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Resumo:  
O propósito deste trabalho é discutir algumas possibilidades de experiência artística com o corpo. O 
corpo sempre foi um meio e um objeto de expressão artística, e muitos trabalhos costumam explorar 
sobretudo o aspecto visual, ilustrativo ou simbólico do corpo humano. O presente trabalho trata do 
corpo do artista como a obra a ser fruída, em que as representações artísticas propõem questionar os 
limites da própria linguagem na linguagem corporal. Em vez de explorar articulações entre os 
sentidos sociais e culturais atribuídos ao corpo, o trabalho pretende pensar o corpo em termos pré-
linguísticos, mais próximos de uma experiência sensorial anterior ao conceito, nos termos do sentido 
originário da palavra grega aisthesis. Entretanto, a proposta inclui pensar o corpo pela racionalidade, 
pois a relação com o mundo é mediada por códigos lingüísticos, mas a ideia é investigar formas não 
habituais de se pensar na (e pela) corporeidade. Nesse sentido, o corpo e suas relações consigo e 
com o meio, é tomado como objeto de investigação. A discussão está fundamentada em experiências 
de performances no espaço urbano, através da exploração de um gênero de dança conhecido como 
Contato Improvisação e com estudo da Técnica Alexander como ferramenta somática de 
aprimoramento e conhecimento de si, bem como sua colaboração com a reflexão sobre o fenômeno 
da percepção e do comportamento humano. 
 (Palavras-chave: performance, percepção, observador, agente, relação) 

 

Resumen:  
El propósito de este trabajo es discutir algunas posibilidades de experiencia artística con el cuerpo. El 
cuerpo siempre fue un medio y un objeto de expresión artística, y muchos trabajos a menudo 
exploran el aspecto visual, ilustrativo o simbólico del cuerpo humano. Este trabajo trata del cuerpo del 
artista como obra a ser fruída, donde las representaciones artísticas proponen cuestionar los límites 
de la propia lenguaje en el lenguaje corporal. En lugar de explorar articulaciones entre los significados 
sociales y culturales atribuidos al cuerpo, el trabajo pretende pensar el cuerpo en términos pre-
lingüísticos, más cercano a una experiencia sensorial anterior al concepto, en términos del sentido 
original de la palabra griega aisthesis. No obstante, la propuesta incluye pensar el cuerpo por la 
racionalidad, ya que la relación con el mundo es mediada por códigos lingüísticos, pero la idea es 
investigar maneras no habituales de se pensar en la (y por la) corporeidad. En este sentido, el cuerpo 
y su relación consigo mismo y con el medio ambiente, es tomado como objeto de investigación. La 
discusión se basa en experiencias de performances en el espacio urbano, mediante la exploración de 
un género de danza conocido como Contacto Improvisación y con el estudio de la Técnica Alexander 
como herramienta somática para el perfeccionamiento y el conocimiento de si mismo, así como su 
colaboración con la reflexión sobre el fenómeno de la percepción y del comportamiento humano. 

  (Palabras clave: performance, percepción, observador, agente, relación) 
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Introdução 

 

 O intuito deste trabalho é refletir sobre o corpo como modo de manifestação e 

produção artística, tanto pela intenção deliberada de criar e expor arte, quanto pelo 

reconhecimento do caráter artístico de certas práticas cotidianas, porém 

diferenciadas do contexto automatizado, mecânico. A arte do corpo, nos termos 

empregados neste trabalho, está na re-significação de seu uso que amplia as 

possibilidades de relação consigo e com outros corpos, os coletivos e os virtuais3.  

 A modalidade de dança contemporânea denominada Contato Improvisação 

manifesta tal potencialidade estética, como estrutura de performance, mas também 

como prática de pesquisa do movimento, da arte de descobrir dinâmicas com a 

plasticidade do corpo. Essa dança requer uma atenção sensorial constante do 

bailarino diante do desafio da comunicação física, sensorial e perceptiva. 

 Portanto, a arte considerada aqui é, ao mesmo tempo, a arte institucional e 

não institucional, feita no contexto urbano, social e privado. O Contato Improvisação 

condiciona tal ambivalência, por ter nascido como uma proposta de performance 

para depois se transformar em prática cotidiana, e que de certa forma preserva-se 

certas características da performance artística.      

  A prática do Contato Improvisação está fundamentada na ampliação da 

consciência corporal, o que colabora para a performance e para estudos do corpo 

como a proposta da reeducação psicofísica da Técnica Alexander.  

 A discussão se desenvolve em dois momentos, no primeiro exploro os 

sentidos do corpo como objeto artístico, e da corporeidade como limite e 

possibilidade de apreensão do mundo. No segundo momento, proponho uma 

reflexão sobre as relações entre arte, linguagem e dança, confrontado os 

argumentos de alguns autores e artistas sobre o corpo no campo da arte, e mais 

especificamente com o Contato Improvisação. As ideias e os conceitos discutidos ao 

longo do trabalho, são analisadas desde minha experiência pessoal com a 

performance. 

 

                                                        
3
 Roberto Machado, em sua reflexão sobre a filosofia de Gilles Deleuze, comenta sobre a re-

elaboração  deleuziana do termo virtual no sentido oposto ao atual, atribuído por Henri Bergson. 
Virtual é potencial, é desejo, é imaginação, é intenção. Atual é o que se efetivou, o que está. 
(Machado, 2009) 
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 O corpo estranho para si mesmo 

  

O corpo como carne do mundo, é um pleno 
poroso, habitado por um oco pelo qual um positivo 
contém nele mesmo um negativo que aspira por 
ser, uma falta no ser próprio Ser, fissura que se 
preenche ao cavar-se e que se cava ao 

preencher-se. (Marilena Chauí,1994: 478) 

 

 

 Pensar o corpo implica uma variedade de interações sensoriais e semânticas. 

Pressupõe a combinação de imagens mentais formadas por acumulação imagética 

(memórias e informações anatômicas por exemplo) com a reflexão intelectual e a 

percepção imediata de si como estar no mundo; compreende as percepções 

(psicofísicas) de si como matéria, do espaço interno e externo ao próprio corpo.  

 Comumente necessita-se da visão para observar o espaço externo, portanto, 

necessita-se de luz para perceber o corpo por fora através da comparação, ao medir 

diferenças e aproximações com o meio, com a alteridade; além da percepção ditas 

mais sensoriais e intuitivas como a tátil, a auditiva, a proprioceptiva, a de equilíbrio, 

entre outras possibilidades de perceber-se que não necessitam de luz. Todas essas 

percepções funcionam em colaboração ao interagirem entre si mesmas e com 

signos culturais adquiridos para formar ideias de si e do outro. 

 E, para se ver/perceber internamente, acessar o que está atrás do campo 

visual, geralmente pensa-se em fechar os olhos, pois acredita-se que poderemos 

perceber (sentir) esse interior quando nos livrarmos do bombardeio visual. O interior, 

interface da pele, é mais amplo e complexo do que as imagens anatômicas que 

temos do organismo, ao incluir-se também os pensamentos e emoções, por exemplo. 

