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Resumo
Palavras chave: afeto, conhecimento, incorporar, movimento, pensamento, sentidos
Este estudo investiga o fenómeno designado como “Embodied Thinking” e “Embodied
Knowledge” desenvolvido com a prática de dança contemporânea associada a práticas
somáticas. A sua problemática central questiona: como potenciar a integração e interação
entre o conhecimento e pensamento incorporado pelo bailarino com o modo verbal de
conceber e articular pensamento?
O aprofundamento deste fenómeno desenvolve-se através de uma abordagem
fenomenológica indo buscar fundamentos e referências a outros testemunhos artísticos,
ao campo das práticas somáticas, às ciências cognitivas, às neurociências e à filosofia.
Em coerência com a intensão de exercitar uma transferência entre domínios do
pensamento, este trabalho progride através de interações cíclicas entre a pesquisa
académica derivada da prática artística e a prática artística derivada da pesquisa
académica.
A investigação desenvolvida parte da capacidade de intensificação propriocetiva
desenvolvida pela dança, na qual a perceção de movimento do bailarino não evolve apenas
enquanto movimento em extensão (de deslocação espacial), mas particularmente
enquanto movimento intensivo – um movimento de transformação, intrínseco ao processo
de sobrevivência do corpo e à sua manifestação de tempo.
Ao aprofundar tal fenómeno, argumenta-se que a partir da dança enquanto tecnologia
experiencial da consciência e dos sentidos deriva um outro paradigma de sentido, o qual
vem questionar o paradigma de pensamento da sociedade ocidental. Partindo da perceção
de corpo enquanto processo transformativo, a perceção de sentido deixa de ser fundada
apenas na dimensão de corpo individual que se movimenta linearmente no tempo, e passa
a integrar um sentido duplamente paradoxal intrínseco ao movimento intensivo do corpo –
uma dinâmica de sobrevivência entre a força de afeto e a força de individuação.
Para potenciar a interação entre o pensamento incorporado em movimento e o modo
verbal de articular pensamento, foram desenvolvidas duas metodologias denominadas
“Trans-meaning” e “Physical Mind-maps”, e uma abordagem artística denominada de “Arte
Sensorial”.
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Abstract
Keywords: affection, embodiment, knowledge, movement, sense, thought
This work investigates the phenomenon of embodied knowledge and embodied thinking
developed with the practice of contemporary dance associated with somatic practices. Its
central problematic questions: how to transfer meaning between such perception of
knowledge/ thought, and meaning conceived through verbalization?
The study develops through a phenomenological approach and it is grounded on other
artistic testimonies, on studies from somatic practices, from cognitive sciences, from
neurosciences and from philosophy.
In coherence with the purpose of exercising a transference between different domains
of thought the work progresses through cyclic interactions between “(Artistic) Practice Led
Research” and “(Academic) Research Led Practice”.
This research departs from the capacity of proprioceptive intensification developed
through dance, in which the dancer’s movement perception doesn’t evolve merely as an
extensive movement of spatial displacement but particularly as a motion of transformation
intrinsic to body living process and its manifestation of time - an intensive movement.
By analysing such phenomenon, this research argues that dance, as an experiential
technology of conscience, reveals a new paradigm of thought which questions the
occidental paradigm. The perception of sense and significance is not based merely on the
dimension of an individual body that moves linearly in time, and it becomes based on the
perception of body as a transformative process, which incorporates a double paradoxical
sense intrinsic to its intensive movement – a survival dynamic between affection and
individuation.
In order to potentiate the interaction between embodied thinking and the verbal mode of
conceiving thought, this research developed two methodologies - named “Trans-meaning”
and “Physical Mind-maps” - and one artistic vision - named “Sensorial Art”.
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Preâmbulo: uma dissertação enquanto objeto coreográfico
Sendo esta uma investigação de estudos artísticos em dança gerada dentro do âmbito
de estudos académicos, apresento este trabalho enquanto um percurso que procura uma
leitura híbrida, ou seja, uma leitura que não se propõe apenas enquanto encontro
formatado academicamente, mas que, no discernimento elástico desses parâmetros,
procura concomitantemente um estado de leitura enquanto objeto coreográfico.
A noção de criação e pensamento coreográfico que aqui exercito vai de encontro à
noção de William Forsythe (2009) de que “choreography doesn´t always look like a dance
(…) choreography is always about translating, is going from one state to the other”1. A
coreografia é algo que acontece em qualquer sítio, em qualquer momento, a nossa vida
está imersa em coreografias diárias, expressa Erin Manning (2013). Para Manning
coreografia é uma proposta de abertura ao movimento experimental que reativa a
experiência de movimento. “Choreography sets the stage for an ecology of movement
events. It delimits the infinity of movement, subtracting from the real of opportunity to create
a single vocabulary for change” (Manning, 2009 a) 2.
As coreografias emergentes do dia-a-dia são organizações involuntárias das
expressões autónomas de movimento que provocam, explica Manning (ibidem), porém,
estas não focam oportunidades criativas e a perceção experiencial de movimento. Objetos
coreográficos são propostas que intrinsecamente solicitam e estimulam uma participação
experimental e inerentemente criativa do movimento; o movimento é experimentado e
redescoberto através de um sentido emergente e relacional. Será deste modo que, tal
como salienta Forsythe (ibidem), um objeto coreográfico “is an object of choreographic
knowledge”. Os objetos coreográficos de William Forsythe “extend beyond their objectness
to become ecologies for complex environments that propose dynamic constellations of
space, time and movement (...) through the object, space-time takes a resonance, a
singularity: it becomes bouncy, it floats, it shadows” (Manning, 2013:92). Tal como Manning

1

Minha transcrição do vídeo: William Forsythe discusses Synchronous Objects. Ohio State University. Mencionado na

bibliografia.
2

Artigo da internet sem paginação.
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descreve, o teorema desta tese enquanto objeto coreográfico vem propor “an emergent
constellation for movement experimentation that opens the choreography to the beyond of
dance” (idem).
Mais concretamente, tenho vindo então a trabalhar esta dissertação enquanto objeto
coreográfico sobre a interseção de três facetas: a) Enquanto assunto incipiente a todo o
motor de articulação verbal do trabalho; b) Integrando modos de escrita coreográfica,
enquanto escrita de exploração associativa e enquanto escrita performativa. c) Propondo
Scores Coreográficos que vão pontuando o texto, os quais sugerem uma camada de
movimento experiencial que se desenrola ao longo da leitura.
Escrita Coreográfica
Como afirma Ulmer “New modes of academic writing, however, potentially are important
for several reason. By changing the way in which we write, we might also change the ways
in which we think” (2015:36). No seu artigo - “Embodied writing: choreographic composition
as methodology” - Ulmer (2015) aprofunda a noção de escrita coreográfica como
metodologia de incorporação, considerando esta metodologia no âmbito da pedagogia e
no âmbito das metodologias qualitativas. Baseando-me neste artigo distingo ao longo deste
trabalho dois modos de escrita coreográfica:
A) uma escrita de pesquisa associativa diretamente derivada de uma prática de dança,
na qual se explora e se transpõe a relação da experiência sensorial com a própria escrita.
Esta é então um modo de escrita que pratica a incorporação enquanto “a spontaneous,
creative, productive experience laced with affect” (Ibidem, p.41). Com esta investigação,
experimento e apresento esta escrita de pesquisa associativa através de composições de
textos que discorrem em diversas práticas de dança.
B) Uma escrita performativa como uma escrita que desafia o formato textual. Este é um
modo de escrita coreográfica em que a visualização do texto ou de imagens a ele
associadas estimula um sentido incorporado e desenvolve a integração da expressão
artística como fonte de conhecimento. É deixar que a escrita tente performar o movimento
com que é articulada: a sua fluidez, constrangimento, o seu modo espacial, a sua força,
etc. Ulmer (ibidem) argumenta: “The regulation of words on the page seemingly prioritizes
conformity and economy over expression, and space can be a scarce commodity within
academic publishing. Consequently, elements of meaning and aesthetic possibility may be
lost in the process of submitting to stylistic and space-based expectations” (p.34). Para
além das várias imagens que considero fazerem parte da performance visual e sensorial
3
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da escrita, experimento a escrita performativa particularmente através de dois exercícios
integrados na formatação académica: exercício específico e geral. O primeiro trabalha
visualmente partes específicas do texto, o segundo atravessa toda a escrita: a formatação
escrita que aqui apresento decorre dentro dos protocolos académicos, contudo é aqui
integrada a liberdade de destacar a cinza uma série de termos desconstruídos através de
um hìfen ou de termos que desejo realçar. Com a desconstrução destas palavras pretendo
abrir um espaço para refletir sobre possíveis declinações de sentido. A utilização destes
termos será desenvolvida no subcapitulo 4.3.6
Scores Coreográficos
Utilizo a expressão scores inspirada nos trabalhos do grupo de artistas de vanguarda
dos anos sessenta conhecido como Fluxus Artists. Este grupo foi originado por diversos
artistas provindos de várias disciplinas como a poesia, a música, as artes visuais, a dança,
e o teatro, porém, passado pouco tempo, o seu trabalho começa a desenvolver formas que
desafiam as fronteiras artísticas. A visão geral deste grupo de artistas foi insurgir-se contra
uma imagem pomposa da arte e do artista com génio que serve sobretudo o mercado
(Dezeuze, 2002).

A questão da publicação e distribuição foi uma questão central e

impulsionadora dos vários géneros de scores que se foram gerando, relata Dezeuze
(ibidem), corroborando esta noção com uma citação de Brecht: “shouldn´t scores be simply
published on the newspaper, or available on printed cards or sheets of paper, to be send
to anyone?” (p. 79). Scores são instruções, ou propostas que podem ser feitas a nível do
artista (enquanto compositor ou performer) ou mesmo a nível do público. Dezeuze (ibidem)
analisa alguns tipos de scores como: scores que trabalham com o acaso e a
indeterminação, scores que trabalham com escolha (individual ou interativa do grupo).
Scores que variam numa escala de abstração, desde scores de notação abstrata até
situações participativas inspiradas do exemplo de “task-base stage directions” (p.79).
Inicialmente usadas sobretudo no processo criativo de teatro e dança, as atividades de
task base passam a abranger por exemplo tarefas dirigidas ao público ou sugestões de
eventos a serem interpretados no momento da performance, (como por exemplo a peça
de Simone Forti, intitulada INSTRUCTIONS FOR A DANCE: “One man is told that he must lie
on the floor during the entire piece. The other man is told that he must tie the first man to
the wall” (Ibidem, p.86)). Dezeuze distingue ainda: scores provocativos, paradoxais (como
o exemplo da peça de Yoko Ono de 1962 - SUN PIECE: “watch the sun until it becomes
square”), propostas de atividades que jogam com limiares da impercetibilidade e scores
minimalistas ou mais detalhados.
4
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Os scores coreográficos que aqui exponho são inspirados na aprendizagem prática que
tenho vindo a desenvolver ao longo da minha carreira, particularmente nas práticas de
improvisação, composição e performance de dança. No âmbito do trabalho aqui
apresentado, estes scores propõem modos de pesquisa experiencial que interrelacionam
o modo de pesquisa académica com a pesquisa através de práticas de incorporação,
perceção e do poder criativo. Através deles, pretendo ainda estimular o horizonte de
investigação e de descoberta presente no dia-a-dia.
Procuro então trabalhar esta tese entrelaçando o formato académico com um espaço
de abertura enquanto objeto coreográfico. A intenção deste cruzamento é procurar uma
escrita que, nas suas delimitações formais, seja simultaneamente incorporada em
movimento. Ou seja, a intensão não é tanto indagar como escrever a dança, mas é
essencialmente exercitar como a perceção experiencial de coreografia acima descrita
poderá impulsionar uma escrita e leitura incorporada, ativa pelo movimento. Assim, ao
trabalhar esta criação académica enquanto objeto coreográfico, desejo explorar a questão
de: como pode este modo de apresentação de trabalho estimular a experimentação de
movimento? Como abrir um campo de tensão criativa da experiência de movimento no
exercício académico?
Proponho desbravar estas questões através da metodologia de Open-Form
Composition. Este é um conceito que aprofundarei ao longo da tese, mas que para já,
numa abordagem introdutória, descrevo como uma composição que, dentro de uma
contrição formal, abre espaços criativos de movimento.

Problemática
It is often difficult to put into words, and even harder to justify to politicians, the ways
in which dance works its magic – the basis of its transformative powers. We tend as a
culture to value only what is tangible and measurable whereas dance is all about the
ephemeral, the allusive, the in-between. (Clarke 2007:35).

Este trabalho de investigação tem como ponto de partida e força instigadora o fenómeno
experiencial a que chamo de Momentos de Dança. De forma breve, descrevo estes
momentos como um experienciar intenso do corpo não como uma identidade determinada,
mas como um estado de constante movimento de transformação, em que todo o sentido
da realidade expressa um estado de movimento criativo. A experiência de Momentos de
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Dança reverte num outro fenómeno cognitivo3 frequentemente nomeado como embodied
knowledge ou embodied thinking. O experienciar deste modo de conhecimento ou modo
de pensar não é, pois, um fenómeno particular individual, mas sim um fenómeno
largamente referenciado no campo das práticas somáticas e no mundo da dança
contemporânea que integra estas práticas.
Durante vários anos praticando dança contemporânea como bailarina e coreógrafa, fui
observando que o fenómeno comumente referido como the dancer´s embodied knowledge
- o conhecimento incorporado do bailarino- resulta de uma intensificação do seu sentido
propriocetivo desenvolvida através da prática da dança associada com as práticas
somáticas. Este fenómeno de intensificação sensório-somática fascina-me no sentido em
que revela uma perceção experiencial da realidade como uma condição paradoxal de
incorporação de movimento e torna presente um modo de pensar baseado num processo
somático de produção de sentidos. Contudo, a natureza de tal perceção provoca uma
inebriação do modo usual de articular verbalmente o pensamento. Ao intensificar-se como
uma perceção sensorial somática, o pensamento parece tornar-se informalizado e
desarticulado com a linguagem verbal. Imagino pois que esta intensificação sensorial está
na origem da lendária dificuldade em relacionar a experiência da dança com a linguagem
verbal. Contudo, penso que esta dificuldade não é algo que deva ser ignorado, pois ela
tem como efeito uma lacuna entre o conhecimento/pensamento gerado com a prática da
dança e a articulação verbal sobre este modo de conhecer. Consequentemente gera-se
uma mistificação de tal experiência e uma subvalorização do conhecimento desenvolvido.
Além disso, a potencial interação do conhecimento que aqui se produz com os domínios
formais do conhecimento, permanece subdesenvolvido.
Estudos recentes das ciências cognitivas vêm evidenciar a natureza deste fenómeno de
embodied knowledge experienciado na dança demonstrando que, tal como Damásio
explica (2003), o conhecimento e a capacidade de pensamento corresponde a um
processar de imagens sensoriomotoras que a um nível inconsciente deriva de uma
perceção somática e mais tarde tornam-se abstraídas em diferentes níveis de
representação, sendo a linguagem o suporte principal de tal abstração. A teoria da

3

Como se irá tornando evidente, utilizo aqui a noção - Cognição - sob a perspetiva dos estudos de ciências de Embodied

Cognition, sendo que a cognição se refere a qualquer operação mental envolvendo a intrincada interação corpo-mundomente, quer este processo se realize a nível consciente ou inconsciente.
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linguagem desenvolvida pelo psicólogo Russo L. S. Vygotsky (1985) vai ainda mais longe
em relação à influência da linguagem no nosso modo de pensar. Vygotsky evidencia que
esta capacidade de abstração da experiência não se fica por aí, a linguagem tem um papel
central não apenas no desenvolvimento do pensamento, mas também no desenvolvimento
da consciência como um todo. À medida que aprendemos a falar, aprendemos a traduzir
a experiência através de uma abstração da nossa perceção somática, pelo que
aprendemos a construir sentido da experiência através da linguagem. Consequentemente,
de modo subtil e inconsciente, a estrutura semântica da comunicação verbal que
praticamos torna-se a estrutura com que conscientemente concebemos sentido e
estruturamos lógica.
Resumindo, por um lado, os padrões regulares do pensamento são tão abstraídos num
sistema verbal que a origem sensório-somática do seu sentido torna-se inconsciente4. Por
outro lado, com a prática da dança, o pensamento torna-se tão intensamente envolvido na
consciência sensorial do movimento somático, que o bailarino perde a sua capacidade
habitual de transferir e articular o sentido dessa experiência através da linguagem verbal.
De facto, a prática de investigação somática articulada com a dança levou-me a
desenvolver uma perceção do corpo associada ao modo de conceber sentido e à natureza
do pensamento totalmente destoante com aquela que me tinha sido incutida através do
processo de educação escolar tradicional e do meio social onde cresci, característicos da
generalidade da sociedade ocidental atual. Este fosso entre dois modos de percecionar e
conceber o real tem sido uma constante ao longo da minha vida profissional e pessoal.
Deste modo, o trabalho que aqui apresento emerge da necessidade de denotar, interrelacionar e transmitir o conhecimento produzido com a intensificação sensorial do
bailarino.
Com esta pesquisa desejo então contribuir para potenciar a integração e interação entre
os modos tradicionais de conceber conhecimento e articular pensamento produzido pela
linguagem verbal e um modo de pensamento sensório-motor desenvolvido através da

4

Ao longo deste trabalho utilizo o termo – Inconsciente, de acordo com a visão das ciências de Embodied Cognition, como

descrevem Lakoff e Johnson (1999) este termo é compreendido sob a perspetiva de que “most of our thought is
unconscious, not in the Freudian sense of being repressed, but in the sense that it operates beneath the level of cognitive
awareness, inaccessible to conscious and operating too quickly to be focused on” (p.10)
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prática da consciência do corpo em movimento. Assim sendo, foco a problemática central
desta investigação fundamentalmente em três questões:
a)

O que significa falar em embodied knowledge e embodied thinking associado à
prática da dança? O que implica? E qual o valor adicional deste pensar
incorporado?

b)

Se a dança manifesta a origem somática e inconsciente do pensamento, como
usar tal manifestação para desenvolver uma consciência somática do pensar?

c)

Como potenciar a integração e interação entre o fenómeno conhecido como
embodied thinking do bailarino com o modo verbal de articular pensamento?

O trabalho que se segue aventura-se no desafio de aprofundar o conhecimento sobre a
natureza do fenómeno referido como embodied knowledge e embodied thinking, e deste
modo procura contribuir para aquilo que Gill Clarke (2007) ambiciona: pôr em palavras “the
ways in which dance works its magic” (p.35).

Estrutura da tese
Este trabalho está estruturado em três partes e uma conclusão: uma primeira parte que
se debruça sobre as bases e metodologias de investigação; uma segunda parte que se
embrenha no fenómeno instigador desta investigação - embodied thinking; e uma terceira
parte que labora sobre práticas de trespassar sentidos.
A 1ª parte começa por um estudo preliminar sobre a noção de embodied knowledge. O
2º capítulo aborda a prática somática como base metodológica da investigação, e
prossegue num 3º capítulo onde apresento uma perspetiva fenomenológica da dança
associada a uma visão metodológica de exercício da consciência como capacidade de
movimento. O capítulo 4º, intitulado Retornos Entre a Criação Artística e a Pesquisa
Científica, mergulha sobre três outros aspetos metodológicos centrais a este trabalho: o
reciclar entre Practice Led Research e Research Led Practice; uma adaptação do método
coreográfico de Open-Form Composition como método experiencial da forma através da
repetição e diferenciação, para explorar o corpo de sentido transversal à linguagem; e
finalmente a incorporação da serendipidade enquanto potenciador do inesperado.
A 2ª parte abre com com um capítulo a que chamo Poiesis da Investigação: um relato
experiencial. Neste 5º capitulo faço uma exposição de um relato de conhecimento
experiencial a que chamo Momentos de Dança. O 2º capítulo desta parte (cap.6) – A
8

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Intensificação da Perceção de Movimento no Bailarino – é um capitulo central a esta
investigação. Aqui desenvolvo um estudo do fenómeno de intensificação propriocetiva do
bailarino e do consequente tornar-se movimento. Com este estudo é apresentada a
perceção de corpo como um estado de movimento transformativo, movimento este que
manifesta um processo de sobrevivência de sentido duplamente paradoxal: o paradoxo
entre forças de individuação e afeto, e entre a necessidade de absorver e expelir intrínseca
à força de afeto. Baseando-se nos estudos de consciência de Damásio (2010), este
capítulo conclui estabelecendo uma relação entre a perceção intensificada de movimento
e o sentido de consciência de si. O 7º capitulo trabalha sobre a questão da índole do
pensamento através de duas abordagens: enquanto processo associado ao fenómeno da
consciência de si, e enquanto modo de atravessar domínios de sentido. Este capítulo
conclui com uma reflexão de que, ao experienciar o corpo enquanto estado de movimento
transformativo, a noção de Pensamento Incorporado deixa de ser adequada. Como tal,
torna-se relevante reformular esta expressão para: Pensamento Incorporado em
Movimento. O 8º capítulo aprofunda a questão da conceção e transversalidade da noção
de sentido intrínseco ao pensamento, e faz uma reflexão sobre a relação entre a ativação
de sentido que emerge com o jogo do movimento e o sentido conceptualizado pela
linguagem. Considerando que o motor dos sentidos intrínsecos ao pensamento surge das
dinâmicas efeitos e lógica intrínsecos à natureza de movimento, o 9º e último capítulo da
2ª parte pondera sobre o logos do movimento e valores adicionais do Pensamento
Incorporado em Movimento. São aqui consideradas 3 dimensões do logos movimento
transformativo: a dimensão relacional, a dimensão transversal e a elasticidade paradoxal.
Este capitulo faz ainda um apontamento sobre a convergência entre estes logos e valores
derivados do movimento, o pensamento oriental e a viragem do logos cientifico; em
conclusão introduz a possibilidade e importância de coordenar e interligar este outro
paradigma do logos do pensamento incorporado em movimento com a tendência de
codificação do pensamento incrementada através da linguagem verbal.
A 3ª parte explora a questão de passagem de sentido: Trans-Meaning. O capitulo 10
inicia esta parte explorando a noção de metáforas segundo os estudos dos autores Lakoff
and Johnson (1980, 1999, 2003) como uma capacidade cognitiva de atravessar sentido
entre domínios primários do sentido (experiencial e sensório-somático e cinestésico) e
domínio secundários ou conceptuais.

O capitulo 11 apresenta uma metodologia de

Investigação pela prática a que chamo de Trans-Meaning a qual explora o sentir do sentido
experienciado com a prática física de conceitos emergentes. Este método foi desenvolvido
9
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ao longo de um laboratório com o mesmo nome, sobre o qual faço aqui uma reflexão
aprofundada, a qual se debruça sobre os conceitos emergentes: resistir, cair e agarrar. O
capítulo 12, intitulado Trans-Meaning de Afeto, aprofunda o conceito de afeto de dois
modos: primeiro a sua passagem de sentido como conceito emergente e conceitos
secundário, e, de seguida, aborda a noção de afeto sob a perspetiva da teoria de
autopoiesis de Maturana e Varela (1980). O 13º capítulo apresenta uma aplicação mais
específica da metodologia de Trans-Meaning, a qual denomino de Physical Mind-maps metodologia para a exploração artística. Esta metodologia tem vindo a ser desenvolvida
desde 2009, ao longo de vários laboratórios. Finalmente, o capítulo 14, intitulado “Arte
Sensorial - um movimento per-verso de transferir sentido” - explora uma visão sobre o
sentido nu e a prática de Arte Sensorial. Arte Sensorial vem evidenciar o exercício artístico
que investiga sentido como uma força que se manifesta num plano de movimento
transversal entre os macro-movimentos que a forma desenha e os micro-movimentos da
perceção nua; um exercício que explora sentido como uma necessidade paradoxal entre o
vestir e o despir, entre o incorporar e desincorporar.

Relações de pesquisa: o movimento entre campos de pesquisa
ENTRE A DANÇA E AS PALAVRAS
If I could tell you what it meant, there would be no point in dancing it. (Isadora Duncan
in Bateson 2000: 137).
Dancing is an expression of higher vitality, confession of the present, experience of
being, without any intellectual deviations. (Mary Wigman in Ragona 1994:48).5

Estas afirmações de Mary Wigman e Isadora Duncan refletem uma ideia partilhada pela
maior parte dos artistas de dança. É, no entanto, importante perceber que o que se
pretende fazer aqui não é de modo algum traduzir a dança em palavras ou fazer uma
substituição do poder expressivo da dança pelo poder expressivo do verbo. Qualquer
bailarino sabe que tal seria um propósito sem sentido. A experiência da dança tem uma

5

Fonte original referenciada como: Mary Wigman, “Dance and the Modern Woman” (Akademie de Kuenste, Berlin,

Manuscript from the Mary Wigman Archive), 2.
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qualidade própria que não poderá ser substituída pela experiência da expressão verbal,
mesmo sendo esta de natureza poética. Tal como por exemplo uma sensação auditiva não
poderá ser substituída por uma sensação visual. Embora estes sentidos possam trabalhar
de modo sinestésico (em que por exemplo, determinado som possa estar fortemente
associado a determinada cor), o sentir da qualia6 experiencial manifesta sentido no sentir
inerente à sua natureza sensório-somática, é por isso algo particular, insubstituível por
qualquer modalidade intelectual ou descritiva. O bailarino pode descrever as perceções de
corpo, espaço, tempo, energia, etc., que ocorrem durante a sua experiência da dança, mas
isso nunca deverá ser uma tentativa de descrever um sentido que surge com a intensidade
dessa experiência de movimento, porque o sentido da dança está apenas em si própria; a
experiência de dançar tem a sua natureza única, que poderá ser eventualmente transmitida
apenas pela capacidade de empatia cinestésica 7.

6

A noção de qualia é considerada no subcapítulo 7.4

7

É desde já relevante não confundir os termos: cinestésico e sinestésico.

Sinestesia deriva do Grego syn- união + esthesia- sensação. De modo geral, este termo refere a união de planos
sensoriais diferentes. O fenómeno da sinestesia foi particularmente estudado pelo neurologista Richard Cytowic desde a
década de 1980 defendendo que este é um fenómeno real, de forte relevância. Cytowic e Eagleman (2009) argumentam
que a perceção já é multissensorial, todos nós somos sinestésicos em certo grau, embora só algumas pessoas sejam mais
conscientes sobre tal fenómeno. Estes estudos vêm de encontro à recorrência sinestética explorada nas artes, em que um
sentido sensorial é percebido em correspondência com outro sentido. Por outro lado, alguns cientistas como, Hubbard e
Ramachandran (2005) descrevem sinestesia como uma condição especial não generalizada em que a estimulação de uma
modalidade sensorial causa experiências incomuns numa outra modalidade não estimulada.
A abordagem à cinestesia é central a este trabalho e será desenvolvida ao longo deste. No medical dictionary online o
termo correspondente em Inglês - Kinesthesia - é definido como “the sense by which position, weight and movement are
perceived”. Cinestesia deriva dos termos Gregos: kinesis -movimento + aisthesis – sensação). Segundo Robin Veder
(2015: introdução) Este termo foi introduzido por Henry Bastian para substituir a insuficiência do termo muscular sense, e
foi reconhecido pelo campo da psicologia por volta de 1880. A perceção cinestética foi considerada por grande parte dos
investigadores do campo da psicologia e dos percursores das práticas somáticas como um sexto sentido que unifica todos
os outros sentidos e harmoniza uma perceção fragmentária do corpo. Cinestesia está associada ao termo proprioceção, o
qual foi cunhado em 1906, pelo neurologista inglês Charles Sherrigton como: a função e perceção da posição e equilíbrio
do corpo, tensão, sistema musculosquelético e movimento. Inicialmente o termo proprioceção surgiu com uma tendência
de tentar restringir a noção de cinestesia não como um sentido unificador, mas como um sentido localizado da função
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Porém, é ainda a própria Mary Wigman (1966) que afirma:
To live life and to affirm it in the creative act, to elevate and glorify it? That is what I
want to write about (…) Nevertheless it may have something to say to you and may
help you to come closer to the meaning of the dances. Its secret? That lies hidden in
the living breath which is the secret of life. (Wigman, 1966: 8,9).

Resumindo, o que se pretende aqui é articular essas perceções do corpo, da realidade
e do pensamento que surgem com a intensidade da experiência sensorial da dança. Essa
descrição percetiva não tenciona descrever a dança ou o sentido da dança, mas sim
relacionar e transmitir o conhecimento e modos percetivos produzidos pela dança, não a
experiência da dança em si. É importante distinguir que a fenomenologia ou o pensar sobre
a experiência da dança não substitui a experiência em si, mas realça, aprofunda e
potencializa o ser humano no seu todo, quão mundo de relações. São, pois, as próprias
pioneiras da dança moderna - como a expressionista Mary Wigman ou a precursora da
free-dance, Isadora Duncan – que, ao proclamarem a dança enquanto experiência por si,
anti-narrativa, se inspiram na filosofia de Nietzsche, considerando o filósofo como um dos
seus principais mestres de dança (Ragona, 1994).
Suponho que é ainda relevante esclarecer que: o pensamento que aqui desenrolo ao
aprofundar o movimento da dança não ocorre puramente durante a experiência, ou
puramente como uma reflexão dessa experiência. Apesar de que, ao longo deste trabalho,
o pensamento que expresso e tento articular emerge do sentido inerente à prática de
movimento na dança, este é um sentido enleado que ainda não se distancia de si próprio.
Diria que o pensamento que aqui pratico não é uma reflexão que projeta a experiência para

celular de comunicação entre recetores nervosos e musculares. Porém logo em 1916 esta tendência voltou a ser
desprestigiada por Gorge Dearborn. Hoje em dias ambos os termos são comumente usados indistintamente como
sinónimos. Neste trabalho, tenho tendência a utilizar o termo cinestesia ou perceção cinestética com uma conotação que
alega mais diretamente ao sentido do movimento do corpo na sua relação espacial interna e externa, mas não
necessariamente apenas como ato consciente intencional de estar fazendo. O termo proprioceção é utilizado num sentido
mais integrativo da perceção, em relação de inter-relação com os termos interoceção e exterocepção, conotando uma
perceção somática de movimento enquanto processo de transformação associado ao processo consciência de si,
(Damásio, 2010) no qual se interrelaciona sentidos internos e externos.
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fora de si própria, mas surge como movimentar elástico que, ao se distanciar e aproximar,
ecoa os sentidos gerados nesse experienciar.

CONTEXTUALIZAR A PRÁTICA DE DANÇA
Dance involves a complex combination of cognitive, emotional and embodied sensory
modalities that generate a particular real of knowledge defined through physical
intelligence. (…) The study of this knowledge and its interactive potentials with other
fields is an emergent issue currently being researched with diverse approaches by
some recognized choreographers in collaboration with social science researches, who
claim the need for wider, further investigation 8.

Ao delinear o campo de pesquisa é essencial compreender esta investigação como um
trabalho que propõe como substrato um corpo de conhecimento experiencial adquirido ao
longo da prática intensiva e extensiva da dança contemporânea em coordenação com
técnicas somáticas. Este corpo de conhecimento a que me refiro diz respeito não apenas
à minha experiência em particular, mas reflete também um experienciar comum a inúmeros
outros bailarinos que desenvolvem práticas similares. Ao desenrolar-se com base num
corpo de conhecimento que emerge da prática e criação artística da dança, esta é com
efeito uma pesquisa que surge de um outro modo de pesquisa – a pesquisa pela prática
artística e experiencial.
O interesse em realizar esta investigação não desponta apenas da importância ou
necessidade científica descrita acima, mas tem como força ou motor de trabalho uma
necessidade investigativa que foi sendo cultivada ao longo de cerca de 20 anos
trabalhando como bailarina e coreógrafa. Assim, a investigação artística é o motor
argumentativo que aqui quero expor em desafio. Ou seja, se é o conhecimento pela arte
que aqui se reconhece, então é coerente reconhecer também um modo argumentativo da
criatividade artística. Concebo então esta investigação não apenas como trabalho que traz

8

Choreographic Object Research Report, an Interactive Resource Developed by Beyond Text, Arts and Humanities

Research Council (acedido a 6 Agosto de 2011) http://projects.beyondtext.ac.uk/choreographicobjects/
Este foi um projeto que contou com a colaboração entre artistas e académicos de renome, tais como: Gill Clarke, Emio
Greco, Siobhan Davies, William Forsythe, James Leach, Scott deLahunta, Sara Whatley, Matt Tatto e Tim ingold.
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o conhecimento artístico para o campo académico, mas também como um trabalho que
salienta a competência da voz criativa como modo de argumentação académica.
É ainda relevante esclarecer que apesar de que esta investigação tem como base uma
perceção experiencial desenvolvida através da prática de técnica de dança contemporânea
integrada com práticas somáticas, ela não exclui a possibilidade de que o mesmo
fenómeno possa ser desenvolvido através de outras técnicas de dança ou mesmo através
de outras atividades que incorporem experiências e métodos semelhantes.
Finalmente, gostaria ainda de esclarecer que, tal como é marcante na epistemologia
fenomenológica, e tal como Karoblis (2010) salienta “the whole procedure should consist
of suspending belief about dance; redirecting attention to dance as it is experienced here
and now or represented in memory as the experienced event; and letting dance reveal itself”
(p.68). Em consonância com Karoblis, considero que para poder investigar um fenómeno
derivado da experiência da prática de dança é necessário realizar conjuntamente uma
suspensão de qualquer tentativa de qualificação ou de emitir juízos de valor preconcebidos
que tentem definir a dança. Deste modo, ao mesmo tempo que aqui se procura uma
descontrução, aprofundamento e transversalidade de um fenómeno desenvolvido com a
prática da dança, é também necessário suspender e esvaziar a noção de dança.

