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PENSAMENTO EM DANÇA:
DA EXPERIÊNCIA TEÓRICA À TEORIA COMO EXPERIMENTAÇÃO

Igor Teixeira Silva Fagundes – Universidade Federal do Rio de Janeiro *

RESUMO: O artigo pensa a encruzilhada de dança, filosofia e poesia como experiências
criativas que realizam o teorizar como prática artística. Para tal, teoriza o conceito de pesquisa
a partir de um pensamento filosófico que se ponha em tensão, na palavra e no corpo, com o
poético. Reúne a experiência da pesquisa em dança dentro da universidade a um diálogo com
as obras de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, dentre
outras, como provocadoras de um pensar-dança, na medida em que possibilitam uma reflexão
sobre ciência para além dos convencionados caminhos de prescrição da arte. O trabalho se
desenvolve a partir de uma revisão bibliográfica de autores da filosofia, aproximando
questões de epistemologia dos impasses da crítica de arte, de modo que possibilite uma teoria-
dança como ensaio poético-experimental.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa em Dança. Filosofia. Ciência. Arte. Poesia.

RESUMEN: La investigación piensa la encrucijada de danza, filosofía y poesía como
experiencias creativas que realizan el teorizar como arte. Para tal, piensa lo concepto de
“investigación” a partir de pensamientos filosóficos que se ponen en tensión, en la palabra y
en el cuerpo, con lo poético. Describe la experiencia de las investigaciones en danza de la
universidad y dialoga con las obras de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gilles Deleuze,
Jacques Derrida, Giorgio Agamben, los cuales posibilitan una reflexión sobre “ciencia” más
allá de los convenidos caminos de prescripción del arte. El trabajo se desarrolla a partir de una
revisión bibliográfica de la filosofía, acercándole cuestiones de epistemología a los impases
de la crítica de arte y posibilita una teoría-danza según el concepto de ensayo poético-
experimental. 
PALABRAS CLAVE:  Investigación em Danza. Filosofía. Ciencia. Arte. Poesía.

INTRODUÇÃO

No sentido de desdobrar as encruzilhadas possíveis entre a dança como pesquisa
artística e a dança como pesquisa científica, estabeleço como ponto de partida para uma
reflexão em torno do binômio arte-ciência minha própria experiência profissional como artista
e professor-pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): seja na condição
de coautor do projeto de elaboração e implementação do Programa de Pós-Graduação em
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Dança (Mestrado Acadêmico) da UFRJ; seja na qualidade de coordenador do curso de
Bacharelado em Teoria da Dança desta instituição; seja como docente de disciplinas
marcadamente teóricas de suas três graduações em Dança; seja, enfim, como artista-poeta e
autor de livros de literatura. Tal exposição tem como objetivo reunir-se, em seguida, a um
aporte filosófico que deflagre os paradigmas ou condicionantes da cultura ocidental,
revelando, em tal debate, meu horizonte mais específico de investigação: as convergências
entre poesia e filosofia, corpo e pensamento, o gestual-corporal do saber e a hegemônica
tradição da escrita – o que convoca, sem dúvida, a uma discussão a respeito de como se faz
crítica e teoria, isto é, sobre como se traduz dança em textos cuja teorização mais
reconhecidamente epistemológica se compreenda ainda como prática artística, na medida em
que não venham a perder, no signo linguístico, o movimento, a corporalidade e a poeticidade
dos signos da dança. Trata-se, em última instância, de chamar artista e cientista (melhor
dizendo: de chamar o cientista-artista) a estender o fazer-dança a outros modos dizê-la ou
contraí-la, possibilitando ao discurso acadêmico a desconstrução de suas formas
convencionadas de análise quando ora tocado pelo pensar poético. Em diálogo com filósofos
que compreenderam a necessidade da poesia e do corpo para o pensamento (tais como
Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Derrida e alguns de seus comentadores no Brasil), intento
alamar o exercício da escrita teórica como um modo possível de dança experimental.

 1 DA NECESSIDADES E DESAFIOS DA PESQUISA EM DANÇA: UM BREVE
HISTÓRICO NA UFRJ

A complexidade do mundo contemporâneo roga que lidemos com a realidade de
modo processual, entretecendo-a em uma trama de saberes. Desta rede não se desliga o
artista; pelo contrário, dela se alimenta, movendo possibilidades de configuração,
desfiguração e transfiguração poéticas. Pesquisar a dança dentro das muitas teias possíveis da
criação significa reconhecer a diversidade de perspectivas e experiências que atravessam o ser
humano como corpo. Em um Programa de Pós-Graduação, por exemplo (e aqui tomado como
lócus reconhecido da pesquisa científica na universidade), não só o dançar, mas também o
pensar se empreende como gesto criador, na medida em que questionar, interpretar, conceituar
e escrever são verbos (ações) que movem e, assim, perfazem as questões do corpo.

A iminente implementação de um Programa de Pós-Graduação em Dança
(Mestrado Acadêmico) na UFRJ se pauta na importância de consolidação de uma área própria
de pesquisa, considerando que o Brasil dispõe, até o momento, de 45 cursos de nível superior
nesta prática artística. Os cursos de pós-graduação, porém, não acompanharam a rápida
expansão, especialmente nos últimos 10 anos, das graduações. No estado do Rio de Janeiro,
onde mais detidamente atuo, nenhuma universidade pública oferece ainda pós-graduações
lato sensu e stricto sensu especificamente no campo. A Faculdade Angel Vianna, situada na
capital, é uma instituição privada e, apesar de oferecer cinco cursos de pós-graduação em
Dança, todos são em níveis de especialização. Em nível nacional, somente a Universidade
Federal da Bahia (UFBA) dispõe de uma pós-graduação pública e stricto sensu em Dança.1