Para muitos é tido como o escuro, o oco, ou a luz total por oposição, ou seja, uma 

possibilidade que compreende diversos campos de conhecimento, científicos e 

místicos, todos incompletos e/ou metafóricos na tentativa de produzir algum 

entendimento. Pode-se tratar de outras esferas de percepção, que incluem partes 

invisíveis, fluxos de energia, campos sutis, uma “trans-anatomia”.   

 Mas também nos observamos por dentro e por fora com olhos abertos, 

atentos a ação que executamos 4  e ao meio externo, ao ambiente. O cérebro, 

                                                        
4
 Inclusive e mais facilmente observável, podemos percebermo-nos em ações constantes e inerentes 

como no ato de observar a respiração e os contínuos ajustes de equilíbrio para estar de pé “parado”. 
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quando está voltado às ações que o corpo faz, perde espaço para fazer inferências, 

interpretações e julgamentos, tornando-se mais planificado, contingente. Pode-se 

criar novos caminhos cerebrais permitindo-se não reagir a ações habituais, de modo 

que o cérebro terá outro motivo e outra resposta ao corpo. A imaginação, com uma 

trama mental é reduzida em relação à sensação, pois o que se imagina quando se 

quer sentir, é mais próximo à ação que se executa, ou seja, é solicitada para a 

experiência, acontece/funciona de acordo com ela.    

 No exercício de atenção, “o estar presente” está relacionado ao viver com as 

sensações mais do que com o cogito, mesmo que este esteja também presente no 

momento. Portanto, estar atento já é suficiente para alterar as oscilações mentais e 

ampliar a percepção psicofísica. Assim, pode-se ater-se às sensações para fruí-las 

tentando resistir ao impulso de significá-las de imediato, evitando as significações 

automatizadas.  

 Atualmente alguns estudos têm reconhecido e valorizado a importância do 

sentido da visão em sua relação com o sistema vestibular auditivo e com a 

propriocepção para constituir o sentido de equilíbrio e o cinestésico (sentido de 

movimento). Um caso importante sobre o tema é relatado pelo neurologista Oliver 

Sacks (1997) sobre uma pessoa que perdeu sua propriocepção, isto é, sua 

sensação de si, e pode recuperar parte de sua percepção de si através da visão 

como suporte à essa disfunção.  

 Nesse texto, Sacks cita o neurológico Charles Sherrington, que denominou 

esse sentido em 1890. É definido como um fluxo sensorial nos músculos, tendões e 

articulações, em que se monitora e ajusta continuamente e inconscientemente a 

posição espacial e o tônus muscular. Esses defendem que a propriocepção é 

indispensável para nosso senso de nós mesmos, já que graças a ela sentimos que 

nosso corpo é nosso. 

 O espaço interno pode ser explorado fenomenologicamente integrando-se ao 

ambiente, agregando os estímulos externos e internos sem identificar-se tanto com o 

que se pensa e o que se sente. Ao acompanhar (observar) o ritmo da respiração,  o 

corpo, aos poucos, “decanta” parte de seu peso ao chão, pois tem menos resistência 

à gravidade. O corpo fica mais leve, o que não quer dizer que esteja largado, flácido, 

mas sim habitado, pois há menos contração muscular, a tensão é mais eficiente, o 

que permite que o ar (fluídos, energia, incluí o pensamento também) percorra 

facilmente, com fluidez através do corpo.  
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 Sônia Azevedo, em pesquisa sobre o trabalho de corpo no corpo do ator, trata 

da importância do “reconhecimento de si como corporeidade”, que implica no uso 

mais consciente do corpo. Para isso desenvolve exercícios para agenciar força, 

ritmo, relaxamento, contração e extensão muscular, controle/percepção da 

respiração afim de deixar o corpo disponível para agir com naturalidade mesmo em 

propostas ficcionais, artificiais. Conclui assim, que o profissional do corpo está apto 

para a expressão estética, já que há um “domínio psicofísico do ator em relação ao 

seu corpo”. (Azevedo, 2008:157)  

 Um corpo denso significa que há contração muscular excessiva, gerado, entre 

outros fatores, por desequilíbrio estrutural, dores e tensões psicofísicas. A maioria 

dos bailarinos, dos acrobatas, dos atores e de outros profissionais do movimento, 

são excessivamente duros, densos e pesados. A pressão para executar movimentos 

precisos (exigem força e equilíbrio) e demonstrar leveza (como se não houvesse 

esforço), uma preocupação constante, gera corpos travados e deformados.  

 A ideia de tensão com integridade, compreendida pela conceito de 

tensegridade5 e de outros estudos, percebe que o corpo é capaz de manter-se em 

pé, ou seja, verticalmente resistente à gravidade e à demanda de equilíbrio de seu 

próprio peso, ajustando constantemente (já que o movimento nunca pára) sua 

arquitetura mínima, o esqueleto, e consequentemente todo o corpo. O quer dizer, 

que podemos “dispensar” (como exercício imagético-sensorial) os músculos para 

nos mantermos eretos. Assim pode-se “refinar” o movimento de adaptação do 

sistema de compressão, e o corpo fica mais leve, pois encontra espaços internos 

que antes estavam bloqueados pelas contrações excessivas.  

 O artista plástico Kenneth Snelson desenvolveu diversas esculturas nessa 

perspectiva de tensão com integridade. Ele explica que existem apenas dois tipos de 

forças, “empurrar e puxar - compressão e  tensão – e qualquer outra é uma 

modificação dessas forças, como flexão” 6 . Sua intenção é encontrar modos de 

                                                        
5
 A tensegridade é uma proposta que busca estabilidade pela resistência, combinando tensão com 

integridade. O conceito foi desenvolvido em estudos do artista Kenneth Snelson e do seu professor 
de arquitetura Richard Buckminster Fuller e tem por princípio a interconectividade, desenvolvido pela 
ideia de compressão em sistema auto-regulador de pressão. É utilizado também em estudos 
científicos biológicos, o biotensegrity, desde as estruturas moleculares, como o átomo, ao sistema 
macrofísico. (ver em: http://www.biotensegrity.com/tensegrity_new_biomechanics.php) 

 
6

 Entrevista publicada na Artforum, em Março de 1967 por John Coplans, disponível em: 
(http://kennethsnelson.net/articles/artforum/) 
 

http://www.biotensegrity.com/tensegrity_new_biomechanics.php
http://kennethsnelson.net/articles/artforum/
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expressar espaço com essas formas complexas que lidam com a iteração dos 

membros em sistema de compressão flutuante. Ou seja, as partes mais rígidas não 

estão fixas umas nas outras, mas interligadas por partes flexíveis que permitem 

movimento.  