O CAMPO DE PESQUISA ENQUANTO EXERCÍCIO DE MOVIMENTO ENTRE CAMPOS
Temos então um campo de pesquisa que deriva do campo fenomenológico de
conhecimento pela dança, mas que visa essencialmente o movimento de cruzamento entre
campos. A base de conhecimento é a prática de dança contemporânea integrada com
práticas somáticas, mas a investigação que aqui proponho cruza esta prática com
conhecimentos de diversos campos, cruzando disciplinas artísticas, filosofia e
fenomenologia, neurociência e ciências cognitivas. O desejo é então contribuir para abrir e
estudar as delimitações entre campos de pesquisa e trabalhar sobre modos de atravessar
âmbitos do conhecimento. Ao considerar uma abordagem que pretende intensificar os
movimentos de relações entre campos de conhecimento, encontro uma importante
dinâmica de ambivalência: o mérito da especialidade delimitada a cada âmbito opera
concomitantemente com as limitações que essas linhas implicam. Considero que esta é
uma dinâmica de ambivalência que caracteriza a índole desta investigação.
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Assim sendo, não vejo sentido em tentar descrever um campo de pesquisa delimitado
a este ou àquele domínio, pois o que se pretende é investigar modos e desenvolver o
potencial de trespassar de sentido entre domínios. Poder-se-ia pensar que a questão da
interdisciplinaridade se torna um intuito deste estudo, no entanto, embora a
interdisciplinaridade se torne uma questão implícita nos intuitos deste estudo, esta questão
em si não é o campo de problemática donde se desenrola esta investigação 9. Considero
que este estudo constrói um campo de trabalho enquanto espaços e movimentos de
relações que se vão gerando, e como tal, vou antes introduzir as principais relações de
pesquisa que movimentam o corpo desta investigação.
Diria então que a primeira base de relação desta investigação é a fenomenologia da
dança, pois através dela faço um primeiro atravessar entre a investigação da prática
criativa e artística e um modo de reflexão de cariz académico. A fenomenologia da dança
tem vindo a refletir diversos âmbitos de investigação: processos criativos, a procura de uma
adequada verbalização ou notação do trabalho coreográfico, implicações político-sociais,
a experiência do espetador, a critica da dança, etc. Como tal, é importante especificar que
o trabalho fenomenológico que aqui desenvolvo debruça-se sobre a consciência
cinestésica do bailarino. É ainda relevante elucidar que este não é um estudo da
consciência projetada no objeto ou sujeito ou mesmo enquanto predeterminação de
intencionalidade, mas é sim (como desenvolverei ao longo do trabalho) um estudo de
consciência enquanto movimento intensivo do corpo.
Segundo Karoblis (2010), os principais fundadores da fenomenologia não incluíram a
dança como parte do estudo fenomenológico da estética ou epistemológica. A
fenomenologia da dança tem sido um domínio de investigação desenvolvido
principalmente por praticantes de dança. Como tal, atualmente, pode ser declarado que
uma tradição da fenomenologia da dança está emergindo. Sondra Fraleigh (1987) e David
Michael Levin (1983) foram dois pioneiros da fenomenologia epistemológica da dança que

9

Sobre esta questão existem já vários estudos e eventos de relevância, por ex.: Malina (2007) é um dos autores mais

estimulantes que discute esta assunto, questionando e quebrando as barreiras entre ciência e arte. Interdisciplinaridade foi
também tema central do projeto TeDance: Perspetivas Sobre Dança em Expansão Tecnológica (2009). A plataforma
internacional CIANT tem desenvolvido esta tema através das conferências MutaMorphosis
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desbravaram caminho para o trabalho aqui desenvolvido. Fraleigh examina e descreve a
dança sob a perspetiva da fenomenologia existencial; segundo Fraleigh a fenomenologia
existencial faz uma fusão entre a conduta do existencialismo com a teoria do conhecimento
da fenomenologia resultando numa filosofia humanista. Através da observação
fenomenológica a autora destaca os valores experienciais que se tornam óbvios na
vivência da dança e sua relação com o pensamento existencialista. No seu artigo “A
Vulnerable Glance: Seeing Dance through Phenomenology”, Fraleigh (1991) descreve a
fenomenologia como sendo “present-centred in its descriptive aims, accounts for temporal
change and does not have appropriate and inappropriate topics” (p.11). Perante um corpo
que se vai esvanecendo, diz Fraleigh, a arte é um modo de ganhar introspeção ao destilar
a natureza contínua da vida, expondo a sensorialidade do mundo perante os nossos
sentidos, permitindo sentidos e movimentos. A fenomenologia existencial permite trabalhar
através desta vulnerabilidade. Também Levin (1983) é outra figura de referência no sentido
em que apresenta a fenomenologia como o primeiro passo necessário para a descrição e
analise da dança e como a forma exemplar de criticismo.
Mais recentemente, e como exemplo da relação da fenomenologia da dança com outros
campos de estudo gostaria de referir o trabalho de Susan Kozel (2007) e Ivar Hagendoorn
(2011). Kozel usa um método fenomenológico para escutar os sentidos e desenvolver
discernimento sobre a experiência da performance de dança, especificamente para
questionar e restruturar abordagens académicas sobre o corpo humano e tecnologias
digitais. Hagendoorn tem vindo a aplicar abordagens fenomenológicas para integrar a
investigação da neurociência com a investigação artística.
Um dos autores centrais a esta dissertação é Maxine Sheets-Johnstone (1979, 2011).
Sheets-Johnstone foi uma figura seminal a considerar a fenomenologia da dança. O seu
primeiro livro - PHENOMENOLOGY OF DANCE (1966) - apresenta uma análise descritiva da
dança

como

a

form-in-the-making,

referenciando-se

essencialmente

sobre

a

fenomenologia de Jean Paul Sartre e Merleau Ponty. Já, o último livro, THE PRIMACY OF
MOVEMENT (2011) põe em foco o cariz intrinsecamente animado do corpo, indo buscar
referência fenomenológica particularmente ao trabalho de Husserl. O título deste livro
coincide com o do artigo de Algis Mickunas, publicado em 1974 in Main Currents in Modern
Thought. Mickunas estudou com Eugene Fink e Ludwig Landgrebe. Apesar de que o seu
trabalho não constitui propriamente uma análise fenomenológica através da dança, este
filósofo faz uma sólida contribuição para este campo de pesquisa, afirmando que
“kinaesthetic awareness constitutes our basic `perceptual organ´ of space and time and
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that kinaesthetic consciousness itself is the basis of all perception” (Sheets-Johnstone
2011: 113).
Sendo este um estudo que parte da prática intensiva da perceção sensório- somática,
advinha-se desde já um outro âmbito de relações de pesquisa que movimentam o corpo
desta investigação: a prática somática revista enquanto exercício fenomenológico. Sobre
esta relação de domínios de conhecimento saliento o trabalho pioneiro de Thomas Hanna
(1976, 1985, 1995) e Don Halon Johnson (1983, 1995, 1997, 2004). Também Martha Eddy
(2002, 2004, 2009) atual Professora da Universidade de Princeton, tem desenvolvido um
amplo trabalho central ao reconhecimento, desafio e promoção da fenomenologia das
práticas somáticas e sua integração na investigação académica. O seu trabalho tem
promovido a interação das práticas somáticas com diversos campos, como a educação, o
desenvolvimento neuromotor, contextos sociais, saúde etc. O Journal of dance and
Somatic Practices10 tem contribuído de modo significativo, desde 2009, para o debate entre
o conhecimento académico e embodied knowledge desenvolvido através da dança e
práticas somáticas, realçando o impacto destas práticas na investigação académica. O
conhecimento experiencial e sensitivo, a potencialidade investigativa que surge da relação
entre a prática e a escrita reflexiva, e o desafio de atravessar fronteiras entre texto e
performance são os principais focos deste periódico, o qual recebe contribuições de
diversas áreas disciplinares.
Um outro âmbito essencial à metodologia aqui trabalhada relaciona-se com a
abordagem estética e poética que Humberto Eco (1989) descreve como Open Form. O
desenvolvimento desta questão de abertura no trabalho artístico tem vindo a ser um
contínuo fundo de trabalho de Ric Allsopp (2007), cofundador e editor principal do periódico
Performance Research. Esta constituiu também o cerne original do curso de Mestrado
Dance Unlimited ArtEZ Arnhem, sobre o qual Mary O´Donnell (2004, 2006, 2010) e João
da Silva (2010) têm vindo a desenvolver uma reflexão aprofundada aplicada à prática de
composição coreográfica intitulada como Open-Form Composition.

10

Desde 2013 tenho vindo a fazer parte do quadro editorial deste periódico.
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Presentemente o estudo da questão de embodied knowledge penetra nos mais diversos
âmbitos da ciência cognitiva, educação, filosofia, antropologia, investigação artística, etc.
Derivando da experiência da dança, com este trabalho procuro compreender o fenómeno
de embodied knowledge enquanto modo de construir sentido e enquanto modo cognitivo
(no sentido abrangente de cognição incorporada) que permite o movimento de cruzamento
de conhecimento entre disciplinas. Assim sendo, ao longo deste trabalho, estruturo uma
base de pesquisa derivada também dos campos das ciências cognitivas. Algumas das
figuras principais de referência sobre esta questão são: Gilbert Ryle (2009) e o conceito de
know-how e know-what do seu livro THE CONCEPT OF MIND publicado originalmente em
1949; Gerald Edelman (1992) e António Damásio (1994, 2000, 2003, 2010), dois
neurocientistas contemporâneos de destaque, que desenvolvem estudos aprofundados
sobre a consciência; os especialistas de ciências cognitivas e linguística Lakoff and
Johnson (1980, 1999, 2003) que desenvolvem a teoria de metáforas cognitivas; J. J.Gibson
(1966, 1979) que apresenta os estudos pioneiros sobre perceção; os biólogos Maturana e
Varela (1980) que desenvolvem a teoria de autopoiesis. Neste âmbito, venho ainda incluir
e salientar o trabalho do romancista Heinrich Kleist (1981), que, já cerca do ano 1800, no
seu brilhante texto The Marionette Theatre, faz uma reflexão profunda sobre a relação da
perceção de gravidade do corpo com a consciência e o conhecimento.
Emio Greco, Wayne MacGregor, William Forsythe, Siobhan Davies, e Jonathan Burrows
são alguns dos artistas de renome que têm desenvolvido pesquisas interdisciplinares entre
dança e ciências cognitivas abordando a questão do conhecimento incorporado da dança
sob diversas perspetivas. O trabalho de Greco (deLahunta, 2007) parte de uma
preocupação de anotação da qualidade vivencial da dança e de capturar a intenção
coreográfica. McGregor foca especialmente o estudo da cognição distribuída no processo
criativo e coreográfico da dança. Forsythe aborda a problemática de um objeto coreográfico
sem corpo e a arquitetura de um corpo movente. Ele tem vindo a promover o projeto
internacional intitulado Motion Bank, projeto multidisciplinar de investigação sobre
coreografia e movimento, onde colaboram especialistas da dança, das novas tecnologias,
da filosofia estética, etc. Siobhan Davies e Independente Dance trabalham sobre a questão
de inteligência somática organizando diversos formatos de debate e laboratórios de
pesquisa de movimento somático. Também o corégrafo Jonathan Burrows (2010) tem
desenvolvido um intenso trabalho de reflexão, documentação e discussão sobre o
processo de trabalho, no qual demonstra uma relação ambígua com a linguagem verbal,
interrogando-se sobre a produção de sentido que gira à volta da linguagem e do
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conhecimento. Em 2010 publicou o livro CHOREOGRAPHER´S HAND BOOK, onde reflete
sobre os diversos aspetos inerentes ao processo coreográfico e estético e a partir da qual
transmite o seu conhecimento experiencial através de uma abordagem direta, e específica,
mas simultaneamente genérica e aberta.
O tema do conhecimento incorporado e sensorial da dança tem vindo a ser também um
tema emergente no âmbito de alguns investigadores académicos. Lepecki e Banes (2007)
editaram uma antologia intitulada THE SENSE IN PERFORMANCE, a qual se tornou pioneira
na questão da sensorialidade na performance. A Universidade de Chichester tem vindo a
organizar diversas conferências dedicadas de modo abrangente à investigação da prática
somática e do conhecimento incorporado que dela deriva. Também o ResCen Research
Center of the University of Middlesex e o Instituto de Performing Arts em Nova York, são
algumas das Universidades precursoras a investigarem esta questão. Para além dos
periódicos académicos mencionados (Performance Research Journal, e Journal of Dance
and Somatic Practices) outros jornais de renome internacional têm publicado diversos
artigos que abordam este tópico, como o Journal of Movement Research, Journal of
Research on Dance Education, e Contact Quarterly - Dance and Improvisation Journal.
Sob o angulo da literatura e poética a questão do pensamento incorporado é também
um centro crítico da visão poética do escritor Gonçalo M. Tavares (2006, 2013). Tavares
procura a sabedoria milenar do movimento instintivo. O movimento é impulsionador do
pensamento exprime o autor (2013). Nestas suas obras, ele aprofunda uma natureza
corpórea do pensamento, pesquisando sentido como uma tensão experiencial que
atravessa o corpo movente, que se atravessa entre desejo e matéria e que se tenta agarrar
e libertar. Considero a sua escrita como um jogo de movimentos, concebido de forças e
contra forças, de limiares entre espaços internos e externos, de tempos de transformação;
é uma escrita dançada.
Ao investigar a questão do movimento intensivo, enquanto transformação qualitativa
associada à noção de afeto, este estudo descreve ainda outro âmbito fundamental de
relações de pesquisa, sobre o qual referencio o trabalho dos ensaístas e filósofos
contemporâneos Brian Massumi e Erin Manning. Massumi (2002) faz uma crítica da teoria
cultural das últimas décadas na qual a conceção de movimento se torna apenas
“displacement” (p.3). A relação entre movimento/ sensação e sentido é intrínseco ao
pensamento e conhecimento, argumenta, porém, teoria cultural tem vindo a denotar um
modelo posicional no qual a definição de sentido começa por subtrair movimento. Também
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Erin Manning (2009, 2013), professora da Concordia University no Canada, tem
desenvolvido um trabalho inovador de interação entre práticas artísticas (com especial foco
na dança) e teórica, através da plataforma SenseLab - a Laboratory for Thought in Motion.
Manning tem desenvolvido uma teoria de movimento incipiente e de movimento relacional,
em que foca a ideia de thought in motion e de movimento como força afetiva da linguagem.
Evidencio também a influência do trabalho de José Gil (1987, 2001, 2005, 2010),
especialmente no que respeita à noção de corpo paradoxal e micro-perceções.
Por certo, ao longo desta investigação, tenho vindo a testemunhar a noção de que a
pesquisa experiencial do movimento do corpo enquanto modo de compreender, conhecer
e contemplar o mundo, é deveras um campo de relações, e que por isso é inesgotável.
Perante esta inesgotabilidade, a assimilação e uma abertura e adaptabilidade serendípia11
como parte da metodologia de pesquisa torna-se essencial.

11

Questão aprofundada na primeira parte da tese, sob o titulo: Serendipidade: entre o buraco negro do acaso cientifico e a

tela branca do artista.
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I PARTE:
BASES E MEIOS
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CAPÍTULO 1:
UMA PRIMEIRA ABORDAGEM À NOÇÃO DE
EMBODIED KNOWLEDGE

1.1

Embodied Knowledge: entre o know-what e know-how

1.1.1 O QUE É EMBODIED KNOWLEDGE: ABANDONAR A IDEIA DUALISTA DE CORPOMENTE

Antes do desenvolvimento da vertente científica conhecida como Embodied Cognition,
a noção de Embodied Knowledge – que aqui descrevo em Português como “conhecimento
incorporado” – era associada meramente a um saber fazer através do corpo (como o saber
andar de bicicleta, nadar etc.). Atualmente inúmeros estudos científicos têm vindo a
demonstrar que todo o conhecimento tem a sua fundação na perceção sensório-somática
e experiencial (Damásio, Maturana e Varela, Lakoff and Johnson, Guy Claxton, Edelman,
Clark, Gibson etc.). Esta é uma perspetiva já sustentada também pela filosofia de MerleauPonty (1999) que explora a noção de incorporação não como sendo apenas a mente que
perceciona a experiência e representa o mundo, mas expondo o corpo como o agente
central no modo como o mundo é experienciado; Merleau-Ponty rejeita a possibilidade de
haver qualquer âmbito de conhecimento autónomo sem corpo, corpo e mente estão
indissociavelmente ligados, sendo que a própria subjetividade é incarnada. No contexto
artístico a noção de conhecimento incorporado é entendida como um saber criativo que
atravessa o corpo, e é específico ao campo artístico em questão. Apesar dos avanços das
ciências cognitivas, de modo geral, esta expressão é ainda subentendida meramente como
um saber específico que se gera através da prática e do envolvimento corporal, a perceção
de corpo como base da natureza da capacidade de conhecer parece estar ainda muito
pouco embebida noutras áreas do conhecimento e na abordagem geral de conhecimento.
Esta nova abordagem sobre a fundação e natureza de conhecimento arrasta consigo
várias questões como por exemplo: como abordar então a natureza de conhecimento?
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Como se caracteriza a relação mente-corpo? É este um modo de conhecimento
desimplicado de um conhecimento teórico? Quais os novos paradigmas de sentido
gerados pela perceção e experiência de corpo como uma base orgânica do conhecer?
Quais as mais-valias desta disposição ou desta abordagem ao conhecimento? Todas estas
questões compõem o substrato de investigação a ser aprofundado ao longo deste trabalho.
Algumas referências no âmbito de Embodied Cognition
Ora, a noção de conhecimento incorporado progride a partir de novos estudos científicos
e filosóficos que vão destituir a perspetiva dualista e separatista da noção de corpo e
mente, e desenvolver uma dinâmica integrante e orgânica de correspondência entre corpo
e mente.
No âmbito da linha científica de Embodied Cognition tem-se vindo a desenvolver
recentemente todo um enorme corpo de trabalho que, ao demonstrar que a base do
conhecimento deriva da perceção sensóriosomática e de um processo experiencial, atesta
também a integração corpo-mente a diversos níveis do processo cognitivo. Por exemplo,
do ponto de vista das neurociências, Damásio (1994, 2000, 2003, 2010) oferece-nos uma
clara visão sobre como a mente, a consciência e as emoções e sentimentos são processos
incorporados. Através de estudos recentes da neurociência, o seu livro - AO ENCONTRO DE
ESPINOSA (2003) - vem reavivar e confirmar grande parte das ideias do filósofo Espinosa
(nascido em Amsterdão no ano 1632, filho de judeus de origem Portuguesa e
contemporâneo de Descartes). Ao contrário de Descartes, Espinosa já defendia que “a
mente humana é a ideia ou o conhecimento do corpo (…) a mente não tem a capacidade
de perceber (…) exceto no que diz respeito a ideias das modificações (afeções) do corpo”
(p. 238). Damásio (2003) aborda a capacidade mental como um processo que deriva da
experiência proporcionada pelos sentidos sensoriais do organismo. Esta experiência
“produz uma alteração estrutural transitória do corpo” (p.221), a partir do qual, o cérebro
constrói mapas neuronais dessas alterações, formando imagens mentais multissensoriais
- “a suspensão do mapeamento do corpo acarreta a suspensão da mente… retirar a
presença do corpo é retirar o chão em que a mente caminha” (p. 216). Damásio realça que
“as imagens que constituem a base da “corrente mental” são imagens de acontecimentos
corporais, seja de acontecimentos que têm lugar na profundidade do corpo ou numa sonda
especializada, próxima da superfície do corpo.” (p.222). Pelo que é essencial ter em conta
que essas imagens não são uma réplica exata do objeto, mas “têm como base alterações
que ocorrem nos nossos organismos, no corpo e no cérebro, consequentes à interação da
estrutura física desse objeto particular com a estrutura física do nosso corpo” (p. 224). Os
24

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

estímulos sensoriais não são neutrais ao corpo, clarifica, mas provocam um processo de
reações do corpo, são essas modificações do nosso corpo que a mente mapeia,
percebendo a existência de um corpo exterior. O trabalho da mente passa precisamente
por esse mapeamento constante daquilo que Espinosa denominava de “afeções” do corpo.
George Lakoff e Mark Johnson (1980, 1999, 2003) explicam a importância da perceção
sensório-somática e da experiência na própria construção de sentidos e estruturação da
razão, defendendo que: a razão e a configuração de sentidos através a linguagem são
processos incorporados; o pensamento é essencialmente inconsciente; e especialmente
que os conceitos abstratos são largamente metafóricos.
Também por exemplo Andy Clark, especialista em Philosophy of Mind defende que a
mente é “inextricable interwoven system, incorporating elements of brain, body and world”
(1998: 3).
Na área de psicologia e ciências da educação, Guy Claxon (2005: 302) explicita
também: “Brains come with bodies, evolved with bodies, and are an essential element of
the complicated systems that bodies are. Brains are so deeply embedded in and
continuously affected by what is going on in the body that it makes no sense to treat them
as if they were separable”. Ken Robinson (2001, 2013) é outro nome de referência nesta
área; este autor parte dos progressos científicos recentes sobre a mente e o entendimento
do que é a capacidade de inteligência, transportando os estudos de embodied cognition às
suas implicações relacionadas a uma aprendizagem prática e criativa. Em vez de um
sistema educativo estandardizado e intelectualista, Robinson defende um sistema
dinâmico e flexível, para o desenvolvimento de um pensar crítico e criativo, focando três
princípios essenciais à educação: diversidade, estímulo da curiosidade e espaço para a
criatividade. A criatividade não deve ser vista apenas em relação a uma aprendizagem
artística, mas sim como base do desenvolvimento inteligente próprio, integral e
interdisciplinar.
No sentido de confrontar a disposição de conhecimento inscrita na expressão Embodied
Knowledge com uma visão intelectualista do conhecimento, proponho desde já abrir esta
temática através de uma reflexão com base na abordagem das noções de know-how e
know-what de Gilbert Ryle (2009).
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1.1.2 O CONHECIMENTO COMO UM FUNCIONAR INTELIGENTE: O KNOW-HOW E KNOWWHAT DE GILBERT RYLE
Foi apenas em 1949, ao escrever sobre “knowing what and knowing how” no seu livro
THE

CONCEPT OF MIND, que Gilbert Ryle (2009), veio trazer a noção de “conhecer como”,

como um modo de conhecimento a ser valorizado e aprofundado pelo pensamento
filosófico. Até aí, apenas o conhecimento intelectual, um conhecimento determinativo,
proposicional e teórico de “o quê”, articulado verbalmente, parecia ter valor entre o meio
filosófico. O conhecer “como”, sendo um conhecimento não representacional, mas
funcional, que diz respeito à habilidade e ao desenvolvido pela prática, parecia não ter
qualquer relevância no pensamento filosófico. (Antes de mais, é importante distinguir que
o know-how que aqui se trata não diz respeito a saber/conhecer como algo funciona, mas
sim a um saber funcionar - um conhecimento operativo.)
A linha filosófica a que Ryle chama de “Intellectualist legend” considera a
intelectualização como a atividade mental indicativa de inteligência, considerando que “for
an operation to be intelligent must be steered by a priori intellectual operation” (p.20). Por
seu lado a atividade intelectual estaria então associada ao trabalho teórico, descrito como
a operação interna de constituir princípios regulativos, de estar informado e seguir critérios
ou regulamentos. Ryle vai então desconstruir toda esta lenda intelectualista partindo de
uma reflexão sobre a família dos conceitos “inteligência” e “estupidez”, e ponderando
diversas diferenciações e implicações abrangidas pela capacidade de conhecimento,
donde destaca noção de know-how e know-what.
Primeiramente Ryle aponta que é essencial distinguir a capacidade de inteligência da
acumulação de know-what, ou estupidez de ignorância. Possuir um largo stock de
conhecimento de factos, conceitos ou regras, ou seja, de know-what, é algo distinto da
faculdade de inteligência. O trabalho intelectual ou teórico por si só não é indicador de uma
capacidade inteligente, “theorising is one practice amongst others and is itself intelligently
or stupidly conducted” (p.16). Inteligência, avança Ryle “is not merely to satisfy criteria but
to apply them, to regulate one´s action and not merely be well-regulated” (p.17). Ryle
aborda inteligência como uma capacidade operativa, de exploração, descoberta,
organização e reconhecimento, ou seja, uma capacidade de funcionar de modo eficiente,
crítico e criativo. As práticas críticas e criativas revelam-se fundamentais para que a
capacidade de inteligência se desenvolva.
Enquanto o know-what se revela então como uma capacidade de reter dados
informativos sem os manusear, o know-how compreende especialmente essa capacidade
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de manusear algo de modo eficiente, ou seja, implica um modo operativo e funcional. Mas
será que know-how envolve sempre um processo inteligente? Ora, se know-how é
essencialmente um saber funcionar ou desempenhar tarefas de modo eficiente,
poderíamos dizer que um animal de circo ou mesmo um relógio bem regulado desenvolve
know-how específico. Partindo desta consideração Ryle distingue duas disposições
distintas de know-how: aquela que funciona como um mero hábito cego e aquela que revela
uma capacidade de inteligência ou discernimento. Em ambos os casos a prática intensiva
de algo vai gerar uma capacidade ou funcionalidade já tão profundamente adquirida que
opera mesmo sem esforço consciente, torna-se então algo que usualmente se designa
como uma 2ª natureza ou uma disposição adquirida. No entanto existe uma diferenciação
crucial no modo como se alcança esta disposição e no modo como esta disposição é
aplicada e desenvolvida. No mero hábito cego, esta disposição funcional é adquirida
através de práticas de condicionamento e imposição repetitiva, sem carácter refletivo,
revelando-se como uma performance automática. Por outro lado, o know-how adquirido
como uma capacidade inteligente envolve outra disposição: essencialmente, segundo este
autor, o caracter crucial do know-how inteligente baseia-se num modo operativo que se
desenvolve a partir de um pensar sobre aquilo que se está afazer enquanto se faz. Ora,
perante a natureza deste trabalho em que a natureza do pensar faz parte do âmbito de
investigação, diria antes que o know-how inteligente que aqui investigo implica um certo
modo de reflexão interior à prática, ou seja, uma consciencialização ou awareness da
própria experiência. Esta disposição de know-how não deixa de implicar a prática e a
repetição, mas cada ato que se repete é uma base para desenvolver um forte sentido de
vigilância e criticismo. A aprendizagem progride através da exemplificação, de experiências
e testes e essencialmente através de um processo de estímulo autocritico, pelo que o
repetir é concomitante com uma aprendizagem de aperfeiçoamento. Diria então que aqui
a repetição é uma experiência de renovação ou de re-conhecimento - um conhecimento
que ao fazer-se de novo se desafia a si próprio, e como tal é um conhecimento que se
aprofunda. Este modo de know-how distingue-se então por proporcionar um aprender em
continuidade sucessiva que evolve através da repetição, a qual permite também o
confronto com situações diversificadas ou cada vez mais desafiantes.
Conquanto, coloca-se ainda uma outra questão, a qual se relaciona com as várias
atividades de know-how que circunscrevem em si uma série de regras ou conceitos (como
por exemplo o jogar xadrez, ou falar gramaticalmente de modo correto) ou atividades que
podem ser circunscritos por toda uma série de princípios ou critérios (como por exemplo o
saber como argumentar ou a capacidade humorística). Nestes casos, deduz Ryle, poder27
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se-ia facilmente ser levado à falsa noção de que o know-how implica um conhecimento
teórico prévio dos princípios ou preposições regulativas dessa atividade. Ou seja, poderse-ia ser levado a pensar que imperativamente a teoria precede a prática, ou que o knowwhat está na base do know-how. Porém, como demonstra, tal não é forçosamente o caso.
Embora se possam construir princípios ou teorias sobre como desenvolver um bom
argumento, como romancear ou como gerar humor, estas atividades são frequentemente
desenvolvidas sem recurso ou conhecimento de qualquer set de teorias sobre como
executá-las. Pelo contrário, a qualidade do teorizar depende de uma reflexão que parte
necessariamente da experiência ou exemplos práticos. No caso do xadrez ou da gramática,
está-se intrinsecamente a jogar com regras e princípios regulativos que estruturam a
atividade, no entanto, não é a aprendizagem teórica ou o conhecimento explícito das regras
e instruções que vai condicionar o saber como jogar xadrez ou falar determinada língua.
Em ambos os casos um desempenho proficiente, não implica a capacidade de articular as
regras ou até de conhece-las teoricamente; estas regras não têm obrigatoriamente de ser
assimiladas através de transmissão de informação teórica, podem ser assimiladas através
da prática e da exemplificação (este é o caso tão comum das crianças que falam
corretamente uma língua sem conhecerem as suas regras gramaticais). Por outro lado,
possuir um conhecimento explícito das regras não significa que se consiga jogar ou falar
eficazmente. Também nestes casos, o desenvolvimento de um desempenho de qualidade
requer que o conhecimento das regras esteja presente ao nível de uma 2ª natureza, sem
que se tenha que pensar nelas para desenvolver a mestria do know-how.
Ryle demonstra ainda uma outra questão relevante ao referir que: “epistemologists,
among others, often fall into the trap of expecting dispositions to have uniform exercises.
For instance, when they recognize that the verbs ‘know’ and ‘believe’ are ordinarily used
dispositionally, they assume that there must therefore exist one-pattern intellectual
processes in which these cognitive dispositions are actualized” (p.32). Em oposição a esta
tendência intelectualista, a disposição prática do conhecimento de know-how envolve o
exercício de disposições indefinidamente heterogéneas. Ryle explica que por exemplo a
disposição do conhecimento intelectual ao caracterizar um objeto como sendo duro vai
refletir apenas uma única atualização – o conceito duro. Mas a disposição de inteligência
prática vai refletir diversas potencialidades de tendências relativas ao estado ou disposição
de duro, como por seja o resistir à deformação, o som acentuado, se poderá causar dor a
embater etc. Outro exemplo: o know-how do patinador sobre a disposição do gelo como
sendo quebradiço reflete um envolvimento emocional e prático com uma multitude de
manifestações e atualizações de tal disposição. O know-how, sendo uma capacidade de
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conhecimento interativa, não consiste meramente em ter informação sobre determinada
disposição (exemplo saber que um objeto é duro ou que o gelo é quebradiço) mas sim um
saber reconhecer e re-agir ou lidar com as múltiplas implicações e manifestações
potenciais a essa disposição.
É essencialmente com base nestas argumentações que Ryle destaca a validade do
know-how e o desprende do condicionamento intelectual teórico e de uma planificação prédeterminativa que tenta controlar o que fazer ou como funcionar. Com isto, o que
transparece na intenção de Ryle não é desconsiderar por completo o valor da teorização,
mas sim fazer ver que esta não constitui o corpo estrutural ou motor daquilo que é um
saber funcional ou operativo. Ao ser uma aprendizagem funcional, este conhecimento goza
de uma natureza dinâmica e adaptativa à particularidade de cada situação, não pode ser
conduzido cegamente por princípios ou regras, as quais serão sempre generalistas. Este
é por isso um modo de conhecimento que exercita a inteligência e o bom senso – “good
sense cannot itself be a product of intellectual acknowledgment of any general principle”
(p.20).

1.1.3 OS VALORES DO KNOW-HOW
A partir do estudo de Ryle, podemos então derivar que o valor do know-how é destacado
como uma disposição da natureza do conhecer que incorpora em si o desenvolvimento da
capacidade de consciencialização e reflexão (que Ryle descreve como a capacidade de
pensamento que acompanha o fazer). É, pois, a partir desta reflexão imersiva na prática
que o know-how se desenvolve - não como um conhecimento final que se encerra sobre a
sua capacidade definidora - mas como um conhecimento em aprendizagem contínua,
crítica e criativa.
Ora, é também este modo de ir aprofundando o saber em constante aprendizagem, que
nos envolve como força operacional ou funcional dos diversos settings do ambiente. Estes
podem ser settings naturais (e neste caso estamos a falar de atividades com o próprio
andar, nadar, dançar, manipular materiais etc.) ou settings formulados pelo homem (como
o jogar xadrez, a linguagem etc.), settings mistos (como jogos em que se lida
simultaneamente com leis da natureza e regras do jogo), ou settings instrumentais (como
tocar um instrumento musical). Seja qual for a situação, este modo de conhecimento
desenvolve-se não em abstrato ou à distância, mas sim através de uma prática vivencial
em interação, em contacto direto com os riscos e oportunidades apresentadas pelo
ambiente. Deparamo-nos assim com um modo de conhecer dinâmico e adaptativo, um
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conhecimento que não se esgota e não se formaliza, pois aquilo que o provoca e qualifica
é uma capacidade dinâmica em contínua aprendizagem. A performance de cada nova
experiência reflete um conhecimento incorporado através da experiência anterior, mas
cada nova experiência é também uma nova aprendizagem que aprofunda o corpo de
conhecimento anterior.
Ao referir a qualidade disposicional do know-how, como modo de conhecimento capaz
de reconhecer e reagir às múltiplas implicações e manifestações potenciais disposicionais,
Ryle está implicitamente a evidenciar uma outra mais-valia essencial da natureza de knowhow: a capacidade de interagir no momento com as forças e qualidades particulares à
conjuntura momentânea com a qual nos tornamos envolvidos. Esta é uma aptidão
praticamente ausente do conhecimento intelectual pois requer uma presença adaptativa e
interativa com as conjeturas do momento. Esta disponibilidade para o momentum do
presente não pode assentar sobre algo predefinido que tenta agarrar o tempo, mas requer
um modo de atenção em constante exercício de equilíbrio. É este carácter experiencial e
não determinativo, que permite intensificar a capacidade de consciência do presente,
sendo através desse desenvolvimento de awareness que a mestria evolve.
A capacidade de inteligência prática instiga aquilo que chamaria de uma atenção de
disponibilidade potencial, ou seja, um saber disponível para reagir às diversas
manifestações potenciais de uma disposição. No contexto performativo esta é uma
qualidade de atenção frequentemente referenciada como estar presente no momento e
apreciada como uma capacidade de apresentar presença em palco 12.
É ainda importante acrescentar que, ao contrário da abordagem intelectualista em que
o conhecimento é algo que se possui objetivamente, aqui estamos perante um modo de
conhecer que qualificaria como um performar investigativo: um processo intimamente
ligado à experiência, o qual procura aperfeiçoar o envolvimento funcional com o meio, em
que o próprio se integra e permeia com as forças e qualidades do ambiente ou dos settings
com que atua. Deste modo, proporciona-se uma outra atitude ética fulcral, pois o desígnio
deste modo de conhecimento não é controlar o ambiente como algo extrínseco, mas,
consiste no próprio desafio da experiência de navegar o ambiente.

