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Resumo: As pesquisas antropológicas em dança têm evidenciado, nos últimos 
anos, o lugar de importância do corpo em movimento como peça chave no 
desenvolvimento metodológico da disciplina (Aschieri, 2011; Citro, 2012). O 
trabalho de campo e a etnografia, nestes casos, envolvendo o engajamento 
corporal do pesquisador, condiciona a produção de conhecimento sobre as 
danças estudadas a um processo de profundo e verdadeiro aprendizado, 
permitindo através do contato com uma nova gramática corporal, que as 
questões formuladas possam partir de um outro lugar. Contrariando a máxima 
de que é preciso "parar pra pensar", esta comunicação pretende discutir as 
contribuições que um “corpo-testemunha” (Buckland, 2013), que não apenas 
observa, registra e analisa, mas que ao se mover, se modifica e modifica o 
entorno, pode conferir às pesquisas em dança, sejam artísticas e/ou 
acadêmicas. 
palavras-chave: dança, movimento, trabalho de campo, etnografia, "corpo-
testemunha". 
Resumen : La investigación antropológica de la danza ha demostrado en los 
últimos años, la importancia del cuerpo en movimiento, como una pieza clave en 
el desarrollo metodológico de la disciplina (Aschieri, 2011; Citro , 2012). El trabajo 
de campo y la etnografía en estos casos, implicando el compromiso corporal de 
los investigadores, promueve condiciones de producción de conocimiento sobre 
las danzas estudiadas a través de un proceso de aprendizaje profundo; lo que 
permite un contacto con una nueva gramática corporal, dando cabida a que las 
preguntas planteadas pueden partir desde otro lugar. Contrariamente a la 
máxima de que es necesario "parar para pensar", en esta comunicación se 
analizan las contribuciones de un "cuerpo testimonio" (Buckland, 2013), que no 
solamente observa, registra y analiza; sino que además cuando se mueve, 



cambia y modifica el entorno. Esto puede contribuir a la investigación de la 
danza, en contextos artísticos y/o académico. 
 
Palabras clave: danza, movimiento, trabajo de campo, etnografía, "cuerpo 
testimonio". 
 
Das tensões entre o dançar e o pensar 

 

Em "Dialogue sur la gravité" (Actes Sud, 2000), Ushio Amagatsu, dançarino e 

coreógrafo japonês, fundador da companhia Shankai Juku, dá início a sua 

reflexão sobre a relação entre corpo e espaço, a partir de uma discussão 

etimológica da palavra Dança, que na maioria das línguas - danse, danzón, 

dance, etc - , teria por origem e significado a noção de tensão.   
 

Dans la plupart des autres langues européennes, le mot présente de fort similitudes, à 

commencer par le son an qui leur est commun. Etymologiquement, on peut remonter au mot 

sanscrit: tan. En grec, il y a le mot teíveiv, em latin teneo, lesquels reinvoient également à l´idée 

de “tendre”, de “tension”. La tension a un lien profond avec cette forme d´expression qu´est la 

danse. Toutes les danses folkloriques, les ballets classique aussi bien que la danse moderne, 

trouvent le principe de leur expression dans une tension physique. (Amagatsu, 2000:13) 
  

Rudolf von Laban, um dos maiores teóricos da dança moderna e expressionista 

alemã, por sua vez, em seu sistema de análise de movimento, atribuíra 

centralidade à categoria de antrieb, traduzido por propulsão, impulso, ímpeto, ou 

ainda, como mais difundido, por esforço. O que, segundo Kestemberg (1977), é 

sinônimo de tension que, em inglês, também significa expansão e força 

eletromotriz. 

 
Esforço é a pulsão das atitudes internas que ativam o movimento, imprimindo-lhe variadas e 

expressivas qualidades. Esforço é o ritmo dinâmico do movimento do agente. A partir de uma 

atitude interna do agente para com os fatores de movimento e de sua maneira de responder ao 

mundo, desenvolve-se o esforço que comunica a qualidade expressiva do movimento. Atitude, 

esforço e movimento não se dão necessariamente em sucessão, ao contrário, ocorrem 

simultaneamente. Esforço é tanto intelectual, emocional, quanto físico. O movimento pode ser 

descrito em termos de qualidade de esforço. Há uma relação intrínseca e específica entre esforço 

e forma que se manifesta no movimento. (Rengel, 2003:60) 
    



Neste artigo, pretendo discutir as contribuições que trabalhos vinculados a uma 

antropologia da dança, que parte do pressuposto de que o engajamento corporal 

do pesquisador é condição para sua realização, podem trazer aos estudos 

antropológicos da, sobre, através e a partir da dança, ao possibilitar ao 

dançarino-pesquisador ser atravessado por tais tensões, esforços e forças 

motrizes. 