 A pesquisa do Contato Improvisação também utiliza a tensegridade para 

encontrar caminhos mais confortáveis, dinâmicos e criativos de improvisar 

movimentos. A ideia também colabora com a comunicação dos corpos, pois esses 

ficam mais disponíveis para a troca, para receber e transportar estímulos. Abre-se, 

literalmente, espaço dentro do corpo, como por exemplo, um ganho de estatura pelo 

movimento na coluna vertebral, já que o constante movimento interno de adaptação 

que combina tensão e compressão entre as articulações, tendões, ligamentos e os 

ossos provoca uma compensação nos músculos que pode gerar aumento dessa 

região e consequentemente do corpo todo.  

 A mente acompanha esse processo, pois está junto à percepção e também 

re-articula o espaço-tempo. O que permite que a intuição e outras instâncias do 

pensamento possam surgir, sem ser bloqueadas pelo raciocínio restritivo. José Gil 

coloca que “a consciência tornada corpo, ou seja, que os movimentos da 

consciência, uma vez impregnada esta pelos movimentos do corpo, adquirem a 

mesma plasticidade, fluência e o mesmo conhecimento imediato de si (não reflexivo) 

que o corpo possui de si próprio”. (Gil, 2004: 121)  

 Uma pesquisa importante à respeito do uso consciente e sensorial, foi feita 

por Frederick Mathias Alexander7. Ele desenvolveu uma técnica de reeducação para 

aprimoramento da percepção e uso de si mesmo. Argumenta que não podemos 

confiar nas nossas sensações, pois a sensação e a consciência sobre nós mesmos, 

geralmente estão equivocadas, já que nos habituamos com ideias e sensações de 

“normalidade”. Percebeu que o pensamento (dentro da perspectiva corpo-mente) de 

auto-observação, é essencial para quebrar padrões de comportamento psicofísicos 

sobre o nosso corpo, pois a sensação (percepção) também engana, não só a ideia.  

                                                        
7
 A técnica (Alexander, 2010) foi desenvolvida com processo de auto-observação. Sua pesquisa 

fundamenta-se na relação primordial da “cabeça-pescoço-coluna” do desenvolvimento humano. Ele 
percebeu que tinha uma noção equivocada de si, e que só poderia modificar-se não respondendo 
(inibindo) ao impulso de corrigir-se. Alexander ressalta que não tem pacientes, ensina as pessoas a 
afinarem a percepção de si mesmos para melhorarem a relação consigo. Com indicações manuais e 
verbais o aluno pode construir novas relações em termos posturais e perceptivos. A corporeidade do 
professor, em constante expansão, oferece referências ao aluno que pode perceber seus hábitos e 
ter uma orientação para um uso mais vantajoso de si. 
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 A sua técnica pôde demonstrar que o corpo reage espontaneamente, 

ajustando-se através de tensões mínimas8 à uma posição mais expansiva, utilizando 

basicamente, a ideia de “apoiar-se” em algumas direções espaciais e anatômicas, e 

de resistir às reações automáticas e aos padrões conscientes de ajustar a postura. 

O que gera uma expansão interna, que reflete na qualidade da respiração e dos 

outros fluxos que circulam com mais facilidade pelo corpo.  

 Alexander utiliza alguns conceitos que orientam a técnica, como a apreciação 

sensorial. Sobre o conceito e sua influencia na formação das concepções que temos, 

ele comenta:  

 

Esta dependência que o processo de formação de nossas 
concepções têm da condição psicofísica geral é um fator de suma 
importância. Porque si, como sustentamos, todos os processos 
chamados mentais são antes de tudo o resultado de experiências 
sensoriais no âmbito da ação e da reação psicofísica, é evidente 
que nas nossas concepções de como empregar as diferentes 
partes do mecanismo nos atos da vida cotidiana, estamos 
influenciados principalmente por processos sensoriais (sensação). 
(Alexander 2011: 26 - grifos do autor; tradução livre)  

  

 Com isso Alexander infere que a natureza de nossas respostas à todos os 

estímulos recebidos por agentes externos, seja uma emoção, um movimento real, ou 

uma opinião, dependerão, “em termos de ação e reação, da atividade conjunta dos 

processos relacionados com a concepção e com os mecanismos sensoriais e de 

outro tipo, responsáveis da “sensação” que experimentamos” (2011: 26). 

 Essa reflexão trazida por Alexander, nos indica como o ser humano está 

condicionado por padrões de pensamentos/sensações. Um dos fundamentos de sua 

técnica é a problematização da apreciação sensorial, já que essa encontra-se 

implicada na incongruência entre o que se percebe através dos sentidos: o que se 

pensa sobre si e o que se sente sobre si.  

   

 
 
 
 

                                                        
8
 A Técnica Alexander, a despeito de sua especificidade, permite uma aproximação à ideia da 

tensegridade, já que também pensa na tensão com integridade, na ampliação dos espaços entre as 
articulações e utiliza principalmente nas direções de estruturas ósseas da cabeça, do pescoço e da 
coluna como fundamento da pesquisa, em vez da contração muscular para correção postural, mesmo 
porque não pretende uma correção, mas a prevenção do que interfere à tensegridade/organicidade.  
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 Linguagem, Dança, Arte.  
 
  

 Este trabalho entende a estética enquanto um discurso filosófico sobre a arte9, 

como produção de conceitos; e, como campo de produção artística, presume 

também a produção de sensações. Nesse sentido, refere-se ao sentir com os 

sentidos, inclusive com a linguagem, mas sobretudo com o corpo como entidade 

capaz de perceber através dos sentidos, da linguagem e da reflexão. Sente-se e 

compreende-se através da corporeidade, que não depende estritamente do 

inteligível, já que não há predomínio da razão. Tem-se acesso pelos sentidos, pelas 

vontades (desejos) e pelas memórias psicofísicas das sensações do corpo, os atuais 

e virtuais. A interação entre uma manifestação artística/obra e vidente (testemunha), 

estabelece uma relação de troca de sensações.  

 A reflexão é intrínseca ao processo. Mesmo com os artistas que utilizam uma 

narrativa linear ou uma representação figurativa, a arte acontece, consiste, em uma 

experiência em níveis sensoriais. Ou seja, não depende da linguagem, apesar de 

estar impregnada dela, pois as associações aparecem mesmo sem serem ilustradas, 

surgem na “leitura”, ou projeção da (na) obra.  

 A apreensão do mundo envolve mecanismos linguísticos e sensoriais (pré-

linguísticos), e a arte joga com as possibilidades de manifestação para ser fruída, 

mais que compreendida. A poesia, mesmo que tenha que passar por caminhos 

racionais para alcançar a sensação, ou seja, mesmo que mediada pela razão, é 

fruição, é fluxo e agenciamento de forças. 