1 Segundo documento da Área publicado (BEZERRA; SIQUEIRA; PIMENTAL,
2016), existem 55 Cursos de Pós-graduações em Artes/ Música, sendo que 9 são mistos (em
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Deflagrada essa carência, programas de Artes Cênicas habitualmente recebem projetos de
pesquisa com foco no dançar. Neste sentido, a maior parte das universidades tem acolhido a
Dança em áreas de conhecimento como o Teatro, a Música, as Artes Visuais, entre outras, no
sentido de tecer alguma transdisciplinaridade. Mas lo g o fica evidente como, em tais
programas de Artes Cênicas, ainda persiste, por exemplo, certo protagonismo do Teatro,
muito devido à própria história da arte no ocidente, na qual algumas práticas artísticas se
institucionalizaram e se consolidaram primeiro como campos epistemologicamente bem
definidos e distintos, resultando numa secular subordinação da Dança a essas áreas.

Uma vez que a relação entre Dança e Academia se faz recente, batalhas cotidianas
dentro da universidade buscam minimizar seu desprestígio diante de áreas do conhecimento
mais consolidadas. É curioso que, no momento em que se passa a defender a pesquisa
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar no meio acadêmico (a saber, na segunda
metade do século XX), a Dança sequer gozava ainda de uma autonomia epistemológica e, no
entanto, para uma área construir um saber interdisciplinar ou transdisciplinar em pé de
igualdade com as demais, é necessário que já esteja estabelecida e consolidada como tal. Um
programa de pós-graduação específico em Dança permite que pesquisadores desta arte
possam estabelecer uma produtivo e bem-vindo diálogo com outras áreas, mas dentro e a
partir das especialidades apresentadas por seu próprio campo.

A Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da UFRJ, onde me encontro
lotado como docente e pesquisador, tem um caminho sedimentado na oferta do Programa de
Pós-graduação em Educação Física, em níveis de Mestrado e de Doutorado, mas tal programa
pertence à Área 21 (Educação Física) da CAPES 2, produtora de diálogos possíveis com a
Dança, mas sem atender necessariamente às especificidades da Área 11 (Artes/Música), a
qual possui parâmetros distintos de mensuração e validação da produção de conhecimento. O
projeto de Programa de Pós-graduação em Dança na UFRJ, de cuja comissão de elaboração
faço parte desde 20123, tem por objetivo demarcar a dança como a protagonista dos processos
e metodologias de pesquisa, expressando as práticas e pensamentos da área em três linhas:
“Performance e Performatividades da Dança”; “Poéticas e Interfaces da Dança”; e “Dança-
Educação”.

A linha de pesquisa “Performance e Performatividades da Dança” centra-se nos
processos de composição e procedimentos, interpretação e interpelação, encenação e
desdobramentos, dramaturgias experimentais e demais reflexões que se debruçam sobre o
corpo, processos de criação em dança e a produção de atos de fala nos contextos em que se
insere. Também é dedicada aos estudos das práticas de representação e de
citacionalidade/iterabilidade, combinando abordagens entre os estudos culturais, etnografia, as
filosofias das diferenças, teorias políticas, teorias de gênero, teoria racial crítica, artivismo e
outras abordagens que põem em tensão as noções de cena, acontecimento/evento, dança e
coreografia.

A linha de pesquisa “Poéticas e interfaces da Dança” se ocupa de trabalhos que
Artes); 11 em Artes Cênicas, 1 em Dança; 9 em Artes Visuais; 15 em Música; 1 de Arte e
Cultura Visual, 1 de Arte, Cultura e Linguagem, 1 em Estudos Contemporâneos das Artes e 1
de História da Arte.
2  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, vinculada ao Ministério da Educação.
3 Os demais integrantes da comissão são os professores doutores Isabela Buarque, Lara Seidler, Ligia Tourinho,
Maria Inês Galvão e Sérgio Andrade. O projeto foi aprovado em 2017 com louvor em todas as instâncias da
UFRJ, aguardando, agora, apenas a validação da CAPES para sua abertura.
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pensam e realizam a dança em suas dimensões poético-ontológicas, fenomenológicas,
históricas, sociológicas, antropológicas, somáticas, terapêuticas, semióticas, incluindo aí a
pesquisa epistemológica dos fatores, parâmetros e processos de investigação do corpo em
movimento e suas conexões com as demais linguagens, tecnologias e campos da ciência,
propondo, assim, a Dança em contínua relação com as outras artes (Artes Visuais, Cinema e
Vídeo, Literatura, Música, Teatro); as Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas
(Antropologia, Comunicação Social, Sociologia, Filosofia e História); as Ciências Exatas
(Matemática/Geometria e Topologia); Ciências Biológicas (Anatomia, Cinesiologia,
Ecologia) e as Ciências da Saúde (Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e Terapia
Ocupacional).

Por fim, a linha de “Dança-Educação” se destina a pesquisas com ênfase nos
processos didáticos e pedagógicos da Dança. Surge de uma demanda da sociedade pela
necessidade de aprofundamento e pesquisa no campo das práticas pedagógicas e educacionais
da Dança, institucionalizadas ou não, e sobre as ações pedagógicas desenvolvidas em
instituições da educação formal e informal, ações culturais e sociais. Tem por princípio que a
dança é uma área de saber geradora da produção de conhecimento e que urge se desenvolver e
se estruturar pela necessidade de atuação no campo educativo.