Isso não significa dizer, que aquelas investigações que prescindem deste dito 

engajamento não tenham o seu lugar no cenário da produção de conhecimento, 

dentre os estudos e pesquisas em dança. O crescente interesse das diversas 

áreas do conhecimento pela dança, e mesmo de uma antropologia que não 

dança, tem desvelado uma série de nuances e perspectivas sobre ela, que só 

enriquecem nossos entendimentos e asseguram o quanto "a dança é boa pra 

pensar". 

O que é preciso destacar, no entanto, é que em meio a um processo de 

legitimação e institucionalização da dança como área de conhecimento - 

representado pelo crescente surgimento de cursos universitários de licenciatura 

e bacharelado em dança, no Brasil, nos últimos dez anos, além da difusão de 

políticas públicas de cultura para dança, com a publicação de editais de pesquisa 

e criação artística - o lugar e a importância do mover-pensar, precisa ser 

afirmado. De modo que dançarinos-pesquisadores não precisem considerar de 

forma apartada, o dançar e o pensar, muitas vezes refletido no impasse de que 

"se danço, não penso" ou "se penso, não danço". É tempo de contrariar a 

máxima de que é preciso "parar, pra pensar". Sem esquecer que  "a dança 

também é boa pra dançar". 

 

O lugar do corpo no fazer antropológico 

 

A história da antropologia ganhou novas cores e traços quando passou a ser 

escrita com os corpos dos antropólogos. A busca contundente pela qualidade do 

“estar lá” (Geertz, 2005) implicava, perante uma antropologia de gabinete que se 

praticava nos primórdios da disciplina, uma mudança radical nos procedimentos 

metodológicos até então postos em prática por este fazer científico, que se 

constituía no final do século XIX e início do século XX, ainda a partir dos relatos 

de viajantes, cronistas, missionários. 



O trabalho de campo, empreendido pelo próprio pesquisador, a partir desse 

momento, colocava o antropólogo em relação direta com diferentes línguas, 

práticas, relações, valores, crenças, hábitos e concepções culturais que 

permitiam com que desenvolvesse, agora sim, "uma experiência educativa 

completa" (Geertz, 2001:43). 

Ir a campo, produzir etnografia da dança, também significava uma premissa 

metodológica, já que a dança em questão geralmente encontrava-se ausente da 

literatura histórica, da época (Buckland, 2013). 

Foi assim que, no contexto da antropologia britânica, Radcliffe-Brown, em 1922, 

pesquisou a dança dos andamaneses. Que, em 1927, através de Franz Boas, a 

antropologia cultural norte-americana conheceu a dança dos índios da costa 

noroeste americana. Que, em 1928, Evans Pritchard, dedicou-se às danças dos 

azande e que o estudo fotográfico Bali Character e o filme Learning to dance, 

realizado entre 1936-1939, pelo casal Margareth Mead e Gregory Bateson, sobre 

a dança balinesa, nos informaram sobre um ethos balinês (Gonçalves & Osório, 

2012). 

Contudo, se é certo que as estranhezas suscitadas pelo encontro de culturas 

começa nos "limites da pele" (Geertz, 2001:74), caberia perguntar, afinal de 

contas, quando foi e por que motivo, o fazer antropológico deixou de contar com 

um intenso engajamento e aprendizado corporal do pesquisador, no 

desenvolvimento de suas pesquisas de campo? 

É fato já bastante conhecido, como afirma Le Breton (2011), que o divórcio do 

corpo tem lugar de destaque na história da cultura ocidental quando dá-se a 

cisão entre a cultura erudita e as culturas populares. 

 
O apagamento ritualizado do corpo, tão típico da modernidade, encontra aí suas fontes. 