 A linguagem artística não está limitada aos usos denotativos. Além de 

determinar o sentido das coisas, engana, dá pistas, sugere, provoca. Mesmo a 

linguagem comum só faz sentido dentro de um contexto significativo nos termos de 

“jogos de linguagem” proposto por Wittgenstein, citado por Marcondes (2009). A 

linguagem fragmentada, dissolvida de sua estrutura básica, da forma lógica, dá lugar 

a esses jogos “múltiplos, multifacetados, irredutíveis uns aos outros, que se definem 

como ‘um todo, consistindo de linguagem e das atividades a que ela está ligada’ ”. 

(Marcondes, 2009: 105) 

                                                        
9
 Nesse sentido, não se pretende aqui definir a arte em termos universais, mas sinalizar um mapa de 

interesses e problematizações a partir da reflexão do fazer artístico e das questões que extrapolam a 
esfera da arte ao alcançar a esfera do viver/estar no mundo.  

 



 9 

 Então a linguagem é viva, transforma-se pelo uso diário e expande-se na 

poesia dos artistas. Conforme Michel Serres, a arte desses, deve “sua beleza à 

vizinhança do que está fora da linguagem”. (Serres, 2001: 127)  

 O artista quer comunicar10. Na produção da obra, fecha um ângulo em seu 

trabalho e o público passeia dentro desse espectro móvel e expansível. Privilegia-se 

a via da sensação para a “comunicação”/interação, pois a obra de arte cria um 

mundo próprio de significação. Como diz Maria Beatriz Medeiros (2005: 80), 

“arranca a totalidade de nosso ser para fora do nosso corpo” para participar desse 

mundo. Portanto, analisar ou interpretar uma obra é reduzir em dado a sua potência 

significativa, pois o conteúdo da arte “é sopro e som” (idem), mais sugestão do que 

afirmação. Muitas vezes exige uma tomada de posição do fruidor, portanto a obra é 

circunstancial, local e fenomenológica, depende das relações de quem vê e o do que 

se deixa ver.   

 Nesse sentido, a dança pode ser considerada uma linguagem mais aberta à 

multiplicidade. O corpo da dança é o corpo-pensamento, termo utilizado por Gil 

(2005) para falar da liberação do corpo “objeto” para corpo-consciência, consciência 

expandida nele. É o corpo e os seus movimentos em estado prévio, que residido no 

embrionário torna-se quase movimento, retém-se no não-lugar, na imanência.  

 Dançar nessas instância, é permitir-se ao corpo sem órgãos, o que não 

significa perda dos órgãos, mas uma ação, um momento de desestruturação da 

organicidade obediente nas condutas culturais. Percorre-se as possibilidades de 

disposições em lugares diferentes aos habituais. Artaud fala de corpo sem órgãos, 

uma “pela presença temporária e provisória dos órgãos determinados” (Deleuze, 

2007: 54).  

 A dança nasce por excelência do pré-movimento, pois o dançar não parte da 

imobilidade, o movimento é condição. Mas parte do silêncio, da não-linguagem 

(ainda não traduzida em códigos). No ato de desequilibrar o corpo, é projetado o 

mais interno dos movimentos, que pode até ser motivado por alguma imagem ou 

palavra, o que funciona mais como distração para a lógica, mas não representa, se 

tentar é mímica (mimese, cópia infiel da realidade) ou outra coisa. A dança é o 

movimento pré, que sai do interno e flui para fora, para movimentos visíveis. Esse 

                                                        
10

 A comunicação na arte é entendida nesse trabalho como troca de informação, de ideias, de afectos 
e de sensações. Entre o objeto artístico, no caso o performer, e observador acontece uma interação, 
nesse sentido, uma comunicação.  
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sair é ficar, ficar no quase, ficar no presente imanente, pois a dança assim como o 

grito, “nega através da sua força”, “a totalidade dos corpos tensos.” (Medeiros, 2005: 

80).  

 Algumas das metodologias de dança, como as artes orientais que propõem 

práticas corporais, utilizam coreografias fixas. As técnicas do Tai Chi Chuan e do 

Yoga, por exemplo, apesar de serem aprendidas a partir da sua forma externa, 

trabalham sobretudo internamente. Essas danças foram feitas para serem dançadas, 

ou seja, fluídas, não na simples repetição mecânica. Assim como a dança que nasce 

dentro do corpo, a dança nessas práticas é uma dança do esquecimento, da 

suspensão da reflexão, do pensamento. Aprende-se a coreografia, para não precisar 

“pensar” o que se deve fazer e como se faz.11  

 Então, com a “coisa” incorporada, o corpo age e o pensamento acompanha, 

percebe o que acontece e age, não há muito tempo nem espaço para análises. O 

que abre espaço dentro do corpo, faz com que ele sinta de maneira diferente o 

tempo, assista a si mesmo, a seus pensamentos e suas sensações. O corpo se 

desdobra, se amplia, está menos condensado. 

 A repetição diária dos movimentos amplia o conhecimento pela sensação. A 

dança, nessas técnicas, acontece tanto pelo refinamento do movimento, aspecto 

físico, pois alcança-se camadas mais internas, quanto pela entrega ao fazer, em 

ficar com o instante. Cria-se um plano de imanência que promove impulsos e atos 

criativos próprios, que já não são apenas a coreografia é a dança. 

 A dança, nesse sentido, não conta uma história, distribui possibilidades e 

forças. Mesmo que o dançarino queira desenhar com seu corpo linhas no espaço, 

criar “frases de movimento”, ilustrar uma sensação ou fazer movimentos 

estereotipados, ainda assim, não funciona como comunicação no sentido estrito de 

apreensão semântica.  

 O que interessa esteticamente é quando a dança revela uma matriz de força, 

uma faísca que sai de dentro do dançarino e se mantém, faz vibrar em seu corpo e 

                                                        
11

 Podemos pensar que temos varias habilidades como a de não precisarmos pensar que temos que 
mover a perna direita e depois a esquerda para chegar no outro canto da sala, simplesmente 
andamos, pois aprendemos espontaneamente. O que não significa que estejamos mais conscientes 
do que estamos fazendo. Fora do âmbito da arte corporal que defendo aqui, é provável que 
estejamos somando outras atividades ao ato de caminhar que só nos distancia da caminhada em si. 
Outro exemplo é dirigir um automóvel, que diferentemente do caminhar, para quem não esteve em 
uma reabilitação, é algo culturalmente aprendido. 
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em quem assiste. E essa pode ser a força do encontro, uma relação entre algo que 

se vê e algo que mostra. A sensação precede o nome12.  

 A antropóloga Jeanne Favret-Saada (2005) estudando os rituais de feitiçaria 

entre os nativos de Bocage (interior da França) expõe os limites da linguagem verbal 

para a pesquisa em campo e a dependência estrutural da comunidade acadêmica 

com esse tipo de linguagem. Ela se propõe pesquisar a feitiçaria em Bocage 

disposta a “ser afetada” 13 , a inter(agir) com os nativos para desenvolver sua 

pesquisa.  