A Pós-Graduação na UFRJ se implementará como culminância de um longo
processo de amadurecimento da dança nesta universidade, a partir de uma história iniciada há
quase oito décadas e continuada mediante a solidificação do Departamento de Arte Corporal
(DAC) da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). Ao completar 24 anos de ensino
de graduação em Dança, o DAC consolidou-se como o maior corpo de Dança do país numa
universidade: possui o maior quantitativo docente (45) e discente (400), além de oferecer o
maior número de cursos de graduação na área: o Bacharelado em Dança, o Bacharelado em
Teoria da Dança e a Licenciatura em Dança. Não obstante, os 45 docentes coordenam mais de
40 projetos de pesquisa e produção artística.

A dança, que, em 1939, era apenas uma disciplina de um curso de graduação,
evoluiu nas décadas subsequentes à área de conhecimento na universidade brasileira. À época,
foi criado o primeiro Curso de Licenciatura em Educação Física do país na Universidade do
Brasil (hoje, UFRJ). No currículo, foi inserida a disciplina de Rítmica, ministrada pela
professora Maria Helena de Sá Earp (tornada, mais tarde, Professora Emérita Helenita de Sá
Earp, in memorian). No contexto da academia de ensino superior brasileiro, a UFRJ goza da
exclusividade de possuir no seu quadro docente uma professora emérita de Dança.4

A construção desses fatos, associados a outros de mesma importância no processo
de consolidação da dança numa universidade pública brasileira culminou em 1994, na criação
pela UFRJ do quarto curso público de Dança do país, sob coordenação da Professora Ana

4 Em 1943, sob a direção da Professora Helenita, a UFRJ realizou a primeira pós-
graduação lato sensu específica de Dança no Brasil, conjugada à criação do Grupo Dança da
UFRJ (hoje Cia de Dança Contemporânea Helenita Sá Earp/UFRJ), o que originou
especializações em técnica e composição coreográfica nas quatro décadas ulteriores, em
regime trienal. No decurso dos anos de 1960, Helenita se debruçou, com a colaboração da
Professora Glória Futuro Marcos Dias, sobre uma pesquisa original inicialmente chamada
Sistema Universal de Dança (SUD), hoje denominada Fundamentos da Dança. O
Departamento de Arte Corporal (DAC) foi criado em 1970 com a oferta de um rol de
disciplinas de dança no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFRJ.
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Célia Sá Earp. No entanto, a UFRJ abriria ainda, em 2010, uma Licenciatura em Dança5 e um
Bacharelado em Teoria da Dança, segundo iniciativa do Professor Doutor Marcus Vinicius de
Almeida Machado, e do qual sou o atual coordenador, desde o ano de 2016. Vale ressaltar que
o Bacharelado em Teoria da Dança é um curso pioneiro na América Latina e um indicador
tanto de uma abertura de possibilidades da área quanto de uma necessidade para o
aprofundamento de estudos que contribuam para sua legitimação como campo próprio de
conhecimento. No que tange às especificidades possíveis e já previstas de uma formação em
Teoria da Dança, preveem-se: a ) a pesquisa, documentação e memória; b) a curadoria e
crítica; c) a dramaturgia e os processos de criação; d) os estudos da performance e as práticas
performativas; e) a produção cultural; gestão, fomento e políticas públicas.

É neste contexto, tanto da pós-graduação quanto do Bacharelado em Teoria da
Dança, que me entreteço como professor de disciplinas de Filosofia e Estética, bem como
pesquisador do projeto “Dança: Poética e Metafísica”, vinculado ao NuNada – Núcleo
Interdisciplinar de Filosofia, Poética e Corporeidade (coadunado aos Grupos de Pesquisa do
CNPq “Corpo, Educação e Poéticas Interdisciplinares” e “Rede Poética – Grupo
Interinstitucional de Pesquisas em Arte e Filosofia”). Empreendo pesquisas dentro de uma
perspectiva ontológica e poética do corpo e da dança, valendo-se de um questionamento da
tradição metafísica ocidental, a qual impôs como caminhos prescritivos da experiência
artística a Estética, a Análise e a Historiografia. Neste sentido, busco conduzir a dança e a
teoria da dança a um diálogo direto com discursos filosóficos, literários e poéticos
empenhados em reaproximar corpo, arte e pensamento.6

 2 A DANÇA COMO PESQUISA POÉTICA E FILOSÓFICA

O ponto de partida de minha primeira pesquisa em dança na UFRJ em 2013 foi
justamente a problemática de uma cultura ocidental que apartou pensamento e arte, criando
antagonismos entre esta e a ciência, entre o corpo e o saber. Foi neste sentido que o projeto
“Dança, Poética e Metafísica: o corpo-obra em Martin Heidegger” buscava uma leitura da
obra do mencionado filósofo, com vista à denúncia de sobreposição da ciência à arte no
ocidente e à rememoração da essência do pensar nos domínios da poesia. No biênio de 2014-
2016, o projeto se transformou em “Corpo, Ser e Verdade: o educar poético na Dança” para
5 Mesmo antes da implementação de uma Licenciatura em Dança, o compromisso histórico do DAC com a
relação entre Dança e Educação pode ser expresso mediante a criação do Laboratório de Arte Educação (LAE)
pela professora (hoje, aposentada) Celina Batalha, voltado para o estreitamento entre os processos pedagógicos e
a produção artística por meio do estudo da corporeidade, e que culminou, em 2000, com a colaboração da
professora doutora Maria Ignez de Souza Calfa, em um curso de pós-graduação lato sensu destinado à
especialização em Dança-Educação municipal.
6 Desde 2016, o projeto “Dança: Poética e Metafísica” consiste em um desdobramento dos projetos “Dança,
Poética e Metafísica: o corpo-obra em Martin Heidegger” e “Corpo, ser e verdade: o educar poético na Dança”,
ambos agraciados com bolsa de Iniciação Científica no período de 2013-2014 e 2014-2016, respectivamente. Em
2012, a requisição de uma bolsa de iniciação científica em Dança se fez inédita no Departamento de Arte
Corporal (DAC) da Escola de Educação Física e Desportos. Até então, o DAC contava apenas com bolsas para
projetos de iniciação artística e de extensão, o que aponta justamente para os impasses e tabus da relação arte-
ciência na universidade.
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que uma educação para o pensar poético fosse pensada, até que, no biênio de 2016-2018, o
projeto “Dança: Poética e Metafísica” veio a expandir a pesquisa das relações entre arte e
ciência, corpo e pensamento, para uma investigação das relações entre arte e religião, corpo e
sagrado. A partir de 2018-2020, a teorização se volta para uma espécie de metalinguagem, a
fim de ensaiar um modo de investigação e escrita em que o dançar não se faça mais objeto e,
sim, a própria dinâmica do pensar- escrever, isto é, do fazer-ciência com arte. No livro O que
é filosofia?, Gilvan Fogel (2009), professor titular da UFRJ, adverte com inspiração em
Nietzsche e Heidegger:

Nosso tempo ou nossa época precisa ser nosso grande adversário (...) É ele
(ou ela) que nos constrange, que nos coage, que nos oprime, sim, mas que
também nos redime. Para isso é preciso conquistar nosso tempo, nossa
época, ou seja, o que é nosso, o que nos é dado. Conquistar é ir ao encontro.
E uma boa maneira de ir-se ao encontro de algo é também, inicialmente, ir
contra este algo. Ao ir contra uma época, um tempo – seus valores, suas
significações, sua cultura – este tempo começa a nos revelar suas vísceras
(...). E é isso, só isso, que se quer ao se querer conquistar um tempo, uma
época: transcender, superar seu caráter de “coisa”, de dado, de positividade e
então ascender à sua dinâmica, à sua gênese, à sua vida e devir (...).
Hoje é o nosso grande desafio, o desafio de ser si mesmo ou, o que
historicamente é a mesma coisa, ser contemporâneo de si mesmo. O
autêntico contemporâneo de si é aquele que é capaz de sair de si, afastar-se
do mundo que lhe é demasiado próximo na medida justa para ver-se, situar-
se – em vendo o mundo que ele é. É preciso poder fazer isso, conquistar este
movimento e esta postura, para ter o direito de se autodenominar um
contemporâneo. É difícil, é muito difícil, é mesmo raro alguém ser
contemporâneo – contemporâneo de si (FOGEL, 2009, p. 60).

Na encruzilhada entre Dança e Filosofia, coube-me deixá-las participar de meu
tempo (ou mundo) próprio, o da poesia, na medida em que, paralelamente à experiência
acadêmica nestas duas áreas, acumulo formação em Letras, em Comunicação Social e uma já
estabelecida carreira literária. Fazer-me contemporâneo de mim, isto é, ser – em arte e em
ciência à altura do meu tempo, das minhas demandas e necessidades – seria justamente
empreender um modo poético de pensar, de ser filósofo e de fazer ciência (ou ainda: um modo
filosófico de fazer arte). É neste contexto que se somam à pesquisa pensadores como
Friedrich Nietzche, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Derrida e Giorgio Agamben
como provocadores de uma teoria da dança com dança e como se fosse dança ainda, mesmo
sendo já (mas não apenas) literatura. Na unidade de poesia e filosofia, inspiro-me no conceito
de “poema contemporâneo” enquanto “o ensaio teórico-crítico-experimental”, construído pelo
professor-pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Roberto Correa
dos Santos e trabalhado por outro professor-pesquisador, Alberto Pucheu (2012), da UFRJ,
em livro homônimo. Todos os projetos de pesquisa de Pucheu intentam levar adiante o
reivindicado em seu primeiro livro de ensaios, Pelo colorido, para além do cinzento – A
literatura e seus entornos interventivos, publicado em 2007: 

O artista deve lutar por um pensamento teórico que possua as mesmas
ousadias que as suas. O artista deve lutar por um pensamento teórico que não
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apenas requeira o novo, mas que o realize em sua própria prática (...) a favor
da ultrapassagem do convencional na qual a escrita teórica – como qualquer
outra arte – pode se estancar (...) Acatando o poético do pensamento (...) e
fazendo com que filosofia e literatura, teoria e criação, tenham suas
fronteiras desguarnecidas, esta escrita indiscernível (...) é tão intensa quanto
a poesia – é poesia (PUCHEU, 2007, p. 18; 23).

A título de ilustração, a obra do poeta Manoel de Barros sinaliza, ironicamente,
para os limites do discurso teórico: “A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um
sabiá / mas não pode medir seus encantos / A ciência não pode calcular quantos cavalos de
força / existem / nos cantos de um sabiá” (BARROS, 1996, p. 53). Na voz do artista, não seria
possível à crítica mensurar o imensurável de um pássaro. Destarte, Barros convoca ao desafio
de uma teoria empenhada não em equacionar, mas em resguardar o não equacionável, isto é, o
encantatório de um canto, de uma dança: “Ao poeta faz bem / Desexplicar – / Tanto quanto
escurecer / Acende os vaga-lumes (BARROS, 1996, p. 53). Caberia, assim, ao artista da
dança ser uma espécie de vaga-lume à espera de um discurso que o clareie enquanto proteja,
no elogio da penumbra, o próprio escuro da arte. Algum discurso em que o pensar não se faça
antônimo do encantamento; em que o explicar não seja, do pensar, sinônimo. Músico e
professor da UERJ e da UFRJ, Antonio Jardim (2005) arremata em Música: vigência do
pensar poético:

Nem sempre o pensar se estabelece, baseado numa ordenação e num sistema.
Ordenação, cálculo, medida e regularidade é que não são capazes de viger
sem o pensar. Contudo não esgotam as possibilidades desse mesmo pensar.
Pensar é mais do que estabelecer uma razão ou ordem de razões. O pensar
não tem nem pode ter necessariamente medida. O pensar não tem nem pode
ter necessariamente sistema. O pensar não tem nem pode ter necessariamente
ordem. O pensar não tem nem pode ter necessariamente regularidade. O
pensar não tem nem pode ter necessariamente juízo. Enfim, o pensar não
julga e não pode ser julgado exclusivamente a partir de uma ordem racional.
(...) Pensar é expor-se às peripécias dos mistérios (JARDIM, 2005, p.
168).