12 Este modo de atenção é uma questão marcante a esta investigação que será desenvolvida na próxima seção deste
trabalho
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1.2

Transposição entre o conhecimento incorporado orgânico e

conhecimento incorporado experiencial
No estudo de Ryle está implícito que este modo de conhecimento operativo ou knowhow é uma disposição de conhecimento que se torna intrinsecamente incorporado. Mas
qual é então a sua natureza, e como se revela este conhecimento incorporado?
Durante a minha formação em dança ligada a práticas somáticas, era comum ouvir uma
expressão do género: não penses, confia no saber do teu corpo. “O cérebro está animado,
desde o início da sua vida, com um enorme reportório de sabedoria que diz respeito à
forma como o organismo deve ser gerido, nomeadamente à forma como a vida deve ser
organizada e como o organismo deve responder a certos acontecimentos exteriores. Uma
enorme variedade de locais de mapeamento e das respectivas ligações neuronais estão
presentes à hora do nascimento” confirma Damásio (2003: 231). É de facto essencial
reconhecer que estamos vivos a partir de know-how de sobrevivência intrínseco ao próprio
funcionamento orgânico e que este será então o mais básico nível de conhecimento
incorporado desenvolvido ao longo de milhões de anos. Qualquer organismo vivo tem em
si um saber basilar inerente sobre como operar para sobreviver. O corpo tem uma
inteligência milenar, tornada instintiva, que nos diz algo fundamental: não quero morrer.
Gonçalo M. Tavares conta-nos isso mesmo:
Eis, pois, o pensamento simples a que chegaram os nossos instintos ao longo de
milénios de aperfeiçoamento – um objectivo: não morrer; e as melhores maneiras de
o conseguir. Tudo o resto é consciência menor.
Há, deste modo, nos movimentos instintivos uma sabedoria milenar, o resultado de
uma aprendizagem longuíssima. (Tavares, 2013:248,249)

Neste know-how está presente não só um funcionamento interno do organismo (entre
os órgãos, tecidos, células, etc.) mas é também um funcionamento na sua relação com o
exterior - a qual pode ser considerada a nível de funções como a respiração e a
alimentação, e também a nível de toda a manifestação de sentidos interoceptivos,
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exterocetivos e propriocetivos. Também por exemplo as motivações e emoções são,
segundo Damásio, repertórios de comportamentos que estão de acordo com “as instruções
da evolução” (p.231). Sendo um dispositivo de conhecimento inerente ao nosso
funcionamento orgânico, este é um know-how automático, remotamente acessível ao
controlo e representação do pensar consciente. Consequentemente, sendo um
conhecimento muito profundo nas camadas edificativas da nossa natureza, apresenta-se
como um dado adquirido ao qual a consciência não se consagra, tonando-se comumente
desconsiderado enquanto sistema basilar do desenvolvimento da capacidade de conhecer.
Mas se é justamente através desse dispositivo de conhecimento funcional orgânico que
evoluímos como seres vivos durante milhares de anos até hoje, logo, parece-me óbvio que
é essencial aprofundá-lo, mergulhar no seu paradigma em vez de descurá-lo. Paradigma
este que, desde logo, pode ser claramente contemplado como dispositivo processual de
constante adaptação ao meio, adaptação esta que, sob o ponto de vista evolutivo, (como
é do conhecimento geral) vai para além do ser individual.
A questão que surge de seguida será então: como é que este conhecimento incorporado
orgânico vai condicionar e desencadear todo um outro nível de know-how experiencial que
evolve ao longo do processo de vida?
Encontro uma hipótese de resposta a esta questão através do trabalho de vanguarda
de Gibson (1966, 1979), particularmente através da sua noção de affordance. A noção de
affordance refere-se basicamente ao modo de interação intrínseca à relação entre o ser
vivo e o ambiente, a qual resulta das possibilidades de ação latentes em cada ser vivo
associadas às oportunidades e riscos proporcionados pelo ambiente. Como veremos mais
à frente esta noção vai reestruturar todo um modo de conceber a natureza de perceção.
Todavia, para já interessa assinalar que, como Gibson explica, essas possibilidades de
ação latentes a cada ser vivo derivam da própria estrutura orgânica e capacidades
sensoriomotoras; por outras palavras, são um know-how intrínseco ao funcionamento e
modo percetivo do organismo. O organismo parte então deste know-how para desenvolver
uma outra camada de conhecimento – o know-how de affordance do meio, ou seja, um
modo de conhecer incorporado experiencialmente que estabelece um modo de interação
adaptativa com meio ambiente onde sobrevive. Deste modo, a relação de affordance vai
tornar evidente como o conhecimento incorporado basilar do organismo se torna
extensível, transpondo-se para um conhecimento experiencial. Ou seja, forma-se agora
uma outra camada de conhecimento incorporado que não é inerente ao funcionamento do
organismo, mas é já um conhecimento experiencial, que se vai incorporando através da
interação entre o know-how orgânico e a experiência percetiva do ambiente onde o
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organismo sobrevive. Deste modo pode-se considerar que a noção de affordance de
Gibson, ao demonstrar uma relação primordial de funcionamento entre o organismo e o
meio, evidencia também uma transposição entre um conhecimento incorporado préadquirido e um conhecimento incorporado experiencial primário. Ora, a relação de
adaptação e interação entre o potencial funcional e percetivo do organismo com o meio
pode tornar-se cada vez mais complexa, pelo que novas camadas de incorporação de
conhecimento experiencial vão-se formando.

1.2.1 O CONHECIMENTO INCORPORADO E O INCORPORAR CONHECIMENTO
Como vimos, quer a atividade em questão lide com exercícios essencialmente de prática
mental (como o xadrez), estéticos (como as artes) ou físicos (como no desporto), a
proficiência do desempenho desenvolve-se quando a relação com o exercício se torna uma
disposição interiorizada como uma 2ª natureza. Por exemplo: o perito de xadrez joga sem
necessidade de pensar conscientemente nas regras do jogo, estas tornaram-se um
dispositivo intrínseco à sua experiência, ou seja, entranharam-se na sapiência da perceção
espácio-gestual do organismo, mergulhando para um nível do conhecimento inconsciente.
O mesmo acontece com o desportista e o artista, ao atuar não necessita de pensar no
conhecimento técnico adquirido. Este conhecimento absorvido como uma 2ª natureza é
como um conhecimento incorporado, pois gera uma sapiência inteligente que o organismo
absorve e manifesta, sem precisar de esforço da consciência. Ou seja, os modos de
funcionamento profundamente praticados e aprendidos vão-se entranhando na estrutura
orgânica da perceção e tornam-se inerentes ao funcionamento do corpo. Por exemplo, as
capacidades de raciocínio adquiridas com xadrez geram funcionamentos neuronais que
passam a fazer parte da capacidade mental do organismo. O mesmo acontece com os
funcionamentos neuronais, musculares e até metabólicas adquirido com a atividade física,
ou com o desenvolvimento de capacidades sensoriais adquiridas com as práticas
artísticas. Estas novas capacidades funcionais, não são restritas à atividade especifica que
a desenvolveu, tornam-se disponíveis em qualquer outra circunstância, pois tornam-se
modos de funcionamento integrados na base de funcionamento do organismo.
Estes casos, em que se desenvolve uma disposição interiorizada como uma 2ª
natureza, poderão servir como uma demonstração clara de que a capacidade de conhecer
(vista como uma capacidade de funcionar e refletir sobre esse funcionamento) não só
deriva de um processo de incorporação, mas também, o próprio saber funcional adquirido
pode tornar-se incorporado. Deste modo, poderemos considerar duas direções opostas
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que vão esboçando e adensando o ciclo do processo de conhecimento incorporado: o
conhecimento do know-how orgânico para o know-how adquirido, e do know-how adquirido
para o know-how orgânico.
O fenómeno de incorporação de conhecimento pode então ser visto como um processo
de dentro para fora - no sentido em que o nosso corpo e o funcionamento orgânico se
refletem no modo como compreendemos a realidade e funcionamos no meio – mas
também como um processo de fora para dentro - no sentido em que o nosso
comportamento ou modos de funcionamento aprendidos podem tornar-se também eles
absorvidos e tornar-se parte integrante do modo de funcionamento original do organismo.
A dança como prática de desenterrar o conhecimento orgânico enterrado na carne
Uma vez que, como vimos, qualquer corpo tem em si um conhecimento orgânico
inerente, e que a capacidade de conhecer assenta sob um processo incorporado, então
todo o conhecimento experienciado e aprendido ao longo da vida tem na sua base um
conhecimento orgânico pré-adquirido. Assim sendo, a hipótese que aqui expresso é a de
que esta capacidade funcional orgânica não reflete meramente um saber operativo, mas
esse saber, ao resultar de uma evolução 13 que responde continuamente a diversas
condições e desafios de sobrevivência, revela em si um paradigma coerente de sentido.
Todo o conhecimento aprendido deverá então refletir não só um saber funcional do
organismo, mas também uma lógica vivencial e orgânica modelada por esse saber. Então,
este paradigma de sentidos intrínseco ao conhecimento tácito milenar do corpo (que nos
conduziu desde uma organização celular até ao ser consciente e social que somos hoje)
deverá ser também o paradigma basilar do nosso pensar consciente e do sentido por onde
este pensar se guia. Mas que experiência de corpo é essa, ou que corpo é esse que se
experiencia? Como aceder a esse sentido, esse conhecimento tácito do corpo? Como

13

Seguindo os estudos de Damásio e Elderman, ao longo deste trabalho vou aprofundando as noções de consciência e

conhecimento integradas também num processo evolutivo. No entanto, quero esclarecer que o estudo sobre teorias da
evolução foge do âmbito deste trabalho. Ao aprofundar a noção de consciência no subcapítulo 7.1 torna-se patente que
abordo evolução enquanto processo de adaptação evolutiva evidenciado por Darwin. A abordagem original de Darwin
mostra simplesmente que a evolução das espécies é um processo baseado na capacidade de adaptação, diversidade e
multiplicidade associada a uma seleção natural ex post factuo e não pré-determinista. Revejo assim o processo evolutivo
sem sentido de propósito, no qual não faz parte qualquer intervenção predefinida.
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compreender, como incorporar e consciencializar a lógica de funcionamento intrínseca ao
sentido de sobrevivência do organismo?
A prática artística da dança, ao prestar atenção ao estado do corpo, e ao lidar com o
seu funcionamento, propriocetivo e também interoceptivo e exterocetivo, desenvolve um
acesso especializado ao paradigma lógico do corpo em movimento e como tal faz
intrinsecamente uma exploração desse modo de funcionamento orgânico. Ao levar a
consciência a uma perceção que mergulha profundamente no sentir do somático, a dança
desenvolve uma habilidade para desenterrar essa base orgânica do conhecimento
enterrado na carne.
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os paradigmas lógicos do conhecimento incorporado; é pois, a partir deste potencial próprio
da exploração artística da dança, que irei desenvolver esta questão ao longo de todo o
trabalho.

1.2.2 INCORPORAR CONHECIMENTO E TEORIZAR
Todas estas ponderações sobre o conhecimento como um saber incorporado e
funcional confronta-nos com uma outra questão: como se relaciona o conhecimento teórico
com este conhecimento incorporado funcional do organismo? Nas linhas que se seguem
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faço uma primeira introdução a uma visão sobre a natureza do teorizar e sobre o tradicional
conflito entre teoria e prática; visão esta que irei desenvolver mais detalhadamente na
continuação deste trabalho.
No livro, THEORY FOR PERFORMANCE STUDIES, Auslander aborda a noção de teoria a
partir da sua origem etimológica:” from the Greek theoria, which means “a viewing” or
“spectacle,” offers a way of seeing. A theory is something like a conceptual lens, a pair of
spectacles, which you use to frame and focus what you’re looking at. It is a tool for
discerning, deciphering, and making sense” (2008:1).14 Ao organizar um enquadramento e
um foco por onde se olha, o teorizar compreende uma ação de seleção e apuramento
percetivo por entre um enredado de uma miríade de perceções sensoriais e experienciais.
Como explica Damásio (2010), “os mapas cerebrais não são estáticos como os da
cartografia clássica. São voláteis, mudando constantemente de forma a refletir as
alterações que têm lugar nos neurónios que os alimentam, os quais por sua vez refletem
as mudanças no interior do nosso corpo e do mundo que nos rodeia” (p. 93). Damásio
(2003) indica também que o próprio mapeamento do corpo tem várias camadas, desde a
regulação metabólica e reflexos básicos, passando pelas emoções, os sentimentos e o
mapeamento das próprias imagens mentais geradas; todas estas camadas interagem, e o
seu mapeamento sofre constantes mutações. Todo o mapeamento que o cérebro faz da
experiência percetiva é algo profundamente intricado, denso e em mutação constante, o
que faz com que todo este processo seja impraticável de ser acompanhado pela
capacidade consciente do pensamento. Perante o processo orgânico, denso e contínuo de
mapeamento de imagens mentais, o exercício de teorizar poderá ser visto como um esforço
para que toda esta densa complexidade percetiva e experiencial possa ser selecionada,
focada e esboçada numa perspetiva mais simples apreensível para o discorrer consciente.
Este exercício denota então um desejo de mapear o conhecimento incorporado num reflexo
de imagens articuladas e estruturadas pela consciência, ou seja, denota uma necessidade
de projetar o labirinto de imagens neuronais num outro plano que a tenta representar,

14

É desde já curioso observar que o próprio conceito de teorizar concebe em si um modo e envolvimento corporal, o qual

se torna evidente ao caracterizar a ação de teorizar como uma ferramenta que adota uma perspetiva sobre como se
debruçar, encarar, olhar, focar ou enquadrar a experiência sensório-somática.
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criando um mapa que a tenta definir. Deste modo, o exercício de teorizar pode ser visto
como uma prática que tenta transcrever a complexa densidade do filme multissensorial e
multidimensional da mente para um nível de mapeamento para além do mapeamento
biológico da mente, um mapeamento simplificado que a camada consciente do ser consiga
apreender.
A capacidade de teorizar trabalha assim uma capacidade de gerar distanciamento e
desvinculação da perceção imediata, projetando-a sobre um plano de abstração. Ao fazer
este exercício de afastamento consegue-se percecionar uma contextualização mais
abrangente, a partir da qual se pode percecionar outras relações e conceber estruturas de
conhecimento, mas em contrapartida, esta é uma perceção menos detalhada e menos
intensificada. Por outro lado, na tentativa de projetar a experiência num plano que a tenta
representar, mapear e discernir, o teorizar manifesta-se como um exercício de definição,
anunciando uma necessidade de delimitar, de determinar ou assentar a experiência sobre
algo.
Esta necessidade de assentar, estabelecer, determinar ou mapear revela-se um
exercício relevante, útil à estruturação e compreensão consciente do conhecimento que a
vivência corporal proporciona. No entanto considero indispensável não esquecer de
contextualizar a sua própria natureza teórica como um exercício percetivo que adota uma
perspetiva (entre muitas outras possíveis), projetada num mapa representativo. No seu
carater determinístico, o exercício teórico tende a esquecer que ao delimitar a perceção
expõe somente uma perspetiva particular entre inúmeras outras possíveis, pelo que, sendo
apenas uma perspetiva percetiva a teoria necessita interagir, interligar-se com outras
perspetivas. Na sua procura de estabilidade tende a tornar-se um mapa estático do
conhecimento, perde o momentum da relação percetiva com o mundo, a qual opera num
modo de constante reavivamento, em adaptação constante, pelo que, como exercício da
capacidade de perceção, o teorizar necessita tornar-se disponível para um processo de
aprendizagem contínua. E, ao fechar-se sobe a sua própria capacidade representativa
tende a desacreditar a sua origem de referência, deste modo, sendo um projeto de
mapeamento ou representação da experiência ela necessita de estar em constante
contacto com o corpo e o experienciar.
Coloca-se então a questão sobre como teorizar sem ceder a estes perigos?
A meu ver, é ao espelhar-se exclusivamente sobre a sua própria linha representativa,
ao fixar-se sobre o delimitar com que se desenha, e ao agarrar-se às linhas com que separa
e determina, que os riscos, os limites da capacidade de teorizar deixam de ser sofridos. Ao
não permitir que o risco/ a linha com que define os seus limites seja penetrado, o teorizar
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tende a uma qualidade impenetrável, insofrível. A capacidade de conhecer, sendo
incorporada, aciona o conhecimento como um dispositivo de sobrevivência do corpo
sofrido nos seus limites, um corpo poroso em constante interação de riscos e
oportunidades com o ambiente, pelo que, ao deixar de sofrer riscos, o exercício teórico
abandona um modo de conhecimento que se relaciona a um corpo vivo, perde a
capacidade evolutiva intrínseca à natureza viva do conhecer. Será aqui, nesta necessidade
de rasgar e ferir os limites e definições do conhecimento teórico que o papel do trabalho
artístico se torna crucial.

Score 1 a. Expandir o Risco... a perspetiva do lado menos hábil:

Assinar o nome 3 vezes com a mão menos hábil
Fazer um segundo contorno sobre o desenho anterior com a mão mais
hábil
Desenhar em simultâneo o mesmo desenho de assinatura com as duas
mãos

Score 1

1.3

Contextualização: a natureza experiencial e artística da

investigação
1.3.1 ARTE COMO UMA TECNOLOGIA DA PERCEÇÃO OU UMA TECHNÉ DO LOGOS
At this point in time it is becoming apparent that the history of the field of dance is
unique in putting forward continually new images of the human body in motion. In doing
this, the field of dance creates as well as reflects changes in perception of the body
and mind (Mary O´Donnell, 2004:13).

Tendo em conta os estudos de Embodied Cognition referidos atrás, os quais evidenciam
a perceção sensoriomotora e a experiencial como base estrutural e substancial do pensar
e capacidade de conhecer, e abordando o trabalho artístico como um exercício criativo de
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intensificação das capacidades sensoriais e percetivas, faço aqui uma reflexão em como a
arte pode ser contemplada como uma técnica sobre a origem do discurso lógico, a techne
do logos.
O trabalho de revisão de R. Li-Hua´s (2009) sobre a definição de tecnologia sugere que,
apesar de que este conceito está atualmente associado a um corpo de conhecimento
particular, não existe um consenso claro sobre a sua definição. Seguindo a visão de
Heidegger (1977) sobre a natureza de tecnologia como um modo de conhecimento poiético
resultante de um modo particular de envolvimento com o mundo e de conceber
conhecimento, aqui, a minha intenção é abordar tecnologia como um conceito que
proporciona a reflexão baseada no conhecimento pela prática. De facto, tendo em conta a
origem etimológica do conceito de tecnologia constituído pelo termo Grego techne (prática
de oficio, capacidade, ou conhecimento dos meios) mais o termo logos (palavra, raciocínio
discursivo, argumento) (Audi, 1999) 15 , podemos então apreciar o conceito como uma
argumentação discursiva sobre o corpo de conhecimento adquirido através da prática.
Techne is the name not only for the activities and skills of the craftsman, but also for
the arts of the mind and the fine arts. Techne belongs to bringing-forth, to poiesis (…)
Physis also, the arising of something from out of itself, is a bringing-forth (…) a mode
of revealing (Heidegger, 1977:10,13).

De acordo com Heidegger (1977), a relação moderna com tecnologia tornou-se
instrumental, i.e., um modo de conhecimento que consiste em dominar a substância
forçando-a a adquirir uma determinada forma. A tecnologia instrumental é uma visão de
tecnologia que deriva de uma atitude a que chama de enframing: uma atitude que concebe
o mundo através de categorias pré-estabelecidas, resultando de uma orientação em
direção a um conhecimento preciso e controlável. Contudo, sugere Heidegger, a natureza
original de tecnologia é a prática de poiesis: um modo de conhecimento desenvolvido
através de uma prática criativa que revela algo que estava oculto ou que faz emergir o
potencial da matéria para se tornar algo. Para Heidegger techne, poiesis (criar, revelar) e
physis (natureza, crescimento) reúnem-se como “modes of bringing forth”, modos de

15

Audi, R. (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed., New York: Cambridge University Press. Entradas em:

techne p.904 e em logos p. 518.
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revelar a natureza, a matéria, em que a capacidade de revelar é em si um ato criativo. De
facto, a capacidade tecnológica que Heidegger associa à mestria de revelar ou criar não é
simplesmente técnica ou conceptual, mas envolve sempre o soma, os sentidos e a
perceção (Davidson, 2013). Deste modo, ao focar a tecnologia como uma capacidade
prática que envolve os sentidos e perceções para faz emergir algo de novo, Heidegger
relaciona a natureza de tecnologia com a expertise da prática artística.
De facto, a raiz do conceito de arte relaciona-se com um ofício técnico ou “an outcome
of technical processes”, que implica o desenvolvimento de uma techne distinta (Gell
2005:43). Contudo é geralmente aceite que arte não é meramente uma `hard technology´
- termo usado por Gell (1998) para denotar todos os sistemas e processos técnicos que
têm vindo a transformar o nosso ambiente físico biológico e psicológico. A dinâmica criativa
da arte expande-a para além de uma função puramente técnica, pelo que Gell distingue
arte como sendo uma technology of enchantment - uma tecnologia que incorpora todos
aqueles sistemas e processos técnicos capazes de reenquadrar a nossa visão do mundo
e reformular a nossa perceção, gerando novos discursos. A capacidade da prática artística
caracteriza-se essencialmente por produzir uma perceção critica dos padrões regulares de
conhecimento do mundo e deste modo ativar um processo de re-conhecimento. É neste
sentido que a prática artística deverá ser abordada: não apenas como um sistema técnico
criativo, mas também como uma prática de tecnologia, em que o techne produz logos. Ou
seja, em que é a prática que produz a argumentação discursiva.
Contudo surge ainda uma questão básica: como é que a prática de uma aptidão artística
abrange a capacidade de desenvolver um novo `logos´? Qual é o modo particular da arte
se envolver com o mundo e de conceber conhecimento?
Apesar de que a expertise artística se refere normalmente à capacidade de usar e
transformar materiais ou elementos de modo criativo com o objetivo de compor trabalho
artístico, gostaria de contemplar aqui um contexto diferente de tal expertise. A técnica de
uma prática artística, sendo incitada por um desejo criativo e baseada numa relação de
incorporação do artista com o medium do seu trabalho (como por exemplo, luz, som,
movimento materiais etc.) torna-se uma capacidade ou um “acto de profunda intensificação
sensorial” (Lepecki 1998:15). Através deste ato/ capacidade de intensificação sensorial, o
sistema sensorial do artista aumenta a sua plasticidade e capacidade em sintonizar-se com
o mundo, logo, esta relação de intensificação sensorial constitui um modo de perceção
melhorado. A prática artística é então uma tecnologia que desenvolve um acesso
especializado à perceção sensorial (Lima, 2012).
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A perceção tem sido sempre, de um modo ou de outro, associada com “extraction and
use of information about one´s environment (exterioception) and one´s own body
(interioception)” (Audi, 1999: 654) 16 . Esta operação sensorial informativa é atualmente
largamente reconhecida como sendo a fonte da noção cognição e da nossa relação com o
mundo. Então, se a perceção está na base do nosso processo cognitivo, e se a techne da
arte reflete uma capacidade melhorada da nossa perceção sensorial, torna-se claro que a
prática artística é uma tecnologia que lida com os alicerces do `nosso modo de conhecer´.
Subsequentemente, a experiência de incorporação artística, ao jogar com uma capacidade
percetiva melhorada, vai também trabalhar um aprofundar do modo de conhecer e da sua
argumentação discursiva.
No caso da dança torna-se claro que a sua `expertise tecnológica´ particular não tem a
ver com o virtuosismo ou a capacidade do corpo se mover, mas com o desenvolvimento
do sentido propriocetivo e da consciência do movimento.
Efetivamente, qualquer prática artística é essencialmente o desenvolvimento de um
“know-how” (saber tocar instrumentos, pintar, dançar, escrever, etc.) que envolve o
aperfeiçoamento de capacidades percetivas próprias de cada prática. O conhecimento
incorporado desenvolvido com a prática da dança é então, numa primeira reflexão, um
know-how que incorpora o mundo através do sentido propriocetivo, em que se desenvolve
e intensifica a perceção de movimento, equilíbrio, articulação etc. A tecnologia sensóriosomática desenvolvida pela dança produz um conhecimento especializado sobre o
movimento próprio no espaço e tempo e sobre as forças e qualidades de movimento do
corpo no mundo. A partir desta noção surge então outra questão a ser aprofundada ao
longo deste trabalho: quais as implicações e envolvimentos desse modo de conhecimento?
E, com é que esse “embodied knowledge” desenvolvido pela dança se transforma/
transpõe em Embodied Thinking? I.e., como é a perceção intensificada de movimento
próprio desenvolvido com a prática de know-how da dança vai afetar a articulação de
sentidos e sistema da arte de pensar?

16

Audi, R. (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed., New York: Cambridge University Press. Entrada em:

Perception.
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1.3.2 FERIR A ANESTESIA TEÓRICA COM A INTENSIFICAÇÃO DE SENTIDOS ESTÉTICOS
Vimos então como a arte pode ser considerada como uma tecnologia poiética, ou seja,
um modo de conhecimento desenvolvido através de uma prática criativa que revela algo
que estava oculto ou que faz emergir o potencial da matéria para se tornar algo. E que,
através desse dispositivo de conhecimento, a arte vai desenvolver a capacidade de
reformular a nossa perceção, gerando novos discursos, concebendo novos logos.
Retomando a relação entre o conhecimento pelo exercício teórico e conhecimento pela
arte que aqui foi ponderado, debrucemo-nos então sobre como é que:

É curioso contemplar que o exercício teórico ao procurar um afastamento, um
desprendimento do envolvimento intenso provocado pelos sentidos sensoriais, procura
como que um estado de anestesia dos sentidos. Pelo contrário, o exercício artístico, sendo
um exercício estético, desenvolve práticas de intensificação dos sentidos sensoriais e das
perceções que deles derivam. Ao invés da teoria, que tende a procurar uma relação
anestética na procura de paradigmas de sentido formal, a arte procura um sentido vivencial
através de um envolvimento estético intensificado, i.e., procura paradigmas de sentidos
através do sentir dos sentidos sensório-somáticos. Exposta esta diferenciação poder-se-ia
então considerar que de certo modo, tal como a teoria, a obra artística é também uma
formalização (pelo objeto de arte) de um enquadramento de possíveis perspetivas. Sendo
que o que os distingue é o facto de que a arte não se desenvolve através de um
afastamento da experiência, mas sim através de imersão sensorial, como que uma
penetração na intimidade do pulsar da carne. No trabalho artístico, é precisamente esta
natureza de imersão sensorial que vai revelar um outro modo de formalização. Isto porque,
apesar de que a prática artística trabalha sobre a capacidade de mapear sentidos
percetivos, ao estar envolvida no fluir de sentidos da experiência sensório-somática, este
modo de mapeamento revela-se bastante distinto: o mapeamento que aqui se produz não
é fixo nem autodeterminado, mas é um mapear que incide sobre a relação percetiva de
cada um, e em cada momento com um objeto artístico. Esta é pois, uma relação motivada
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pela perceção sensorial, constantemente recriada pela permanente trabalho de sentir
próprio dos sentidos sensoriais. Deste modo torna-se um exercício de mapeamento que
estimula um fluir subtil dos sentidos, desafiando qualquer identificação com um sentido prédefinido da forma representativa.
Resumindo, o exercício teórico tem tendência a produzir um sentido pré-determinado,
preso à forma que o representa, nesta tendência de predeterminação o sentido deixa de
sofrer um sentir vivencial, invocando um modo de conhecimento fechado ao
desenvolvimento dinâmico próprio da natureza do conhecimento em aprendizagem. O
trabalho artístico, ao desenvolver uma prática de atenção percetiva que joga com a criação
de sentido pelas relações sensório-somáticas entre o organismo e o objeto criado, pode
ser encarado como um modo de desafiar esta tendência pré-determinística do trabalho
teórico. Neste sentido, o papel do exercício artístico vai questionar o trabalho teórico com
o sentido vivido que está na sua origem, e poderá abrir a teoria à natureza versátil e
indeterminada do que é experienciar sentido.
Considero que esta visão da teoria como um exercício de mapeamento vai também
reconfigurar o conflito tradicional entre a validade do conhecimento pela prática e o valor
do conhecimento pela teoria. A abordagem que aqui defendo coloca a questão da prática
e teoria não como disposições antagónicas para adquirir conhecimento, mas como
exercícios distintos que, na tentativa de navegar e mapear a estrutura do mundo, vão
desenvolver

capacidades

complementares.

É

precisamente

através

desta

complementaridade interativa entre o exercício teórico e o exercício prático e também
através do jogo entre a necessidade de determinação académica e a natureza ferida da
arte que tenho vindo a desenvolver este trabalho de investigação. Dada esta abordagem,
e dado o papel da arte perante o exercício teórico, quero também desde já expor o valor
que o exercício teórico tem vindo a ter ao longo desta investigação quando relacionado
com o conhecimento através da prática artística. A confrontação do conhecimento
experiencial pela dança com o conhecimento teórico de outras disciplinas e com o próprio
exercício teórico que é a tentativa de o transcrever para a linguagem verbal académica,
permitiu não só, estruturar e organizar esse conhecimento, contextualizá-lo sob
perspetivas diversas, interrelacioná-lo com outras áreas de conhecimento, mas tem
contribuído também para aprofundar a própria prática. No caso desta investigação é
precisamente esse movimento de interação construtiva entre o exercício teórico e prático
que reconheço como metodologia central. Sendo uma investigação que se baseia na
tecnologia da dança como âmbito disciplinar e metodologia central, é através desse

43

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

exercício interativo que aqui se concebe a possibilidade de contribuir para desenvolver um
novo logos sobre a natureza de conhecimento.
Adiante esta questão da relação metodológica entre teoria e prática e entre
conhecimento académico e artístico é desenvolvida mais detalhadamente.

1.3.3 A INVESTIGAÇÃO SOMÁTICA COMO INVESTIGAÇÃO ESTÉTICA
Como tenho vindo a referir, este trabalho investiga o conhecimento desenvolvido por
uma prática de dança que integra uma abordagem somática. O campo somático
caracteriza-se por desenvolver um modo de conhecimento que parte da capacidade de
sentir, observar e refletir o corpo na perspetiva experiencial da 1ª pessoa (Hanna, 1985).
Tal como Hanna defende, “the soma, being internally perceived, is categorically distinct
from a body, not because the subject is different but because the mode of view point is
different: it is immediate proprioception - a sensory mode that provides unique data”
(1995:341). Uma abordagem somática é uma perspetiva que produz uma qualidade de
informação única e por isso é importante ter em atenção a perceção do soma é diferente
da observação científica de corpo. Os factos científicos relativos ao corpo não são
necessariamente aplicáveis ao soma, tal aplicação seria fazer aquilo que Hanna chama
como “erro de categoria”. Mas Hanna aponta ainda que o soma não tem apenas a
capacidade de sentir as suas próprias funções individuais, via a perceção da 1ª pessoa,
ele tem um talento duplo, pois pode percecionar também estruturas externas, e nesse caso
exerce uma perceção na 3ª pessoa. “We cannot sense without acting, and we cannot act
without sensing (…) this interlocking reciprocity between sensing and moving is at the heart
of the somatic process” (Hanna, 1995: 345). Logo, o soma experienciado é um corpo que
se balança em constante relação intima com mundo, e por isso é um corpo que reflete o
mundo em si. O que se procura não é então um conhecimento de um corpo que se fecha
sobre si, mas sim um conhecimento que surge da uma perspetiva experiencial de corpo ou
seja, o conhecimento que surge da perceção, sensação e sensibilidade do soma como um
site que reflete o mundo em que se manifesta.
As práticas somáticas, ao estudarem a perceção, sensação e sensibilidade do corpo,
podem ser consideradas práticas de investigação estética, no sentido original do termo. A
noção de estética remota aqui ao seu sentido mais básico oriundo da palavra aisthésis cunhada por Baumgarten em 1735 como o estudo da experiência sensorial associada ao
sentimento. Aliás, ao cunhar o termo aesthetics, Baumgarten argumentou que este é um
campo de estudo que proporciona um tipo de conhecimento distinto das ideias abstratas
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estudadas pela lógica (Audi,1999)17. Pode-se então ponderar que o conhecimento gerado
pelas práticas somáticas é então um conhecimento que não se baseia numa apreensão
lógica, mas sim um relacionar estético. É assim importante distinguir que no âmbito deste
estudo a noção de estética não se prende, portanto com uma noção estética da arte no
sentido clássico do estudo do belo, ou no sentido de um exercício de estilo. A natureza
estética que aqui investigo refere uma prática de intensificação sensório-somática que se
reconhece como um modo de conhecimento elementar.
Concluindo esta linha de pensamento, é também fundamental distinguir que o
conhecimento estético que aqui se fala não deve ser apreciado como um campo do saber,
mas essencialmente como um modo de saber, um modo de gerar conhecimento. Isto
porque a investigação estética intrínseca à prática somática da dança não se debruça
sobre o corpo como objeto de estudo, mas sim sobre a perceção sensorial e vivencial como
meios e modo de investigação. Ou seja, trabalha-se aqui um paradigma diferente em que
não tem sentido desenhar uma distinção clara entre objeto, sujeito ou modo de estudo,
pois aqui não se parte da noção de corpo como matéria objetiva, mas sim como um
processo de sujeição ao meio e modo de experienciar mundo. Esta questão está refletida
na própria visão das práticas somáticas, em que, ao contrário das abordagens tradicionais,
o corpo não é percecionado como um objeto de estudo, mas como um processo dinâmico
onde as noções de objeto-sujeito, corpo-mente e matéria-espirito são meramente mapas
teóricos que não refletem a experiência somática.

1.4

Derivando: olhar o trabalho artístico como um exercício do

sentido
Como referido acima, Baumgarten cunhou o termo estética como o estudo da
experiência sensorial associada ao sentimento, o qual proporciona um tipo de
conhecimento distinto das ideias abstratas estudadas pela lógica. Neste sentido, a prática
de intensificação estética da arte desenvolve uma expertise percetiva, i.e., desenvolve uma
tecnologia experiencial de perceção. Assim sendo, a questão que sobrevém será: o que

17
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faz essa expertise? Se aqui não se procura a criação de obra de arte qual a função de tal
expertise?
Indo desde já ao fundo da questão: o trabalho artístico é aqui encarado como uma
prática exploradora que, ao desenvolver uma tecnologia percetiva, se lança na procura da
revelação de sentidos. Por outras palavras, ao trabalhar sobre a intensificação dos sentidos
sensoriais, a prática artística questiona a natureza do processo de gerar sentido. É então
uma prática que atua sobre o campo de forças de ligação entre o sentir dos sentidos
sensoriais e a articulação de sentido como um desígnio ou um propósito lógico. O sentido
artístico que se gera é assim o revelar de um movimento que se projeta de um domínio
sensório-motor para um domínio conceptual, mental e vice-versa. É sobre esta capacidade
de movimentar e trespassar sentidos que aqui investigo o ato des-cobridor do sentido
artístico. A exploração artística é aqui uma disciplina de trans-ferir sentido. Porquanto, no
movimento de deslocar sentido existe também um movimento que o trespassa e o fere, e
é nessa capacidade de ferir que se expõe a natureza física, carnal e sentida de sentido.
Ou seja, na ferida carnal do sentido o sentir do sentido intensifica-se.
O corpo deste trabalho de investigação baseia-se na capacidade da prática artística de
despir e rasgar a pele do exercício de fazer sentido para assim revelar e exponenciar o
sentir carnal, pulsante que lhe dá vida. É pois ao mergulhar na natureza pulsante da carne,
a prática artística faz emergir à consciência o sentido de sentir corpo no seu estado
vibratório. E, ao penetrar neste espaço de intensidades, penetra na sensação de fazer
sentido e ganha então o poder de trespassar sentidos.
Assim sendo, a prática artística é aqui abordada como uma expressão de empatia que
parte da lógica das sensações e que, ao mergulhar nesta lógica, ativa um processo de reconhecimento – uma capacidade de fazer emergir e conhecer de novo aquele
conhecimento tão óbvio, tão intimo, tão básico que se torna mergulhado, aprofundado no
inconsciente.
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CAPÍTULO 2:
A PRÁTICA SOMÁTICA COMO BASE METODOLÓGICA
DE INVESTIGAÇÃO

2.1

Breve traçado histórico das práticas somáticas

Como já referido, a problemática e força motora desta investigação parte do saber
experiencial desenvolvido através de uma visão somática na prática artística da dança,
pelo que importa então olhar mais aprofundadamente sobre a base metodológica
proporcionada pelas práticas somáticas.
As práticas somáticas têm vindo a inter-relacionar-se profundamente com a minha
carreira de bailarina e coreógrafa, especialmente desde 1997. Na minha experiência em
práticas somáticas menciono a minha formação como professora do método Gyrokinesis
®

18

, mas realço principalmente o trabalho intensivo que desenvolvi entre 1997 e 2008 com

Eva Karczag e Mary O´Donnell Fulkerson, duas figuras reconhecidas no mundo atual das
práticas somáticas e na história da dança pós-moderna.