 Favret-Saada se vale, em sua pesquisa, de dados obtidos por meio da 

“comunicação imediata” entre ela e eles, uma comunicação verbal e não verbal. Era 

transmitido a ela “somente a intensidade de que o outro está afetado” (2005:159). O 

que não excluiu a produção da pesquisa nos moldes tradicionais.  

 O que a autora propõe é uma pesquisa prática diferente da pesquisa de 

observação e inclusive da participativa, que geralmente é aplicada pelos etnógrafos 

e pesquisadores mais disponíveis à troca, pois Favret-Saada quer aproximar-se, não 

criar e/ou manter uma distância do objeto, a alteridade (tão praticada pela ciência), 

mas sentir-se parte integrante do outro, da diferença, e assim ter a experiência.  

 Tal perspectiva se aproxima do processo desconstrutivo que orienta este 

trabalho por utilizar outra forma de comunicação pois, ao desobrigar-se da 

linguagem estruturada pelo processo racional, preconiza uma linguagem sensitiva, 

com o seu tempo (contemporânea) no processo de pesquisa. Esse tipo de 

procedimento metodológico pode colaborar com muitas das questões que não foram 

apreendidas dentro dos códigos e signos que estruturam as linguagens acadêmicas 

hegemônicas.     

 Algumas ideias sobre a dança e a linguagem desenvolvidas por Alain Badiou 

(2002) colaboram com questões já apresentadas aqui. Badiou utiliza a obra 

                                                        
12

 Neste trabalho refiro-me à noção grega aisthesis, que significa sensação, e é um dos momentos 
constitutivos da mimesis na poética de Aristóteles, por tratar das sensações provocadas por objetos e 
ideias palpáveis e impalpáveis, percebidas pelo e através do corpo independente da racionalidade, o 
que não exclui outros signos além dos códigos lingüísticos no sentido estrito. Não se espera que o 
sentido das sensações provocadas seja determinado pelos códigos compartilhados, apesar de 
pressupor o compartilhamento de um substrato cultural comum. Mas também por manifestar algo 
indizível, ainda não entendido, estranho – que não tem nome apropriado.  

13
 Favret-Saada pondera que o significado de afetação que utiliza corresponde à afecção, portanto de 

efetuação, de acordo com o conceito de Espinosa. Ser afetado, ser atingido, uma ação realizada 
sobre o sujeito, o que excluí os valores sentimentais e outros sentidos que definem o afeto no uso 
comum do termo. Com suas palavras  um “ afeto não representado” (2005:159).  
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Zaratustra de Friedrich Niestzche na construção de sua poética sobre a dança da 

imanência. Exalta ideias como as de que o movimento iminente está “retido” no 

corpo do bailarino e a constante busca do espírito da leveza e a negação do espírito 

de peso - a racionalidade pesa sobre o corpo.  

 Dois aspectos mencionados merecem ser revistos: a relação tempo - espaço e 

o pensamento para a dança. Para o autor, a dança suspende o tempo no espaço e 

tem obrigação com esse, e pratica o esquecimento das subjetividades. Essas 

afirmações são desenvolvidas em comparação com o teatro. 

 Diferentemente de Badiou, esse tempo, na perspectiva adotada no presente 

trabalho, é até mais significante (raro) que o tempo plástico do teatro, que mistura, 

acumula, brinca com tempos (e espaços) virtuais. O que não deixa de ocorrer 

também na dança. É o tempo da presentação, presente planificado, não o da 

representação e não o da apresentação.        

 Pode-se considerar que tempo e espaço significam a si reciprocamente, pois 

como perceber o espaço e o tempo sem a ideia de passagem? Para ter noção 

espacial das três dimensões (largura, altura e profundidade), há que 

necessariamente experimentá-lo, ou seja, percorrer com os sentidos para contrastar 

as diferentes distâncias, volumes, direções, texturas, ou seja, ver e conceber uma 

noção de espaço, de lugar, de ambiente. O deslocar-se, portanto é condição para ter 

ideia de espaço e de tempo.   

 A noção de tempo é alterada pela movimento do dançarino no espaço, que 

transforma seu peso virtual específico em energia, “refletindo as variações de valor 

que a gravidade sofre enquanto força que liga cada corpo ao solo” (Gil, 2004: 20). 

Assim o dançarino consegue ficar mais leve, pois redireciona seu peso através do 

pensamento de si. Zaratustra é leve ao ignorar o pensamento racional (moral), o 

espírito de peso. 

 A relação íntima entre espaço e tempo, se confirma na dança do corpo-

pensamento, que está na ordem do pré-nome, que dança sem música, ou 

atropela/ignora a música compondo com ela. A noção de tempo é alterada assim 

como a noção de espaço, pois o tempo na dança é o presente plano, diferente do 

cronológico e o espaço é o do corpo e o espaço ao redor dele, na atmosfera.  

 Percebemos através do movimento, do jogo de claro e escuro, pelo contraste 

de formas. Ver é deixar a luz entrar e também ir de encontro a ela pela curiosidade, 

pelo interesse. O corpo se inclina para enxergar melhor. O movimento acontece pelo 
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espaço percorrido no tempo ou no tempo que se desenvolve no espaço. Sentimos 

as passagens pelos acúmulos de camadas de tempo e de espaço, pelas geografias 

que se transformam.   

 A dança, para Badiou, é vista como pré-pensamento, pois pratica o 

esquecimento. Não seria esse pensamento um “refinamento” ao invés de 

aniquilação, afinal se pode deixa de “pensar”? A ideia de apaziguar o pensamento 

reflexivo, se aproxima da perspectiva adotada neste trabalho. Porém, Badiou afirma 

que a dança não é arte, pois não pretende gerar pensamento nem no ato e nem 

mesmo no efeito de sua aparição, já que solicita também dos observadores que 

suspendam sua subjetividade. 

 A presente pesquisa, ao contrário de Badiou, acredita que o fato da dança e da 

arte não estarem comprometidas com o processo racional de produção de sentido, 

não significa que não promovam reflexão. Fluxos racionais e sensoriais ocorrem 

tanto para quem dança, quanto para quem assiste. O prazer estético é pleno de 

compreensão. 

       

  

 Contato Improvisação  

   

 Steve Paxton criou o estilo de dança Contato Improvisação nos primeiros anos 

da década de 70 durante uma pesquisa pela Universidade de Ohio. O nome surge 

após a apresentação da performance Magnesium em 1972, na Oberlin College. 

Steve foi dançarino da companhia de Merce Cunningham, uma referência na dança 

moderna que iniciou mudanças significativas em relação ao improviso com a música, 

em parceria com John Cage e com artista visual Robert Rauschenberg. Steve foi 

mais adiante na pesquisa da dança ao propor não só a desvinculação com a música, 

com a narrativa, e com a sapatilha, mas uma total desvinculação com a coreografia, 

com o espetáculo e com a verticalidade - característica dos corpos em Cunningham 

- marcado pelo centro de gravidade, a pélvis, rigorosamente sustentados pelos 

bailarinos. Investigava a troca de peso através do toque e de constante readaptação 

do centro de gravidade, que pode permanecer apenas por instantes na vertical. A 

dança inicia-se à partir de um ponto de contato desenvolvendo-se como um jogo de 

pergunta e resposta. Os dançarinos trocam informações como direção, intensidade, 
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altura, peso, mantendo-se em contato e em movimento constante. A composição 

nesses termos é instantânea, não apenas improvisada como reivindica Paxton.  