Para Martin Heidegger, filósofo que sustenta o discurso de Antonio Jardim aí
expresso, a racionalidade técnico-científica agravou a perda do sentido do ser na bitola
sujeito-objeto. Ao retomar as bases gregas da tradição ocidental, Heidegger retoma a poesia
como o âmbito arcaico do pensamento. Originariamente concebidas como uma única
experiência (diríamos: a radical experiência do real), poesia e filosofia culminaram na Grécia
em um apartamento e antagonismo sustentado pelas dicotomias metafísicas, em voga a partir
do platonismo e do aristotelismo: sensibilidade versus pensamento; aparência versus essência;
falso versus verdadeiro, dentre outras. Na medida em que, nesse encaminhamento do
ocidente, ficou a poesia, isto é, a arte, sublocada no campo desprivilegiado do sentir, do
aparente, do falso (ou seja: do não pensar, do não essencial, do não verdadeiro), passou a
filosofia a desempenhar a tarefa de pensar (sem sentir). Neste sentido, a palavra sophía,
presente em phílos-sophía e que designava originariamente o saber do poeta, o saber do
artista, o saber na medida do sabor, do contato, do corpo, da presença e, portanto, da
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diferença, passou a confundir-se com a noção de epistéme, o saber conceitual, impessoal,
genérico, das representações.

Consolidado na modernidade, o horizonte epistemológico é criticado no século
XX por Heidegger na prerrogativa de que o real – disposto como objetividade  – passa a não
mais ser pensado, uma vez roubado de seu próprio e poético vigor, ou seja, daquilo que em
seu abismo ou abertura, escapa à objetivação. Para aquém da relação epistemológica, saber é
ser o que se conhece. Saber é ser, também, o caos de nosso próprio desconhecer. Ademais,
phílos, presente também na palavra phílos-sophía, não consistia, entre os gregos, em “amor” e
“amizade” como nós habitualmente entendemos. Como um pronome possessivo grego, phílos
diz do que é próprio, como o joelho é próprio e não pode deixar de ser: do que, em-corpo, em-
memória, como pertença, permanece: sabido de cor, ou seja, sabido de coração, porque
fazendo sentido a partir do que ganhou pulso e já é todo pulsação no corpo inteiro. 

Martin Heidegger (2002) chamou o modo dominante do pensar científico de
calculativo. O filósofo não o desmerece, entendendo ser um tipo de pensar também
necessário. A pergunta que se faz, no entanto, é sobre o quanto o olhar científico, em sua
tradição epistêmica, desconsidera algo que ainda possa restar depois do cálculo: “Existem,
portanto, dois tipos de pensamento, sendo ambos à sua maneira, respectivamente, legítimos e
necessários: o pensamento que calcula e a reflexão que medita” (HEIDEGGER, 2002, p.13).
Na fala do filósofo, pensamento e errância se conjugam; ela acena para um pensar que se
coloca em movimento, numa procura que aceita o exílio na medida em que este se configura,
enigmaticamente, como um abrigo – não, o cálculo, a ordenação e a fixidez de tudo o que
provém da racionalidade técnica, mas o fluir que pensa o ser naquilo que vem. Na tradição
hegemônica da ciência, o pensamento separa para demonstrar e, diante disso, Heidegger
aponta para um pensar mais integrador: o poético. O calculativo, não dando conta de pensar a
não fixidez das coisas, necessita da poesia como a possibilidade de o humano desviar-se de
um ocidente que tentou limitar e delimitar o ser dos entes. Pensar, em Heidegger, é agir e,
portanto, ser sem se esquivar do inominável, do incomensurável, do incontornável da
existência.

Em ensaio denominado “Poesia”, o ensaísta Ronaldo Ferrito (2014) destaca que,
no percurso da tradição crítica, perpetrou-se reiteradamente o esquecimento do silêncio
fundador que articula obra de arte e poíesis. Ignorou-se que, em cada gesto, em cada palavra e
em cada passo de dança, mostra-se, escondendo-se, a fonte originária, capaz de fazer-nos
sobressaltar e pressentir, também como gesto, palavra, dança, uma obra da poesia (Cf. Ferrito,
2014, p. 197). Assim, a pesquisa em torno do dançar procura aqui interrogar o agir criativo e
abissal denominado poíesis. Embora a dança cuide de dizer ou de mostrar o que chamamos
“poesia”, é no que deixa de dizer, ao longo do que mostra e move, que vemos e ouvimos o
poético. No silêncio disso que não é movido, o corpo a guarda e a manifesta. Neste sentido,
poesia é-não-é o já dançado, do mesmo modo que o poético é-não-é o que vem à dança.
Analisada apenas como forma, a dança não se abre à experiência do silêncio em que vibra o
poético. Tratadas exclusivamente como formas, as danças possibilitam toda a taxonomia de
gêneros, estilos de época e estéticas: formas que se tornam a medida universal para as
figurações específicas, perdendo a poíesis como o ímpeto inaugural (sem fundo, sem forma,
ou pré-forma, ou entre-a-forma, além-da-forma) de todo a ação. Se a dança não for obra (da
poíesis), mas apenas forma, não será garantia de poesia e, por isso, da mesma maneira, a
poesia jamais será exclusividade do poema, pois de muitas formas pode se cumprir e nos tocar
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o nada criativo dos interstícios (Cf. FERRITO, 2014, p. 197).
Antes de Heidegger, Friedrich Nietzsche (2006) chamara, no século XIX, de