2.1.1 RECONHECER UM CAMPO QUE ESTUDA A EXPERIÊNCIA PERCETIVA DO CORPO
De acordo com o International Somatic Movement Education and Therapy (ISMETA), o
termo somatics foi cunhado por Thomas Hanna 19 nos anos setenta, para designar uma
série de práticas ou técnicas físicas que se vinham a desenvolver no ocidente desde o
início do séc. XX. Em 1976 Hanna fundou um periódico, intitulado Somatics chamando a

18

Para informações sobre este método visitar pagina web oficial: https://www.gyrotonic.com
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Thomas Hanna (1928-1990) foi um filósofo existencial que se tornou praticante do método de Feldenkrais e mais tarde

desenvolveu o seu próprio método somático – “Hanna Somatic Education”
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atenção para a necessidade de certificar uma nova perspetiva do conhecimento – o ponto
de vista somático. No seu livro pioneiro BODIES IN REVOLT, inicialmente editado em 1970,
Hanna (1985) define somatics como “the field which studies the soma, namely the body as
perceived from within by first person perception”. Para esta definição Hanna inspirou-se na
noção Grega de soma (a pessoa do corpo vivo em contraste com nécros, um corpo morto),
e no fenomenologista Edmund Husserl, que na viragem para o séc. XX definiu somatologia
como o estudo das relações entre o conhecimento diretamente derivado da experiência do
corpo e os estudos científicos do corpo (Johnson,1997). Tal como Hanna enfatiza em
entrevista a Jeffrey Mishlove (2010), ao contrário de um médico que olha o corpo do
exterior, o ponto crucial das práticas somáticas relaciona-se com o facto de que nestas o
que se procura é uma perceção interior, um experienciar do soma - o corpo
percebido/sentido pelo próprio sob uma perspetiva interior. Estas práticas baseiam-se no
desenvolvimento e estimulação da capacidade neurológica de perceção sensorial, i.e., da
consciência sensoriomotora, visando assim um maior autoconhecimento, autocontrole e
autoestimulação do organismo. Deste modo, Hanna (1985) caracteriza o campo das
práticas somáticas como diversos sistemas de investigação a partir da experiência
percetiva do corpo, sendo que, estes sistemas de investigação, ao focarem o estudo do
indivíduo sob a perspetiva experiencial, vão aliar dimensões do corpo, psíquicas e
espirituais. No seu último livro, que data de 1988, Hanna (2004) vai mais longe e demonstra
ainda que muitos dos efeitos do envelhecimento são evitáveis e reversíveis, uma vez que
não resultam tanto de um enfraquecimento estrutural do corpo, mas mais daquilo a que
denomina de “sensory-motor amnesia”.

2.1.2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO: DA ORIGEM DAS PRÁTICAS SOMÁTICAS ATÉ EVA
KARCZAG E MARY O´DONNELL
O despoletar das práticas ou técnicas somáticas acontece no início do seculo XX,
associado a uma série de condições que propiciam o seu desenvolvimento. As frequentes
transmigrações de pessoas e ideias do oriente para o ocidente, permitiram a exposição a
práticas físicas e espirituais diferentes (como o Ioga, O Tai Chi, o Karaté, os rituais e
filosofia budistas). As correntes filosóficas racionalistas são agora fortemente influenciadas
pelo existencialismo e pela fenomenologia, a psicologia assume-se como uma disciplina
científica e conquista novas fronteiras com o trabalho de Freud e Jung, e é também nesta
época que se conjugam diversos movimentos artísticos como o Expressionismo, o
Dadaísmo, o Surrealismo e o Abstracionismo. Todo este ambiente de intensos desafios
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socioculturais, ao qual se juntam profundas conturbações políticas (como a Primeira
Grande Guerra, a Revolução Russa, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália etc.),
abona a valorização da aprendizagem experiencial, o trabalho de pesquisa sensorial, e a
indagação do inconsciente. Gradualmente, o experienciar o corpo vai-se revelando como
um valor estético, ético e académico. Paralelamente, como comenta Eddy (2009), estas
práticas somáticas surgiram também, grande parte das vezes, como um método individual
alternativo para ultrapassar limitações físicas, ou condições de doença, o que levou,
separadamente, diversos homens e mulheres do mundo ocidental a começar a descobrir
os potenciais de ouvir o corpo profundamente.
Com base no livro BONE, BREATH AND GESTURE: PRACTICES OF EMBODIMENT, de Don
Hanlon Johnson, editado em 1995, faço aqui uma apresentação resumida de algumas das
principais figuras seminais para o desenvolvimento das práticas somáticas.
Frederick Mattias Alexander (1869-1955), foi um ator com problemas de laringite, que
através de períodos intensivos de exploração pessoal, descobriu um método para` alterar
e controlar as reações´, hoje conhecido como Alexander Technique.
Moshe Feldenkrais (1904-1984) nascido na Rússia, viajou e viveu em diversos países.
Recebeu o grau de Doutoramento em física na Sorbonne, era um excelente praticante de
artes marciais sendo uma das primeiras pessoas do ocidente a receber o cinturão negro
em Judo. O seu desenvolvimento no campo de somática surgiu como consequência de um
problema no joelho que mesmo depois de cirurgia o impossibilitava de andar. Feldenkrais
incorporou então princípios da física, do judo e do desenvolvimento humano para
desenvolver duas linhas de exploração que designou de “awareness through movement” e
“functional integration”, o seu trabalho foca principalmente métodos de autossugestão,
autoimagem e exploração do inconsciente.
Gerda Alexander (1904-1994), nascida na Alemanha era professora de dança e
ginástica e estudou com Jacques Dalcroze (criador da Eurhythmics, um método de
aprender e experienciar música através do movimento corporal, mundialmente difundido a
partir da década de 1930). A disciplina somática que desenvolveu é designada de Eutony,
também este método foca um processo criativo de autodescoberta baseado no aprofundar
da consciencialização interna, e a partir desta, o desenvolvimento de um sentido mais
completo do ambiente externo. A Eutony de Gerda Alexander (GAE), caracteriza-se
especialmente por relacionar o estado de tonicidade do corpo com o estado emocional do
indivíduo. Ao contrário dos outros métodos, este é completamente desenvolvido com base
na cultura ocidental. GAE foi a primeira disciplina somática a ser aceite pela Organização
Mundial de Saúde (World Health Organization) em 1987.
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Irmgard Bartenieff (1900-1981) era bailarina nascida na Alemanha, trabalhou com
Laban ajudando-o a desenvolver o Laban Movement Analysis. Em 1936 vê-se obrigada a
deixar a Alemanha nazi e emigrar para os EUA, onde desenvolve a sua técnica somática
chamada de Bartenieff Fundamentals of Movement. Esta técnica funciona através de
práticas de improvisação explorativa de movimento e foca a respiração e o processo de
desenvolvimento.
Apesar de não fazer parte dos nomes referidos no livro de Johnson, Mabel Todd é uma
importante figura de referência neste campo. Foi autora de THE THINKING BODY (1937),
um dos primeiros livros que aborda uma visão somática, ainda hoje considerado
fundamental, tanto no campo da somática como na dança. Também com Todd, o interesse
e desenvolvimento de uma abordagem somática surgiu após um acidente a partir do qual
lhe disseram que não poderia voltar a andar. Baseando-se num processo de auto-cura
através de imagens anatómicas Todd recuperou a capacidade de andar e desenvolveu um
sistema, hoje denominado de Ideokinesis 20 . Ideokinesis, trabalha sobre uma noção
holística de body-mind, fazendo uso de imagens como meio de melhorar padrões de
movimento (Bernard, 1997). Mais tarde Todd fez parte do departamento de educação física
da Universidade de Columbia onde ensinou consciencialização postural e neuromuscular.
O âmbito do ensino e da pesquisa de práticas somáticas têm encontrado na dança um
contexto de especial importância para o seu desenvolvimento. Por sua vez, a somática tem
sido crucial no desenvolvimento das capacidades técnicas, na redução de lesões e também
no desenvolvimento pessoal dos bailarinos (Eddy 2002). A segunda geração de líderes no
campo da somatics é especialmente marcada por mulheres da área da dança que
exerceram um papel pioneiro em inter-relacionar o campo da educação somática com a
dança. Alguns dos nomes mais marcantes são Elaine Summers que desenvolveu uma
técnica chamada de Kinetic Awareness; Bonnie Bainbrige Cohen que fundou o sistema do
Body-Mind-Centering® (BMC); Anna Halprin; Sondra Horton Fraleigh - bailarina e
investigadora académica reconhecida no campo da fenomenologia, e Joan Skinner,
fundadora do Skinner Release Technique. Mary O´Donnell Fulkerson faz também parte
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O termo Ideokinesis foi cunhado pelo Americano Bonpensiere (professor de piano popular nos anos de 1920 e 1930)

para descrever o seu método de ensino de piano. O termo deriva da junção dos termos Gregos: Ideo (ideia ou
pensamento) e kinesis (movimento).
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desta geração de bailarinas sendo considerada uma das principais responsáveis pelo
desenvolvimento do trabalho de Release e pela introdução dos princípios de Release nas
técnicas de dança contemporânea. Mary estudou com Anna Halprin e com Joan Skinner
na Universidade de Illinois e mais tarde com Barbara Clark (que por sua vez foi paciente
de Mabel Todd, tornando-se uma das professoras do Todd´s Boston Studio e uma das
principais pioneiras no desenvolvimento de Ideokinesis). Eva Karczag foi uma das
bailarinas originais da companhia de Trisha Brown e também ela é hoje considerada uma
figura seminal a integrar princípios derivados de Alexandre Technique, da prática de Tái
Chi Ch`uan e dos meridianos de energia do corpo na dança e coreografia.

2.2

Cruzar a criação artística e as práticas somáticas

Batson (2009) partilha a visão de muitos outros autores quando expressa que a dança
e as práticas somáticas partilham elos de interesse comuns relacionados com a otimização
e aperfeiçoamento do movimento através do aumento da sensação cinestésica e com a
exploração de movimento como fonte primária de embodied knowledge. Porém, parece ser
de consenso geral (Batson, 2009, Green, J, 1999, e Johnson 2006) que existe uma
divergência entre a prática de dança e as práticas somáticas, a qual se relaciona com a
primazia dada à perceção sensorial, também referida como “sensory authority”. Segundo
Batson (2009), a dança foca-se sobre a capacidade motora, sendo que a perceção
sensorial é um “indicator of motor skill”, ao contrário das práticas somáticas em que esta é
o “primary agent in learning the motor skill” (p.178). Johnson D. H. (2006) refere que a
abordagem educacional da dança, ao dar relevância à capacidade motora e à estética
exterior do movimento tende a ignorar a voz da expressão sensorial interior. Batson e
Schwartz (2007) comentam ainda que, muitas vezes, as práticas somáticas no contexto da
dança são vistas meramente como técnicas de saúde e prevenção de lesões. Contudo,
considero que este padrão de divergências não se aplica àquilo que foi a minha
experiência.
É óbvio que não deixa de existir uma marcada diferenciação entre estes dois mundos.
O desenvolvimento da perceção sensoriomotora nas práticas somáticas relaciona-se com
o objetivo geral de amplificar a consciência de si e desenvolver toda uma série de
capacidades de autodesenvolvimento e/ ou terapêuticas que daí despontam. Ao passo
que, no contexto onde tenho vindo a desenvolver o meu trabalho profissional, o
desenvolvimento da perceção sensoriomotora tem-se revelado importante não só como
potenciador da técnica da dança ou de capacidades motoras, mas essencialmente como
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potenciadores de criação artística. Mais concretamente, o trabalho artístico parte de
perceções, noções e experiências de corpo/movimento para investigar e expressar uma
visão particular sobre algo, e como tal, não procura o desenvolvimento de capacidades
motoras por si só, nem o desenvolvimento da perceção sensoriomotora que visa o
autodesenvolvimento, mas investiga a relação íntima entre a consciência somática e a
capacidade motora como método de expressão criativa e como dinâmica fundamental na
produção de sentido. Deste modo, considero a relação entre a prática artística da dança e
as práticas somáticas que tenho vindo a praticar, não como paralela ou divergente ou
convergente, mas sim uma relação que se cruza e interseta.
Sendo que o trabalho artístico explora a relação íntima entre a capacidade de perceção
sensoriomotora e a capacidade de perceção/ manifestação de sentido elementar evocados
pelo corpo em movimento, aqui neste trabalho de investigação, aprofunda-se precisamente
essa experiência para investigar a natureza da capacidade de conhecer e pensar. Sob esta
perspetiva, torna-se significativo considerar, que a proposta de investigação aqui
apresentada não se inicia com este trabalho de doutoramento, mas remota a um processo
de pesquisa artístico e somático desenvolvido ao longo de mais de 15 anos.

2.3

O contraste entre as práticas somáticas e as didáticas de

ensino/ investigação convencional
Apesar de algumas das técnicas somáticas serem aceites pela Organização Mundial de
Saúde como métodos de saúde alternativos, geralmente, estes métodos continuam a ser
apreciados precisamente desse modo: como meios alternativos aos métodos padrão. A
medicina padrão, e a investigação científica tradicional são reconhecidas por derivarem de
uma investigação validada “cientificamente”, isto é, procurando a objetividade, recorrendo
a dados estatísticos, cálculos e medições e seguindo os procedimentos científicos
tradicionais. As práticas alternativas fogem a este tipo de validação comumente aceite, pois
partem de um ponto de vista distinto, têm um propósito diferente e consequentemente
adotam metodologias divergentes. Para que estas práticas não sejam abordadas com uma
certa desconfiança ou caiam num misticismo obscuro, penso que é indispensável fazer
uma distinção clara sobre os diferentes pontos de vista, intenções e metodologias que
distinguem as práticas somáticas dos métodos tradicionais de investigação científica.
Ao longo da minha carreira de ensino, criação e investigação na dança o fosso entre as
metodologias de investigação e ensino convencionais e as metodologias derivadas das
práticas somáticas tem sido algo persistente. A necessidade de clarificar a perspetiva da
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investigação experiencial somática e interrelacioná-la com a perspetiva de ensino
convencional e investigação de cariz académico, tem sido um intuito orientador da
metodologia deste trabalho.
Já de seguida, exponho então um breve relato experiencial para refletir sobre esta
divergência. Partindo deste relato, aprofundo alguns dos diferentes pontos de vista,
metodologias e valores intrínsecos à investigação somática que se foram revelando mais
proeminentes ao longo da minha carreira. Com esta reflexão pretendo proporcionar uma
compreensão mais consistente e transparente da natureza da investigação somática e
assim estruturar bases para ponderar possíveis modos de inter-relacionar estas práticas
de investigação com os modos de investigação académicos convencionais.
Quero ainda expressar que considero que esta é uma questão imensa e complexa,
merecedora de inúmeras teses e debates. O que aqui apresento é apenas uma curta
reflexão resultante de alguns aspetos que se revelaram mais proeminentes ao longo de
mais de trinta anos trabalhando como aluna, professora, artista e investigadora na área da
dança.
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2.4

Métodos de investigação somática: quatro linhas de

diferenciação dos métodos de investigação convencional
É importante apontar que, ao longo do tempo, as práticas somáticas tornaram-se
marcantes não só no campo da dança, mas, essencialmente, também em dois outros
campos identificados por Eddy (2004) como o campo da psicologia e o campo das terapias
de corpo. Uma vez que as práticas somáticas se caracterizam como práticas
metodológicas baseadas e focadas num processo de autoconhecimento e de
autodescoberta,

pode-se

considerar

que

são

essencialmente

metodologias

de

investigação, sendo que esta natureza investigativa atravessa estes três campos de
intervenção. É sobre essa natureza que aqui me vou debruçar.
Todo este percurso experiencial de práticas somáticas intrinsecamente ligadas à prática
de dança levou-me a considerar o trabalho de investigação somática essencialmente como
um processo de natureza fenomenológica. Esta é uma investigação que parte da
experiência percetiva do corpo e essa experiência revela-se (nas palavras de Mary) como
“an open-ended enquiry into the relationship between thinking and moving”, (O´Donnell,
2004:5). Torna-se então inevitável que esta natureza investigativa seja distinta da corrente
tradicional de investigação científica. Baseando-me na experiência acima descrita e num
trabalho de pesquisa académica, exponho aqui algumas dessas diversidades que
considero fundamentais, tanto a nível de metodologias e instrumentos de pesquisa, como
a nível de valores e perspetivas.

2.4.1 METODOLOGIA EXPERIENCIAL DO SUJEITO:
Nas práticas somáticas o modo de investigação não se faz com base numa dedução
lógica que tenta abstrair-se da experiência subjetiva, mas, pelo contrário, desenvolve-se a
partir da experiência sensorial somática. Na investigação científica tradicional,
determinadas observações e suas consequentes deduções são consideradas um dado
científico quando, de algum modo, podem ser universalizadas ou tornadas regra. Aqui, pelo
contrário, procura-se indagar a experiência sensoriomotora particular, com especificidades
únicas. Contudo, é importante notar que as metodologias somáticas não excluem a
informação e aprendizagem cognitiva, mas trabalham no sentido de compreender e
integrar esta informação através da perceção sensoriomotora. Por exemplo Body Mind
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Centering usa mapas da medicina ocidental, combinando esta abordagem com uma
metodologia experiencial. Bonnie Cohen (1994) enfatiza que “The study of BMC includes
both the cognitive and the experiential learning (…) out of this research we developing an
empirical science by observing, contrasting, corroborating, and recording experiences of
embodying all the body systems and the stages of human development” (p.2).

2.4.2 METODOLOGIA DE AUTORIDADE INTERNA E ESPÍRITO CRIATIVO:
Esta questão incorpora duas facetas intimamente interligadas: o modo de interação e a
abordagem à criatividade. A base interativa de qualquer prática somática advém, como
descreve Feldenkrais (Johnson, 1983), com um processo de contínuo feedback, em que o
terapeuta ou educador tenta identificar-se com o paciente ou aluno. Tal como Johnson
analisa, o modo operativo das práticas somáticas procura conhecer cada estado somático
característico. Aqui, a expertise do educador não consiste no modelo tradicional de
autoridade, em que o expert aplica um conhecimento uniformizado externo ao paciente e
diz-lhe o que fazer, mas sim em deixar que o comportamento do educando lhe diga o que
precisa trabalhar e como trabalhá-lo. Ambos embarcam num processo de pesquisa interna,
e o processo interativo baseia-se numa capacidade de profunda empatia cinestésica do
educador com o educando. Uma vez que o foco das práticas somáticas é o
desenvolvimento da consciência sensoriomotora e não uma prática meramente física, a
relação interativa deste método desenvolve-se com base naquilo a Thomas Hanna chama
de “autoridade interna” ou uma “autoridade sensorial” (Green:1999, 2002a). Esta é uma
abordagem ao poder do conhecimento somático comumente referida no meio como: deixar
emergir “wisdom from within” (Eddy, 2002). Aqui valoriza-se a especialidade da experiência
individual em descobrir o seu processo de embodiment. Inspirados em Dean Juhan, Batson
e Schwartz (2007) descrevem “autoridade interna” como sendo a determinação de
agenciamento a partir de indícios fisiológicos internos e da consciência cinestésica do
próprio em movimento. Segundo esta perspetiva, o poder de agenciamento não está
objetificado num ou noutro agente, nem é um poder formal externo, mas é antes um poder
movente, animado através da perceção sensorial que sobrevém da interação entre os
agentes participantes. Embora já fora do âmbito deste trabalho, considero importante notar
que, como Jill Green desenvolve (1999), esta abordagem metodológica implica profundos
reflexos de valores e políticas de um corpo que se inscreve socioculturalmente. A partir do
contexto específico do ensino de dança, Green reflete como uma abordagem de ensino ou
pesquisa feita a partir da descoberta interior oferece ao estudante um sentido de
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competência, autoria e responsabilidade sobre si próprio e sobre o trabalho; ao passo que
uma abordagem de autoridade imposta exteriormente gera no educando um sentimento
de ser algo que se deve adaptar a um molde preconcebido, para o qual ele não pode
contribuir. Levando esta reflexão a um contexto mais alargado, a autora cita Don Han
Johnson sugerindo que através da imposição de modelos externos de “corpos ideais”, as
culturas dominantes tendem a tornar-se mais insensíveis à consciência somática e deste
modo, as pessoas tornam-se também mais incapacitadas para se conectarem com elas
próprias. Logo, este mito de um corpo que se impõe externamente enfraquece o
autoconhecimento e a autoestima, permitindo que um controlo externo seja exercido mais
facilmente.
A segunda faceta deste método de interação a partir de uma exploração interior,
relaciona-se com o emergir inevitável de um ambiente de trabalho que estimula a
criatividade. Este ambiente criativo intrínseco à natureza de um trabalho de exploração
sensorial e consciência somática é abordado por Alain Questel (2001) que, tendo o método
Feldenkrais como objeto de estudo, realça que as práticas somáticas não focam o
desenvolvimento da criatividade, mas o estado de espírito criativo é uma característica
intrínseca à natureza de qualquer prática somática. A criatividade é propiciada, no sentido
em que se promove num ambiente de segurança que incentiva a curiosidade e um enorme
potencial de escolha em relação ao modo como alguém se pode sentir, pensar e
movimentar, sem a pressão de ter que produzir um resultado.

2.4.3 METODOLOGIA PROCESSUAL DE AUTO-AÇÃO: CONHECER E POTENCIAR ATRAVÉS
DA INCORPORAÇÃO DO DESCONHECIDO:
Hanna (1976) aborda o soma como uma incorporação individual de um processo
integral que sobrevive e se adapta através do tempo. Nos métodos somáticos, pretendese desenvolver um processo em que é o próprio que desenvolve poder sobre si, não se
pretende criar uma prescrição ou fórmula universal, mas sim uma metodologia processual
que trabalha o autoconhecimento, autodescoberta, autocura ou auto-organização.
O espaço de abertura à criatividade próprio das metodologias somáticas permite não só
um processo de autoconhecimento reconhecendo padrões habituais de reação, postura,
movimento ou pensamento, mas intenta também proporcionar a possibilidade de
movimentar sem inibições e estar presente de modo seguro num campo desconhecido.
Proporcionar esta relação com o desconhecido através do corpo que vai improvisando
movimento é uma prática central do trabalho de Release e outras técnicas somáticas,
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porque: “When something happen that really causes a paradigm shift, a relocation of
perception, then one is pushed to develop awareness to encompass new experiences”
(O´Donnell 2004:32). Ou seja, a capacidade criativa de um corpo que se movimenta num
padrão não habitual, desconfortável ou, num campo desconhecido e aberto ao inesperado
é a base construtiva do processo de descobrir algo novo e expandir a consciência. Deste
modo, a autodescoberta que aqui se propõe relaciona-se com um processo de reconhecimento - conhecer-se sob novas perspetivas e expandir a consciência de si no
mundo - logo, para que esse re-conhecer seja realmente novo e autêntico, é fundamental
que se gere movimento no campo do desconhecido. Ao contrário da investigação
tradicional, onde se parte de algo conhecido para tentar chegar ao desconhecido, aqui o
desconhecido é desde logo um terreno de movimentação. Nas práticas somáticas é na
convivência com aquilo que é estranho que se produz a capacidade de re-conhecer o
familiar e de incorporar novo conhecimento.

2.4.4 STILLNESS:

METODOLOGIA DE ESCUTA SOMÁTICA E O CONHECIMENTO A PARTIR

DO ESVAZIAMENTO

As

metodologias

convencionais

caracterizam-se

por

partir

de

premissas

e

conhecimentos prévios que vão gerar uma hipótese a qual deve ser verificada. Nas práticas
somáticas, pelo contrário, parte-se do exercício de nada pressupor, apenas escutar
profundamente a presença somática no momento.
O exercício de “ouvir profundamente” é um método básico essencial a qualquer prática
somática. Este não se refere a um ouvir com os ouvidos, no sentido ordinário da palavra,
explica O´Donnell (2004), mas sim um escutar com todo o corpo. Este escutar é
intensificado através da prática de stillnes ou resting embebida em praticamente todas as
técnicas somáticas (Batson e Schwartz, 2007). Mas é importante não o confundir com um
simples descanso, e lembrar que aqui exercita-se o escutar do processo de vida do corpo
e as mensagens que emergem do corpo. Esta é uma “pausa intencional”, ou momento de
silêncio amplificado como descreve Batson (2009).
Por exemplo, Feldenkrais, (1969) identifica a aprendizagem do seu método não como a
produção de movimento, mas como um processo neurológico de coordenação que se
processa principalmente no período de pausa. Aliás, um dos principais princípios do
método Feldenkrais sugere que uma repetição contínua de padrões de movimento não
consegue originar uma nova organização. É antes o período de pausa que consegue aliviar
o sistema nervoso do seu processamento organizacional de modo a integrar novos
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detalhes da autoimagem e gerar novos padrões de ação. Batson e Schwartz (2007)
realçam que ao parar para escutar a sensação residual, sobrevém uma recalibração da
auto-organização, e este espaço para o movimento de reorganização vai permitir uma
maior liberdade de escolha.
Este método é normalmente praticado pelo escutar sensoriomotor interno, como por
exemplo o escutar da respiração, do peso do corpo ou do toque. Como Batson e Schwartz
(2007:49) descrevem, esta pausa para a escuta promove “settling into oneself and allowing
proprioceptive and kinesthetic sensation to arise, be processed, integrated and organized
in preparation for future kinetic action”. E é então ao focar-se profundamente no pulsar
sensorial de uma função física fundamental do corpo vivo, que a mente consegue esvaziarse do conteúdo e modo de atenção mundano, ou seja, a capacidade de esvaziamento do
mundano é sustentada pela intensificação da consciência sensorial dos processos
orgânicos de sobrevivência
A investigação que parte da prática somática apoia-se precisamente sobre esta aptidão
de esvaziamento, desenvolvendo um modo de autoconhecimento que não se prende às
circunstâncias do mundano e abrindo assim um novo campo de atenção existencial. A
consciência despojada do plano mundano desfruta então de um espaço que se esvazia e
se desobstrui, abrindo-se ao potencial de novas perceções, de novos movimentos.
Conquanto é relevante observar que, como realça Batson (2009) - inspirada em
Petitmengin - a prática de stillness ou da pausa intencional não pretende acumular mais
conhecimento aos padrões de conhecimento já adquiridos. Esta prática pretende antes
desenvolver a capacidade de libertar-se de hábitos do corpo que o restringe de descobrir
novos movimentos no tempo e espaço, ou seja pretende desenvolver a capacidade de
desprender-se do conhecimento incrustado nos padrões do hábito. É pois, o conhecimento
trajado de hábitos que vai prendendo o corpo, limitando-lhe o potencial de movimento, e
logo, limitando o potencial de incorporar novo conhecimento. Também Mary O´Donnell
realça que é a partir deste estado de quietude, sem intenção, que é possível proporcionar
um recrear da experiencia “along lines of new possibility rather than along lines of usual
expectation or experience” (p.35).

2.5

Princípios metodológicos fundamentais

Entre as várias técnicas somáticas existem alguns princípios metodológicos
transversais a quase todas. Vou aqui focar três desses princípios por se revelarem agentes
impulsores fundamentais à problemática desta investigação. Estes são: a intensificação da
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consciência sensoriomotora, a atenção e exercício da respiração em relação com o
movimento, e a incorporação de imagens sensoriomotoras.

2.5.1 INTENSIFICAR A INTELIGÊNCIA SENSORIOMOTORA: INTENSIFICAÇÃO EM VEZ DE
AMPLIFICAÇÃO

Experienciar o corpo intenso e penetrar no desejo de devir
Poder-se-ia considerar que uma outra característica que distingue as práticas somáticas
relaciona-se com os instrumentos de observação/ investigação. Na ciência tradicional, ao
procurar aumentar as capacidades humanas de observação, constroem-se instrumentos
que amplificam os nossos sentidos: microscópios que permitem perscrutar um
microuniverso, telescópios que permitem sondar o macro universo, computadores que
permitem calcular o incalculável. Também as técnicas somáticas procuram incrementar as
capacidades humanas de estudo, mas nestas práticas não se pretende recorrer a
instrumentos externos que amplificam ou multiplicam as nossas capacidades sensoriais,
mas sim “to discover the potency of listening deeply to the body” (Eddy, 2009:6), ou seja,
intensificar a inteligência sensorial intrínseca ao nosso ser biológico. Assim sendo, um
ponto fundamental a este propósito de desenvolver a capacidade humana através do
desenvolvimento da consciência sensoriomotora é que, aqui, o intuito não é amplificar ou
multiplicar capacidades, mas intensificar sentidos sensoriais. A intensificação surge assim
no sentido Deleuziano (Deleuze, 2011) como uma vibração intensiva, um penetrar em
profundidade nas pulsões somáticas, de onde surge a lógica da sensação, que é uma
logica em estado de fluxo, porque se engendra sobre a constante vibração intrínseca à
vitalidade da perceção. Na análise de Felicity J. Colman (Stivale, 2005:155), Deleuze evoca
a intensificação como o modo criador da energia potencial da força/ desejo de devir que
caracteriza o “Body without Organs” – BwO, o “corpo sem órgãos” (Deleuze, 1987). Esta é
então uma procura de conhecimento não através do projetar desincorporado que amplifica
os sentidos, mas através do poder intrínseco que desbrava sentido no aprofundamento da
matéria vibrante do corpo.
Intensificação: uma experiência de fluxo, não uma experiência subjetiva
Ainda segundo Colman (Stivale, 2005:155), “The BwO is a way of apprehending the
power of an assemblage of subjectivity”, mas é importante não confundir esta capacidade
de conjugar subjetividade com uma experiência subjetiva. As metodologias somáticas,
sendo metodologias experienciais, não refletem necessariamente apenas um estado
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subjetivo ou individual. Isto porque a intensificação é uma experiência da matéria corpo
que, ao manifestar-se num estado de constante fluxo, vai inevitavelmente refletir uma
constante relação e reação com outras intensidades. É o próprio Deleuze que o afirma:
“the state of experience is not subjective, at least not necessarily so. Nor is it individual. It
is flux, and the interruption of flux, and each intensity is necessarily related to another
intensity, such that something passes through” (Stivale 205:21). A noção de " discover the
natural movement or flow of life activity within the body” (Eddy 2009: 8), está aliás muito
presente como uma das manifestações centrais das práticas somáticas, associado à
intensidade da perceção sensoriomotora. A experiência que emerge das práticas
somáticas é a experiência de um corpo que se reconhece não como um sujeito que
experiencia algo, mas como o experienciar do corpo em estado de movimento, ou como
Eddy refere (2009: 6) “the self that moves”. Nitidamente o sentido de movimento que aqui
se distingue não se refere a uma deslocação espacial, mas àquilo a que José Gil (2001)
refere como micro-movimentos. Estes são micro-movimentos de afeto, sentidos como um
constante pulsar de atividades somáticas inerentes do contínuo fluxo de energia,
informação e matéria entre um meio temporariamente interior e exterior ao corpo, ou seja,
inerentes ao constante processo de autorregulação, o processo de sobrevivência
homeostática (Lima, 2013a). Esta relação entre o desenvolvimento da perceção
sensoriomotora como suporte do processo homeostático de autorregulação é aliás
mencionada pelo International Somatic Movement Education and Therapy Association
(ISMETA), como parte do âmbito de competências das práticas somáticas.

21

Resumindo, a noção de: despertar a consciência do corpo - tão enunciada nos discursos
das práticas somáticas, expressa inevitavelmente uma perspetiva de corpo intenso, que é
uma perspetiva vivida através de um zoom-in percetivo, uma vivência que perfura a
matéria. É ainda interessante notar que paradoxalmente, através desta capacidade de
aprofundamento vivencial da matéria, o corpo deixa de ser percebido como um corpo
material, consumado, de anatomia definida, mas é percebido como uma nuvem de fluxo
de energia em constante vibração que se vai definindo incessantemente nos seus padrões
de movimento. O corpo intenso é então a perceção experiencial de um corpo em constante

21

Especificamente o ISMETA menciona: “Each modality helps students and clients in some way to: (…) refine perceptual

kinesthetic proprioceptive and interceptive sensitivity that supports homeostasis and self-regulation”. Informação disponível
em: http://www.ismeta.org/about-ismeta/scope-of-practice/ (acedido a 28 de Dezembro de 2014)
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renovação, que existe exatamente pela sua capacidade de manifestar um processo de
autorrecriação.
A intensificação sensoriomotora é não só o princípio metodológico, mas também o
instrumento per se das práticas somáticas. As metodologias atrás referidas trabalham no
sentido de desenvolver esta capacidade de sentir mais profundamente a constante
atividade de pulsão somática.

2.5.2 A CONSCIÊNCIA DE SI ATRAVÉS DA RESPIRAÇÃO
A respiração é a função vital primária que gera um processo de contínua renovação;
processo este que se reflete como um estado de movimento inerente ao fluxo de energia,
matéria e informação circulando entre o ambiente interior e exterior. Já Todd defendia que
“To breathe is life (…) It is tied up with every living function, from the psychic to the
structural, and within its nervous mechanism sends out ramifications to the remotest points
of the sphere of living” (1937: 217). A respiração, sendo um processo de troca contínua de
gases que permite a renovação celular pode ser considerada como o fluxo primário da vida,
pois é a função mais básica do processo de constante autorrecriação ou de auto-refazer
corpo. “Breathing is internal movement it underlines movement of the body through external
space. Movement, in turn, alters our breathing process” (Cohen, 1994:6). A relação íntima
entre a respiração e o movimento é um princípio fundamental das técnicas somáticas. O
movimento de contração e expansão inerente ao processo respiratório é o movimento
primário da vida, este é o movimento mais básico, fundamental à manifestação de vida do
soma. Cohen (1994), tal como muitos outros peritos de práticas somáticas defende que
este movimento cíclico da respiração está na base de todos os padrões de movimento.
Também por exemplo Emilie Conrad, fundadora da prática intitulada Continuum enfatiza
que “todo o movimento começa com a inspiração e a expiração” (Gintis, 2007:23).

Ao focar na respiração e interrelacioná-la com o movimento e esforço do corpo estamos
a aceder ao movimento primordial do soma, do corpo vivo. E, ao envolvermo-nos
conscientemente neste movimento, estamos a desenvolver uma consciência intensificada
do processo de vida do corpo. Esta é uma consciência de corpo intenso, que, como vimos,
reflete o corpo não como um objeto em estado vivo, mas sim como um contínuo processo
de auto-recreação, um processo de vida em si. “The mutability of our form and function is
our true identity as homeodynamic living, embodied beings, and this changeability is
recapitulated in each cycle of inhalation and exhalation” (Gintis, 2007:23). A consciência
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intensificada no corpo como um processo respiratório enfatiza uma experiencia somática
em que o corpo e o sentido de identidade que dele deriva, não são percecionados como
algo objetificado ou subjetificado, mas sim como um processo de contínua transformação,
de contínua renovação inter-relacional. Um processo que opera numa constante interação
com o meio ambiente.