 Um dos interesses de Paxton era inflectir sobre o funcionamento reflexo, ligado 

a mecanismos de sobrevivência. Annie Suquet explica sobre a prática do Contato 

Improvisação: 

 

O consentimento na perda de equilíbrio, na queda, constitui o 
fundamento dessa dança. O centro de gravidade dos movimentos 
não cessa de flutuar enquanto o bailarino é projetado em 
configurações espaciais onde a verticalidade é somente questão 
de momentos. Nessas situações de desorientação rápida, dá-se 
um black out da consciência vígil, dando lugar aos 
comportamentos reflexos. (Suquet, 2008: 534) 

  

 O princípio dessa modalidade de dança, a small dance é uma dinâmica que 

tem o objetivo de provocar uma percepção interna do movimento, do deslocamento 

de peso no corpo desde uma observação no estar de pé e parado. Conforme o autor, 

nessa “modalidade da consciência” a imaginação é realidade física, pois “as 

imagens dos movimentos das pernas são apenas representações mentais, mas 

comprometem o corpo real; os movimentos reais, embora microscópicos, são 

acompanhados de sensações de peso, de tensões, etc.” (Gil, 2005:109). Paxton diz 

que “não é um movimento conscientemente dirigido, mas pode ser conscientemente 

observado.”(idem).  

  

 

 Performance e Arte na rua  

 
 O mundo se abre para ele e ele para o mundo. Maurice Merleau-Ponty (2004) 

fala da deiscência da carne, termo botânico que se refere à abertura espontânea dos 

órgãos quando alcançam à maturidade. O que contribui para entender o diálogo da 

experiência estética, pois o observador se dispõe para fruição e a 'obra' também se 

coloca aberta. Para o performer, essa tal abertura para com o meio é parti pris de 

sua experiência.  

 Marilena Chauí compara a etimologia dos termos experiência e iniciação em 

sua pesquisa sobre a estética, a arte e a filosofia, fundamentada nos textos de 

Merleau-Ponty. A experiência e a iniciação seriam a mesma coisa. A experiência – 

sair de si rumo ao exterior, e a iniciação – ir para dentro, para a origem. A 



 15 

experiência é uma iniciação aos mistérios do mundo, o sair de si é o entrar no 

mundo e voltar a nós mesmos. Ela é desterritorializante e reterritorializante. É fissão 

no ser, pois “o próprio Ser divide-se por dentro sem perde-se de si mesmo.” 

(Chauí,1994: 474) “A experiência é o ponto máximo de aproximação e de distância, 

de inerência e diferenciação, de unidade e pluralidade em que o Mesmo se faz Outro 

no interior de si mesmo”. (idem). 

 A presente pesquisa está fundamentada em experiências de algumas 

performances 14  de dança desenvolvidas nos últimos anos. Essas performances 

ocorreram em espaços públicos em Brasília. Algumas individuais e outras em duos e 

trios. As mais recentes foram realizadas nas estações rodoviárias e metroviárias em 

que dançávamos Contato Improvisação nesses locais de grande concentração e 

circulação de pessoas.  

 Comumente o espaço da cidade é visto pelo seu caráter utilitário, no sentido de 

passagem ou caminho. A subversão desses espaços confere outros sentidos que 

não os funcionais ordinários, tornando-os sítios específicos, locais transfigurados 

pela corporeidade de quem experimenta esse espaço.  

 Para a artista Lilian Amaral a arte urbana explora potencialidades de 

fragmentos expressivos de corpos anônimos em seu cotidiano. Segundo a artista, 

Milton Santos afirma que lugar é espaço praticado (Amaral, 2008: 52). Então o 

espaço, seria um termo genérico, e quando invertido de subjetivação torna-se local 

específico, definido de acordo com as relações traçadas de quem experimenta. 

 Na obra Caminhos alternativos à espetacularização urbana, de Paola 

Berenstein Jacques, “errâncias urbanas” é o termo utilizado para falar de uma 

experiência física, e sensorial da cidade, como “antídoto à espetacularização” da 

atualidade. A autora percebe diminuição da participação na cidade inclusive na 

“experiência física nas cidades enquanto práticas cotidiana, estética ou artística” 

(Jacques, 2008: 123). Aponta como caminho alternativo a própria experiência 

urbana através da corporeidade.   

 O diálogo com o espaço público fornece potenciais estéticos aos artistas e às 

pessoas que circulam, que freqüentam a região. Modifica-se a noção de espaço e de 

tempo, a corporeidade. A performance nesses contextos lida com diversas 

                                                        
14

  A última performance foi realizada em junho-julho de 2015 em sete estações metroviárias de 
Brasília. Esse projeto, contemplado pelo Fundo de Apoio à Arte do Distrito Federal - FAC-DF, 
Disseminar Contato: Estação participei como interprete criadora. http://www.disseminarcontato.com/ 
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informações (ruídos, odores, e tantos estímulos sensoriais), o que estimula a 

improvisação, pois compomos com várias outras “performance” cotidianas. 

 Alguns artistas plásticos fizeram trabalhos sobre o corpo na ótica da 

sensorialidade como Hélio Oiticica e Lygia Clark, criador e participante, 

respectivamente, do grupo neoconcretista. Ambos questionaram os limites da arte 

aproximando-a à vida e ao observador. No percurso de desenvolvimento artístico, os 

artistas - cada qual a sua maneira, mas próximos no sentido de colocar o corpo 

como meio de produção estética (aisthesis) entre outros pontos de convergência - 

deslocam a estrutura contemplativa da obra ao dessacralizar o objeto artístico, que 

passa a ser utilizado pelos espectadores. Dessa forma a experiência estética é um 

proposta diretamente ligada ao contato físico e sensorial, em que fica evidenciado a 

participação do espectador no processo de atribuição de sentido a obra, que 

também ocorre nas linguagens tradicionais da arte, mas de modo implícito, pois 

privilegia-se o distanciamento. Essa distância é física, o espectador apenas 

olha/contempla a obra; é funcional, o esmero técnico e a genialidade; e é fetichista,  

pela unicidade.  

 Nos trabalhos Penetráveis, Bolóides e Parangolés, por exemplo, Oiticica 

propõem uma experiência supra-sensorial nos participantes. O artista convoca o 

espectador a dar vida a obra, que só existe no momento em que é utilizada, ou seja, 

quando o participante entra na instalação, quando veste a mortalha, como ele 

próprio afirma. 