dançarino aquele que sabe auscultar o corpo, de modo que, acatando o seu fundo sem fundo,
supere a metafísica ocidental no acatamento da poesia. Dançarino é aquele que conhece a
embriaguez e o êxtase; aquele que transfigura sua força e poder em graça. Em um nível, a
dança produz, na obra nietzschiana (e junto com a música e a poesia), a tríade fundamental
dionisíaca: em última instância, é o corpo que se eleva com a dança a um lugar privilegiado.
Em um segundo nível, Nietzsche estabelece na dança uma relação metafórica com o
pensamento e a linguagem. Por meio do dançar, a grande razão do corpo inventa o eu, mas
também o desinventa, por requer um além de si, um além do eu. E o faz dançando. Por isso,
insistiu Nietzsche que a única forma de superar o discurso conceitual do ocidente filosófico
(ora científico, ora religioso, mas marcadamente não artístico ou antiartístico) é aprender a
pensar, de modo que os conceitos dancem e provoquem ritmos e imagens como novas
visagens do pensamento. Aprender a pensar, aprender a escrever, como que aprender a
dançar. E tal encontro tensivo entre a escrita e a dança é ressaltado exemplarmente no artigo
Derivas Críticas do coreógrafo, professor e pesquisador Paulo Caldas (2010), para quem é
preciso

confrontar a dança, sobretudo porque a aprendemos como experiência
distinta e não redutível à linguagem verbal. Tal irredutibilidade implica não
um mistério, mas um circuito com matrizes e matizes que a palavra não
consegue saturar. Afirmar uma dimensão não verbalizável da dança, a
insistência de algo nela que necessariamente escapa a qualquer correlato oral
ou escrito, requer outro modo de compreensão (...) o que impõe o esforço
delicado e generoso de falar sem anular ou dominar (de desdobrar
poeticamente, num certo sentido)... A crítica desdobra a fruição da obra não
como decifração, mas como produção polissêmica (Caldas, 2010, pp. 57-
58).

A impossibilidade da decifração diz respeito ao fato de que, nas artes, o não dito
suplanta o dito, o não visto ultrapassa o visto, o silêncio atravessa o movimento: em toda
captura, o sentido escapa e é-já-não-sendo. Resta-nos, como teóricos, ser capturados pelo
próprio escape. No século XX, o filósofo Jacques Derrida (2012) encaminha as artes visuais,
no ensaio Pensar em não ver, como produto de uma invisibilidade que lhes é essencial, assim
como, no caso da dança, diria que o movimento se apresenta no seu próprio desaparecer:
“Mas se, desde sempre, o invisível trabalha o visível, se, por exemplo, a visibilidade do
visível – o que torna visível a coisa visível – não é visível, então uma certa noite vem cavar
um abismo na própria apresentação do visível" (DERRIDA, 2012, p. 399). Desse contorno
invisível, próprio da arte, Derrida elege a figura do cego como referência. Do mesmo modo
que, para existir o desenho, é preciso que o artista se cegue, também para existir a dança (e
mais: uma crítica de dança), algum ponto cego se faz necessário para que o corpo se entregue
ao movimento. O gozo do artista (e de um crítico-artista) provém desta entrega, crise e
suspensão; desta cegueira que aflora os demais sentidos, que aguça a sensibilidade e a
percepção, no abismo de uma noite: “Nada é mais escuro do que a visibilidade da luz, nada é
mais claro do que essa noite sem sol” (DERRIDA, 2012, p. 305).

Cada palavra precisa, assim, resistir à função de mera transmissora e referente,
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para se autorreferir como acontecimento poético e movente de um visível-invisível, de um
sentido-silêncio. Em dança e palavra, o que vemos é o traço diferencial que não mais existe,
mas que persiste como rastro. E, se teoria é, desde os étimos gregos théo- e -horáo, uma
forma privilegiada de ver (-horáo) o aspecto segundo o qual algo se mostra (théo-), cabe-lhe,
sobremaneira, ver o não ver, admitindo, no devir-dança da palavra e do pensamento, bem
como no devir-palavra/devir-pensamento da dança, uma dupla captura, nupcial, sugerida
exemplarmente na filosofia de Gilles Deleuze: “A vespa e a orquídea dão o exemplo. A
orquídea parece formar uma imagem da vespa, mas de fato há um devir-vespa da orquídea e
um devir-orquídea da vespa. A vespa torna-se parte do aparelho reprodutor da orquídea ao
mesmo tempo que a orquídea torna-se órgão sexual da vespa” (DELEUZE, 1997, p.8-9).
Teoria-vespa, dança-orquídea... Dança-teoria, orquídea-vespa... 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU: DO CONVITE À ESCRITA COMO DANÇA)

De um discurso em primeira pessoa, arrisco a terminar com uma segunda. O
pronome tu comparece aqui por nós. Assume, dançarino, o risco de ficar, a sós, na ribanceira,
junto aos signos linguísticos, a educar, dessa maneira, o que vem dito (em frase presa e com
clichês) ao livre de uma tez em movimento. Verter em nosso entre o novo, um ímpar. O que
pesquiso e compartilho é o como digo-escrevo: meu projeto é a dança-livro, a dança-artigo.
Na tinta em que me imprimo, sente o hálito dos livros, por meu sonho e pelo teu,
incorporados. Cada um dos espetáculos que monto (e os que montas) se confundem no que
largo nesta fala. Prescindo de listá-los, um a um, em inventário: não morri (tampouco, eles);
ao contrário, a vida no seu pico atinjo quando todos vêm comigo ser o singularizado.