Desvalorizado no âmbito das camadas sociais mais privilegiadas do século XVI e XVII, o corpo 

permanece em seu lugar central, pivô do enraizamento do homem no tecido do mundo, para as 

camadas populares. Duas visões do corpo se polarizam então, uma que o deprecia, distancia e 

acarreta sua caracterização enquanto, de certa forma, diferente do homem que ele encarna; 

trata-se então de ter um corpo; e a outra, que mantém a identidade de substância entre o homem 

e seu corpo: trata-se de ser um corpo. (Le Breton, 2011:94) 

 

De acordo com Citro (2012), o que de fato teria havido, no caso da antropologia, 

é que algumas iniciativas teriam apagado o corpo de seus registros, intimidadas 



por uma herança cartesiana dualista, que levou a conceber o corpo e os sentidos 

como um obstáculo à razão. 

A supremacia que o sentido da visão teria obtido diante dos demais sentidos, na 

busca por uma suposta neutralidade científica necessária à produção do 

conhecimento, também teria tido consequências significativas neste processo, 

uma vez que os demais sentidos terminaram sendo considerados menos 

eficazes na construção do conhecimento. 

O desafio que representa o exercício da descrição densa daquilo que se 

experimenta no corpo, com o corpo e através do corpo também parece figurar 

como um obstáculo relevante na efetivação de um tipo de antropologia da dança 

que considera o corpo em movimento. 

Afinal, como dar conta do que escapa, do que é efêmero, do que está em 

constante estado de transformação? Como diria Blacking, o problema 
 

é dispersar o nevoeiro das palavras que escondem as realidades da dança sem negar o valor 

das palavras que revelam a verdadeira natureza da dança; desmistificar atitudes de dança sem 

destruir o mistério da dança; e desenvolver um estudo científico da dança que não esteja 

separado do objeto de investigação, nem se torne um fim em si mesmo. (Blacking, 2013:78) 

    

Se podemos afirmar, "que la antropología de la danza es una de las 

subdisciplinas antropológicas que más tempranamente demonstró, desde su 

misma práctica, que el conocimiento es una actividad inevitablemente 

corporizada" (Citro, 2012:61), o fato é que esta íntima relação entre prática e 

pesquisa em dança ficou restrita a algumas primeiras e fundantes iniciativas, 

para ser retomada só mais recentemente, seja enquanto prática, seja enquanto 

discussão teórica acerca de um modo de fazer antropologia (Acselrad, 2013; 

Beaudet, 2013; Buckland, 2013;  Daniel, 2010; Camargo, 2002, 2010; Hanh, 

2007; Sklar, 2001). 

Nos anos sessenta, Gertrude Kurath, recomendava a dupla formação em dança 

e antropologia, para aqueles que desejavam realizar estudos etnológicos em 

dança. De certa forma, na década de trinta, a conciliação destas duas 

abordagens já se esboçava no campo artístico, através do interesse quase 

antropológico difundido entre dançarinos e coreógrafos, expoentes da dança 

moderna norte-americana, como Ted Shaw, Ruth Saint Dennis e Martha Graham, 



pelas danças tradicionais, étnicas e religiosas, o que os teria inspirado no 

desenvolvimento de suas criações artísticas (Citro, 2012).     

Nas décadas seguintes, no entanto, esse estreitamento vai tornar-se cada vez 

mais rarefeito, devido ao processo de institucionalização da disciplina, tal como 

afirma Adrianne Kaeppler que, nos anos setenta, reconhecia por detrás da 

atuação da maioria das antropólogas da dança1, um passado de dançarinas que 

tinham plena capacidade para a análise do movimento, mas que em suas 

publicações, muitas vezes, deixavam-na em segundo plano. De acordo com 

Jackson (2010), 

 
siempre existe el riesgo, en antropolgía, de tratar a las personas que estudiamos como objetos, 

como simples medios para avanzar en nuestros objetivos académicos. Existe un sesgo 

discursivo similar en nestras actitudes tradicionales hacia nuestros proprios cuerpos: la division 

cartesiana entre sujeto y objeto también tiende a assimilar el cuerpo a la misma categoría 

ontológica que los objetos de la ciencia física. (Jackson, 2010:65) 

 

Sendo assim, caberia perguntar: haveria outro ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma antropologia da dança, que não fosse o corpo? Quais 

os limites e possibilidade que uma antropologia da dança dissociada de uma 

antropologia do corpo em movimento do pesquisador, pode nos colocar? Quais 

as contribuições que o engajamento corporal do pesquisador-dançarino pode 

conferir à produção de conhecimento sobre as danças estudadas por ele? Se o 

que está em jogo é um processo de aprendizado, através do contato com uma 

nova gramática corporal, quê consequências pode ter o fato de que as questões 

formuladas partam de um outro lugar, isto é, do corpo em movimento? 