 O trabalho de Clark privilegia a experiência estética do observador através da 

sensação que acontece no corpo. Suas propostas se desenvolveram cada vez mais 

à experiência psicofísica. A artista fala na incorporação do ato como conceito de 

existência. “Formulo objetos sensoriais cujo toque provoca sensações que identifico 

imediatamente como o corpo (...) nostalgias do corpo” (Clark, 2006: 352) 

 Os dois artistas criaram “objetos” para o público interagir, e assim a experiência 

estética de que tratamos aqui pôde acontecer à eles. Os espectadores são 

performers, pois inter-atores. 

 A linguagem da performance coloca o corpo como arte, seja como discurso 

auto-referencial, seja como meio expressivo, portanto a aparição e a ação do artista 

perante um público é a obra. O corpo do artista prolonga-se no espaço (atual e 

virtual). Entre os outros corpos e entre o ambiente, há um limite indiscernível. Seria o 
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“contorno”15 de Francis Bacon conforme aponta Deleuze em A lógica da sensação. 

Esse limite, não para de chegar. Movimento infinito.     

 Na performance16 do Contato Improvisação, o dançarino, em seu processo 

criativo, inventa, descobre, reconhece caminhos internos, promovendo para si um 

deleite no embate entre o agenciamento de fluxos que materializam-se na pele, 

irradiam-se por ela. A experiência com certa qualidade de presença 17  obriga o 

dançarino a improvisar contatos com o ambiente em sua complexidade. Abrigo-me 

em outro corpo, no meio, na cadeira, na parada de ônibus, andando... O contato 

sobre algo estabelece um reconhecimento, me percebo através do toque, dialogo 

com o espaço, re-estruturo minha organização. Eu estou. Toco me tocando, vejo me 

vendo. O corpo é reflexivo “ é visível e sensível para si mesmo” (Merleau-Ponty, 

2004: 17). 

 Os corpos no Contato Improvisação muitas vezes antecedem aos estímulos do 

contato físico. Uma comunicação pré-toque. Vidência. Estar aberto ao meio é dançar 

com o ambiente, diferente de fechar-se em si, ou ir para outro lugar, como quando 

se fecha os olhos para aguçar os outros sentidos. No Contato Improvisação dilata-se 

a noção de indivíduo, focando-se nas sensações sutis que acontecem com o próprio 

corpo no espaço-tempo. Esse novo corpo, misturado, é imanência, mal começa a 

                                                        
15

 Em Lógica da Sensação (2007), Deleuze analisa os trabalhos do pintor Frances Bacon no qual traz 
o termo Figural para descrever o conceito de entre lugar, entre a figura e o abstrato, que comove 
(afecta) sem passar pelo racional (narrativa) e sem ser caótica como no expressionismo abstrato, ou 
matemático como na abstração formal. Funciona através do agenciamento de desejos, que 
atravessam o corpo sem órgãos. As imagens de Bacon não representam a figura humana, mas as 
forças que atravessam os corpos delineados, daí a importância do contorno da forma que a diferencia 
do fundo e contem as forças no corpo. 
 
16

 Considera-se o caráter performático nas práticas de Contato Improvisação ocorridas nas jams, em 
que é mantido um ambiente manter a dança com o olhar. Jam, assim como o termo utilizado nos 
encontros de músicos (Jazz after might night), designa o momento do dançar de improviso. Uma Jam 
de Contato Improvisação é semelhante às performances apresentadas na John Weber Gallery, 
primeira apresentação e nascimento do que veio a ser o Contato Improvisação, sem música, com 
observação da dança, em que vários dançarinos podem estarem juntos no espaço da dança, em 
solos, em duos ou em grupos.  
 
17

 A palavra presença é aqui utilizada para referir-se a um estado de atenção, de estar no momento. 
O presente da imanência, diferente do presente como reverberação do passado (um passado re-
significado que é vivido no presente) e do presente como projeção futura (o presente que anseia algo 
adiante). Quando se pensa no presente, ele já não é, portanto seria um presente de pura vivência 
corporal, supera-se o domínio da razão. “É o presente sem espessura” como na concepção de Aion, 
que se opõe a de Cronos, “é o presente da operação pura e não da incorporação” (Deleuze, 
2003:173).   
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nascer e já morre para nascer de novo. Cada estímulo é respondido com uma nova 

proposta. Estar presente possibilita essa resposta inacabada.  

 O corpo do outro é tido como um campo de experimentação. Aumento do 

suporte/superfície. O outro possibilita, amplia essa zona de apoio. Oferece outras 

geografias, o mapa é aberto, como a estrutura de um rizoma. Vista de fora, a 

composição da dança do grupo, ou dos pares, unos, é construída com variações de 

intensidades, de potências. Uma paisagem. A leitura entre os corpos é uma análise 

topográfica. O toque não é emotivo, não é sexualizado. O toque é “entre-lugar”, é 

afecção18, mas profundo e complexo, mesmo sendo superfície, já que se trata da 

pele, pois é toque de troca de peso, são essas as informações que impulsionam 

(motivam) o movimento.  

 

 

Considerações finais 

 

 A reflexão sobre a fruição estética apresentada até aqui propôs pensar como 

nos relacionamos com o processo de criação de arte ou como presenciamos a arte 

em termos mais amplos, que inclui não apenas o prazer de dançar ou de outras 

formas de manifestar-se, mas quer pensar principalmente sobre uma experiência 

reveladora de outros modos de perceber e expandir sua presença no “estar no 

mundo”. Assim a fruição, distanciada do querer entreter, está para um embate de 

forças que solicita ao outro sua participação consigo e com o meio para fruir no viver. 

 O interesse que motivou a realização desta pesquisa foi os usos do corpo na 

arte corporal. Está ligada à vivência do corpo, ao apropriar-se de si como 

possibilidade de fazer arte. A pesquisa partiu da percepção de que o corpo é pouco 

conhecido, pouco explorado na interação com o mundo e mais especificamente nas 

artes visuais. Propus explorar uma das inúmeras possibilidades de uso artístico de si 

de forma mais consciente e re-significante.  

  

 O Contato Improvisação fundamenta-se em um jogo que brinca com o 

equilíbrio dos corpos em um estado diferenciado ou, nos termos do criador da 

                                                        
18

 Conforme Mário Perniola coloca em A estética do séc  XX , perceptos e  afectos, (1998) dentro da 
análise feita por Gilles Deleuze e Felix Guattari (1995) sobre a desobjetivação do sentir, afectos são 
“entidades autônomas e auto-suficientes” não estão comprometidas com o experienciador, 
diferentemente da afeição e percepção, não são subjetivas. (Perniola, 1998:189) 
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técnica, uma consciência inconsciente, uma consciência vígil, que Gil chama de 

corpo-pensamento, e que se aproxima, em certo sentido, do que Deleuze e Guattari 

denominam corpo sem órgãos, pelo fato de nessa experiência os sujeitos criarem 

para si uma relação consigo como outro, questão fundamental na proposta de 

compreensão da corporeidade que foi adotada nessa pesquisa. 