Score 2 a: Respirar

Respirar fundo ....
Largar o ver e deixar-se cair. Balançar no movimento da respiração...
Deixar a respiração percorrer o corpo
Cada poro da pele inspira e expira... o mundo entra e sai
... talvez cada vez mais fundo por dentro e mais fundo por fora...
Deixar-se levar na vertigem cíclica de respirar
O tempo liberta-se do tempo, preso ao desejo respirado, ele balança-se
na respiração
Respirar fundo

Score 2

Ao focar a consciência de si não meramente através do reflexo de um corpo delimitado
em que a experiência de vida projeta uma visão subjetiva, mas antes através de um reflexo
da consciência que incorpora o movimento basilar ao processo de vida em si, as práticas
somáticas vêm propor uma outra visão de autoconhecimento e consequentemente uma
outra visão da capacidade de conhecer o mundo. Porque ao sentirmo-nos intensamente
através do processo de respiração, vamo-nos reconhecendo como um ciclo de
transformação que se renova na sua interação com o meio.
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2.5.3 INCORPORAÇÃO DE METÁFORAS SOMÁTICAS PARA UMA PERCEÇÃO HOLÍSTICA
Nas práticas somáticas o uso de imagens e metáforas e a incorporação dessas imagens
é um aspeto crucial. Antes de mais, é importante notar que aqui quando se fala em imagem
não se está a referir apenas a imagens visuais, mas a imagens no sentido referido por
Damásio como “padrões mentais em qualquer uma das modalidades sensoriais (…) estas
imagens transmitem aspetos das características físicas dos objetos como também podem
transmitir reações de gosto, planos formulados ou uma rede de relações” (2000:9). Esta
abordagem vai de encontro à definição de Imagens na prática de release como sendo “a
picture, memory, projected thought, construct of mind, sensation, emotion, any form that
holds attention in such a way that it may be noticed observed and investigated. An image
can exist beyond words” (O`Donnell, 2004: 55). O uso de imagens leva a uma indagação
imaginativa, abrindo diferentes canais de exploração e tornando-se assim crucial no
processo de recriar experiência. Neste sentido, salienta Mary, o trabalho de Release ensina
a “poética do corpo” (O`Donnell, 2004:51). Contudo, esta não é uma poética desprovida de
realidade mas, como explica Eva, é “a way of experiencing anatomy through images,
sensations and movement, so that anatomical information can become living and vital, and
a deep physical understanding becomes possible” (Karczag, 1993:384). O conhecimento e
descrição ocidental tradicional do corpo é reconhecido e transformado numa realidade
experiencial de imagens poéticas, as quais não abordam o corpo de modo analítico,
dividido em sistemas, mas sim de modo funcional como um todo e sempre numa relação
interativa com o meio envolvente. O espaço vivencial de relações aberto pelo processo
metafórico, sendo algo desconsiderado pela ciência convencional como uma mera função
expressiva sem validade científica, é aqui um método essencial para aprofundar um
conhecimento experiencial da realidade.
É através deste vivenciar imagético que a informação cognitiva é incorporada, ou seja,
é compreendida profundamente de modo experiencial, e por isso, envolve as várias facetas
do ser, o ser físico, emocional, mental, comportamental etc. Ao envolver as várias facetas
do ser de modo experiencial e imagético gera-se então um modo de compreensão interrelacional que, ao mesmo tempo que conecta diferentes campos do saber, abre novos
canais de indagação. Ao juntar imagem e ação, as práticas somáticas apresentam uma
“integrative technique in which mind and body are seen as completing each other”
(O´Donnell, 2004:5), proporcionando um modo de compreensão mais integral e
amplificado.
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As imagens sensoriomotoras como estratégia de acesso ao inconsciente
O trabalho da prática somática que Mary O´Donnell designa como prática de release
foca essencialmente a experiência somática de imagens sensoriomotoras. Mary explica
que o trabalho de release “consider the coming together of image and action in an extended
moment of understanding (…) Release comes from the same word as Resurrection.
Through study of image, action and reflection, consciousness is altered and developed”
(2004: 34, 55). Mas como se dá este expandir da consciência tão falado nas práticas
somáticas? Ao trabalhar imagens sensoriomotoras através da experiência corporal, esta
técnica vai criar uma forte interação entre aquilo que denominamos como o mundo físico e
o mundo mental. Logo, ao fazer uma exploração físico-mental introspetiva do corpo
estamos potencialmente a gerar também uma estratégia para aceder de um modo mais
consciente ao mundo inconsciente embebido na fisicalidade do corpo. Ao focarmo-nos
sobre a prática de potenciais interações entre a imagem ou imaginação e a experiência
sensoriomotora estamos a trabalhar um canal de abertura para fazer emergir o
inconsciente. Ao experienciar a poética física do corpo, o trabalho de release (e outras
práticas somáticas) faz precisamente o exercício de penetrar no saber inconsciente
embebido na fisicalidade, é neste exercício que a nossa consciência se expande para além
do âmbito ordinário da sua ação. Surge então um modo de perceção em que o mundo
físico e o mundo mental se fundem, e em que o modo operativo da consciência se permeia
com o modo operativo do inconsciente. Nas palavras de Mary este é um modo de perceção
do “the integrated whole, and undivided body/ mind” (O´Donnell, 2004:35). Torna-se então
evidente que, ao desenvolverem uma capacidade de aceder e trabalhar criativamente com
o nosso universo inconsciente, as técnicas de incorporação de imagens sensoriomotoras
revelam-se um acesso ao mundo do conhecimento do inconsciente gravado na sapiência
corpórea.

2.6

Derivando: na procura de uma inteligência integral

Capacidade de incorporar, desprender e não julgar
Resumindo, a particularidade investigativa das práticas somáticas destaca-se por gerar
uma perspetiva interior baseada na intensificação da consciência sensoriomotora
experiencial. Esta abordagem investigativa é substancialmente distinta da abordagem de
investigação científica tradicional (que parte de uma perspetiva exterior e se baseia numa
dedução lógica que tenta ser objetiva) e como tal, não pode ser apreciada ou considerada
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do mesmo modo. As metodologias somáticas são metodologias interativas, que estimulam
o pensar criativo, baseando-se num processo de auto-ação que foca a autoridade
sensorial. Aqui o conhecimento é concebido como um processo de incorporação que passa
por um processo de escuta com todo o corpo e esvaziamento de hábitos e preconceções,
para então re-conhecer o familiar e movimentar-se ou conviver com o desconhecido. Nas
práticas de investigação somática os instrumentos de investigação são os próprios
sentidos sensoriais de perceção somática. Com o intensificar destes sentidos desenvolvese uma perceção do corpo, não como uma matéria delimitada, formalizada, mas como uma
natureza fluida que deriva de uma força afetiva, a qual gera um contínuo vibrar de micromovimentos inerentes ao processo de auto-re-criação. Desenvolve-se assim uma
consciência do corpo como um processo interativo com o mundo, e como tal, com este
trabalho de aprofundamento, a consciência (de si) abre-se a uma consciência de mundo e
amplifica-se. O trabalho de awareness da respiração e da combinação entre ação e
imagens metafóricas que refletem anatomia e funcionamento somático, revelam-se
princípios fundamentais para trabalhar este intensificar de uma consciência incorporada.
Estas diferenças de cunho investigativo refletem essencialmente diferentes abordagens
à natureza do conhecimento. Nas práticas somáticas não se procura um conhecimento
abstrato, geral, objetivo, imediato ou simplesmente informativo; o conhecimento que aqui
se descobre, ao ser conhecimento incorporado, indica que se desenvolve através da
prática, é particular à vivência de cada corpo. E contudo, apesar de derivar de um processo
vivencial de auto-ação, as práticas somáticas não desenvolvem um conhecimento
subjetivo, porque trabalham precisamente sobre o despir-se de um sujeito habitual, prédefinido, procurando a sua autoridade sensorial interna a um nível de intensidade profunda
onde o conceito de sujeito deixa de ter sentido. Qualquer que seja a prática somática, o
conhecimento que dela ocorre não ocorre através de um evento singular, furtuito, pois
resulta precisamente de um trabalho processual que requer empenhamento e tempo de
espera e continuidade.
Ao aprofundar a consciência somática as práticas de investigação somática amplificam
também a consciência da relação inata do ser humano com o mundo, e esta amplificação
da consciência leva a questionar as visões ocidentais dualistas entre corpo e mente e entre
individuo e meio envolvente. Deste modo, sublinho aqui a visão expressa pela reconhecida
artista da dança Gill Clarke (2007) (comum a muitos outros artistas e académicos com
quem me tenho deparado), a qual defende que à medida que evoluímos como humanos,
o nosso cérebro, cada vez mais sofisticado e analítico, parece assumir controlo gerando
um tipo de inteligência que parece dirigir-nos para uma existência cerebral desincorporada.
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Esta altivez do cérebro racional e dualista leva-nos a uma desconexão com a nossa
natureza interna e externa, com o mundo incorporado. Ao invés de se basearem num olhar
analítico, abstrato e desincorporado, as práticas somáticas desenvolvem este modo de
inteligência incorporado, distinto do modo convencional. Conforme Gill Clarke defende esta
é uma inteligência em que a capacidade de discernimento ou conhecimento é reconhecida
como uma capacidade de incorporar - apreender através do corpo. Como tal permite
desenvolver conhecimento e expertise em modos de re-conectar o ser humano à sua
natureza de corpo vivo e movente, em realçar um sentido intrínseco ao vivenciar profundo
do corpo e da natureza, e ainda em desenvolver modos de conhecimento e inteligência
incorporados, que refletem esta ligação intima com uma natureza interior e exterior.
No entanto, não quero aqui fazer a defesa de um ou de outro modo de investigação ou
de um ou outro modo de inteligência. Neste sentido, partilho a abordagem de Johnson
(1997) sobre noção de somátics como um conceito generativo, cuja função é criar
possibilidades de colaboração entre comunidades que de outro modo permaneceriam
desligadas. Estou convicta de que, apesar do contraste entre o modo de investigação
somática e científica tradicional, quer a nível de perspetivas, metodologias, instrumentos e
visões ontológicas, é importante não cair num dualismo de escolha. Considero que é, não
só possível, mas também relevante poder desenvolver um modo de investigação que
coordene ambas as abordagens: considerando ambas as perspetivas de investigação
interior e exterior, conhecendo, experimentando e até coordenando diferentes abordagens
metodológicas, perscrutando a problemática através de diferentes géneros de
instrumentos, e enfim ponderando visões ontológicas distintas. Acredito, pois, que a
capacidade de inter-relacionar uma visão derivada de uma abordagem somática com uma
visão derivada de uma abordagem científica mais convencional, será essencial para um
próximo passo do desenvolvimento de uma inteligência integral. Ou seja, um modo
inteligente que integra a capacidade de abstração racional com a capacidade de
desenvolver um conhecimento incorporado baseado numa intensificação da perceção
somática e consequente expansão da consciência. Uma consciência associada a um
sentido de autorreconhecimento não como corpo objeto ou uma mente subjetiva, mas
como um processo de body-mind em contínua interação com o meio.
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CAPÍTULO 3:
A PRÁTICA DE DANÇA COMO MÉTODO
FENOMENOLÓGICO

Neste capítulo evidencio alguns paralelos entre a prática de redução fenomenológica e
as práticas somáticas, no sentido de demonstrar como as práticas somáticas podem ser
consideradas como uma metodologia de redução fenomenológica. Ao passo que as linhas
metodológicas exploradas no capítulo anterior referem um processo de pesquisa originário
donde deriva esta investigação, mas anterior a ela, ao refletir as práticas somáticas sob o
espelho da fenomenologia irei agora estabelecer o ground-layer metodológico próprio
deste estudo. Esta relação permite relacionar as práticas somáticas com a epistemologia
académica e reconhecer nelas um método para aceder à base do conhecimento. Este
ground-layer é especificamente construído através de uma linha metodológica que aborda
o exercício da consciência como um exercício de movimento.

3.1

Resumo preambular da problemática epistemológica e da

redução fenomenológica de Husserl
3.1.1 QUESTIONAR OS AXIOMAS EMPÍRICOS EM QUE SE BASEIA A CIÊNCIA NATURAL
A redução fenomenológica surge como uma demanda da solução de Husserl ao
problema que ele próprio levanta, o qual questiona a conformidade dos fundamentos da
investigação científica. Husserl critica a investigação científica por não ter um fundamento
filosófico rigoroso uma vez que falha em ter em consideração o framework da sua própria
investigação (pressupostos de tempo, espaço e casualidade) e as premissas psicológicas
do cientista. Tal como na geometria se assume os axiomas como a verdade, na
investigação científica assume-se o mundo natural e as coisas desse mundo como dados
adquiridos, factos absolutos, axiomáticos. Consequentemente tais coisas nunca são
questionadas, mas sim tomadas como os alicerces lógicos, a partir dos quais se
desenrolam subsequentes investigações científicas. O problema aqui é que a fundação
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das ciências naturais é o seu próprio objeto de estudo - a própria natureza. As ciências
naturais são ciências empíricas e como tal lidam com factos empírico não lidam com
princípios da lógica formal. Contudo, estes factos empíricos são tratados como dados
adquiridos, são tratados objetivamente como os princípios da lógica formal. Husserl
questiona este estatuto axiomático do mundo natural, demonstrando que, deste modo, os
fundamentos da investigação científica geram-se em função da arquitetura das hipóteses
científicas e do estado psicológico do cientista. É importante distinguir que Husserl não
critica os resultados das ciências naturais, mas sim a fundação em que se baseiam. Ele
argumenta que existe uma aceitação não crítica da fundação das ciências naturais pelo
que é indispensável fazer uma crítica que questiona essa fundação como sendo um dado
adquirido, tal como o modo de pensar próprio da ciência empírica. A preocupação
primordial de Husserl é: como é que a ciência natural pode ser compreensiva “to the extent
that it pretends at every step to posit and to know a nature that is in itself in opposition to
the subjective flow of consciousness” (Husserl, 1970 a: 88).

3.1.2 A PROCURA DE UM SENTIDO NU DA CONSCIÊNCIA
Se por um lado é necessário examinar a consciência em si própria, livre de premissas
psicológica, culturais, profissionais etc., por outro lado, como realça Fink (1970), quando
se pensa no mundo este é sempre um mundo que nos contém a nós pensando nele. Se
esta é uma condição intrínseca, inevitável à consciência e ao conhecimento, a primeira
tarefa da epistemologia será descrever esse estar no mundo, é uma tarefa que não nos
pode excluir como parte daquilo que observamos, estudamos e conhecemos. Assim sendo,
parece então que se cai num impasse; deste modo, em resposta a esta aparente
dificuldade, Husserl propõe o processo a que chama de redução fenomenológica. A
redução fenomenológica é o processo de aceder ao mundo despido de pressupostos
através de um cuidado estudo da consciência, levando esse exame atrás até ao Eu em Eu
sou. Este termo voltar para trás de Husserl denota o movimento no sentido do que está
antes, do que existe à priori daquilo que é uma noção de identidade que é construída
através das nossas experiências temporárias e está temporariamente acomodado nas
camadas sedimentares da consciência. Este questionar do que está para trás é o método
da redução fenomenológica e tem como objetivo deixar o sentido de consciência do eu a
nu, ou seja, deixar a nu a condição para o conhecimento. Husserl explica a redução
fenomenológica como sendo uma técnica para desnudar assunções, para retornar às
coisas em si, e proporcionar um modo de acesso ao mundo despido de presunções. O
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termo redução é assim usado por Husserl para indicar um questionar reflexivo da
consciência. É neste acesso ao mundo puro que é então possível encontrar uma fundação
epistemológica adequada. Para Husserl a investigação deve ser dirigida “toward a scientific
essential knowledge of consciousness, toward that which consciousness itself ‘is’ according
to its essence in all its distinguishable forms” (Husserl, 1970: 89), e acrescenta que, esperar
a solução nas próprias ciências naturais seria tornar-se envolvido num ciclo vicioso.
A estrutura da redução fenomenológica
A redução fenomenológica incorpora dois momentos: a Epoché e a Reduction Proper.
Estes momentos são momentos lógicos internos e não passos de um processo. Passos de
um processo implicariam uma individuação temporal, neste caso, estes dois momentos
não podem acontecer independentemente, já que cada um requer e está condicionado ao
outro.
Husserl observa que normalmente experienciamos a vida num modo a que chama de
“captivation-in-an-acceptedness”: um modo de aceitação inquestionada, inconsciente da
nossa condição, tomando por garantido os nossos corpos, a nossa cultura, a gravidade, a
linguagem diária, a lógica e uma série de outras facetas da nossa existência. Tudo isto
junto está presente a cada momento e faz aquilo que chama de Imanência Humana. É a
aceitação incondicional quase inconsciente desta imanência que determina o modo cativo.
Tal como Fink desenvolve (1995) a Epoché é um procedimento de autoconsciência em que
se suspende ou põe entre parenteses este modo de aceitação, questionando a imanência
humana. O ato de suspender ou pôr entre parêntesis a condição humana estabelece uma
visão transcendental, um olhar para nós próprios sob uma perspetiva de fora do mundo.
Esta não deve ser confundida como um ato de rejeição ou negação do mundo, mas deve
ser entendida como uma reflexão transcendental, no sentido que transcende a aceitação
cativa para questionar o modo de envolvimento com o mundo.
O momento de Reduçtion Proper refere-se a uma ação de reconhecer esse modo de
aceitação como uma mera construção de crenças e, portanto, tornar essa aceitação
consciente. No entanto é essencial que esta capacidade de reconhecer não seja
confundida com um mero saber informativo, pois deve desenvolver-se como um saber
experienciado, sentido, incorporado. Por outro lado, este ato de reconhecer também não
deve ser confundido como uma reinterpretação ou uma nova construção especulativa. A
questão central da redução é precisamente interrogar o homem e o mundo. Neste sentido,
este é um ato de um contínuo conhecer de novo que, tal como Susan Sontag defende
(2001), deve fugir a qualquer interpretação e simplesmente ver o que está lá. A Reduction
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Proper indica então o momento em que ao aceder a uma visão transcendental, se
perceciona que a aceitação do mundo é apenas uma aceitação e não o absoluto.
Auto-meditação: um movimento transformativo espiritual
Mas concretamente, em que consiste este processo de redução fenomenológica?
Husserl elucida (1970b) que esta técnica é similar à meditação ordinária, mas
radicalizada. Isto quer dizer que ao contrário da meditação ordinária (reflexão) que envolve
apenas a mente e as emoções enquanto sentados numa posição confortável, esta
meditação requer a participação de todo o individuo. O ponto de partida é um quietar da
mente, corpo e emoções, providenciando para não ser perturbado, desviando as
preocupações mundanas e penetrando a essência da consciência. “The total
phenomenological attitude and the Epoché belonging to it are destined in essence to effect
a complete personal transformation, comparable in the beginning to a religious conversion,
which then, however, over and above this, bears within itself the significance of the greatest
existential transformation which is assigned as a task to mankind as such” (p.137). A
redução fenomenológica é considerada por Husserl não meramente como uma técnica
mental ou imaginativa ou uma filosofia teórica de armchair, mas sim uma prática meditativa,
radical, rigorosa que faz surgir uma transformação, que engloba o ser humano no seu todo.
Flink (1972) clarifica a noção de prática radical observando que, se o mundo nos é
previamente consagrado na sua totalidade e nós somos previamente a ele consagrados,
então a autointerpretação ontológica mundana do espírito é apenas um momento na
totalidade pré-consagrada do mundo. Portanto, se usarmos qualquer elemento da
interpretação ontológica mundana não estamos a exercitar uma mudança radical. De modo
a que esta mudança seja realmente radical nenhum elemento mundano deve entrar na
motivação da auto-meditação ou na sua base. Claramente Husserl e Fink advogam aqui
uma base para a reflexão que não se reporta meramente a um ato mental, mas sim a uma
prática meditativa que contempla um exercício espiritual. Sendo que este exercício
espiritual é descrito como um movimento de transcendência do mundano que faz surgir
uma transformação, englobado o ser humano no seu todo.
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3.2

O encontro entre a fenomenologia e as práticas somáticas

3.2.1 CORRELACIONAR UMA ABORDAGEM TEÓRICA E UMA PRÁTICA FRUGALMENTE
AVERBADA

A primeira geração de pioneiros no campo das práticas somáticas é contemporânea dos
pioneiros da tradição fenomenologista (fins do século XIX e princípios do século XX).
Contudo, como Johnson (2013 a) aponta, inicialmente estes dois grupos têm pouca
interligação. Os líderes das práticas somáticas eram professores ou terapeutas com uma
abordagem prática, com escassa produção de publicações e com insignificante relação
com o mundo académico. Por outro lado, aqueles que estudavam o trabalho de Husserl
eram académicos, educados para desenvolver uma atitude intelectual e dessensibilizados
da sua consciência somática e relação corporal com o mundo. Consequentemente, ainda
segundo Johnson, a aplicação da teoria visionária de Husserl sofre tendência para tornarse algo que ele próprio refutava: uma abstração da experiência constrangida ao Modelo da
Razão característico do pensamento intelectual ocidental.
Como referido anteriormente, foi a partir da década de 1970, que Thomas Hanna cunhou
o termo somatics. Segundo Johnson (2004), este cunho foi inspirado na visão de
somatologia de Edmund Husserl a qual referia uma ciência que une o conhecimento de
ambas as perspetivas do corpo objetivo e do corpo subjetivo.22 O trabalho de Hanna, tal
como Johnson proclama (em carta publicada na revista Somátics, Primavera de 1978)
permitiu identificar, reunir e validar diferentes abordagens de um campo profissional
comum que lida de modo holístico com o corpo. Foi com tal reconhecimento de um campo
de investigação prática que explora a consciência do corpo vivo sob a perspetiva da 1ª

22

Husserl aborda a noção de somatologia como uma ciência que envolve duas ramificações: a experiencia na 1ª pessoa

baseada numa perceção direta de corpo, juntamente com uma pesquisa objetiva de relações causais psicossomáticas.
Contudo, de acordo com Behnke (2009:13,14), apesar de que esta noção abre espaço para uma ciência que estuda a
região da realidade respeitante ao sensitivo e à perceção na 1ª pessoa, o conceito de somatologia de Husserl continua a
depender de um enquadramento psicofísico, o qual tem como premissa fundamental a noção de corpo como uma coisa ou
matéria física.
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pessoa, que permitiu às diversas práticas somáticas ganharem maior consistência teórica
e começarem a ser associadas e analisadas como uma metodologia fenomenológica.
Thomas Hanna foi assim uma das figuras fundamentais para estabelecer o potencial de
associação entre as práticas somáticas e a fenomenologia. Hanna (1969) argumenta que,
antes de ser um protesto epistemológico e moral, a perspetiva da perceção defendida pela
fenomenologia existencial é fruto intrínseco ao modo operativo do corpo vivo, pelo que
deve ser defendida a partir da uma visão sensório-somática. Outas duas figuras pioneiras
no tentame de relacionar estes dois campos foram Don Halon Johnson e Elizabeth Behnke.
Para além de numerosos artigos que exploram a interseção entre a fenomenologia de
Husserl e o campo da somática, Behnke criou também uma newsletter, intitulada “The
Study Project in the Phenomenology of the Body”, em que encorajou o diálogo entre
especialistas destes dois campos. Behnke (2009) apresenta as práticas somáticas com
uma ciência humana que consiste em “transformative body-oriented practices” (p.11).
Como alternativa à noção de somatologia e ao pensamento em termos de “psychophysical
apperception” de Husserl, Behnke promove antes a noção Husserliana de consciência
cinestésica como uma base mais adequada à ciência das práticas somáticas.
Também entre académicos e artistas vocacionados no campo da dança têm-se vindo a
desenvolver diversos estudos que focam a relação da perceção sensorial do corpo na
dança com a fenomenologia. Sheets-Johnstone (1979, 2011) é um nome de referência
pioneiro neste campo. Outros autores de destaque são por exemplo: Sondra Horton
Fraleigh (1991), André Lepecki (1998, 2000), Susan Kozel (2007) e Ann Cooper Albright
(2011).

3.2.2 CRÍTICA DA REFLEXÃO TEÓRICA: A ABORDAGEM DAS PRÁTICAS SOMÁTICAS
Ao investigar o fenómeno de Embodied Knowledge, debruço-me sobre a experiência de
uma capacidade de conhecer primordial diretamente apreendida com a perceção
sensoriomotora, resultante de um estado de “consciência pura”. Sob esta perspetiva, esta
é uma investigação que vai de encontro à abordagem epistemológica proposta por Husserl.
Husserl (1989) constrói a sua posição epistemológica notando o facto óbvio de que o
conhecimento, para ser estabelecido, tem de ser estabelecido em consciência. Pelo que,
se é através da consciência que se adquire conhecimento, é necessário examinar a
consciência em si própria, livre de premissas psicológica, culturais, profissionais etc. “Só
posso clarificar a essência do conhecimento, se eu o perscrutar por mim mesmo e se ele
próprio me for dado a ver tal como é. Devo estuda-lo imanentemente e mediante uma visão
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pura no fenómeno puro, na `consciência pura´” (p.73), pois é este modo de consciência
pura que reflete a natureza primária do conhecimento. A questão é então: o que é esta
“consciência pura” e como aceder a este estado de consciência?
Ora, como vimos, Husserl descreve este estado de consciência como um estado
meditativo que deixa a nu o sentido primordial de consciência do eu, ou seja, um questionar
reflexivo da consciência que procura desnudar assunções para retornar às coisas em si.
Para aceder a este estado de consciência nua, ele prescreve um exercício de
transcendência através de uma prática meditativa radical que faz surgir uma transformação
englobando o ser humano no seu todo. Todavia, perante esta explicação teórica, a questão
prática de como permanece em aberto. Ou seja, qual a prática para conseguir esse
movimento de transcendência do quotidiano e fazer surgir essa transformação que engloba
o ser humano no seu todo? Como fazer para aceder a um estado de consciência nu?
O próprio Husserl (1960) reconhece também que o conhecimento primeiro advém da
experiência. Como vimos, a reflexão teórica, sendo uma capacidade de refletir a
experiência, é em si uma capacidade de abstração dessa experiência, a relação com o
mundo que sobrevém da reflexão teórica é uma relação em segundo grau, de sobreposição
à experiência. Naturalmente, esta abstração implica um movimento de afastamento e
separação, pois é a partir desse olhar ou sentido distanciado que se consegue dissecar e
analisar a experiência. Torna-se então evidente que o caráter abstrato, classificador e
remoto da reflexão teórica faz com que esta não seja uma metodologia adequada para
aceder ao carácter primário, inerente ao conhecimento do ser humano como um todo.
A educação somática vai, de certo modo, dar resposta a esta questão. Também as
práticas somáticas têm como intuito o desenvolvimento da capacidade da consciência,
mas, diversamente da fenomenologia de Husserl, estas partem diretamente de uma
abordagem prática em que o desenvolvimento da consciência é cultivado através de
exercícios de somatic awareness ou sensibilidade sensoriomotora. “All forms of somatic
education use this human ability to enlarge and improve the degree of our somatic
awareness” diz Hanna (1995:350); é portanto, através de variados exercícios para o
desenvolvimento da perceção somática que estas técnicas vão automaticamente estimular
o desenvolvimento da consciência no seu estado nu, como um estado de sobrevivência
somática. Nesta investigação abordo a fenomenologia essencialmente como uma prática,
e tal como Sheetstone defende (2011), praticar fenomenologia passa por desenvolver uma
“rigorous attention to what is actually there, sensuously present in our experience” (p. 121).
A prática fenomenológica desta investigação é assim uma metodologia assente na
prática somática.
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3.3

Somatic awareness como prática para aceder à

consciência nua
Como referido atrás, Husserl prescreve uma prática meditativa radical para aceder ao
estado de consciência nua, acrescentando que esta prática deverá ser um exercício de
transcendência que faz surgir uma transformação englobando o ser humano no seu todo.
No entanto Husserl fica por uma descrição teórica sem aprofundar o como praticar essa
meditação radical. Vamos agora debruçar-nos sobre como as práticas somáticas vão
trabalhar sobre o sentido holístico, transformativo e transcendental aprofundando a visão
de Husserl.

3.3.1 SOMATIC AWARENESS: PRATICAR O SENTIDO HOLÍSTICO ATRAVÉS DA METÁFORA
O próprio Husserl (1950) defende que o todo mais abrangente revela-se no universo de
correlações que nos é pré-concedido, pelo que, com o exercício de retorno a este universo
pré-concedido a perceção holística do ser humano torna-se um saber evidente, intuitivo,
de sentido absoluto. Tal exercício não consiste apenas numa indagação do mundo natural,
mas especialmente numa exploração “into the pregiving transcendental life” (p. 449). Por
outro lado, conforme a análise de Behnke (2009:13,14), Husserl aborda a noção de ser
humano como um todo continuando a depender de um enquadramento psicofísico,
constituído por uma estratificação estrutural hierárquica, em que a base se reduz à noção
de corpo como uma coisa ou matéria física. Esta é uma abordagem de carácter estrutural,
a qual revela em si um modo de reflexão que parte de uma premissa de separação
analítica, logo, também sob esta perspetiva se verifica um desajuste no modo de abordar
a natureza integral do ser humano. Esta crítica de Behnke, leva-nos então a ponderar que,
tal como numa abordagem meramente teórica, também a abordagem estritamente
estrutural demostra ser incompatível para efetivamente apreender e aceder a uma
perceção holística do ser humano.
Ora, as técnicas somáticas, ao trabalharem uma abordagem prática sob um prisma
funcional vêm desenlear este impasse. Como vimos antes, o corpo é a natureza mundana
que nos é inevitavelmente pré-concedida, e o exercício de consciência somática é uma
prática que mergulha nessa condição natural. Logo, este exercício, ao explorar o
conhecimento intuitivo pré-concedido inerente ao estado vivo do corpo, vai fazer emergir
na consciência o sentido manifesto do ser humano integral.
Mas essencialmente como vão as práticas somáticas abordar essa integração holística?
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In the life sciences the theoretical limitation that has blocked such a common vision is
something aggravatingly familiar: it is the unresolved metaphysical dualism which has
been stuck in the craw of Western philosophy and science from its very origins. And
that dualism is the fallacious and irresolvable separation of living organisms into mind
and body, spirit and flesh (Hanna, 1976).

Hanna crítica a visão dualista que tenta conhecer o organismo vivo separando corpo,
mente e espírito e descreve o trabalho somático como uma técnica de body-mind que
concebe o ser humano no seu todo. Para além desta abordagem Hanna (1985) também
caracteriza o trabalho somático como uma metodologia capaz de uma integração genuína
das perspetivas da 1ª e 3ª pessoa relativas à perceção do corpo vivo. Deste modo são
apontadas duas linhas integrativas de abordagem do ser humano no seu todo: a perceção
de corpo, mente e espírito como um todo integrado e a integração da perspetiva da 1 e 3ª
pessoa.
O corpo percecionado na 3ª pessoa é tendencialmente um corpo estrutural,
equacionado anatómica e fisiologicamente. Sob esta perspetiva, a consciência de si, tornase num modo de consciência que tenta conceber o corpo separando-se dele, distanciar-se
do experienciar vivo, produzindo assim uma capacidade de abstração da experiência viva.
Como vimos, é através dessa capacidade de abstração, que a consciência consegue fazer
sentido de uma separação analítica, abstrata entre corpo, mente e espírito. Inversamente,
o soma experienciado na 1ª pessoa é tendencialmente um corpo funcional, vivo, sensorial,
sentido na sua capacidade de fluir, em que os diversos sistemas “are not structures of a
physical body but functional ways in which living motility can be organized” (Behnke 2009:
18). Sob esta perspetiva, a consciência de si não é experienciada ou conceptualizada como
uma mente que tem consciência do corpo, mas como um processo funcional de
sobrevivência. Ou seja, um sistema composto por múltiplas partes funcionais, mas que só
se manifesta como identidade viva, pela interação de integração funcional entre essas
partes. A perceção do corpo sob a perspetiva da 1ª pessoa, é então necessariamente uma
perspetiva intrínseca ao processo funcional próprio do corpo vivo, e como tal, só faz sentido
como um todo.
Deste modo, e em coerência com a sua natureza integradora, podemos considerar que,
as práticas somáticas, ao integrar a perspetiva da 1ª e 3ª pessoa, procuram integrar
também uma visão abstrata de separação analítica com uma visão holística do corpo vivo.
Contudo é importante distinguir que, “as the life-denying separation of `mind´ from `body´
fades into the background, the practical, holistic distinction between function and structure
has come to the fore” (Hanna, 1976). Ou seja, a integração que as práticas somáticas
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procuram não significa portanto o contemplar de uma visão dualista de corpo e mente, mas
sim o reconhecimento de duas posturas de observação diferentes em relação ao mesmo
fenómeno vivo: uma postura funcional e uma estrutural. Posturas estas que são sempre
correlativas e nunca exclusivas, pelo que a noção de corpo e mente como duas estruturas
distintas é algo concebível estruturalmente ou teoricamente, mas na prática vivencial e
funcional tornam-se noções tão interdependentes que deixa de ter sentido considerá-los
em separado. As práticas somáticas revelam assim uma atitude não determinista sobre a
natureza do conhecimento, em que o conhecimento de algo não se fecha sobre um modo
único de observação ou perceção, mas abre-se a um universo de correlações perante o
jogo entre vários modos ou perspetivas de perceção. Esta abordagem metodológica
caracteriza-se então por coordenar a experiência da 1ª pessoa com a perspetiva de 3ª
pessoa, e ainda por coordenar uma visão funcional e estrutural. É, pois, através desta
abordagem que se poderá trabalhar no sentido de proclamado por Husserl - desenvolver
a perceção de um universo de correlações que nos é pré-concedido.

3.3.2 A PRÁTICA METAFÓRICA COMO ESPAÇO DE CORRELAÇÕES
Como modo de praticar esta abordagem integrante e a perceção de um universo de
correlações, as técnicas somáticas trabalham particularmente através de práticas físicas
que incorporam imagens e metáforas. Apesar de este assunto ter já sido contemplado no
capítulo anterior, iremos aqui aprofundá-lo na sua relação com o pensar fenomenológico.
Também como referido anteriormente, um outro aspeto importante desta metodologia é
que muitas vezes estas imagens derivam de conhecimentos científicos anatómicos, ou
seja, derivam precisamente de uma perspetiva de 3ª pessoa, para serem incorporados
através de uma exploração sensorial e experiencial. Deste modo, explica Mary (O´Donnell,
2004), o conhecimento científico ocidental tradicional do corpo é transformado numa
poética vivencial do corpo, esta parte de uma característica particular do corpo, como por
exemplo o funcionamento de um grupo de músculos, e desenvolve uma imagem vívida
desse funcionamento. Mary dá o exemplo da relação metafórica entre dois modos de
conceber o funcionamento do coração:
One could say:
The heart has four chambers: Up right, (where blood enters the left auricle of the heart
after flowing through the whole of the body), Down right, (where blood leaves the right
ventricle and goes out through the pulmonary artery to be oxygenated), Up left, (where
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blood is compressed in the left auricle), And Down left, (from the right ventricle to the
whole body).
This could become:
The heart has four chambers, Up right to remember, Down right to pass through, Up
left to gather, and Down left to push forward.
The metaphor of the heart can be used to consider the general flow of life, including
history, passage, gathering of forces and pushing forward. (O´Donnell, 2004:36)

Mary O´Donnell (2004) observa “the coming together of image and action in an extended
moment of understanding” (p.34), acrescentando que, nestes momentos, uma perceção
integrativa da realidade torna-se manifesta. Este trabalho interconecta a perspetiva
conceptual do conhecer, com a sua projeção imagética e com a sua fundação experiencial
e sensitiva, deste modo vai abrir os espaços metafóricos da natureza do conhecer, que
são os espaços que manifestam o conhecer como uma experienciar de relações. É neste
espaço que a perceção da própria noção de compreender se estende, como afirma Mary,
pois é ao imergir nesta experiência compreensiva que a realidade se torna percecionada
como um espaço de relações que funcionam como um todo.
Outro aspeto a considerar é que esta prática de incorporação imagética, ao mesmo
tempo que faz uma conexão com o próprio âmbito teórico donde possa ter derivado, tornase também uma sensação/ experiência do corpo. Ao se tornar presente no corpo, sentida,
conhecida intimamente, o conhecimento que dela emerge é um conhecer em ressonância
com o mundo no seu todo e que constantemente se transfigura - “The poetry becomes
thoughtfully resonant and stimulates associative inquiry” (O´Donnell, 2004:36).
Concluindo, o trabalho somático relaciona a exploração sensoriomotora com a
faculdade associativa e metafórica, com este trabalho a natureza do conhecer revela-se
como um ressoar de relações através das quais o universo funciona como um todo. Mais
uma vez, esta prática vai de encontro à ideia do próprio Husserl (1960) de que a perceção
do todo revela-se no universo de correlações que nos é pré-concedido.