 

O corpo em movimento como ponto de partida 

 

Se levamos em consideração a fenomenologia da percepção, enunciada por 

Merleau-Ponty, não haveria outro ponto de partida para estas formulações, que 

o corpo. Em primeiro lugar, porque a experiência perceptiva, segundo o autor, é 

                                                        
1 Segundo Citro (2012), o fato de que a maioria dos trabalhos de antropologia da dança foram 

escritos por mulheres, que se propuseram dançar essas danças, nos leva à questão não 
somente da complementaridade entre o pensar e o dançar, mas de por quê justamente as 
mulheres têm insistido tanto em escrever e dançar. 

 



uma experiência corporal, mas também porque a experiência corporal é criadora 

de sentidos e interpretações, sempre incompletos e provisórios, e não menos 

legítimos por conta disso.   

O ato da percepção encontra-se diretamente ligado ao da sensação. Então, se  

esta não pode ser compreendida como um estado ou uma qualidade, a serviço 

da consciência na tarefa de apreender um objeto, tal como nos lembra Nóbrega 

(2008), aquela não pode ser compreendida, com base na tradição do 

pensamento objetivo, que aponta para uma relação causa-consequência ou 

estímulo-resposta, numa perspectiva linear. "Na concepção fenomenológica da 

percepção, a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz pelo corpo, tratando-

se de uma expressão criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo" 

(Nóbrega, 2008: 142). 

A percepção estaria mais intimamente relacionada a uma atitude corpórea do 

que, necessariamente, a representações. 

De acordo com esta perspectiva, não há possibilidade de uma existência 

desencarnada. De um pensamento privado de corpo. De uma lógica ausente de 

sentidos. O corpo fenomenológico é um corpo poroso, sensível e reativo ao 

mundo e aos outros corpos no mundo. Assim como, aos processos históricos, 

políticos, estéticos, afetivos, cinesiológicos que o envolvem e o permeiam, 

igualmente. "Não há mais essências acima de nós, objetos positivos, oferecidos 

a um olho espiritual. Há, porém, uma essência sob nós, nervura comum do 

significante e do significado, aderência e reversibilidade de um a outro (Merleau-

Ponty, 1964/1992:117 apud Nóbrega, 2008:142). 

A armadilha dicotômica da oposição analítica entre a parte e o todo, o corpo e o 

meio, o eu e o outro, o indivíduo e a sociedade, o sujeito e o objeto já era 

apontada, pela fenomenologia da percepção, em A estrutura do comportamento, 

primeira obra do autor, de 1942, quando ali eram discutidas as funções aferente 

e eferente no sistema nervoso. O pensamento objetivo "considera que o sistema 

sensorial é formado por fibras aferentes que conduzem o estímulo da periferia 

para o sistema nervoso central. A partir daí, as fibras eferentes se encarregam 

de processar as informações e efetuar uma resposta" (Nóbrega, 2008: 144). O 

sistema aferente receberia o estímulo e o eferente executaria a resposta. Ora, a 

contribuição de Merleau-Ponty foi justamente apontar o caráter circular, 

complementar, dinâmico entre estes dois sistemas. 



Abrindo espaço, portanto, para uma compreensão do corpo em movimento. 

Porque assim como não há um equipamento mental apartado do corpo, 

responsável por uma consciência transcendental, não há sentidos que se 

destinem objetivamente à função de transmitir informações. O que há, quando 

nos movimentamos, é "uma circularidade entre os acontecimentos do meio 

ambiente e os acontecimentos no próprio corpo, ocorrendo aprendizagem, ou 

seja, uma nova interpretação desses acontecimentos" (Nóbrega, 2008: 146). A 

percepção seria, portanto, indissociavelmente, sensória e motora. O ganho aqui 

para nossa discussão é que: move-se o sujeito, move-se o objeto, movem-se 

mutuamente, co-movem-se. 

 

Os paradoxos do movimento 

 

A abordagem fenomenológica, embora bastante difundida entre os estudos de 

corpo e dança, nas últimas décadas, no entanto, enfrenta até hoje alguns 

obstáculos, cujas bases muito antigas, encontram-se fundadas na maneira como 

o movimento foi considerado do ponto de vista da tradição filosófica ocidental. 

Os paradoxos de Zenon, filósofo pré-socrático, nascido por volta de 495 a.C, em 

Eléa, discípulo de Parmênides, são um bom exemplo disso. Neles, o movimento 

foi problematizado sendo, geralmente, associado ao risco da ilusão. 

