n a  d ist in ção )

Mu it as r ea lid ad es
Mu lt ive r sa

Dom ín io  d a s On to lo gia s Tr an s cen d en tes           Dom ín io  d a s On t o lo gia s  Co n s tit u t iva s  
 

Figura 2: Diagrama Ontológico 
Fonte: MATURANA, 2006, p. 31 
 

Nele, indica o “domínio das ontologias constitutivas” como distinta do “domínio das 

ontologias transcendentes”, uma vez que, no primeiro, o que se observa e do que se fala é 

constituído pelos seres que conhecem e falam, historicamente, em suas interações em 

contexto. No “domínio das ontologias constitutivas”, a emoção e o amor, entendido como 

aceitação do outro, são constitutivos do conhecer e dos acordos e consensos continuamente 

efetivados na linguagem. No “domínio das ontologias transcendentes”, pressupõe-se a 

existência de um universo independente do observador, externo, prévio e igual para todos os 

seres vivos. Neste caso, nas indagações científicas ou filosóficas cabe desvelar este universo. 

Se apenas uma realidade é válida em prol de uma “ordem universal”, os outros domínios de 

realidades são negados e, assim, o outro é negado, pois há um saber com um acesso 

privilegiado a realidade. Para explicitar o que está em jogo em um e outro modo de 
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compreender a cognição, Maturana distingue a objetividade sem parênteses, típica do 

caminho explicativo das ontologias transcendentes, na qual o observador não está presente na 

observação, e a objetividade entre parênteses, aquela na qual o observador é parte constitutiva 

da observação.  

 

No caminho explicativo da objetividade entre parênteses nossa corporalidade é 
nossa possibilidade, porque é nossa biologia. [...] É interessante que, no final das 
contas, haja diferenças fisiológicas entre seguir um caminho explicativo ou outro: as 
atitudes da pessoa mudam em suas relações, e sua fisiologia também muda junto 
(MATURANA, 2006, p. 41).  

 

Assumir a biologia na pergunta pelo observador “abre um espaço de convivência 

fundado no compreender a natureza biológica, no entender que não podemos distinguir entre 

ilusão e percepção.” (idem, p. 39). Este convite feito por Maturana para mudarmos nosso 

modo de ver está relacionado às suas experiências com estudos da visão, da percepção e do 

sistema nervoso. Em especial, com o célebre experimento da visão da salamandra, que gerou 

o artigo, O que o olho da rã diz ao cérebro da rã, uma das referências inaugurais das ciências 

cognitivas na década de 60, realizado primeiramente enquanto trabalhava com o 

neurofisiologista e ciberneticista americano Warren McCulloch no MIT. 

 

A partir deste e de outros experimentos, Maturana indica que o sistema nervoso 

funciona com correlações internas, portanto o modo tradicional de ver a cognição como a 

indicação de algo externo tem que ser questionada, pois ela não se sustenta. Ele narra a 

situação em que estamos em um trem e, no momento em que, o outro trem ao lado, começa a 

se mover, temos a sensação corporal que estamos partindo também. Precisamos olhar e fazer 

referência ao ambiente, as circunstâncias distintas daquela experiência de partir que tivemos 

anteriormente, para daí sim, podermos saber que a sensação de partir fora uma ilusão. Esta 

reflexão se faz em um momento seguinte ao da experiência, “não podermos distinguir entre 

ilusão e percepção na experiência é uma condição constitutiva dos seres vivos.” (idem, p. 26).  

 

Essa é a diferença que Maturana considera entre mentira e erro. Ao mentir sabia que o 

que dizia não era válido, ao me equivocar tinha todos os motivos para achar que o que dizia 

era válido. “Nos não podemos distinguir na experiência, entre verdade e erro. O erro é um 

comentário a posteriori sobre uma experiência que se vive como válida. Se não a viveu como 

válida, é uma mentira.” (idem, p. 27).  
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Compreendermos nossas bases biológicas, questionarmos a representação, bem como, 

a possibilidade de uma realidade transcendente e independente do observador é fluir no 

Domínio das Ontologias Constitutivas. A organização em dança se dá pelas inter-relações 

que se estabelecem no corpo, tempo, espaço, constituindo uma unidade que se mantêm em um 

fluir de mudanças estruturais que ocorrem nos sistemas em um meio que também está sempre 

mudando. Ver, fazer, falar sobre dança implica em trazer à tona diversos domínios de 

realidades. E são nas nossas histórias recursivas de interações assumindo o entrelaçamento 

entre emoção e linguagem que poderemos efetivamente nos desvencilhar do pressuposto de 

uma única realidade independente do observador.  
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7 CONCLUSÕES   

 

 

Nesta pesquisa foi proposta a possibilidade de estabelecer a distinção entre dois modos 

de composição coreográfica. As configurações arquitetadas na lógica dos encadeamentos de 

passos de dança pré-fixados e, a outra, que se estabelece pela instauração de princípios 

organizativos. Ambos os modos compositivos têm condições de continuidade diferenciadas e, 

portanto, deveriam ter metodologias de análise, de estudo e processos de criação específicos. 

Reconhecer essa singularidade facilita para que possamos nos relacionar com as 

configurações e processos de dança atentos aos pressupostos que estão sendo considerados em 

cada sistema de dança específico.  

E, isto sim, é partilhar um modo de viver em que as perguntas são sem fim ...   

 

 

As perguntas úteis30 

 

Nasreddin Hodja tinha um filho que, curioso por natureza, um dia lhe perguntou:  

- Como acontece de a madeira flutuar sobre a água em vez de afundar como uma 

pedra?  

Nasreddin refletiu profundamente antes de responder, muito sincero:  

- Meu filho, disso eu nada sei.  

- E como os peixes fazem para respirar sob a água?  

- Não tenho a menor idéia – respondeu Nasreddin, depois de outra longa reflexão.  

- E as marés? A que são devidas? O que acontece para que a maré avance e recue?  

- Não sei, meu filho. 

- Pelo menos, papai, não o perturba que eu lhe faça todas essas perguntas?  

- Mas, não absolutamente, vejamos! Se não fizesse perguntas, jamais aprenderia algo!   

 

 

                                                 
30 CARRIÉRE, Jean-Claude. Contos Filosóficos do Mundo Inteiro. São Paulo: Ediouro, 2008.  
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