3.3.3 SOMATIC AWARENESS COMO TÉCNICA TRANSFORMATIVA
Também a capacidade transformativa referida por Husserl está associada ao
desenvolvimento da consciência somática. São inúmeros os relatos de peritos do campo
da somática que contam como muitos pacientes que, condicionados pela sua rotina diária,
desenvolvem, de modo inconsciente, padrões de postura e movimento que causam
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desequilíbrios em todo o sistema fisiológico e psicológico. Esta condição em que a
consciência somática está subdesenvolvida é chamada de “sensory amnesia” por Thomas
Hanna (2004). Hanna refere que quando se verifica a condição de “sensory amnesia” é
simplesmente pelo desenvolvimento de uma consciência somática desses padrões
viciados e pelo estímulo de uma sensibilidade à harmonia somática em geral, que são
estimuladas profundas alterações. Segundo Behne (2009:11) estas profundas alterações
“in our habitual style of embodiment (and thereby in our corporal and intercorporeal life as
a whole)” caracterizam as práticas somáticas como “transformative body oriented
practices”. Aqui a transformação não se faz através da manipulação, mas é a tomada de
consciência sensorial do corpo como um todo, e consequentemente, a capacidade de
libertar-se de premissas e hábitos (corporais e intercorporais) imanentes ao mundano que
abre espaço para mais movimento pois, é nesse espaço para o movimento que se encontra
uma nova dinâmica de equilíbrio funcional intrínseco.
Associado a esta técnica transformativa das práticas somáticas destaca-se o que foi
acima descrito como a necessidade de desprender-se do familiar e movimentar-se/
relacionar-se com o desconhecido. Também a redução fenomenológica reconhece esta
necessidade de aventurar-se para além do familiar. Fink caracteriza a Epoché
fenomenológico como “unchaining,’ the tearing oneself free from the power of one’s naïve
submission to the world, the stepping-forth from out of that familiarity with entities which
always provides us with security” (Eugen Fink, 1972:9). É neste espaço incógnito do
desconhecido que a consciência de si, obrigada a desprender-se dos hábitos do contexto
mundano, vai experienciar outras perspetivas, logo, expandir-se e transformar-se. De
modo geral, as técnicas somáticas praticam esta ideia de modo muito simples e direto,
propondo a prática e improvisação de movimento fora dos padrões habituais adquiridos
por aquela pessoa. Por exemplo, o trabalho de Técnicas Release que pratiquei durante
muitos anos com Mary O´Donnell, ao partir frequentemente de um estado de stillness,
permite propor orientações imagéticas ou padrões de movimento que muitas vezes são
completamente estranhos, para os quais não há uma resposta pré-concebida. “Release
simply puts a person in relationship with the unknown, and this provides a certain
perspective regarding activities in life. There is no code-book, and no formalized teaching
regarding morality. There are only individual points of view. At the last resort there is only
one instruction, and that is to be aware” (O´Donnell, 2004: 60). Porquanto, é quando somos
postos perante o desconhecido, sem um livro de conduta nem ensinamentos formais, em
que a única indicação é permanecer presente e consciente, que somos compelidos a
questionar, a mover-nos de modos alternativos e a refletirmo-nos perante outros espelhos.
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Pois é quando não (me) reconheço (n)o movimento que faço que me exponho vulnerável
sobre um campo desconhecido. Neste espaço ainda desocupado de ligação corpo-mundo,
o movimento surge então num registo criativo de “moment by moment”, pratica-se um
movimento que respira as condições presentes e por isso é um movimento plástico de
adaptação. É sobre esta necessidade/ movimento plástico de adaptação, que se potenciam
novos movimentos e se desencadeia a transformação.
O corpo experienciado com o exercício de somatic awareness não é um corpo
experienciado como algo formal, estático, mas sim um corpo experienciado como um
estado de constante movimento de transformação. É por isso que a condição cativa
imanente à condição biofísica não é experienciada como uma limitação formal, mas sim
como uma capacidade de movimento transformativo resultante do jogo de constante
adaptação, inerente à condição de estar vivo. Por outras palavras, apesar de que os
cordões intrínsecos à nossa condição biofísica nunca poderão ser alvo de completo
despreendimento, eles são cordões elásticos, pois é precisamente nesse espaço elástico
que se joga uma dinâmica de forças.

Score 3 a: Movimentos Alternativos

Desenha uma mão com o pé

Score 3
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Score 3 b: A familialização e des-familiarização como exercício de
transformação

Desenha esta frase
Conseguiste lê-la? (está invertida em espelho)
Depois com cada um dos dedos das mãos contorna o desenho das letras

Score 4

3.3.4 SOMATIC AWARENESS COMO UMA TÉCNICA DE TRANSCENDÊNCIA
O exercício de transcendência é uma das prescrições teóricas de Husserl para aceder
ao estado de consciência pura que se pretende atingir. Ora, com base no que foi descrito
acima, poderemos agora considerar dois estádios de transcendência da consciência
desenvolvidos através da intensificação da perceção sensorial própria do exercício de
somatic awareness.
Um primeiro estádio reporta a um movimento de concentração sobre a perceção
sensoriomotora que suscita a capacidade de se desprender de uma identificação nutrida
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por espartilhos imanentes à rotina do dia-a-dia – a consciência transcende a sua imanência
mundana. Mas, apesar de nos desprender e transcender do mundano, à primeira vista esta
prática parece revelar uma outra condição cativa ainda mais imanente à vida do ser - a
nossa dependência biológica física e percetiva. Como consegue esta consciência
sensoriomotora, desprendida do mundano transcender as limitações do seu corpo físico?
A abordagem a esta questão reside no experienciar de corpo intensivo desenvolvido
pelas práticas somáticas. 23 Ao aprofundar a consciência somática, a capacidade de
transcender a condição cativa do corpo revela-se então como um processo intrínseco à
sua própria condição viva, porque esta condição gera-se através de um constante fluir entre
organismo e mundo e é um processo em contínuo movimento de transformação. Assim
sendo, podemos percecionar este modo de transcendência de duas maneiras: por um lado,
a experiência de corpo, ao passar a ser a uma experiência de um estado transformativo,
deixa de se agarrar a um reconhecimento delimitado e pré-definido passando a ser algo
que funciona precisamente através da capacidade de se renovar a si próprio; logo, a
perceção de corpo transpõe os seus limites convencionais. Por outro lado, os sentidos
sensoriais revelam-se como uma capacidade de estar em constante contacto com o
mundo; por conseguinte, ao concentrar a consciência na perceção sensoriomotora, o
reconhecimento de si reflete-se neste constante pulsar sensorial entre um mundo interior
e um exterior que integram o corpo. Também deste modo, a experiência de corpo
transcende a identificação com um espaço limitado (pois vive desta constante relação
interior- exterior), e com um momento no tempo (pois o seu espaço de vida é uma
passagem no tempo). Assim sendo, poderemos considerar que este segundo estádio de
transcendência reporta a um movimento de expansão, resultante da capacidade reflexa da
intensificação sensorial. Este é então um movimento que desenvolve na consciência a
capacidade de expandir-se para além dos limites físicos do corpo, i.e., a perceção
sensoriomotora não é desenvolvida meramente enquanto capacidade de conter ou reter,
mas também como capacidade de largar-se. Será nessa tensão entre retensão e expansão

23

A questão da intensificação da perceção somática é um tema central desta investigação, o qual irei aprofundar ao longo

deste trabalho. Aqui abordo apenas algumas considerações mais relevantes às questões do contexto deste capítulo.
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que concebo a noção de transcendência, um transcender dos limites formais onde se
aprofunda a intensidade do movimento de relação.

Score 3 c: Expandir a perceção sensoriomotora
Pinta estas linhas (ou outras) com os olhos fechados

Score 5
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3.4

Visão metodológica: exercitar a consciência como uma

capacidade de movimento
3.4.1 PRATICAR A CONSCIÊNCIA COMO UM MOVIMENTO RELACIONAL
“The Mind is a Muscle” … the consciousness is a motion state…

24

Ao desenvolver este estudo fenomenológico através de práticas somáticas tenho como
ponto de partida uma visão da consciência como uma capacidade de movimento relacional.
Segundo Hanna (1995) “consciousness should not be misunderstood; it is not a static
“faculty of the mind” nor a fixed sensory-motor pattern. To the contrary, it is a learned
sensory-motor function” (p. 347). Ao descrever a consciência como uma função
sensoriomotora que se pratica e se desenvolve, Hanna atende à natureza da consciência
como um estado de movimento. Por seu lado Husserl apresenta uma visão algo
contraditória em relação à consciência e sua relação com a perceção cinestésica: SheetsJohnstone (2011: 120), numa observação aprofundada sobre do entendimento Husserliano
sobre cinestesia refere: “Husserl does not actually consider self movement as such; he
considers only movement with respect to external perception (…) His estimation of
kinaesthesia is thus clearly restricted”. Husserl considera o movimento apenas como a
atividade locomotora, relacionando-a com objetos, como uma sensação virada para o
exterior. Contudo ele refere regularmente a consciência como sendo um processo de
contínuo fluir, ou como o “rio da consciência” (1989:103). Ou seja, apesar de atender ao

24

“The Mind is a Muscle, Part I (Trio A)” é o título do famoso trabalho da coreógrafa Yvonne Rainer (1978, 2009),

apresentado numa versão inicial no Judson Church a 10 de Janeiro de 1966 e na sua versão final no Anderson Theater, a
11 de Abril de 1968. A partir desta obra, o trabalho Rainer (1983) questiona o sentido dançado do movimento. O seu
trabalho nega o artifício da performance, o virtuosismo, o romantismo e a introversão excessiva da dança clássica e
moderna, procurando reduzir a dança a elementos essenciais e explorando um neutro fazedor de movimento que indaga
ser simplesmente ele próprio. Uma das preocupações centrais da geração pós-moderna é precisamente a de quebrar o
acesso restrito e especializados da apreciação e sentido da dança, abrindo-a ao quotidiano. A coreógrafa explica: “Dancers
have been driven to search for an alternative context that allows for a more matter-of-fact, more concrete, more banal
quality of physical being in performance, a context wherein people are engaged in action and movements making a less
spectacular demand n the body in which skill is hard to locate“ (p. 328). A partir deste título emblemático da dança pósmoderna, esboço aqui uma derivação criativa, a qual se tornará clara ao longo deste capítulo.
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movimento apenas como uma perceção externa, Husserl desenvolve uma visão de
consciência que implica em si um contínuo movimento intrínseco.
Tanto a fenomenologia de Husserl como as práticas somáticas abordam a consciência
como um processo de reconhecimento em contínuo movimento, uma capacidade plástica
de apreender e conhecer o mundo de modo experiencial. Como tal, esta capacidade
deverá ser aprofundada e continuamente exercitada, pois não é uma aptidão pré-adquirida,
exclusiva ao âmbito da mente, mas sim um movimentar sensoriomotor constante. A
consciência é então abordada como um estado fluido derivado da ação sensoriomotora
constante que produz a relação de interação entre o corpo e o mundo.
Sheetstone assinala “it is essential to the task of phenomenology to elucidate self
movement, thereby both amplifying and correcting Husserl’s account” (2011: 121). Para
Sheetstone a perceção cinestésica é o cunho originário no processo cognitivo. Para mais,
relembra que a necessidade de ter em conta a experiência originária de movimento é uma
questão já frisada por Fink, a qual ele denomina de fenomenologia construtiva. Por sua
vez, Sheetstone aprofunda esta construção fenomenológica evidenciando a relação entre
o sentido sensoriomotor e o sentido de ser animado: “rediscovering our kinaesthetic
consciousness in the most pristine sense, and in turn rediscovering at the most fundamental
level what is to be animate” (2011: 130)
Partindo desta abordagem de movimento intrínseco ao processo de gerar consciência
e sustentando-me na prática intensiva de diversas técnicas somáticas ao longo da minha
carreira na dança, desenvolvo a metodologia desta investigação a partir de uma visão geral
na qual: a consciência é trabalhada como uma capacidade de movimento. Ou seja, o fluir
da consciência é aqui investigado como um processo, um movimento sensorial e
preceptivo que se exercita e é esse movimento sensorial que se revela como um motor do
entender fenomenológico.
Como se irá revelando ao longo deste trabalho, proponho aqui compreender o
movimento como uma manifestação primária que produz sentidos na experiência de
espaço e tempo e como tal é gerador da própria cognição de sentido como sentido vivido.
A perceção de movimento que aqui irei desenvolver não se refere meramente a um
movimento cinestésico que se desenrola no espaço, mas também a uma noção de
movimento a que chamaria de sensório-relacional, que será o movimento de constante
relação entre a perceção interocetiva e exterocetiva, proporcionando uma relação de
interação entre a perceção sensorial de corpo e de mundo, e que através deste movimentar
produz a aptidão de reconhecimento, um conhecimento nu, sensorial.
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É, pois, através desta manifestação de movimento sensorio-relacional, como movimento
que transpõe/ atravessa espaço e tempo que entendo aqui a noção de transcendência.
Porquanto, esta perceção ativa de movimento sensorial transversal conduz a uma
consciência somática, que transcende a noção de corpo como manifestação extensiva, ou
seja, o corpo que vivencio é algo que não se circunscreve a um espaço fechado e tempo
delimitado e não se reflete através de uma visão inerte, puramente métrica ou extensiva.
Resumindo, como linha metodológica principal para compreender a capacidade de
conhecimento nu, esta investigação baseia-se na prática de somatic awareness onde se
aborda a consciência como um estado/capacidade de movimento.

3.4.2 PRIMEIRO MOVIMENTO METODOLÓGICO: SENTIDO REVERSO EM DENSIDADE
Retorno ao sensorial como ponto de partida
Fink (1981) distingue dois tipos de conhecimento: aquele que se edifica a partir de uma
fundação de conhecimentos já instituídos, sendo que este é um conhecimento esperado
que faz progredir um corpo de saber já estabelecido, e o conhecimento que constitui essa
fundação, em que o óbvio se torna questionável. O motor da filosofia alimenta-se de uma
necessidade de um questionar desmedido e logo, uma necessidade de questionar esse
óbvio. “Philosophy is the shaking of the ground which bears human familiarity with the
existent, the shaking of the bases which forms the presupposition for the progressive
augmentation for knowledge (…) the origin of philosophical problem is wonder” (pag.23) .
Isto significa que o problema do sentido filosófico não é o conhecimento esperado com
base num corpo de conhecimento, mas sim um emergir imprevisto de conhecimento. Sob
este prisma, a fenomenologia, como método filosófico, trabalha o caminho reverso ao da
demanda de conhecimento convencional: ao invés de procurar um novo conhecimento
esperado que falta ao corpo de conhecimento já estabelecido, investiga a natureza daquilo
que é conhecer. Para tal, para investigar o conhecer primário, é necessário fazer um
movimento de retorno da consciência ao conhecimento nu. Ou seja, a pesquisa
fenomenológica é essencialmente um exercício para perceber o que é o fenómeno de
conhecer, e para tal, o movimento metodológico básico característico de toda a
fenomenológica consiste num exercício de reversão da consciência. Com este reverter
procura-se um estado de consciência pura do experienciar, pois é na consciência do
experienciar que se operam os sentidos. Ao fazer um movimento que reverte o
conhecimento estabelecido até à fonte da constituição do saber, o trabalho fenomenológico
87

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

vai abanar os suportes basilares que estão na origem de qualquer conhecimento familiar,
esperado. Nas palavras de Fink (1972:6), a fenomenologia reivindica “a radical reversal of
our total existence reaching into our depths, a change of every prescientificallyimmediate comportment to world and things as well as of the disposition of our life lying at
the basis of all scientific and traditionally-philosophical attitudes of knowledge”.
Com base nesta visão de Fink podemos ponderar que a fenomenologia propõe procurar
uma base experiencial (ground experience) através de um movimento de reversão. Este é
um movimento para além do espaço tridimensional, pois é um movimento que penetra no
espaço de densidade do corpo, é projetado em profundidade, da periferia para o centro.
Neste exercício de reversão encontramo-nos com a origem sensório-experiencial do
conhecimento. Porém, como veremos, esta origem sensório-experiencial é transcendente
à própria experiencia pessoal. Deste modo, ao investigar o fenómeno do conhecimento,
deparamo-nos inevitavelmente com a necessidade de autoconhecimento e com métodos
que partem da subjetividade sensorial, mas onde apenas se consegue gerar sentido
através de uma capacidade transpessoal intrínseca. Neste sentido Gordon (20013: XV)
aponta a fenomenologia como uma investigação de perspetiva humanista transpessoal que
foca “what it means to be fully, experientially human”; acrescentando: “They are concerned
with the individual’s creation of meaning, actualization of values, and potential for selfrealization”. Ao fazer um movimento reverso do conhecimento, procuro precisamente isso:
uma perspetiva metodológica experiencial para indagar sobre a criação de sentidos e
atualização de valores que residem na base do sentido de conhecer.
Reverter em densidade: penetrar no corpo
Ao procurarem o desenvolvimento de somatic awareness que aqui traduzo como
consciência interior do corpo vivo, as práticas somáticas focam a consciência na perceção
interior inerentes a funções vitais, como por exemplo a respiração, o peso do corpo, o
contacto da pele com superfícies ou com o ar, e todos os sentidos propriocetivos e
interoceptivos. Estas funções operam normalmente sem que seja necessária uma intenção
consciente e logo tendem a ser relegadas para níveis mais inconscientes, pelo que, sendo
encaradas como dados adquiridos, tornam-se desatendidas. Porém, é precisamente neste
encontro com o processo fisiológico de sobrevivência que estas práticas descobrem uma
consciência de si em estado nu. A consciência de si reflete-se simplesmente como um
estado sensível a um processo fisiológico de sobrevivência, e esta é uma camada
elementar no espelhar da consciência.
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Ao concentrar a consciência na perceção sensoriomotora as técnicas somáticas estão
a mover a consciência no sentido de uma profundidade interior, i.e., trabalham um
movimento da consciência que penetra na densidade do corpo, atravessando o íntimo
sensorial da matéria viva. O movimento reverso referido acima não é, pois, um movimento
de voltar atrás, mas sim um movimento de perfuração, que penetra da superfície em
direção a um centro interior. Nesta ação de perfurar trabalha-se uma dimensão de
movimento que não se situa no espaço tridimensional onde o corpo se desloca, mas que
acrescenta uma outra dimensão de movimento: o movimento do espaço interior ao corpo.
Este espaço interior será aqui abordado como um espaço de densidades e intensidades.

3.4.3 SEGUNDO MOVIMENTO METODOLÓGICO: O SENTIDO DE CONTRAIR E EXPANDIR A
CONSCIÊNCIA

Concentrar a consciência sobre a perceção somática e suspender a identificação
no mundano
Husserl sugere a prática de Redução Fenomenológica através de dois momentos a que
chama da Epoché - uma suspensão da imanência mundana - e de Reduçtion Proper - uma
visão transcendental que faz um reconhecimento de uma condição cativa. Contudo, apesar
de que Husserl sublinha que este é um trabalho de meditação que requer a participação
de todo o individuo, as suas indicações metodológicas são principalmente de natureza
teórica. Husserl indica um quietar da mente, corpo e emoções, providenciando para não
ser perturbado, desviando as preocupações mundanas e penetrando na essência da
consciência. Porém, como alcançar este estado de quietude? Como fazer para se desviar
das preocupações mundanas de modo a penetrar na essência da consciência? Como
vimos, as técnicas somáticas vêm dar resposta a esta questão através de uma abordagem
prática. A metodologia de escuta somática referida na secção anterior é aqui revista como
um método prático que conduz à experiência da Epoché e de Reduction Proper, ou seja,
que conduz à suspensão da identificação com o mundano e ao reconhecimento do modo
de consciência de si que encadeia essa identificação.
Tal como exposto previamente, o método de escuta somática (sendo praticado sob
diversas vertentes técnicas denominadas por exemplo de Stillness por Mary O´Donnell ou
de Pausa Intencional por Batson), distingue-se pelo trabalho de concentrar a consciência
sobre o puro observar das perceções sensoriomotoras sem se prender a quaisquer tipos
interpretação ou de juízos de valor. Como explica Mary, “when I experience meditation
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through stillness, I empty myself of all that involves me with routine life” (O´Donnell, 2004:
59). Ao concentrar a consciência no experienciar sensorial, sendo um experienciar que flui
com o momento presente, produz-se uma sensação de esvaziamento, um desligar das
questões do dia-a-dia. É então simplesmente concentrando a consciência nas perceções
sensoriomotoras, sendo que estas são perceções que se manifestam como um constante
fluir do presente, que as técnicas somáticas conseguem pôr em prática o trabalho de
Epoché.
Esta ação de concentrar a consciência sobre a sua base sensoriomotora é precisamente
um movimento em densidade, em que a consciência se contrai sobre a sua camada
elementar, central, e se esvazia das camadas secundárias – as camadas derivadas de
modos de cultivar a consciência inerentes à cultura do dia-a-dia.
Vimos como as técnicas somáticas propõem um método prático para realizar o
momento da Epoché, conseguindo desprender-se de uma perspetiva mundana cativa.
Contudo, poder-se-ia pensar que, ao focar a consciência na perceção somática, as
técnicas somáticas vão, também elas, estimular a perceção de uma outra condição cativa
ainda mais imanente: a condição física biológica intrínseca ao ser. Sim, sem dúvida,
permanecemos cativos das nossas funções de sobrevivência biológica. Estas funções, que
normalmente nos são dadas como algo adquirido funcionando sem intervenção da nossa
vontade consciente, tornam-se aqui veementemente presentes na consciência. Porém,
como vimos antes, e como desenvolverei mais à frente, ao intensificar a perceção
somática, esta condição é experienciada não como uma limitação, mas como um jogo de
constante adaptação, como um processo de transformação, pelo que esta é uma condição
fluida, dinâmica, uma condição que implica em si uma faculdade de modificação constante.
Fazendo Epoché da noção de dança
Integrado na metodologia da Epoché acima referida, destaco ainda um outro âmbito de
suspensão implícita a este trabalho:
ao longo deste trabalho, tendo como foco uma investigação fenomenológica da
suspender

experiência percetiva do bailarino, pratico um
de

definir

de qualquer tentativa ou tentação

o que se entende por dança, por bailarino ou performance artística.

Numa primeira abordagem metodológica pretende-se um esvaziar de identificações
mundanas ou julgamentos estéticos para simplesmente procurar um modo de consciência
90

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

pura focada no fenómeno sensoriomotor e deste modo recuar ao conhecimento intrínseco
à dança. Como referido na secção da introdução, ao investigar a perceção sensoriomotora
intensificada com a prática da dança, torna-se inevitavelmente um trabalho de investigação
estética. Todavia, aqui a noção de estética não se refere a um estudo do sentido do belo.
Ou seja, como descrito anteriormente, a noção de estética que aqui se aplica remota ao
seu sentido originário cunhado por Baumgarten (Audi, 1999) 25 . como o estudo da
experiência sensorial associada ao sentimento. Pois, ainda segundo Baumgarten, a
experiência sensorial associada ao sentimento é uma experiência que proporciona um tipo
de conhecimento distinto das ideias abstratas estudadas pela lógica. Assim sendo, a
questão do julgamento ou descrição do belo é também uma questão que agora fica em
suspenso, pois é uma camada secundária à questão na procura do conhecimento que
emerge da consciência nua.
Aliás o juízo de valor estético, quer em termos corográficos ou em termos de
capacidades técnicas convencionais e expressivas do bailarino, é algo que teoricamente
se tenta excluir ou suspender de qualquer técnica somática praticada no âmbito da dança.
Porém, na prática esta torna-se uma questão complexa, que não cabe aqui aprofundar.
Expandir a consciência
Naquilo que se poderia chamar as camadas secundárias da consciência relativas ao
contexto mundano, existe uma necessidade de identificação como um ser independente
compreendido por uma noção de corpo como algo determinado e delimitado, o qual
necessita de identificação a vários níveis (pessoal, profissional, cultural, ideológico etc.).
Ora, no exercício de escuta somática, ao esvaziarmo-nos desse modo de cultivar a
consciência, suspendemos a necessidade de definição e identificação cativada pelo
mundano e somos despojados do sentido de identidade por ele constrangido. Por outras
palavras, neste exercício, toda a imanência mundana que nos cativa e nos deixa cativos a
uma necessidade de identificação deixa de pertencer ao momento presente. Ao deixar de
estar cativa pelas condições mundanas, a consciência de si, que antes incidia sob um
corpo material delimitado, experimenta agora um movimento de expansão para além dos
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Audi, R. (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed., New York: Cambridge University Press. Entrada em:

aesthetics p.11.
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limites de uma identidade. Um outro modo de consciência torna-se disponível: um modo
de consciência que compreende uma indefinição ou ilimitação no tempo, espaço e matéria,
e que se reflete num processo de incorporação do mundo. A consciência trespassa o
sentido de corpo delimitado pela sua matéria, esvazia-se de um sentido de identidade
independente do mundo, sente o corpo como processo intrínseco ao mundo e expande-se
ganhando uma perspetiva potencialmente ilimitada.

3.4.4 TERCEIRO MOVIMENTO METODOLÓGICO: REVERBERAÇÃO - A DIMENSÃO
PARADOXAL PARA TRANS-FERIR SENTIDO
Ao experienciar o movimento de contração e expansão da consciência sobre o soma
observa-se então que a escuta somática, apesar de primeiramente consistir num
movimento para dentro em profundidade (em que a consciência se contrai sobre a sua
camada sensoriomotora), vai gerar um movimento na direção oposta: a consciência
expande-se agora para fora, para além do próprio corpo, transcendendo uma identidade
contida no corpo. Estamos, portanto, perante uma dinâmica paradoxal do movimento.
Podemos então considerar que o exercício de somatic awareness, sendo um movimento
da consciência na dimensão de profundidade do corpo, resulta num movimento paradoxal
pois nele estão implicados sentidos opostos sempre em contínuo retorno: um movimentar
de contração e expansão, um zooming in que se reverte num zooming out.
Este movimento de expansão da consciência (sendo um movimento em amplitude que
trespassa a consciência sensorial do corpo) ao invés de se distanciar do íntimo - num
sentimento de abstração ou alheamento- vai refletir uma consciência sensitiva do mundo,
uma reaproximação aprofundada. Isto porque resulta de um ressoar, um reverberar da sua
força oposta - o movimento de contração. Pois como vimos, nessa contração gera-se uma
intensidade interior que manifesta o estado vibratório interativo do organismo, ou seja, a
intensidade interior do organismo é algo que não cabe em si mesmo, pelo que reflete uma
força expansiva trespassando ou trans-ferindo os constrangimentos de um espaço corpo
contido sobre o seu interior. Deste modo, o movimento de expansão que aqui se revela é
em si um movimento elástico que se manifesta como força de intensidades. Esta expansão
da consciência na amplitude do horizonte leva consigo um sentir intenso e devolve/ absorve
a amplitude do mundo sobre a sua força intensiva, pulsante. Por isso, a consciência ao
expandir-se, não gera um sentido que se distancia da vivência sentida (como referi no caso
da teorização); em vez disso, faz um exercício elástico no qual se vai amplificando para
além da pele e reverte o mundo para o seu horizonte interior, integrando-o na intimidade
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carnal do corpo. Estamos perante a “reflexividade do sensível” de que fala Merleau-Ponty,
em que “toda a técnica é «técnica do corpo». Ela figura e amplia a estrutura metafísica da
nossa carne. O espelho aparece porque sou vidente-visível, porque há uma reflexividade
do sensível que ele traduz e redobra” (2006:30).
“Again the experience is one of the perspective of endlessness which lends structure
and purpose to being alive (…) one is Released from the lack of perspective which is caused
by human condition of perceiving separation, and one is united with wholeness” (Mary
O´Donnell, 2004: 59).
Este testemunho de Mary expressa algo comum entre praticantes de práticas
somáticas, aludindo que a prática de escuta somática surge associada a um sentido de
união com o todo e a uma perspetiva de infinito que nos dá propósito e estrutura de ser.
Mas, como sobrevém esta relação experiencial? Como é que nessa capacidade de
expansão sensorial surge o sentido de relação com o todo e a perspetiva de infinito de que
fala Mary? Penso que esta questão se torna mais clara ao considerar a perceção do 3º
movimento metodológico enquanto dimensão paradoxal do movimento através da qual se
gera o potencial de transferir um sentir entre mundo interior e exterior.
Ora, como vimos, o exercício da perceção do todo ocorre porquanto no exercício de
consciência

somática,

o

mundo

é

percecionado

sob

um

sentido

integrativo

interdependente, sem a condição mundana de separação. Mas a questão põe-se ainda
sobre como sobrevém o sentido de união com esse todo que é percebido? Antes de tudo
é essencial não esquecer que estamos perante um exercício de consciência
sensoriomotora que sente a nível primário 26. Daí que no movimento de expansão o sentido
que a consciência trás em si não é um sentido abstrato, mas um sentido sensorial. Como
tal, a dimensão paradoxal da intensidade do exercício somático vem clarificar mais a fundo
este sentido re-verberativo, pois desta dinâmica paradoxal resulta um movimento contínuo
de incorporação e integração do sentir entre o mundo interior e exterior do corpo. A
consciência somática aprofundada a nível de intensidades e pulsões do corpo revela um
processo de incorporação do mundo intrínseco ao organismo, e ao sentir esse processo,
a consciência revela-se enquanto um movimentar re-verberativo de relação do todo.

26

Como desenvolverei mais à frente, defendo que é a partir deste sentir primário proporcionado pelos sentidos

sensoriomotores que se gera a noção de sentido enquanto lógica ou propósito.
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Também Merleau-Ponty (2006) associa a procura de profundidade no corpo a uma
experiência do reversível que gera um sentido global: “A profundidade assim compreendida
é antes a experiencia da reversibilidade das dimensões, de uma localidade global onde
tudo é ao mesmo tempo” (p. 54).
Do mesmo modo, “perspetiva de infinito que proporciona estrutura e propósito de
existir”, referida por Mary não está no espaço de expansão, mas sim no contínuo ciclo
gerado por estes movimentos. A experiência de um sentido do infinito potencial ocorre sob
esta dimensão paradoxal. Porque é nesta dinâmica paradoxal que se gera um ciclo
reverberativo contínuo que trans-fere um sentir entre interior e exterior.
Pode-se então resumir que, ao aprofundar a consciência sobre o íntimo sensoriomotor
da matéria viva encontra-se uma dimensão paradoxal intrínseca à dimensão de
intensidade do corpo. Ou seja, ao concentrar a consciência sobre a sua camada primordial
esta vai expandir-se para além dos limites físicos do corpo para voltar de novo ao seu
cerne, onde integra um reflexo vivido de um sentido de união com o todo e uma perspetiva
de infinito. Deste modo, o sentido paradoxal reflete um sentido cíclico de reverberação
contínua, que atravessa o corpo e que gera um movimento de transferência de sentidos
entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior.
Aliás, como irei desenvolver ao longo deste trabalho, esta dimensão paradoxal de
expansão, contração, incorporação, desincorporação, reflete aquele que atrás foi já
referido como sendo um momento básico do organismo- o movimento de respiração. Ao
referir o processo de incorporação do trabalho artístico, Merleau-Ponty (2006) expõe este
transferir de sentido entre a respiração e a consciência expressando: “Aquilo que se chama
de inspiração deveria ser tomado à letra: há verdadeiramente inspiração e expiração do
Ser, respiração no Ser” (p.29).

3.4.5 A NATUREZA DO CONHECIMENTO PRIMÁRIO
De seguida faço uma reflexão sobre como esta dimensão paradoxal do movimento da
consciência vai proporcionar uma perspetiva sobre a natureza do conhecimento primário
como processo de transubstanciação e sobre como a intensificação da consciência
somática se torna desprovida de uma necessidade de subjetivação.
Como vimos, o caráter fundamental da fenomenologia aponta que o conhecimento se
dá em consciência, e que na procura do conhecimento primeiro é crucial exercitar um
reencontro com um estado de consciência nu. Na investigação epistemológica da
fenomenologia deve-se então “começar por algum conhecimento, que ela (a
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fenomenologia) não toma sem mais de outro lado, mas antes a si mesma o dá, que ela
própria põe como conhecimento primeiro” (Husserl, 1989:53). Como se caracteriza e como
se reconhece então esta natureza nua do conhecimento derivada de um estado nu da
consciência?
A natureza deste conhecimento nu é reconhecida por Husserl como algo condicionado
pela experiência e capacidades físicas, imanente à idoneidade do ser, comparado e
associado ao reconhecimento sensorial. E exemplifica: “O ver não pode demonstrar-se; o
cego que quer tornar-se vidente não o consegue mediante demonstrações cientificas; as
teorias físicas e fisiológicas das cores não proporcionam nenhuma claridade intuitiva do
sentido da cor, tal como o tem quem vê” (Husserl, 1989: 25). Mais à frente, Husserl expõe
ainda o exemplo de um surdo de nascença que sabe que existem sons e harmonias em
que se baseia uma arte magnífica, mas não pode entender como é que os sons fazem
isso, ou seja não pode intuir o som, captá-lo. O seu saber formal sobre os sons e
capacidade de inferência de nada o ajuda a conseguir captar a essência experiencial do
som. “Não é viável o deduzir a partir de existências simplesmente sabidas e não vistas. O
ver não pode demonstrar-se ou deduzir-se” (p.64), tal como o ouvir ou quaisquer dos
sentidos derivados da experiência sensorial.
Husserl observa ainda que não é apenas a capacidade sensorial que é algo dado em si
mesmo, este dar-se em si mesmo também pode ser observado na aptidão lógica. Sendo
que o exercício lógico depende fundamentalmente de uma capacidade de fazer conexões,
e que esta capacidade é intrínseca à biologia e à experiência próprias, não há nada a fazer
para que o individuo se sintonize com isto, ou o individuo perceciona as ligações ou não.
Tendo como exemplo: o juízo: 2 x 2= 4, Husserl (1989) distingue dois modos em como este
pode ser dado em evidência: intuitivamente com um “caracter que confere valor”, e outras
vezes numa “representação meramente simbólica” (p.88). São “dois fenómenos
essencialmente distintos, diz, “uma vez tenho a intuição, na outra a intenção vazia” (p.89).
Este conhecimento primeiro, intuitivo é descrito como um conhecimento na esfera do darse em si puro, uma evidência da consciência que “efetivamente vê, que apreende (o seu
objeto) direta e adequadamente” (p.88). Uma autorrepresentação verificada por exemplo
na capacidade de “captar visualmente o próprio vermelho” (p. 90). “Negar absolutamente
a autorrepresentação significa negar toda a norma última, toda a medida fundamental que
dá sentido ao conhecimento. Haveria então que declarar tudo como ilusão (…) Quem não
vê ou não quer ver (…) nada podemos fazer (…) é como se alguém que não vê quisesse
negar a vista” (p.91).
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Resumindo, segundo Husserl o conhecimento primário apresenta um sentido imanente,
a sua apreensão e a captação da sua essência é uma apreensão intuitiva, experiencial que
nos é absolutamente dada, que é autorrepresentativa.