Ao longo da vida, Zenon enunciou dezenas de paradoxos. Para compreendê-

los, no entanto, é necessário compreender as concepções de tempo e espaço 

de duas das principais escolas filosóficas da época (Ross, 2001). Segundo 

Pitágoras, o tempo e o espaço eram dimensões constituídas de partes 

indivisíveis. Um segmento de reta, por exemplo, seria um conjunto de pontos. Já 

para Anaxágoras, a matéria teria a propriedade de se dividir infinitamente, o que 

significa que o universo era contínuo e o contínuo não poderia ser constituído de 

partes separadas umas das outras. O conceito de partes indivisíveis seria 

análogo a um punhado de areia, sem ligação e sem consistência, ou seja, sem 

continuidade. A divisibilidade emergiria aí como fator de ligação. 

Mas Zenon não via nestas concepções, uma conformidade com a realidade. Daí, 

seus paradoxos. Se partimos do princípio de que há numa grandeza finita a 

possibilidade infinita de pontos, isso quer dizer que para realizar um movimento 

de ir, de um ponto a outro no espaço, é necessário percorrer uma infinidade de 



pontos, o que tornaria o movimento impossível, porque infinitamente divisível. 

Neste caso, a flecha nunca chegaria ao seu destino. Este argumento aparece 

demonstrado no paradoxo da dicotomia. 

 
Si un segment de droite est infiniment divisible, alors le mouvement est impossible, car pour 

parcourir ce segment, il faut d´abord en atteindre le point milieu, il faut d´abord parcourir le temps 

de la distance. Avant de parcourir le quart de la distance, il faut le parcourir le huitième et ainsi 

de suite à l´infini. Il s´ensuit que le mouvement ne peut jamais commencer (Ross, 2001: B-37). 
 

Já no paradoxo da flecha, partindo do princípio de que tempo e espaço são 

constituídos de elementos indivisíveis, Zenon chega à conclusão de que, se a 

cada instante a flecha se encontra numa posição fixa e isolada, isso significa que 

ela jamais se move. 

 
Si le temps est fait d´instants indivisible, alors une flèche un mouvement est toujours arrêtée, car 

a tout instant la flèche est en une position donnée et ocupe un espace égal à elle-même. Puisque 

cela est vrai en tout instant, il s´ensuit que la flèche ne se déplace jamais, parce qu´un corps qui 

ocupe toujours le même espace ne se déplace pas (Ross, 2001: B-39). 

 

Se, no primeiro paradoxo, Zenon demonstra que a divisibilidade infinita, 

imaginada pela escola de Anaxágoras engendra um absurdo, cogitando um tipo 

de deslocamento que torna-se cada vez menor à medida em que se desenvolve, 

no segundo, a concepção de Pitágoras envolve uma contradição, pois como é 

que uma flecha poderia percorrer uma distância ocupando sempre o mesmo 

lugar, a não ser que fosse outra flecha, a cada instante, em outro lugar? Ambos 

os paradoxos levam à conclusão de que o movimento é fruto de uma ilusão. 

 

Toda essa discussão nos interessa, pelo seu caráter paradoxal mas, sobretudo, 

potencial do movimento. Se o ato de dançar envolve uma consciência dilatada 

acerca do que se move, aonde, quando e por que, também implica um estar fora 

de si, em desequilíbrio permanente, através de uma espécie de consciência 

inconsciente (Gil, 2002). O corpo que dança, portanto, é paradoxal. Encontra-se, 

precisamente, situado no tempo e no espaço, ao passo que projeta-se para além 

de si mesmo, refletindo-se por intenção. No entanto, isso não significa que o 



movimento seja uma ilusão. Ou ainda, que a ilusão não se caracterize também 

por ser movimento: de imagens, sensações, sentidos, impressões. 

  

O filósofo português José Gil (2002), em Movimento Total - o corpo e a dança, 

afirma que o corpo se confunde com o espaço onde ele se move, porque não 

está separado dele, mas imbricado nele. Espaço interior e exterior sendo 

coextensivos. Portanto, o bailarino não se move no espaço, mas cria o espaço, 

movimentando-se. 
 