 As manifestações artísticas urbanas, como na linguagem da performance e da 

intervenção urbana, propõem a aproximação da arte à vida cotidiana. Nesse sentido, 

o propósito consiste em ampliar a mediação do sujeito com o mundo ao proporcionar 

outras ferramentas de lidar com o meio, consigo e com o outro. A performance 

nesses contextos também é uma forma de ação política, relativa ao exercício 

cotidiano de cidadania, pois se oferece à cidade, promove arte com as pessoas. O 

artista é um ator (agente) político. 

 O trabalho compreende que a dança também joga com o espectador. A 

simples observação dos movimentos, promove interação em quem assiste, pois ao 

acompanhar a dança, ao apreendê-la, interagimos com ela, o que quer dizer que 

nesse diálogo, ocorrem reações e movimentos no observador. Ou seja, na dinâmica 

perceptiva do movimento, o corpo reage com respostas também físicas. 

Acompanha-se os fluxos movimentando-se. O corpo interage com as imagens, 

dança ao ver, “sofre ao mesmo tempo um devir-bailarino”. (Gil, 2004: 53) 

 A participação na fruição estética e no estar no mundo - em seus diversos 

graus de consciência sensorial de si e do meio - expande o entendimento sobre a 

responsabilidade na produção de sentido e na experiência dos sujeitos-agentes em 

sua relação com o mundo.  

 A perspectiva do Alexander abriu outras formas de problematização sobre o 

fenômeno da percepção e do hábito. Ele comenta que é através do pensamento que 

se pode ter novas experiências, do contrário, baseados na sensação ou na ideia de 

como fazer, ou seja, em como percebemos – sentimos e pensamos – o que fazemos, 

de fato não é o que estamos sentindo fazer e portanto faremos sempre mais ou 

menos do mesmo modo, já que não nos sentiremos bem fazendo algo fora do 

conhecido. Paradoxalmente, o pensamento na instância que a técnica propõe é uma 

ação consciente que permite movimento em termos físicos. Esse processo de 

reeducação busca criar condições de ter “liberdade no pensamento e ação” 

(Alexander, 2008: 257) em suas experiências.  
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 No decorrer dessa pesquisa pude compreender um pouco melhor minha 

relação com o corpo no sentido artístico, e com os estudos cotidianos de 

apropriação, re-significação e adaptação do meu corpo, enquanto arte corporal. 

Incluo à experiência estética fruída por mim uma espécie de sensação que eu 

poderia chamar de uma “fenomenologia interna”, no sentido não contrário, mais 

inverso (ou avesso) à perspectiva fenomenológica de Merleau Ponty, por considerar 

o fenómeno da percepção, só que também pelo inverso.  

 O que pude perceber a partir da experiência desse trabalho, pode ser 

formulado nos termos de uma “metafenomenologia”, como Gil coloca em 

Metamorfoses do Corpo (1997), para falar do inconsciente consciente do corpo, uma 

relação fenomenológica que inclui corpos virtuais. Portanto, seria uma 

fenomenologia do interno, pois a fenomenologia merleau-pontyana apesar de não 

excluir a pesquisa interna ao vê-la enquanto parte integrada ao externo, parece não 

contemplar a dobra do pensamento sobre si mesmo. 

 Centrar o foco no aspecto sensorial da experiência estética (aisthesis) pode 

criar espaço para novas experiências que não podem ser percebidas quando se 

privilegia exclusivamente o processo racional. A dança pode ampliar a percepção 

psicofísica dentro do próprio sujeito e desse sujeito em grupo, em um movimento de 

trocas internamente externalizado, como uma fissão do ser. 

 Esse processo também é consciente, ou seja, utiliza-se da linguagem para 

criar mecanismos de diferenciação sensório motoras e cognitivas de apreensão do 

mundo. Assim a experiência refina-se, torna-se mais maleável, pois mais adaptável. 

Há um campo maior de relações para a consciência interagir com a sensação e a 

reflexão, no conhecimento imediato de si. 

 

Referências  

 
ALEXANDER, Frederick Mathias. O uso de si mesmo. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 
 
ALEXANDER, Frederick Mathias. La Constante Universal de la Vida. Barcelona: La 
Liebre de Marzo, 2008. 
 
ALEXANDER, Frederick Mathias. Control Consciente y Constructivo del Individuo. 
Buenos Aires: Pequeña Hoja, 2011. 
 



 21 

AMARAL, Lilian. Interterritorialidade - Fronteiras Liquidas: passagens, cartografia e 
imaginário, in BARBOSA, Ana Mae e AMARAL, Lilian [Org.] Interterritorialidade: 
mídias, contexto e educação. São Paulo, Editora SENAC São Paulo:  Edições SESC 
SP, 2008. 
 
AZEVEDO, Sônia Machado de. Papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
 
BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.  
 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodudibilidade técnica, in 
Sobre arte, técnica, linguagem e política, Lisboa: Relogio D`água, 1992. 
 
CHAUI, Marilena. Merleau-Ponty. Obra de arte e filosofia, in NOVAIS, Adauto [Org]. 
Artepensamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
 

CLARK, Lygia. Da supressão do objeto, in FERREIRA, Glória e COTRIN, Cecília 
[Org]. Escrito dos artistas:anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.   
 
COHEN, Renato. Performace como Linguagem, São Paulo: Perspectiva, 2004.  
 
COPLANS, John. Interview with Kenneth Snelson in Artforum, Março 1967. 
Disponível em: http://kennethsnelson.net/articles/artforum/ Acessado em: out/2015. 
 
DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Mil platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Volume 
I e III. Rio de Janeiro: 34, 1995. 
 
DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2007. 
 
DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
 
FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. Cadernos de Campo. São Paulo (USP) n 13: 
155-161, 2005. 

 
GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio d'Água, 1997. 
 
GIL, José. Movimento Total, São Paulo: Iluminuras, 2005. 
 
JACQUES, Paola Berenstein. Caminhos alternativos à espetacularização urbana, in 
RUBIN, Linda e NADJA Miranda [Org].Transversalidades da cultura. Salvador: 
EDUFBA, 2008. 
 
LEVIN, Stephen M. Tensegrity: The New Biomechanics. Disponível em: 
biotensegrity.com/tensegrity_new_biomechanics.php. Acesso em: jun. 2015  
 
MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,2009.   
 
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Linguagem, de Platão a Foucault. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2009.  

http://www.biotensegrity.com/tensegrity_new_biomechanics.php


 22 

 
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
 
MEDEIROS, Maria Beatriz de. Aisthesis. Estética, Educação e Comunidades. 
Chapecó: Argos, 2005.  
  
MEDEIROS, Maria Beatriz de. Espaço e Performance. Brasília: UnB, 2007. 
 
PERNIOLA, Mário. A estética do século XX, Lisboa: Editorial Estampa, 1998. 
 
SACKS, Oliver Wolf. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu e outras 
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