3.4.6 AUTORREPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NU COMO UM MOVIMENTO DE
TRANSUBSTANCIAÇÃO

Dada a natureza autorrepresentativa e imanente do conhecimento primeiro, esta noção
de conhecimento confronta em si ainda um certo problema sobre “como é possível uma
certa efetuação da apreensibilidade que lhe é atribuída” (p.59)?
Husserl refere este conhecimento primário absoluto dizendo: “Toda a vivência intelectiva
e toda a vivência em geral, ao ser levada a cabo, pode fazer-se objeto de um puro ver e
captar e, neste ver, é um dado absoluto. Está dada como um ente, como um isto aqui, de
cuja existência não tem sentido algum duvidar” (1989: 55). Ao expor a questão através de
noções como apreender ou captar uma existência vivencial, Husserl denota desde logo um
sentido de corpo sensorial que agarra o mundo e o traz em si. Este é, de certo modo, um
indício sugestivo de um fenómeno de incorporação do mundo que associo ao fenómeno
de transubstanciação cultivado por Merleau-Ponty (1999, 2006).27
Ponty explora o fenómeno de transubstanciação como uma incorporação nua do mundo
que observa particularmente como um estado de imanência entre o artista e o objeto
artístico com que trabalha. “O pintor «oferece seu corpo ao mundo» diz Valéry (…) É
emprestando o seu corpo ao mundo que o pintor transmuta o mundo em pintura” (MerleauPonty, 2006: 19). É então nesta capacidade intrínseca de trazer o mundo ao corpo, e o
corpo ao mundo, num movimento de in-corporação e des-incorporação, que a consciência
experiencia um primeiro sentido de apreensão do mundo. Mas este sentido de apreensão
não é um sentido de posse, onde o corpo prende o mundo, é antes um sentido de
transmutação. “A visão do pintor deixa de ser o olhar sobre um exterior, mera relação
«físico-óptica», com o mundo. O mundo deixa de estar à sua frente por representação. É
antes o pintor que nasce nas coisas, como por concentração” (Merleau-Ponty, 2006:56). A
apreensibilidade primeira, absolutamente dada de que fala Husserl será então resultado
de uma capacidade de transubstanciação, pois só ao ser permeado pelo mundo o corpo

27

O fenómeno de transubstanciação será aprofundado no próximo capítulo.
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consegue sentir um sentido imanente do absolutamente dado, onde “é impossível dizer
que aqui acaba a natureza e começa o homem ou a expressão” (ibidem, p.68). Gera-se
então um conhecer evidente porque é um movimento de imanência e tem um sentido nu um sentido em si mesmo.

3.4.7 A EXPERIÊNCIA DE PERPLEXIDADE COMO RECONHECIMENTO DE UM
CONHECIMENTO NU

Apesar desta clarificação parece-me haver ainda uma outra questão pendente: se a
fenomenologia alude a uma investigação epistemológica em que nada lhe é permitido
pressupor como previamente dado, e se a imanência do conhecimento primeiro é o que
qualifica para servir de ponto de partida da teoria do conhecimento, então: como se dá o
reconhecimento de um conhecimento nu?
Fink (1981) aprofunda a ideia sobre a natureza do conhecimento primário destacando
que é um conhecer que surge em perplexidade; é a perplexidade que constitui a fundação
necessária à epistemologia, porque é neste maravilhar-se que uma “unsettling idea of
a genuine mode of knowing the existent suddenly emerges from beneath the ordered,
familiar world” (p.23). Ele não sobrevém de conceções pré-concebidas não tem decidido
qual a natureza da existência ou da verdade, como tal, surge em perplexidade, de modo
genuíno. Porque é em perplexidade que o homem experiência um colapso completo do
seu conhecimento tradicional, um colapso que se deve a uma nova confrontação com o
existente e a uma nova projeção do sentido de ser. Assim, é no alcance da perplexidade
que se possibilita ocorrer uma transformação do conhecer e a própria natureza do conhecer
é alterada. A partir daqui, podemos reconhecer o sentido do conhecimento nu como um
sentido que não está definido, mas apenas sugerido, emanando uma força de sentidos
potenciais que se podem abrir e desdobrar sobre vários campos ou momentos, sobre
variados espaços ou tempos. É nesta inteligência potencial, nesta habilidade de renovação
de forças criadoras de novos sentidos, que surge a sensação de maravilha ou perplexidade
de que fala Fink.
Na minha experiência de trabalho investigativo e criativo do corpo reconheço este
experienciar de perplexidade como um tremer interno em que a sensação somática
começa a esboçar sentido. Este é um sentido sensorial mas que se projeta para o mundo,
para além da sensação em si. O corpo parece tornar-se mais volúvel no mundo, mas mais
vibrante. Sinto uma vivência somática do corpo em profundidade e em extensão, vivamente
integrado com o momento. É, por isso, um momento que, ao ser sentido intensamente,
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gera sentido. O estado de perplexidade é assim reconhecido como um momento de
admiração, maravilha e estranheza de vivência da descoberta. Associo este estado a uma
vivência de natureza infantil, em que a criança se maravilha e se espanta no espaço da
descoberta, um espaço em aberto que não se fecha sobre um conhecimento definitivo ou
cerrado em si próprio. O que se descobre em perplexidade é realmente um des-cobrir, um
levantar do véu que cobre algo imanente ao ser no mundo e ao mundo no ser. Por isso, a
perplexidade revela-se como um descobrir sentido que emana do experienciar sensorial
do momento, e está presente no sentir do corpo vivo. E, talvez semelhante ao fascínio
infantil, também, segundo Merleau-Pont (2006:29) “o pintor vive no fascínio” porque são as
coisas que o olham, que o trespassam, e é simplesmente neste trespassar que se revela
um sentido imanente, mas sempre animado, vibrante. Associo igualmente esta experiência
de perplexidade àquilo que se descreve em inglês como um estado de awe, uma admiração
de respeito, extasiante, que produz uma força potencial, em suspensão, mas vibrante. Esta
perplexidade do conhecimento primário revela e projeta sentido, o qual não é um sentido
pré-definido, fechado ou definitivo, mas também não é um sentido qualquer, pois tem uma
força intrínseca potente e específica, mas é um sentido potencial ambíguo, próprio de uma
“multiforme esfera do ser” (Husserl, 1989:55).
É esta descoberta de sentido em perplexidade que reconheço na criação artística, sobre
o qual desenvolverei mais à frente.
Em suma, para Fink, o conhecimento original só pode ser adquirido em perplexidade, a
qual resulta do exercício intenso da redução fenomenológica. A experiência de
perplexidade do filósofo é então a condição para reconhecer o conhecimento original, e
deste modo, explica Fink, (1981) o relato do que foi revelado nessa experiência pode entrar
no stock do conhecimento humano como data epistemológica. Para mais, do mesmo modo
que na validade de qualquer argumento lógico se invoca a cada passo um reconhecimento
lógico, cada data epistemológica deve ser verificada pelo fenomenologista retornando ao
estado de perplexidade através da redução fenomenológica.

3.5

Transcender a problemática do conhecer subjetivo: o corpo

experienciado em intensidade
Como vimos, a problemática central no trabalho de Husserl deriva da sua análise de
que não se pode fugir ao facto de que o filósofo é sempre a base real da filosofia que
apresenta, e por isso arrasta consigo um ponto de vista subjetivo imanente ao seu dia-a98

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

dia. Se todo o conhecimento reflete uma consciência de algo, que por sua vez reflete uma
autoconsciência, todo o conhecimento tem por base uma capacidade de subjetivar, i.e. de
refletir algo no mapa da consciência de si. “O eu que vive este objeto, o homem no tempo
mundano, esta coisa entre as coisas, etc., não é nenhum dado absoluto; por conseguinte
também o não é a vivência enquanto sua vivência. Abandonamos definitivamente o solo
da psicologia, inclusive da psicologia descritiva” (Husserl, 1989: 26). Como tal, o trabalho
fenomenológico assume uma necessidade de ir além dos axiomas objetivos e investigar a
fundo a autoconsciência donde se forma conhecimento; é esta a premissa basilar da
fenomenologia, esclarece Walter Biemel ao introduzir o trabalho de Husserl: “A
fenomenologia transcendental é fenomenologia da consciência constituinte e, portanto,
não lhe pertence sequer um único axioma objetivo referente a objetos que não são
consciência” (Husserl, 1989: 14 - texto introdutório, do ano 1947).
Mas, apesar de que a fenomenologia se dirige para o conhecimento original meramente
enquanto consciência, Husserl refere que “O referir-se ao transcendente, o intenta-lo deste
ou daquele modo, é um caráter intrínseco ao fenómeno (de conhecer)” (Husserl: 1989:73).

Mas então, se todo o conhecimento reflete um processo de autoconsciência, como é
que a consciência enquanto reflexo do mundo mapeado por mim, me transcende? E ainda
mais: como é que este processo se torna válido perante todos os outros processos de
autoconsciência? Ou seja, qual o sentido para além de si mesmo deste conhecimento puro,
que nos é absolutamente dado?
Este questionar passa pela confrontação com a velha questão do valor do conhecimento
objetivo versus conhecimento subjetivo.
My argument is not simply that the dream of a completely objective science is in
principle unrealizable, but that it contains precisely what it rejects: the vivid traces of a
reflected self image. The objectivist illusion reflects back an image of self as
autonomous and objectified: an image of individuals unto themselves, severed from
the outside world of other objects (animate as well as inanimate) and simultaneously
from their own subjectivity (Keller, 1985: 70).

Penso que hoje em dia é comumente reconhecido no meio académico e cientifico que,
tal como Keller sustenta, não existe uma ciência efetivamente objetiva, porquanto “o
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conhecimento é pois apenas conhecimento humano, ligado às formas intelectuais
humanas, incapaz de atingir a natureza das próprias coisas, as coisas em si” (Husserl,
1989:44). Qualquer que seja o método de investigação ou qualquer modo de
conhecimento, este é logo à partida desenhado por seres humanos, e como tal, está
inevitavelmente dependente não só das circunstâncias históricas, sociais, emocionais e
ocasionais que a circunscrevem, como também daquilo que o biólogo Jakob von Uexkull
(Uexkull, 1992) chamaria de Umwelt – uma bolha percetiva da realidade característica de
cada espécie e particular a cada individuo. Tendo em consideração estes dois tipos de
dependências subjetivas do conhecimento, as quais descrevo como dependências
circunstanciais ou mundanas e dependências percetivas, podemos ponderar que, no
fundo, o trabalho que as técnicas somáticas praticam consiste em esvaziar-se de
dependências circunstanciais e conjuntamente aprofundar as dependências percetivas.
Ora, ao esvaziar-se das dependências circunstanciais estamos a abandonar uma
interpretação mundana, e ao aprofundar a sensibilidade ou inteligência das dependências
percetiva, estamos (como vimos antes) a intensificar o(s) sentido(s) sensoriais do mundo.
Portanto, como até aqui se tem vindo a verificar, a intensificação da consciência
sensoriomotora leva a um modo de consciência que transcende a experiência e corpo
como identidade fixa e delimitada. Mais especificamente: ao intensificar a perceção
somática, o corpo é experienciado como um estado de vibração constante. Ao vivenciar
esse pulsar estamos também a exercitar a habilidade de estar presente no momento e
desenvolvemos a consciência de um eu poroso que existe na sua constante atividade de
fluir com o mundo em vez de um eu que se petrifica nas referências do passado ou
prospeções do futuro. Como tal, este é um exercício que suspende a necessidade de
identificação particular ou de fixar uma identidade delimitada: o sentido de identidade
dissolve-se no mundo e a consciência de si deixa de ser a de uma identidade cativa por
uma perceção material do corpo.
É então, ao transcender o sentido único e independente de identidade e revelar-se como
um processo de movimento transformador, que a consciência de si abandona uma
perspetiva subjetiva, pois neste movimento ela torna-se elástica, porosa; deixando de
perceber uma realidade segmentada e abdicando de si enquanto identidade rígida e
delimitada. Estamos então perante uma realidade que se manifesta num jogo de
movimentos relacionais, e que ganha sentido através de uma dinâmica integral. Aqui “os
atos

cognoscitivos

não

são

singularidades

desconexas

(…)

revelam

referidos

essencialmente uns aos outros, vínculos teleológicos e conexões correspondentes (…) e
o que importa são estas conexões, as quais exibem a unidade própria do entendimento”
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(Husserl, 1989:106). Imersos num sentido relacional e dinâmico intrínseco a uma
consciência integral da realidade, a questão de aferir o conhecimento como subjetivo ou
objetivo deixa de ser pertinente. Pois, como Fink (1995) sustenta, dá-se uma transformação
espiritual em que se desenvolve um sentimento de simultaneamente nos tornarmos
desumanizados e, contudo, englobarmos toda a humanidade.
Resumindo, se a base da nossa capacidade de conhecer é inevitavelmente algo
desenhado pelo Umwelt intrínseco à natureza humana. Ao intensificarem a sensibilidade
sensorial, as práticas somáticas aprofundam a consciência dessa natureza, assumindo a
consciência experiencial do corpo como base da capacidade de conhecimento. É
precisamente este exercício de intensificar a consciência da nossa dependência percetiva
que vai revelar um corpo na sua condição porosa, fluida e transformativa. Deste modo o
fluir da consciência reflete um corpo não apenas despido do seu processo de
culturalização, mas despido também de uma necessidade de subjetivação. Deixa de se
estar perante uma perspetiva subjetiva pois nesta procura de consciência pura não se
encontra um ser puro, mas sim um processo de corporear, como uma vontade de embeber
o mundo e ser embebido por ele. Na fenomenologia pela prática somática a consciência
não reflete um sujeito puro porque não encontra um foco onde se fixar, a essência que
procura está precisamente em todo o universo, está antes num estado de inebriação e
fascínio onde a consciência é consciência de fluxos de conexões e interações. A este nível
de intensidade a questão de conhecimento subjetivo ou objetivo deixa de fazer sentido.
Este experienciar vai de encontro ao trabalho de Merleau-Ponty (1999), pois, ao trazer
a fenomenologia para um trabalho de intensificação de consciência percetiva do corpo, o
filósofo vai reconhecer precisamente esse campo de interceção experiencial como o
campo de fluxo da consciência:
A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo
subjectivismo ao extremo objectivismo... O mundo fenomenológico não é o ser puro,
mas o sentido que transparece na intersecção das minhas experiências, e da
intersecção das minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de
umas e de outras. (Merleau-Ponty, 1999:.18).

Mas então que modo de conhecimento é este onde não existe propriamente uma
identidade cognitiva? A partir de onde se dá o conhecimento?
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3.6

Derivando: o processo da fenomenologia somática como

metodologia e fruto de investigação
Resumindo, verificámos como as técnicas somáticas, ao exercitarem a consciência
como um movimento de perceção sensorial, vão oferecer uma resposta metodológica
prática para aceder a esse estado de consciência nua que Husserl promove. Este exercitar
reflete a capacidade percecionar a consciência enquanto fluir de relações, penetrando no
espaço de intensidades do corpo. Especificamente foi aqui ponderado o movimento
reverso em densidade como primeiro movimento metodológico de retorno à base sensorial
do conhecimento; de seguida foi contemplado como a capacidade de mover em densidade
implica um sentido paradoxal de reverberação reflexa, em que a contração da consciência
reverte numa expansão, e em que a consciência se reflete para além dos próprios limites
formais do corpo. Vimos ainda como este sentido paradoxal demonstra uma capacidade
de transcendência, não meramente como uma suspensão da condição cativa e
transcendência do mundano, mas especialmente associada a uma experiência
transformativa.
Assim sendo, penso que é importante destacar que o momento de Reduction Proper
(enquanto uma visão transcendental, a qual traz à consciência o reconhecimento de que a
condição cativa é apenas uma perspetiva de identificação que se aceita) experienciado
através das práticas somáticas, não conduz simplesmente a uma visão transcendental,
mas gera uma capacidade ativa de poder transformativo. Não só porque a consciência é
agora consciência de um processo de transformação corpórea, mas também porque, ao
exercitar a consciência sensoriomotora, está-se a praticar a capacidade de agir, de
transformar.
Esta capacidade de ação de poder transformativo vai-se refletir na própria metodologia
de dois modos: vai acentuar um caráter processual a ele inerente e vai acentuar o caráter
iterativo entre metodologia e fruto de investigação.

3.6.1 UMA ABORDAGEM PROCESSUAL INERENTE À PRÁTICA DE MOVIMENTO
A metodologia aqui apresentada, embora derive de um corpo de conhecimento
experiencial anterior a esta proposta de investigação, é aqui retomada, perante um novo
contexto, assumindo um renovado percurso experiencial. Este é um percurso que se vai
revelando à medida que vai decorrendo e, de certo modo tem sido o próprio processo a
informar a continuidade metodológica e o teor da investigação. Esta é então uma
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metodologia claramente de caráter processual. Ou seja, definem-se essencialmente linhas
metodológicas gerais, mas as ações específicas vão-se gerando com o decorrer da
experiência proposta por estas linhas de orientação. Deste modo procura-se aqui um modo
de ação que não se torne comprometido por disposições rigidamente pré-estabelecidos ou
unidimensionais.
Resta ainda acrescentar que a característica processual deste trabalho torna-se ainda
mais presente se ponderarmos que o ground-laying desta investigação consiste numa
prática de movimento. Como vimos a experiência somática intensificada é intrinsecamente
uma experiência de movimento transformativo, e a natureza de movimento é
intrinsecamente um decurso, uma passagem, um modo percetivo de natureza processual.
Para mais, o conhecimento produzido é algo que se vai revelando através de uma prática
contínua e, ao ser imanente à prática, apenas se consegue apurar, reconhecer e verificar
através dela.

3.6.2 O PROCESSO FENOMENOLÓGICO COMO METODOLOGIA E FRUTO DE INVESTIGAÇÃO
Husserl sustenta que, na investigação fenomenológica, a base de suporte do trabalho
do filósofo não deve ser um conjunto de axiomas e assunções, mas sim uma prática de
meditação radicalizada, a qual proporciona o ground-laying de qualquer filósofo. Fink
(1972) desenvolve esta noção de laying-of-a-ground descrevendo-a como uma preparação
para o ato filosófico, sendo que o ground em questão é o próprio filósofo. A prática somática
compreendida como uma prática da consciência enquanto capacidade de movimento
relacional é a meditação radicalizada com a qual se incrementa o ground-laying desta
investigação. É a partir dessa base experiencial que o fenómeno de pensamento
incorporado se torna manifestamente presente como uma capacidade filosófica
experienciada no limiar entre o inconsciente e o consciente. “We can have no direct
conscious awareness of most of what goes on in our minds (…) Phenomenological
reflection even allow us to examine many of the background prereflective structures that lie
beneath our conscious experience” (Lakoff e Johnson 1999:12).
Neste caso, o ground-layer, ao fazer emergir uma manifestação primária do próprio
pensamento, não é apenas um exercício de preparação para o ato filosófico, mas é em si
o início desse ato. Logo, o ato filosófico que aqui se procura é em si um exercício de
atravessar esse limiar da (in)consciência sensório-somática do pensar. Assim sendo, a
reflexão fenomenológica da prática somática, tem vindo a revelar-se não apenas uma
metodologia de pesquisa, mas também como substância desta pesquisa. Por outras

103

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

palavras, ao expor esta abordagem metodológica e ao ponderá-la como um exercício
fenomenológico, o tema da investigação, parece tornar-se desde já embebido como
questão inerente ao próprio método.
Apesar de que esta circunstância possa induzir a alguma dificuldade a nível de
compreensão da estrutura deste trabalho, (pois deste modo deixa de haver uma estrutura
linear na exposição desta investigação) estou convencida de que esta é uma condição
própria de um estudo fenomenológico, pois as questões a investigar, sendo de natureza
fenomenológica, são em si uma procura de modos experienciais para a pesquisa do
conhecimento. O próprio Husserl reconhece que, sendo que a questão instigadora da
fenomenologia se refere à questão da possibilidade ou de como se gera conhecimento, o
estudo fenomenológico é um estudo que “quer ser ciência e método, a fim de elucidar
possibilidades, possibilidades de conhecimento, possibilidades de valoração, e as elucidar
a partir do seu fundamento essencial” (Husserl, 1989:79).
Por outro lado, gostaria de chamar a atenção para o facto de que ao embeber, desde
já, algumas das contemplações e frutos investigativos como fundamentos para a
compreensão metodológica, essas mesmas contemplações são aqui indiciadas mas não
completadas; o seu aprofundamento faz parte de todo o processo desta investigação e
será desenvolvido ao longo dos próximos capítulos.
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CAPÍTULO 4:
RETORNOS ENTRE A CRIAÇÃO ARTÍSTICA E A
PESQUISA CIENTÍFICA

4.1

Conciliar o modo de investigação artística e o modo de

investigação académica/ científica
É necessário que o pensamento da ciência - pensamento de sobrevoo, pensamento
do objeto em geral - se coloque de novo num aí prévio, in locus, sobre o solo do mundo
sensível e do mundo trabalhado. (Merleau-Ponty,2006:15)

O fenómeno de Embodied Thinking que aqui investigo resulta de um modo de
conhecimento desenvolvido ao longo de anos de experiência em práticas somáticas e
criação artística. Ao traze-lo para o âmbito de uma investigação académica teórica, estou
inerentemente a provocar uma confrontação entre modos divergentes de abordar a noção
de conhecimento. Para além deste confronto contextual, a questão da passagem entre
conhecimento experiencial incorporado e conhecimento teórico abstrato é o âmago da
própria problemática deste trabalho.
O fenómeno de Embodied Thinking ou Embodied Kowledge, sendo especialmente
praticado e desenvolvido no campo artístico, encontra suporte em diversos estudos
científicos do âmbito da teoria de Embodied Cognition (como Damásio 2000, 2003 ou
Maturana e Varela, 1980, Lakoff and Johnson, 1980, 1999 entre outros). Estes estudos
evidenciam que o nosso modo de conhecimento primário é baseado na perceção somática
e na nossa interação com o meio ambiente, sendo a partir da experiência que depois
conceptualizamos o mundo e o conhecemos de modo teórico. Contudo, a meu ver, a
capacidade de reconhecer e praticar este modo de conhecimento, de coordenar
metodologias somáticas com metodologias de abstração teórica, como também do próprio
valor do experienciar como modo de reflexão, embora se revelem já como questões
reconhecidas, são ainda pouco consideradas e escassamente praticados no trabalho de
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investigação e educação em geral. Claramente, como trabalhar as potencialidades de
interação entre formalização e desconstrução do conhecimento familiar, entre
conhecimento desenvolvido por abstração ou experiencialmente incorporado, entre
conhecimento reconhecido como objetivo ou subjetivo, ou entre conhecimento percebido
de modo analítico ou intuitivo, é uma questão emergente da atualidade que importa
investigar e que requer ainda muitos estudos e experiências.
Entretanto, a título de incitamento sobre esta questão, transcrevo um pequeno excerto
metafórico do livro de Gonçalo Tavares - BREVES NOTAS SOBRE A CIÊNCIA (2006:13), que
penso ser provocadoramente inspirador e através do qual aproveito para salientar o poder
da metáfora como meio de reflexão.
A abstração é útil na ciência se deixares, como no conto infantil, migalhas de pão para
identificar o caminho de volta. Porém, por vezes, és tu mesmo que distraído, ou por
apetite, devoras a própria possibilidade de regresso. E além, perdido, ficas: nas ideias
esplêndidas.
(Quanto mais caminhas mais apetite tens, e o teu percurso é em círculos. Se com
fome vês à tua frente uma migalha de pão, que fazes?
Eis o cientista perdido na floresta.) (Gonçalo Tavares, 2006)

4.1.1 A VISÃO DE ANARQUIA DE MÉTODO DE FEYERABEND
Feyerabend (1993) é um autor pioneiro que adianta uma visão crítica controversa sobre
esta questão. O seu livro AGAINST METHOD, originalmente de 1975, despertou grande
atenção ao demonstrar clara e extensivamente o modo como a ciência é condicionada por
preconceitos éticos, culturais e económicos. Mas sobretudo, esta obra torna-se
provocadora de alguma polémica ao defender que o profundo confronto entre as diversas
cosmologias contemporâneas conduz a que o anarquismo deva substituir o racionalismo
na teoria do conhecimento. Mas o que é este sentido anárquico que Feyerabend defende?
Com esta proposição, Feyerabend debate contra o chauvinismo de um modo de fazer
ciência, o qual tenta resistir a qualquer alternativa ao seu status quo. O seu intuito é
principalmente, salvaguardar o pensamento crítico e o desenvolvimento livre do individuo
contra o prejuízo de um modo uniforme de conceber a realidade proclamado pela tradição
científica convencional (a qual se apresenta como sendo o único modo de verdadeiramente
aceder à realidade). Na sua linha de argumentação faz uma demonstração extensa e
evidente sobre como a ciência e as ideologias teóricas (instituídos como epígrafes da razão
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e da objetividade) são inevitavelmente condicionadas e imiscuídas por uma série de
condicionalismos contextuais e subjetivos (quer a nível psicológico, emocional, social,
cultural, histórico e até linguístico). Como tal, aponta Feyerabend, uma vez que qualquer
teoria ou metodologia é limitativa, não tem sentido pensar que o complexo labirinto de
interações e imprevisibilidades do homem e do mundo possam ser contabilizados através
de “naive and simple-mind rules which methodologists take as their guide” (p.9). Acrescenta
ainda que os próprios padrões da racionalidade devem ser postos em causa, pois também
estes são condicionados pelas particularidades da cosmologia a ela inerente. Um exemplo
marcante de uma condicionante praticamente inconsciente que influi o modo de
racionalizar é o da própria gramática e estrutura particular de cada linguagem: as
linguagens não são apenas instrumentos que descrevem eventos, diz Feyerabend, mas
são também “shapers of events (…) contains a cosmology, a comprehensive view of the
world, of society of man which influences thought, behaviour, perception” (p.164). A partir
desta argumentação, Feyerabend critica também o facto de que as teorias sociais,
psicológicas e outras têm tomado o lugar da capacidade de ação e pensamento crítico de
cada um. Ou seja, perante determinado problema, em vez de consultar os seres humanos
a ele ligados, são consultadas teorias e modelos abstratos instituídos, e isto porque é tido
como garantido que estes modelos abstratos têm uma melhor apreensão da realidade
humana do que a capacidade de reflexão que surge da própria experiência prática.
Essencialmente o autor argumenta que todas as regras, teorias e padrões metodológicos
ou outros derivam de condicionalismos e têm os seus limites, pelo que, a investigação de
algo, quer seja no âmbito cientifico ou outro, não deve ser restringida por quaisquer normas
ou exigências, em vez disso “norms and demands must be checked by research, not by
appeal to theories of rationality” (p. 262). Ainda mais, uma vez que não existe uma
racionalidade compreensiva do todo, Feyerabend proclama que não se deverá rejeitar ou
desconsiderar uma ideia, por mais absurda que possa parecer, pois acontece (como já tem
vindo a ser exemplificado ao longo da história do conhecimento), que é precisamente nesse
sentido absurdo que é possível rasgar novos sentidos, desvendar algo verdadeiramente
revelador.
Feyerabend esclarece então que a noção de anarquia que propõe não defende que se
deve proceder sem regras e padrões, mas que teorias padrões ou metodologia instituídas
não devem substituir a o pensamento livre indispensável à prática criativa e ao pensamento
crítico individual. Neste sentido evidencia o anarquista não como alguém que vive sem
regras, mas sim como “an undercover agent who plays the game of Reason in order to
undercut the authority of Reason” (p.23). Feyerabend apela então à necessidade de
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conceber um modo de significação criativa na ciência onde qualquer trabalho de
investigação, em vez de se basear em normas pré-estabelecidas, deverá pesquisar as
suas próprias regras e necessidades metodológicas, avançando através da interação
dinâmica entre ideia e ação. Segundo ele, o sentido criativo da ciência deve ser trabalhado
através da interação entre a descrição científica cuidada e a expressão instintiva, irrefreável
das artes.
Interpreto então a noção de anarquia de Feyerabend como uma anarquia criativa que
parte da visão de que o autêntico conhecimento passa obrigatoriamente pela
ação/manipulação criadora. Nas palavras do autor: “the initial playful activity is an essential
prerequisite of the final act of understanding” (p.17). Proclama-se então um espaço de
criatividade metodológica e ideológica para a investigação que permite pesquisar para
além do racionalmente instituído, e que permite pesquisar através do próprio absurdo como
forma de des-cobrir, des-vendar, desenterrar sentido e desse modo, re-criar conhecimento.
A atitude anárquica que aqui se promove é principalmente um abrir da consciência à
possibilidade de rasgar o conhecimento instituído com algo que lhe possa parecer absurdo,
pois é nesta confrontação com o absurdo que o conhecimento avança. Entendo ainda que
ao criar uma base metodológica relacional entre prática-teoria ou/e arte-ciência, faculta-se
uma capacidade de movimento metodológico dinâmico, movimento este que permite assim
uma flexibilidade adaptativa à especificidade de cada trabalho investigativo. Note-se que o
foco está na capacidade de relação, pois o espaço de articulação da relação proporciona
uma elasticidade dinâmica que se adapta a cada contexto e inclusive a cada momento do
processo.