Outros aspectos paradoxais do espaço do corpo manifestam-se claramente nos movimentos do 

bailarino: a ausência de limites internos enquanto, visto do exterior, é um espaço finito; o fato da 

sua dimensão primeira ser a profundidade, (...) de tal modo que misturando-se com o espaço 

objetivo, é suscetível de se dilatar, de se encolher, de se torcer, de se dispersar, de se abrir em 

folheados ou de se reunir num ponto único. (...) Todo o movimento do corpo ou saído do corpo 

transporta-o sem entraves através do espaço; nenhum obstáculo material, objeto ou parede, 

impede o seu trajeto que não termina em ponto real algum do espaço. (...) Há um infinito próprio 

do gesto dançado que só o espaço do corpo pode engendrar. (...) Os movimentos do espaço do 

corpo não se detêm na fronteira do corpo próprio (Gil , 2002:53). 

 

O que, talvez, esteja em jogo aqui, seja a possibilidade de considerar outras 

temporalidades, espacialidades e corporalidades, fundada numa perspectiva 

não-linear e individualizante, que se permita reversível e irreversível, sincrônica 

e diacrônica, configurada por formas e atravessada por forças. 

 
Em busca do corpo perdido ou da emergência de um corpo-testemunho - 
"danço, logo existo" 
 
Formular questões a partir do corpo em movimento tem sido uma das principais 

buscas dos projetos de pesquisa e criação, coordenados por mim nos últimos 

anos. Esse tipo de iniciativa tem inspiração na tentativa de levar realmente a 

sério a disposição de experimentar outras maneiras de mover o corpo e vivenciar 

a dança, resultantes de um singular encontro entre corpos e danças. 

A legitimação da presença física, do pesquisador no campo, como testemunha ocular deve, 

agora, incluir o "corpo-testemunha" do pesquisador, lembrando e representando as sensações 

corpóreas, num esforço para superar dualidades cartesianas de análise e de comunicação. (...) 

A força da etnografia, com todas as suas imperfeições, está em lançar luz sobre e obter uma 



compreensão das experiências compartilhadas que são, ao mesmo tempo, raramente, 

consensuais, sendo, antes, conflituosas, negociadas, emergentes (Buckland, 2013: 150). 

 
Partindo da premissa de que o conhecer não se resume a uma experiência 

intelectual (Le Breton, 2011), através do projeto Dança de Fronteira2, buscamos 

potencializar a experiência corporal dos dançarinos-pesquisadores envolvidos 

no processo de pesquisa e criação, através de trabalho de campo compartilhado, 

oficinas de dança com brincadores ligados às danças por nós estudadas e 

laboratórios de criação, em sala de ensaio. 

Uma chave para o entendimento das danças em questão revelou-se para nós, a 

partir da investigação de princípios de movimentos. Nosso entendimento de 

princípio diverge da ideia mais recorrente que costuma se relacionar com as 

noções de início, origem, começo, fonte do movimento. Um princípio de 

movimento pode ser um elemento constitutivo, determinante, emblemático. Mas 

também pode ser uma característica geral, abrangente. Um princípio pode vir a 

orientar uma forma, uma conduta, uma movimentação. 

Por princípios de movimento, compreendemos as forças motrizes capazes de 

colocar o corpo em movimento no tempo e no espaço. Ou como propõe Ligiéro 

(201, pág. 111), “força que provoca ação, qualidade implícita do que se move e 

de quem se move”.   

 

Um princípio de movimento pode ser aquilo que Manfred Clynes (1977 apud 

Blacking, 2013) denominou de “formas essênticas”, ou seja, consequências da 

ação física de dançar, que transcendem fronteiras culturais (Blacking, 2013). 

 
Identificamos princípios de movimento a partir de sua recorrência no campo de 

pesquisa. Embora as danças do cavalo-marinho, do frevo, do caboclinho e do 

maracatu de baque virado por nós estudadas possuam formas, passos e 

estruturas coreográficas visivelmente marcantes, podemos também encontrar 

                                                        
2 O projeto de pesquisa e criação Dança de Fronteira desenvolveu-se entre 2013 e 2014, em 

Recife/ PE, com os seguintes integrantes: Adelmo do Vale, Hayala César, Juan Isaza, Marcela 
Rabelo, Raíssa Fonseca e Maria Acselrad. Contou com a colaboração de Gabriela Santana, 
Aguinaldo Silva, Maurício Soares, Alexandro dos Santos, Luciano Amorim, Caio Lima, 
Fernanda Capibaribe, Diogo Condé e com o apoio da Proext/Universidade Federal de 
Pernambuco e do Fundo de Incentivo à Cultura - Funcultura. 



uma enorme variação de estilos, apropriações, combinações, arranjos que 

divergem de acordo com os sentidos, valores, domínios, contextos e relações 

com elas estabelecidas. 