Já te disse, em aula, um mestre, um sábio: todo corpo há de dançar. Se acaso
dispuser da chance de escutar e descobrir, sempre por vir, um ritmo secreto além do sangue.
Se ele puder também se despedir do que não pode mais fluir e pede-te, exânime, um périplo
poético no íntimo; um método, a rigor, aberto ao que te escoe em rio, em leito à superfície –
aí, onde te eriças, entre o pelo e a pele; onde te range a pedra e tange o ouriço, ao mesmo
tempo que a uma pérola na boca atreve-se uma langue ostra. O transe das marés na pélvis faz
vazantes no retido ao tronco. Vazas mares de uma artéria gélida nos gestos lépidos, ardentes
passos que te salvam dos naufrágios. Talvez, coreografias de uma ilha ardendo em febre, no
colapso de amar as águas vivas. No além-represa, o movimento acende estrelas no horizonte
de uma veia e atrás dos arrecifes postos entre os cotovelos. Mas, quando o mundo – tão
sedento de uma escrita sobre tudo, de um enredo com discurso – roga o risco de uma letra que
traduza a travessia que te funda, como ficas? Tu afundas?

Sei que danças e a dança te ergue em ondas pelas ruas: consoante os nomes da
loucura ao rés das caravelas que carregas sobre os ombros, sobre a nuca. Danças: mediante o
assombro do que pesa no convés da embarcação e, insone em teu asfalto, espera por um leme
em sobressalto – a educação ou a pesquisa da viagem por miragens infinitas, no finito de teus
músculos cansados e em teus rumos de marulhos e vertigens. Sei que insistes nessa dança
além dos muros de algum intransponível continente. A pátria incontornável dos moveres tu
descobres no oceano de uma sede. Mas, na hora de escreveres, no agora em que tu tentas tê-la
e contorná-la com palavras sobre a página árida, o pânico te trava: seguras o que escapa? A
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montanha de uma tese sobre dança assusta e logo paras. Avulta-se a impotência de escalar a
frase estática. Houvesse a teoria, estúpida, de um lado e, de outro, o rútilo da prática.

Não te educaram a pensar-dançando. Bem menos te educaram para a dança-
pensamento. Nenhum convite ao baile bêbado da ideia. E nenhum texto a se embeber do
dionisíaco do beijo na boca inebriada de um parágrafo. Na dose necessária em que o alcoólico
escrever alegra; em que o escrever relaxa o protocolo das ciências, na proporção das
reticências que concentra, a contrair literaturas. O gole que extrapola normas técnicas,
fôrmas, gêneros, regulamentos, na mesma exuberância em que retém a ética de todo um
sentimento. Não te educaram à razão da flor do corpo – corola, cálice e espinho pelo torso – e
um texto resultou sem cheiro: rosa que murchou, arrancada de um canteiro. Exumação de
algum jardim, então, já morto. Chegado o instante em que os defuntos verbos se levantam de
seus féretros, dos túmulos das teses enterradas em simpósios, seminários e congressos. O
instante em que uma flora de mover poético debanda das pedantes dialéticas de mesas mais
quadradas que redondas, nomeadas de palestra e obcecadas pelas sínteses proféticas de
mestres e doutores e decanos, que gemem mais de gozo por seus títulos prolixos do que roçam
no fogoso de um orgasmo artístico. Chegada a hora em que a ciência geme e os corpos no
formol recebem alma em reação a frias aulas de um laboratório anatomista. E toda
metodologia de pesquisa assume o caos junto do cosmo, no híbrido de errância e disciplina.
Entrar na Academia clama ao bailarino-Apolo que se atreva ao labirinto, sem que o logro de
um destino se prescinda, mesmo que não chegue a algum lugar e baste haver, contínuo (e
descontínuo), o caminhar.

Se pode qualquer corpo, sim, dançar, eu desafio sem trazer cartilha: qualquer
corpo pode poemar, ou seja, deslocar suas teorias para dentro de um poema, aqui e ali em
prosa bem porosa, e para fora dos sistemas. Pensar com dança e para a dança cresce e se
desdobra a cada vez que em ti prolongas cada obra do mover em rotas novas, onde o humano,
ao escrever-se, possa ainda, móvel, ser. Basta um estímulo no imo e numa aula: o exercício
onírico e noturno das auroras sobre a palma da tua mão mais cauta. Em uma hora, um poeta,
enfim, se solta e nos dedos já te coçam dançarinos textos.

Este, o artigo que mais quero ou se me quer: como um libelo, manifesto, ensaio
em que uma crítica de dança dance a dança de uma crítica que estreie a escrita-fala com teus
plexos soantes, dissonantes e ora harmônicos. Tudo a impedir que a dança não se perca na
palavra seca, na palavra dura, na palavra estática da análise. Na palavra que não se pode
escrever sem cravar na letra a carne crua do dançado. Na palavra que não se pode comer sem
que percuta a fala tácita do mover. Entregar-se a uma palavra que se entregue. Ao úmido da
lavra de uma língua que semeia sêmen, suor e se abre em útero. Palavra que ciência seja
quando ciente do que cintila, em arte, escuro. E que saliva ao tocar, no corpo, algum sulco. A
que escala no morro de um olho o discurso. Palavra que se atira ao outro sem fazer ouvido
mouco. Palavra cujo ouro é tesão, tensão, tendão. E músculo. E osso.