 

Nossa curiosidade sobre as forças motrizes, em detrimento de uma preocupação 

formal com o movimento, teve origem na observação de que dentre essas 

danças tradicionais, era inegável a presença de uma variedade enorme de 

modos de dançar. 

 

Isso pode ser compreendido à luz do conceito de dissemetria, formulado por 

Beaudet (2013), que ao chamar atenção para a semelhança relativa presente no 

modo com que homens e mulheres waiãpi dançam no ritual da Yawalunã, 

identifica na realização de um mesmo passo, uma desigualdade irregular na 

transferência do peso, que chama atenção para o fluxo do movimento, mais do 

que para os padrões e formas criados. 

 

Quando entramos em contato com nossos universos de pesquisa, todo um 

conjunto de referências também se encontra ali em jogo. Por isso, a própria 

escolha das danças que pesquisamos e dos princípios nelas identificados diz 

muito sobre nós. Mas, evidentemente, não apenas sobre nós. Fala de um 

encontro. O que vem enfatizar o quanto um processo de construção de 

conhecimento se caracteriza por uma zona de fronteira, no qual a comunicação 

se dá sempre de forma dialógica. 
 

Ao substituir a objetivação da dança como estrutura pelas sensações da dança como processo, 

muitos etnógrafos da dança abstêm-se agora das analogias linguísticas, desenvolvidas na 

década de 1960 e 1970, em favor das narrativas em primeira mão, que utilizam seu próprio corpo 

como ferramenta pra documentar e investigar a dança (Buckland, 2013: 149) 

 

A partir desse momento, compartilhamos aqui depoimentos das dançarinas-

pesquisadoras, em primeira pessoa, acerca de nossos campos de pesquisa e 

nossas experiências corporais, atravessadas pelos quatro princípios de 

movimento ou forças motrizes identificadas. 

 



De acordo com Raíssa Fonseca, por exemplo, o princípio da explosão contribui 

para o entendimento da dança do cavalo-marinho da seguinte maneira: 

 
Duas características que permeiam toda a brincadeira e que compõem o princípio da explosão, 

neste caso, são a violência e a sexualidade. Durante toda a noite, o riso é construído com 

brincadeiras relacionadas à sexualidade, sempre de maneira marcada pela força e virilidade. No 

corpo, a explosão 

aparece com maior intensidade na parte inferior do corpo, com as variações das pisadas, usadas 

também para se deslocar, o que também pode ser observado pela suspensão das pernas. 

 

Já de acordo com Maria Acselrad, na dança do caboclinho, o principio de 

movimento da oposição ajuda a compreender que: 

 
Para entender esta experiência de dança é preciso entender o conceito de manobra. As 

manobras organizam-se conforme a alternância de gêneros musicais, como: guerra, perré, baião 

e macumba. Sua composição leva em consideração, o deslocamento sagital - direção frente e 

trás - de duas fileiras ou cordões, formadas por homens, mulheres e crianças que avançam, 

recuam, cruzam-se, descruzam-se, saltam, volteiam, ao som das preacas que atiram pro alto e 

pra baixo, pra fora e pra dentro, pra frente e pra trás, onde a atitude de ataque e defesa é 

visivelmente expressa. Me pareceu que é justamente na fronteira entre um grupo e outro, um 

cordão e outro, um dançarino e outro, e deste consigo próprio que se constitui o sentido de ser 

desta dança. 
 

No frevo, dança pesquisada por Hayala César, o princípio de movimento em 

evidência foi o da expansão. 

 
Dentre os passos de frevo que observo conter o princípio da expansão, encontram-se: o abre-

alas, o rojão, as tramelas e o chutando de frente. No corpo, as extremidades flexionam seus 

pontos de conexão, joelhos e cotovelos, a coluna muitas vezes arqueia-se à frente e há uma 

expansão para as laterais. Abre-se o plexo solar. Tensão e impulso no centro de gravidade. As 

extremidades se presentificam. No espaço e contexto social, da manifestação, intuo que esse 

princípio, esteja dentro de um espaço, que denomino de salvaguarda da cinesfera. Este espaço 

se contextualiza nas disputas por visibilidade, territorialidade e credibilidade, o que ocorre entre 

grupos e organizações do frevo, para afirmar a legitimidade de sua prática. Na relação corpo-

espaço percebo que durante a folia carnavalesca, brincantes e foliões, estão acostumados a 

construir com o corpo verdadeiras armaduras, para driblar e minimizar o espaço comprimido que 

nos resta, dentro da multidão. 
 



Por fim, sobre o maracatu de baque virado, Marcela Rabelo observou que o 

princípio da vibração é um dos elementos que contribui para o entendimento da 

dança, da seguinte maneira: 

 
Entendo que o vibrar é constituinte da mesma, não apenas em termos de movimento, mas no 

contexto da religiosidade que a envolve. Também penso que a altivez, no sentido de elevação e 

de nobreza, se coloca como um ponto para refletir, como o movimento pode ser estimulado por 

um mundo imaginado/construído, remontando a um passado da coroação dos Reis Congo e ao 

mundo em si, relacionando o movimento feito no próprio ato da coroação, que é representada 

nos dias atuais, ao caráter de resistência ali presente. 

 

Partindo da premissa, desenvolvida por Sklar (apud Buckland, 2013: 149) de que 

o movimento “combina a experiência sentida corporalmente com a organização 

daquela experiência baseada, culturalmente, em padrões cognitivos”, o corpo do 

pesquisador assume aqui um papel privilegiado pelo fato de que as formas de 

se mover também são formas de pensar. Experimentar princípios de movimento 

no corpo das dançarinas-pesquisadoras proporcionava uma experiência 

ampliada acerca do entendimento das danças pesquisadas, potencializando a 

experiência de 

“corpo-testemunha” (Buckland, 2013), anteriormente mencionada, em que as 

sensações corpóreas vivenciadas promovem uma empatia cinética que 

enriquece a análise. 
 

Assim como as palavras tem nos ajudado aqui a “repensar os movimentos” corporais das danças, 

estes últimos podem ajudar-nos também a “mover os pensamentos” em nosso, às vezes, 

demasiado quieto e disciplinado meio acadêmico, isto é, que os corpos em movimento das 

performances possam 

constituir-se algum dia tanto em um método de investigação, como em um meio de comunicação, 

complementar à palavra escrita, em nossos estudos em ciências sociais e humanas (Citro, 2012: 

63). 

 

Este projeto nos permitiu perceber que as fronteiras entre corpos, danças e 

culturas representam limites físicos ou simbólicos que se redefinem 

continuamente, posto que assim como separam, ligam de diferentes modos, 

diferentes grupos humanos e que os princípios de movimento ou forças motrizes 



que atravessam os corpos em movimento abastecem de sentido e qualidade 

suas danças, sempre de fronteira, isto é, resultante de um encontro. 

Sobre as contribuições que advém desse tipo de engajamento corporal do 

pesquisador-dançarino, poderíamos enumerar algumas. Em primeiro lugar, dar 

corpo a questões antes vistas apenas de forma ilustrativa, porém não reflexiva. 

Ou seja, o potencial teórico que emerge das questões formuladas a partir do 

corpo em movimento, pode revelar toda uma dimensão antes não explorada por 

análises que, geralmente, submetem o corpo à mente, o lugar onde a razão se 

expressa, o palco onde ela dança. Em segundo, dar voz à perspectivas analíticas 

que caracterizam miradas de fronteira, no caso, entre a dança e a antropologia. 

Num mundo cada vez mais especializado, dar espaço para reflexões nascidas 

das margens, das brechas, das zonas interdisciplinares pode oxigenar a 

produção acadêmica, assim como os contextos de produção artística. Por fim, 

dar movimento, impulsionar a emergência - no sentido de urgência, também - de 

uma antropologia da dança, que não negligencie o corpo, nem supervalorize a 

mente. E, nem o seu contrário. 

 
Pensamiento sin cuerpo, no es. Cuerpo sin mente, tampoco. Mente en cuerpo y cuerpo en mente. 

Así de dualista. Usarlo como se quiera. Si el dualismo se usa: para abrir, para desmontar, para 

desalambrar, para volver a armar, para buscar. Entonces sirve. Décir solo que dualismo no, que 

dualismo malo, que dualismo sólo cierra, niega, ocluye. No dice nada. No deja pensarlo, 

cuestionarlo, desarmarlo, desmontarlo, volver a armar como sirva. Ambos, cuerpo y mente, son 

vida. No hay vida sin cuerpo, no hay vida se no podemos pensarla. (Mora, 2013: 216) 
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