Se os filósofos por tanto tempo odiaram (ainda odeiam?) o corpo, perderam no
pensar seu nascedouro. Odiaram na palavra a lavra de uma lira. E a filosofia enganou-se ao
roubar da escrita coração e nervos, pressão arterial, a acidez gástrica dos termos. E o corpo se
enganou ao ver-se gesso quando em texto. Por não ver no tecido das letras, a veia dilatada, o
sangue espesso. Deixar que arda na teoria da dança a escoliose das metáforas, a esclerose dos
conceitos. Reter, nalgum corpus filosófico, saberes proteicos e impasses com sebo. E
ludibriar, lubrificar nesse óleo a anatomia do lógico, fossem os linguísticos códigos um
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esqueleto de repente a dançar sobre uma página convertida em linóleo. Eis o propósito:
articular dança não como objeto, mas espectro de todo e em todo verbo. Ensaiar este sexo:
entre o teórico e o poético, no coreográfico da prosa nestas linhas trepada no verso.

Que se declame a dança: como pensamento e um modo de ser, em sua prática, a
originária teoria. Que o pensamento se reclame: como dança – das ideias, das palavras, que,
movidas, movam um jeito novo de falar não sobre, mas sob – e com – o movimento. Silêncio
é o gesto do sentido. Sentido é o silêncio do gesto. O verbo da língua aciona e grafa o coro
das coreografias. O feérico do tempo voa e aterrissa em ritmos. E um espaço intensivo funda
formas ora lentas, ora céleres, em que a dinâmica de um passo e outro atinge inumeráveis
volts de uma força que mais cresce quanto mais ao corpo se oferece. Em meio às notas de
uma orquestra visceral: lições dos órgãos, dos violões dos ossos, que afinam nos tendões suas
bambas cordas, abrindo a carne em cálice e corola, houvesse pólen rutilando ritmos.

De toda crítica de dança, duvido, quando não estampa, no signo linguístico, o
fracasso do que só se alcança pela queda e pelo salto das semânticas em giro. A pólvora do
sensível, em seu estampido mais agudo, não mora em semióticas sedentas de dar lógica ao
discurso do absurdo: aquele em que apenas capturo o movimento em seu súbito
desvanecimento. Talvez, o poema desvarie, lúcido, o que se teima rude no analítico e cumpra
um modo mais justo de inscrever a ausência de um fundo.

Teorizar é, pois, uma noite – embora o refletor do teatro esteja aceso e a cortina
do olho, inteiramente aberta, para ver a sagração do corpo, só depois da primavera. Uma
noite, a frequentar de açoite uma plateia, pudesse a crítica prever, sem freio, o carro em que
veio, por mirar a dança ali, no ponto cego dos espelhos (do retrovisor e da retina – na porção
onde não há, de luz, receptor, e onde se insere o nervo que permite o olhar). Coubesse à teoria
um coma não enfermo, para pensar na escotoma o que, na arte, vem se dar no extremo da
sombra. Pois dançar é perder – o movimento que se encontra. E é cumprir o rito iniciático do
tempo turvo inscrito no organismo, pudesse retirar do suco gástrico o que no corpo é o
digerido ritmo dos dias na garganta atravessados. Não só dos órgãos flui todo o sentido: no
tirocínio da existência, nasce um andamento errático no íntimo, a murmurar alcoólicos
compassos, jamais marcados por relógios, sinos, mas por pulsares de um sanguíneo espírito,
vazando o na memória coagulado. Às vezes, ensurdece até o ouvido mover nas mãos o grito
de seus calos, ditando ao punho um sincopado ímpeto. É no intervalo do ainda não movido; é
no interstício do que, vindo, parta, que um passo se engravida do invisível, até seu parto no
coreografável, em pacto com as pausas do infinito. As ampulhetas ficam logo em brasas no
instante em transe, em vácuo suspendido, para um respiro na alegria trágica de um corpo-
flauta, agora violino, bebendo em dança o porre de uma lágrima.

Não faças gênero na pista: que teu corpo dispa-se da valsa, tango, xote ou do
maxixe. Também da salsa, samba, rock, twist. Que teu corpo vista-se apenas com a palavra
dança, fosse algum substantivo jamais capaz de pôr no dorso adjetivos. Menos que isso (ou
mais): um verbo, em si completo, intransitivo. Quiçá, de ligação: elo do corpo com o sujeito
no vazio deposto e de predicados desprovido na pergunta arranhada no rosto – sem lodo
romântico, limo clássico, moderno (ou pós?), contemporâneo. Estilo é o fogo insólito do
humano, sem par que o abrande e o classifique; ímpar na íngreme conquista de sua lareira,
incêndio, timbre. De seu tempo próprio no ópio dos relógios; espaço não refém de um palco
inóspito e para além da cena como o evento obrigatório das dinâmicas do movimento, se em
andanças pelo excêntrico alavanca-se). Nem sempre a culminância é um espetáculo: trancado
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no quarto o pensamento move o espelho e inflama, e flagra, em cada passo, um palimpsesto
no retrato três por quatro de um dançado eu em branco e preto.

Cuida do filosofar como quem dança: não por meio de um tratado escrito em
apáticos capítulos, não com paralíticos conceitos a propor-te o inodoro e a asfixia. Filosofar
com o devaneio, mesmo que o delírio a contragosto raciocine em cada passo e o caos, veloz
no espaço, venha a se amansar com freios. Que a poesia em órgãos seja um bumerangue: às
teorias de uma víscera se lance e volte em nódoas de catarro, urina, fezes, sangue – na vazão
que cabe ao movimento de escrever valendo o corpo, a postular a hemorragia, em cada
fundamento, como o logro de algum novo paradigma. Tudo para que que irrompa, em cena,
em página, o corpo imponderável, entregue ao fogo fátuo de um mover sem fundo, quisesse a
dança ser o poema absoluto. E fosse o poema a dança oculta de uma fala por baixo do
silêncio, acima dos murmúrios de um pássaro a voar além do que traduzo.
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