4.2

Entre practice led research e research led practice

Com o número cada vez maior de trabalhos académicos que derivam de práticas
artísticas, com a diversidade de trabalhos artísticos que têm por base uma investigação
com fortes referências do mundo científico e académico, e particularmente com a aceitação
por parte de inúmeras instituições académicas de trabalhos de doutoramento apresentados
sob a forma de trabalho artístico, as noções de pesquisa, criação, teoria e prática, têm sido
alvo de renovada atenção e discussão (Furlong e Oancea, 2005). Como é do conhecimento
geral, a visão mais convencional, tanto do meio académico como do meio artístico,
considera duas configurações tradicionais: prática criativa artística e investigação
académica teórica. Portanto, ao fazer interagir estas disposições características dos modos
de trabalho convencionais, estamos a fazer tremer a base do conhecimento estabelecido.
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Como diria Fink (1981:23): “shaking of the ground which bears human familiarity with the
existent”. Passamos então a reescrever e reconfigurar a relação tradicional entre estes três
pares de conceitos - prática e teoria, pesquisa e criação, meio artístico e meio académico
- podendo agora considerar várias combinações possíveis como: investigação artística,
criação académica, criação artística teórica, investigação académica prática, etc.
Como tentativa de facultar um modo de identificação destas novas abordagens da
investigação académica, são frequentemente usadas as expressões em inglês Practice
Led Research (Pesquisa Derivada da Prática) e a sua contraposição Research Led
Practice (Prática Derivada da Pesquisa) - em que o termo pesquisa se refere usualmente
a um contexto de pesquisa de natureza teórica académica.
Formar e desformar conhecimento e a contradição do novo conhecimento
Começo então por refletir na diferenciação e relação entre noções do trabalho criativo e
do trabalho de investigação. Com base na minha experiência criativa como coreógrafa e
bailarina, aprecio o trabalho criativo como um processo que cria um evento de desvio em
relação ao previsto, alterando os modelos de conhecimento já reconhecidos, e ativando ou
potenciando novos padrões de perceção, i.e., novos padrões do mapa cerebral ou novos
padrões de conhecimento. Encaro o trabalho de investigação em sentido lato, como um
processo de procurar/ relacionar elementos, de forma a dar resposta a uma necessidade/
questão. A investigação académica em particular será então uma investigação que é
prosseguida de modo sistemático e que procura dar resposta a uma questão inicialmente
proposta, visado assim produzir novos conhecimentos que complementem o sistema de
conhecimento já estruturado.
O gerar de novo conhecimento, novas formas de perceber o mundo, parece-me ser um
ponto fulcral que intersecta ambas as atividades de investigação e criação, revelando-se
como um desígnio central comum ao campo artístico e académico. Conquanto, este
conceito - novo conhecimento - anuncia uma tensão quase contraditória, no sentido em
que a ideia de conhecimento é normalmente associada a um sistema já edificado. Ao criar
novos padrões de conhecimento está-se inevitavelmente a partir de conhecimento préadquirido para desconstruí-lo e reestruturá-lo, quer seja ao gerar algo divergente (através
de novas relações/ aplicações ou experiências), ou algo adicional (o qual implica também
uma reintegração de novos elementos no paradigma do conhecimento). Neste sentido, o
fator criativo é inerente ao processo de investigação e a indagação do conhecimento está
sempre presente no trabalho criativo.
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De uma forma geral, o trabalho artístico joga com algo familiar ou algo pré-concebido
para desconstruir, desformar, ferir ou questionar o sentido desse conhecimento familiar,
percecionando-o de modo diferente, ou abrindo-o ao sentido do desconhecido. Nesta
perspetiva, diria que o trabalho artístico tende a des-formar o conhecimento. Por outro lado,
o trabalho de investigação académica tende a percorrer um sentido inverso, pois parte de
uma pergunta sobre algo que se desconhece, i.e., um espaço do conhecimento ainda em
aberto, para procurar uma resposta, para construir uma solução que se inscreve na
estrutura familiar. Deste modo, a investigação pretende dar forma ao conhecimento. Claro
que esta propensão do trabalho criativo ou da investigação não são lineares: o
investigador, para procurar algo específico, parte de conhecimento prévio; e o artista,
embora não procure uma resposta concreta, tem muitas vezes uma visão (ainda que difusa
ou inconsciente) de algo que procura criar. Sob este ponto de vista, a relação entre a
formalização académica e a desconstrução e abertura artística pode ser conciliada na
medida em que o trabalho criativo precisa de conhecimento formalizado, para que possa
então des-forma-lo, e o trabalho de investigação necessita de uma visão des-formalizada
do conhecimento, para poder voltar a formá-lo. O gerar novos conhecimentos poderá então
ser abordado como um sistema instável, circunstancial e maleável que é trabalhado através
de um processo de formar e des-formar princípios, estruturas, conceitos e relações.
Reciclando entre a prática que conduz à teoria e a teoria que conduz à prática
Partindo destas duas reflexões - de formar e desformar conhecimento, bem como da
noção de novo conhecimento como um conceito que contém em si um estado de tensão
entre o familiar e o novo e entre uma necessidade criativa e uma necessidade investigativa
- irei então ponderar três enquadramentos da relação criação/ investigação, que têm
surgido ao longo do meu percurso fazendo interagir contextos artístico e académico:
1) Considero que o trabalho criativo artístico implica sempre alguma forma de pesquisa.
Contudo, numa primeira fase do meu trabalho criativo (antes de iniciar a pesquisa de
doutoramento) não o classificaria como uma prática decorrente da investigação, nem
como uma investigação decorrente da prática. Neste caso, a investigação dá-se como
uma procura de sentido na relação dos médios ou elementos coreográficos, e é por isso
intrínseco à própria natureza do processo de criação. Chamar-lhe-ia então uma
`Pesquisa Artística´. Neste caso a fase de `Pesquisa Artística´ corresponde a um
percurso de prática de dança integrada com práticas somáticas durante cerca de 20
anos, ao longo do qual destaco duas criações coreográficas denominadas: NO STRINGS
ATTACHED de 2007 e ZERO DISTANCE de 2008.
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2) Porém, através dessa prática de exploração artística, apercebi-me de que (quer a
nível individual, quer de uma forma geral no circuito artístico em que me vinha movendo)
se desenvolve um modo de conhecimento específico, mas quase inconsciente, que não
está claramente articulado com outros modos de conhecimento. Este é um conhecimento
não só tácito, mas que reverte num olhar para o mundo através do que o biólogo Jakob
von Uexkull (Uexkull, 1992) chamaria do umwelt específico do bailarino 28 . Uma bolha
percetiva da realidade concebida através um desenvolvimento acentuado do sentido
propriocetivo e da atividade criativa. Associo este modo de conhecimento ao que Barbara
Bolt (2007: 30) refere como “praxical knowledge: ‘a very specific sort of knowing, a knowing
that arises through handling materials in practice”, o qual, como referem Smith & Dean,
(2009: 6), induz a uma alteração no pensar. Esta dimensão de conhecimento, uma vez que
é adquirida de modo inconsciente gera o problema de como transferi-lo e aplicá-lo em
outros contextos. Deste modo, surgiu assim uma segunda fase, em que é a própria
exploração criativa da prática artística que gera a necessidade de uma pesquisa de
carácter mais académico, a qual designaria então de: `Investigação (Académica)
Decorrente da Prática (Criativa)´. De acordo com Bolt (2007) (como citado em Smith &
Dean, 2009) esta é uma investigação que surge com a necessidade de que o conhecimento
derivado da prática se torne emergente, especificamente situado, para assim entrar em
diálogo com outras práticas e teorias existentes.
3) Ora, também a ‘Investigação Decorrente da Prática’ veio a revelar que, se confinada
a si mesma, não tem alcance para verdadeiramente se desenvolver; logo, subsequente e
inerente a ela, sobreveio então a necessidade de realizar uma prática criativa como forma
de voltar a explorar (através da experiência somática), uma questão central da investigação
(a qual foi agora possível distinguir e articular através de um modo investigatório teórico
sistematizado, e referenciado). Ocorre assim uma terceira fase que designaria de `Prática
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“Umwelt” é um conceito desenvolvido pelo biólogo Jakob von Uexkull, que designa um ‘mundo à volta’ - um sistema de

interface com o mundo resultante do funcionamento sensitivo e interativo específico a cada espécie. Considerando que
cada espécie desenvolve diferentes formas de sensibilidade e interação com a complexidade do ambiente em que vive,
cada espécie desenvolve a sua forma particular de filtrar, perceber e adaptar-se à realidade, criando a sua realidade, que é
como uma ‘bolha’ percetiva de sobrevivência. Este interface começa em processos puramente físico-químicos e termina
em processos altamente sofisticados e sígnicos (como conceitos ideias e sistemas de ideias chamados de teorias).
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(Criativa) Decorrente da Investigação (Académica)´. Deste modo, a Investigação
Decorrente da Prática gerou a necessidade de um trabalho criativo, como parte da sua
metodologia. Neste caso, conforme Haseman (2006: 102) explica, a expressão criativa
gerada torna-se ela própria a pesquisa (como citado em Smith & Dean, 2009).
A interação metodológica entre estes três enquadramentos ou processos de trabalho
tem vindo a demonstrar-se como uma mais-valia no meu processo de pesquisa tanto a
nível académico como artístico. Neste caso a pesquisa académica surge de uma
necessidade aprofundar os potenciais comunicativos e criativos do trabalho artístico, sendo
a prática artística o motor da pesquisa académica, bem como outro modo de reflexão
essencial ao aprofundar da teoria académica.
Especificamente, esta terceira fase foi sendo desenvolvida através do exercício regular
de práticas somáticas e de quatro laboratórios:
A. Laboratório “Etate de corps – Corpo Arquivo: Recherche avec la pratique”, integrado
no âmbito do Projeto de Intercambio da Faculdade de Motricidade Humana INET-MD
– CEAP com a Universidade de Lille 3. Com o apoio do Programme Hubert Currien|
Pessoa. (2014-2015)
B. Laboratório de pesquisa pela dança: “Trans-meaning” - FMH-UL, com o apoio da
Vo´Art. (Junho a Setembro de 2013)
C. Laboratórios de “Physical Mind-maps’”: a) com alunos do 2º e 3º ano do curso de
teatro o da Universidade de Évora (Outubro 2012); b) com alunos de Mestrado em
Dança da Faculdade de Motricidade Humana (Setembro a Dezembro 2011)
D. Oficina de “Movimento e Escrita Criativa para adultos”, com o apoio do Teatro de
Aveiro (Setembro 2012)
Descrevo aqui o caso particular do meu trabalho, porém é importante realçar que este
reconhecimento de mais-valia na interação entre metodologias artísticas e metodologias
científicas ou académicas, é algo emergente nas últimas décadas e tem sido cada vez mais
valorizado em ambos os circuitos profissionais. Malina (2007) sublinha precisamente essa
importância interdisciplinar afirmando que:
The role of artists is essential in helping us develop the kinds of intuitions, new
metaphors, explanatory concepts, and linguistic elements that are needed as we explore
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the new extreme territories (...) artists have an important role in shaping the science of
the future and new possibilities for art-science collaboration. (Malina 2007) 29.

Novos valores do conhecimento e a necessidade de metodologias para conciliar
abordagens contrastantes
Resumindo, a interação entre o trabalho de criatividade artística e investigação
académica começa a ser valorizada como modo de procura e desafio do conhecimento,
no entanto, penso que é precisamente na capacidade de coordenar as suas diferenciações
(relacionadas com a abordagem ao modo de originar novo conhecimento e respetivas
divergências metodológicas) que se consegue potenciar mais-valias. É, portanto, crucial
ter em consideração estas diferenciações e não as considerar como atividades imprecisas
ou indistintas; tal abordagem iria dissipar a suas funções e caracteres específicos,
desfazendo os valores de cada uma e o potencial gerado pela possibilidade de articulação
entre elas. Porém são igualmente estas divergências que estão na base das dificuldades
de conciliação entre o modo de trabalho artístico e modo de trabalho académico.
Gradualmente, a noção de conhecimento e dos valores a ele associados vão-se
inovando. A interação artística-científica vai abrir a noção de conhecimento como um
sistema multidisciplinar, instável, ambíguo, de transmissão multidimensional. Este é um
sistema que necessita de uma qualidade plástica, flexível, de maneira a conjugar diferentes
modos de perceção da realidade, quer seja através de abstrações ou experiências. É,
portanto, ao jogar com tal abertura da noção de conhecimento que surge a questão de
como

coordenar

e

inter-relacionar

as

várias

abordagens

sobre

o

conhecer.

Especificamente as problemáticas principais ligam-se com modos contrastantes de lidar
com a natureza de conhecimento, como: a necessidade de formalização académica versus
a desconstrução e abertura artística; a necessidade de abstração do conhecimento versus
o conhecimento através da experiência; o conhecimento que se deseja objetivo versus
conhecimento subjetivo; ou, o conhecimento formulado através uma análise lógica versus
conhecimento intuitivo. Resumindo, como interrelacionar visões e metodologias artísticas
com visões e metodologias científicas? Ou como coordenar a metodologia de uma
investigação que se quer aberta a diferentes modos conceber conhecimento?

29

Texto proferido na conferência “MutaMorphoses: Challenging Arts and Sciences”, Praga, 2007.
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Sendo que estas questões são inerentes à natureza e contextos desta investigação,
penso que a coerência do trabalho depende de que estas sejam também intrínsecas aos
métodos de pesquisa aqui utilizados. Deste modo, ao longo desta primeira secção, a
problemática de como lidar com perceções divergentes da noção de conhecimento revelase central às metodologias aqui desenvolvidas.

4.3

Open-Form Composition: a forma em estado poroso: o

mergulho interior e o cristalizar exterior
Derivando da questão formulada acima, neste sub-capítulo apresento três disposições
ou ponderações metodológicas que ao longo desta investigação demonstraram ser
determinantes para lidar com a tensão entre diferentes abordagens ao ato ou capacidade
e conhecer. Essas disposições são: 1) Transferir o contraponto prática e teoria; 2) O jogo
de Open-Form Composition; 3) Lidar com o imprevisto e a serendipidade.

4.3.1 TRANSFERIR O CONTRAPONTO PRÁTICA E TEORIA POR UM MOVIMENTO PERCETIVO
DE ZOOMING IN/ OUT
Como vimos, apesar de que este trabalho de investigação se apresenta dentro do
âmbito académico, assume-se como uma natureza investigativa que só tem sentido
desenvolver através de uma metodologia de interação com a pesquisa artística e somática.
Diria então que esta complementaridade entre o campo académico e artístico se tem
desenvolvido ao longo de um processo cíclico interativo e iterativo entre aquilo que é
considerado como uma pesquisa (teórica-académica) derivada da prática e uma prática
derivada da teoria. Ora, dada a natureza interdisciplinar desta investigação, não seria
coerente abordar a noção de prática e teoria como dois campos ou metodologias
discordantes que funcionam em separado. Foi o próprio processo de investigação que, ao
trabalhar constantemente na interação entre estas duas abordagens, veio revelar uma
outra visão dos conceitos de prática e teoria. Em lugar do conceito de prática e teoria como
métodos contrastantes, esta visão aborda a prática e a teoria como uma experiência de
diferenciação percetiva através dos movimentos de Zooming In e Zooming Out.
A primeira perspetiva considera a questão de prática vs. teoria não como dois modos
metodológicos contrastantes, mas como duas direções no movimento do foco de atenção.
Especificamente aborda o modo de consciência característico das práticas somáticas
como um movimento de Zooming In, e o modo de consciência característico da reflexão
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verbal teórica como um movimento de Zooming Out. Ora, como mencionei acima, o ato de
refletir inerente à reflexão teórica, como a própria expressão indica, revela precisamente
um reflexo da experiência. Logo, ao ser um reflexo, distingue um segundo plano onde a
consciência da experiência adquire a capacidade de se observar a si própria sob uma
perspetiva extrínseca refletida, como um mapa através do qual se consegue referenciar e
contextualizar conexões. Ou seja, a reflexão teórica é, portanto, uma capacidade de
produzir um movimento de afastamento em relação ao constante experienciar. Assim
sendo, ao observar a consciência experiencial sob uma perspetiva extrínseca produz-se
um movimento de Zooming Out. Com esta capacidade de distanciação gera-se uma
consciencialização contextual exterior mais ampla, mas também uma abstração e
separação da consciência experiencial. Logo, os pormenores dessa consciência tornamse menos percetíveis e como tal, a consciência experiencial deixa de estar realmente
presente, pois o desenrolar da consciência deriva para um plano de registos, de reflexos,
que é um plano extrínseco essencialmente referencial.
Por outro lado, como vimos, o trabalho somático faz um movimento de Zooming In sob
um plano interno, ou seja, faz um movimento de aproximação, proporcionando uma
perspetiva experiencial que penetra em intensidade nos sentidos sensoriais. É um modo
de perceção imersivo, capaz de mergulhar em profundidade na perceção sensoriomotora
(que frequentemente imerge para um nível inconsciente) e de amplificar as micro–
perceções. Este é então um movimento de Zooming In imersivo capaz de fazer emergir
perceções e saberes intrínsecos ao experienciar somático primário, mas que se tornam
submersos pelas camadas reflexivas da consciência.
Sob esta perspetiva contemplo a prática somática como um modo de perceção
experiencial imersiva, e a reflexão teórica como um modo de perceção externa reflexiva.
Assim sendo, a visão do método que aqui pratico não considera uma alternância entre
trabalho prático e teórico, mas foca fundamentalmente um movimento do modo de
consciência que é um movimentar tensional entre a capacidade de Zooming In (uma
perceção interna, imersiva) e a capacidade de Zooming Out (uma perceção externa,
extensiva). Esta visão metodológica em termos de movimento da consciência (ao substituir
uma visão inevitavelmente dualista entre teoria e prática, a qual se torna fortemente
associada à dualidade mente e corpo) permite trabalhar com o desafio de coordenar
perspetivas divergentes sobre modos de gerar novo conhecimento e permite trabalhar a
partir da noção de conhecimento como algo maleável e instável, que se abre e se molda a
um desenvolvimento multidisciplinar e multidimensional.
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Esta abordagem alternativa à noção de prática e teoria foi alvo de estudo do laboratório
“Recherche avec la pratique: Etats de Corps - Corp archive” 30. Como referido no relatório
de Philippe Guisgand - relativo ao 3º encontro em Junho de 2015 - a problemática central
ao longo deste processo de estudo interroga: “How a creative or aesthetic experience
becomes a kind of knowledge?” e “How to perform a dialogue between words and bodies?”
A partir do trabalho realizado ao longo das diversas sessões do laboratório, e com base na
noção de Corpo de Billeter como sendo “the compilation of all our activities: physical,
mental, sensitive31… And what we name `consciousness´ is just the part of the body which
is reflected by it 32”, Philippe anota uma outra perspetiva de trabalho sobre o diálogo entre
prática e teoria: “to go from Billet´s Body to this wide conception of knowledge, the way is
not from practical experience to conceptual thought but from immersive activity to distanced
activity (and vice versa)”.

4.3.2 A ESCRITA COMO UMA PRÁTICA DE PASSAGEM ENTRE UM SENTIDO IMERSIVO E UM
SENTIDO DISTANCIADO

Ao conceber (e praticar) a noção de prática e teoria como um movimento de Zooming
In (uma presença imersiva) e movimento de Zooming Out (uma presença distanciada),
torna-se claro que o trabalho de escrita não estará meramente associado a um exercício
teórico (como é usualmente reconhecido) mas poderá ser também praticado como um
exercício imersivo. É então esse movimento de Zooming In e Zooming Out da expressão
escrita que pratico como metodologia central ao longo de toda esta investigação.
Para que essa metodologia seja possível, para que a escrita seja imersiva e não
somente um registo teorizado é essencial desenvolver este estudo não apenas com base
na observação do fenómeno percetivo em questão, mas sobretudo através de uma

30

Laboratório “Etate de corps – Corpo Arquivo: Recherche avec la pratique”, realizado ao longo 2014 e 2015 dentro do

âmbito do Projeto de Intercambio entre a Faculdade de Motricidade Humana INET-MD – CEAP e a Universidade de Lille 3,
com o apoio do Programme Hubert Currien| Pessoa. Este laboratório fez parte integrante desta investigação.
31

Jean-François Billeter, 2002, “Ensemble des facultés, des ressources et des forces, connues ou inconnues de nous, que

nous avons à notre disposition ou qui nous déterminent.”, in Jean-François Billeter, Leçons sur Tchouang-Tseu, Paris, Allia,
p. 145.
32

Jean-François Billete 2012, Un Paradigme, Paris, Allia, p. 12.
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contínua vivência desse fenómeno. Para pesquisar um fenómeno vivencial da consciência,
o método de investigação e documentação que aqui apresento, não trabalha apenas
através da memória ou observação dessa vivência, mas necessita que a consciência desse
fenómeno se manifeste como uma vivência presente no próprio ato de escrita. Para tal,
impõe-se que aquilo que origina esse fenómeno (neste caso a prática somática) seja
regularmente exercido e estimulado. Esta é uma questão essencial à metodologia deste
trabalho, pelo que, para além de todo o historial de dança associada à prática somática
donde surge esta investigação, a prática somática tem vindo a acompanhar diariamente
todo o processo de escrita. Naturalmente, grande parte do trabalho escrito que aqui é
apresentado deriva desse estado de consciência somática como `gerador de sentido´.
Decerto, a prática que aqui procuro através do exercício escrito, não é a prática de saber
escrever, mas antes uma prática de escrever que denota em si o movimento intrínseco do
corpo como base do pensar e que transmite um sentido corpóreo e experiencial presente
numa composição coreográfica de palavras. É este exercício imersivo da escrita que
procuro.
Porém, como referi, esta metodologia não procura apenas um estado imersivo mas sim
um movimento entre um estado imersivo e distanciado, um movimento entre um
envolvimento prático e teórico. Porquanto a intenção fundamental central é fazer um
exercício de passagem de sentidos entre esse sentido imersivo de intensificação da
consciência somática e um sentido formado em distanciação, por abstração e codificação
verbal.

4.3.3 O JOGO DE OPEN-FORM COMPOSITION: MOVENDO ATRAVÉS DA TENSÃO DE
CONFIGURAÇÕES FORMAIS

A filosofia artística de Open Form
Segundo Umberto Eco (1989), a filosofia artística conhecida como Open Work ou Open
Form olha para o trabalho artístico como uma visão original que gera a sua mensagem
poética através da tensão entre aquilo que é formalizado e aquilo que é deixado em aberto,
quer esta abertura aconteça a nível interpretativo ou por indeterminação de elementos da
estrutura do próprio trabalho ou mesmo elementos contextuais. Esta é uma abordagem
artística central à poética do trabalho avant-garde, funcionando como um exercício
corruptor de conceitos pré-estabelecidos.
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Por outras palavras, o Open

Work joga com construções ou

composições formalizadas para
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poética.

Ao

trabalho

jogar
de

que a perceção
da

tensão

entre

aquilo que está em aberto (o espaço não definido) e aquilo que se fecha (como
coordenadas pré-estabelecidas que transmitem referências à interação). É pois,
precisamente esta tensão, sendo um espaço de excitação do vazio entre formas, que
produz o motor da comunicação, que produz a força motriz para a ação percetiva e
comunicativa.
Umberto Eco refere principalmente dois níveis de abertura no trabalho artístico: abertura
a nível do conteúdo semântico (em que diferentes possibilidades de significações
interpretativas são deliberadamente e sistematicamente criadas pelo autor) e abertura a
nível da forma material (em que o artista decide deixar a composição de componentes do
trabalho nas mãos do público ou da sorte). Contudo o sentido da teoria de Open Form tem
vindo a progredir dentro do contexto artístico pós-moderno, evidenciando outros níveis de
abertura artística. Estas dizem respeito a uma re-identificação do modo como a arte é
realizada, experienciada e distribuída, como também à participação e responsabilidade
social da arte. O cunho de interação criativa do trabalho artístico contemporâneo veio
instigar a exploração de aberturas em aspetos inovativos como a pós-produção e a
disseminação, afirma Ric Allsopp (2007). Esta abertura a nível de pós-produção, não olha
para o trabalho artístico como uma forma autónoma e original, mas “finds means of
insertion into innumerable flows of production, shifting from structured compositional forms
to the fluidity of an economy”. Deste modo os sentidos não advêm do trabalho artístico por
si só, desenvolve Allsopp, mas sim através da sua recriação performativa e disseminação
transversal a múltiplos contextos, pois é na singularidade do contexto que o trabalho se vai
continuamente reativando.
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Open-Form Composition (OFC) de Mary O´Donnell
A partir da visão artística de Open Form surge então o método de composição em Open
Form. A composição em Open Form é sobretudo usada na escrita e performance de
música desde 1950, com Karlheinz Stockhausen, John Cage, Morton Feldman, Earle
Brown e outros. Esta noção foi adaptada ao contexto da dança por Mary O`Donnell (2006)33
na procura de uma linguagem/ método artístico que pudesse refletir a complexidade do
processo de trabalho no produto artístico e que conseguisse de algum modo modelar a
própria complexidade da vida. Mary explica que reconhece o paradoxo inerente à OpenForm Composition (OFC), mas é precisamente através dessa inerência paradoxal que ela
se propõe a expandir a consciência dos performers e do público. Para tal, desenvolve
algumas estratégias processuais, descrevendo a suas linhas fundamentais do seguinte
modo (p.10):
a) “Real time exploration of imagery (not choice between one / other know outcomes)
within performance;
b) Specific, individual parts for performers, each separately described and ordered in
process, though not set formally, thus varying irrationally and separately;
c) Performance as a series of processes that moved in and out of different group
constructs;
d) Open Form emotional journeys, solo, and group, based in arrival at points of
understanding within personal history, including the persons’ history of rehearsing
works; “
Na sua mais recente descrição O´Donnell refere: “OFC is arrived at through the creation
of a series of processes, some set [closed or pre-determined] and some improvised [open

33

Mary O’Donnell (Fulkerson), foi uma das bailarinas e coreógrafas pioneiras de Release Work. Ensina Release e

coreografia em várias universidades e instituições educacionais desde a década de 1970. Desde largos anos que tem
trabalhado com a noção de Open e Closed Form em dança, seguindo a linhagem do musico Earle Brown. Contudo foi
apenas no ano 2000, que cunhou o termo Open-Form Composition (OFC) no âmbito educacional da dança. OFC tornou-se
então um dos pilares epistémicos do curso de Metrado ArtEZ Master Program of Choreography Dance Unlimited
(Netherland).
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or undetermined] in ‘form’ for each dancer. These lead dancers to experience live decision
making on stage while also giving them definitions and outlines that act as ‘Holding Forms’”
(O´Donnell, 2010: 143). Antes de ser considerado uma metodologia ou um conceito OFC
é fundamentalmente uma prática de natureza processual que faz o exercício de “live
decision making”, evolvendo uma negociação contínua de relações. O modelar da
complexidade da vida que O´Donnell aspira reflete-se então através da dinâmica de tensão
entre constrangimento e liberdade inerente a qualquer situação/ comportamento (dentro e
fora do palco), em que constrangimento é parte intrínseca de liberdade e vice-versa.
João da Silva (2010) faz um estudo aprofundado sobre a contextualização e
diferenciação metodológica e ética de Open-Form Composition de Mary O´Donnell onde
destaca o conceito de `Abridging´: “`Abridging´, recognizes the two sides of the duality,
acknowledging the differences at the same time that it connects them. It is also a transitional
plane one must necessarily go through in order to move from one pole to the other.” (p. 61).
Da Silva demonstra que o caráter “inclusive non-dichotomous” de OFC, vem iluminar a
tensão entre improvisação e composição, fazendo assim uma revisão do papel de
espontaneidade na dança. A partir de Belgrad

34

, da Silva critica uma apropriação coloquial,

irrefletida da noção de espontaneidade no contexto da dança, a qual surge comumente de
uma diferenciação dicotómica entre improvisação (espontâneo) e composição (prédefinido), associada a mais-valias tais como: o encontro com valores de autenticidade (o
não planeado), de novidade e do saber inconsciente. OFC exercita a espontaneidade como
real time decision, mas não necessariamente como uma fatia isolada do tempo ou algo que
se delineia no impulso do momento sem relação com um passado, esclarece da Silva.
Spontaneity must be seen as part of culture, not in isolation. It is a ‘cultivation’” (p.58).
O fator temporal em OFC revela-se essencial e distintivo, pois a decisão é feita em
tempo real, mas tal não exclui uma relação inevitável com uma cultura já incorporada ou
com uma ideia que se projeta. Estamos perante um corpo transitório que procura um
exercício de autenticidade, mas tal procura não é momentânea, porque a autenticidade
encontra-se em profundidade, por isso este é um exercício em que não se descarta as
forças emocionais e racionais incorporadas. “It is a stance one takes, in which one

34

Belgrad, Daniel (1998) The ‘Culture of Spontaneity’. Improvisation and the Arts in Postwar America, The University of

Chicago Press
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consciously grants time [minha ênfase] to the observation and contemplation of desire
already there, psychophysically, ‘ratio-emotionally’ embodied, as well as time to observe
the possible consequences of what one does with one’s desire” (da Silva, 2010: 53).
A procura de autenticidade em OFC, revela-se então como exercício de relacionamento
com o momentâneo, não como um ponto de uma linha temporal, mas abrindo esse ponto
uma outra dimensão do tempo: um tempo intrínseco à densidade ao formar e reformar
corpo, condensado no cultivar do corpo.

4.3.4 A MINHA ABORDAGEM ARTÍSTICA A OFC: A REPETIÇÃO E DIFERENCIAÇÃO NA
EXPERIÊNCIA DA FORMA DELIMITADA

OFC concede um tempo interior, trabalha sobre o espaço de tempo interno. Ao conceder
tempo para a observação e contemplação de desejo incorporado, OFC abre a consciência
a este movimento interno - o espaço-tempo da experiência. A dimensão de tempo que qui
se procura é o tempo interno do corpo, o seu contínuo movimento de transformação;
porquanto qualquer que seja a composição da forma exterior a que o corpo se compromete,
o seu movimento interno não se fixa a essa forma, continua a renovar o corpo e logo a
gerar o tempo experiencial do corpo. Como tal, qualquer que seja a rigidez e precisão do
desenho de espaço-tempo exterior, a experiência dessa forma é sempre indeterminada,
incerta. Ou seja, o espaço-tempo experiencial implica que qualquer composição formal
está sempre em aberto. É a partir deste foco na experiência do movimento interno de fazer
corpo que abordo o exercício de OFC como metodologia de investigação.
Esta abordagem contempla essencialmente um movimento de Zoom in à formalização
linear do tempo cronológico, movimento este que o abre a um espaço de tempo interno,
i.e. que revela cada ponto do tempo cronológico à luz da espessura do tempo experiencial
do corpo. Deparamo-nos então perante a tensão entre o tempo externo - pontual, imediato
- e o tempo interno - constantemente recheado por movimentos de forças em tensão. Ou
seja, deparamo-nos perante a tensão entre a perceção ou formalização linear do tempo
cronológico e a espessura do tempo experiencial do corpo que recheia/compõe cada ponto
da linha cronológica. Este espaço de tensão que desejo explorar é um espaço transversal,
pois interpenetra o espaço-tempo interno e espaço-tempo externo. É como uma extensão
que atravessa cada abertura do poro da pele onde o universo interior toca - refletindo-se
no seu inverso - o exterior.
A espontaneidade, como qualquer (re)ação, não está desprendida de um corpo, como
tal não se pode reduzir a um ponto fechado, infecundo na linha do tempo externo, pois
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dentro desse ponto desenrola-se a espessura do tempo interno de toda a experiência do
corpo. Mas para além disso, a espontaneidade é em si uma reação que surge de um
momento em que uma forma se abre, expelindo, soltando, emitindo o corpo interior. Ela é
em si uma força que advém da capacidade de abrir, i.e., o movimento de abrir, sendo o
movimento que produz espontaneidade, é o seu sentido motor. Ora, se a espontaneidade
(associada ao instantâneo, ao novo e ao inconsciente) é o valor central que emerge da
improvisação ou da abertura de composição de movimento, será incoerente abordar a
espontaneidade como uma (re)ação que surge desconectada do passado, do habitual e
do consciente. Tal seria isola-la do tempo experiencial do corpo, seria fecha-la sobre si
própria, tornando-a infértil; como se se tratasse de um ponto solto, sem ligações, i.e., um
ponto oco na linha do tempo cronológico, sem a espessura do corpo que a manifesta, sem
relação ao tempo interno. Tal seria encerrar a sua própria génese motora. Tal seria reduzir
a experiência a uma linha formal, fechar a forma e terminar o jogo de Open-Form
Composition.
Torna-se assim manifesto que OFC não procura o instantâneo, o novo ou o
inconsciente, como valores só por si. Procura antes o exercício no espaço de tensão entre
o planeado e o espontâneo, o novo e o já conhecido, o consciente e o inconsciente. É,
pois, ao incorporar esta abertura em tensão que a prática de OFC vai intensificar a
consciência

dos

espaços

de

diferenciação

que

dinamizam

a

experiência

de

espontaneidade. Ao intensificar a consciência desses espaços de tensão o momento de
espontaneidade deixa de ser um ponto impenetrável, contraído ao limite da linha tempo
cronológico, e abre-se ao tempo-espaço de cada corpo.
A partir da metodologia de OFC que me foi transmitida por Mary O´Donnell, tenho vindo
a desenvolver, ao longo da minha investigação artística, um outro modo de exploração
desta visão. No meu trabalho artístico esta abordagem a OFC consiste fundamentalmente
numa prática de aprofundamento de awareness através da repetição da forma. Através do
exercício repetitivo de uma sequência de movimento determinada, o intuito é então focar a
experiência do movimento interno para assim trabalhar uma capacidade de awareness
cada vez mais aprofundada. Ou seja, aquilo que se descreveria como frase ou sequência
de movimento, é dado como algo determinado nas suas linhas espaciais e temporais
exteriores, i.e., é algo fechado naquilo que normalmente se reconhece como forma
artística. Isto porque aqui o que pretendo não é dirigir a atenção para a procura de uma
forma expressiva, mas sim para a procura de movimento interno dado uma forma
delimitada. Dada a mesma sequência de movimento, que se repete, o experienciar dessa
mesmo movimento numa será uma repetição do anterior. Por mais restringida que a forma
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pareça ser, a sua experiência será sempre um espaço-tempo em aberto, o experienciar da
forma será sempre renovado, diferenciado, quanto mais porque as subtilezas de
consciencialização de uma mesma experiência formal são inúmeras, porque cada
circunstância de momento é outra, e porque na repetição a cultura que o corpo experiência
é já diferente.
Estamos então perante um processo de desenvolvimento de know-how em que na
repetição se pratica uma reflexão interior à prática, e é através deste exercício de
awareness da própria experiencia que se desenvolve um conhecimento aprofundado. Mas
que conhecimento, que know-how é este que aqui se pretende desenvolver? Ora, o que
aqui se pretende focar não é tanto a capacidade de saber fazer ou saber controlar a frase
de movimento que se repete, mas o conhecimento que aqui se procura é um aprofundar
da consciência experiencial do corpo. Uma vez que a forma em si passa a ser uma 2ª
natureza, a consciência pode então focar-se sobre a experiência de incorporação da forma.
É essa consciência de corpo que experiencia forma sem a ela se prender que aqui se
pratica e como tal a capacidade que aqui se desenvolve é a de intensificação da
consciência somática.
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Score 4 a. Restringir a forma para ganhar awareness sensorial

Exercício de repetição de movimento com sucessivas delimitações formais:
1)
2)
3)
4)
5)

Descrição do movimento: trazer os braços acima da cabeça
Trazer os braços acima da cabeça, pela frente e com as mãos fechadas
Fazer o mesmo movimento em 4 contagens
Fazer o mesmo movimento com uma tensão suave dos braços
Repetir o movimento 4 vezes.
Observar como, de cada vez, o movimento denota diferenças – e como se
pode descobrir liberdade ao descobrir os detalhes que não foram prédeterminados.

1)
2)
3)
4)

Vamos fechar a forma ainda mais:
Fazer o movimento com os olhos fechados
Inspirar sonoramente ao levantar os braços e expirar sonoramente quando
chegas acima
Ao fazer o movimento pensar sobre o contacto dos teus pés com o chão
Repetir o movimento 3 vezes com todo o acumular de indicações até aqui
descritas
Observar como mesmo assim cada movimento é diferente, cada vez que se
repete é um novo movimento que se experiencia.
Ao mergulhar na perceção sensoriomotora, a experiência do movimento e
as nuances de como ele é feito são inevitavelmente distintas.

Score 6
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4.3.5 RESPIRAR A FORMA NA PRÁTICA DE CONTACT IMPROVISATION
Relaciono esta abordagem a OFC com aquilo que é a experiência de forma, de estado
de atenção e de modo de comunicação vivenciado através da prática de movimento
conhecido como Contact Improvisation. Embora, sob um olhar meramente formal, a
repetição de movimento pré-determinado e a prática de Contact Improvisation possam
parecer práticas de dança com perspetivas opostas, no meu trabalho de investigação
artística estas duas práticas são trabalhos concomitantes, pois o que procuro é uma
investigação de um estado de consciência que foca um sentido experiencial suscitado
pelas condições formais, mas que não se prendem a estas. Em ambas as práticas investigo
a dança que, como prática de movimento, é precisamente uma prática de passagem entre
e através da forma. O corpo reconhece e vivência a forma, mas não se prende a ela pois
esta é apenas um caminho de passagem do tempo. Procuro, pois, um estado de
consciência que se reconhece na perceção sensorial que flui em cada momento e que por
isso requer uma atenção disponível a esta constante

A prática de Contact Improvisation vem evidenciar que o contacto com outro corpo é
claramente um contacto entre formas porosas, adaptáveis que (se) respiram. Como Daniel
Lepkoff (2011) realça, nesta prática de dança, comumente descrita como a duett form, a
noção de forma não está associada à ideia de configurações ou objetos físicos, “ If Contact
Improvisation is the image of what a Contact Improvisation duet looks like, or an agreement
to agree with one´s partner on a set of prescribed exchanges (…) this proposition is finite
(…) the word form refers to a synaptic architecture, a readiness to receive a particular band
of real-time information” (p. 39).
Este encontro entre formas que continuamente se abrem e se fecham em resposta ao
contato com o ambiente ou com outro corpo que o faz mover, sugere uma contínua
exploração, um questionar constante e uma resposta em real-time nunca definitiva, porque
esse responder arrasta em si uma nova configuração, logo uma nova pergunta. Contact
Improvisation é antes um “physical act of posing a question about one own present
circumstance” (Lepkoff, 2011: 39). Uma circunstância presente é uma condição em
contínua mutação, por isso, qualquer resposta se manifesta fisicamente clara, mas
simultaneamente dissolvida na continuidade do tempo. Deste modo, em Contact
Improvisation as questões nunca chegam a ser digitalizadas, ou seja, transcritas em
qualquer linguagem predefinida. As perguntas e respostas manifestam-se em estado de
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movimento. Mesmo quando os corpos permanecem macroscopicamente imóveis, o
movimento sensorial do respirar que relaciona os dois corpos persiste, pois é inerente à
presença do corpo. É a partir da atenção a esse movimento intrínseco ao re-formar corpo
que se produz o outro movimento (aquele que reconhecemos como configurações físicas).
Como Lepkoff refere, este exercício requer um estado de atenção particular - readiness to
receive real-time information. É uma atenção recetiva, mas ativa, que atenta às
circunstâncias presentes, mas mantém-se fluida no tempo. Descrevê-la-ia como um estado
de atenção que se concentra sem se fixar, que flui em tensão, ou seja, que permanece
vibrante em toda a esfera de tensão do corpo. Esta é, contudo, uma questão que foge ao
âmbito deste capítulo, mas que desenvolvo mais à frente.

4.3.6 MÉTODO DE OFC NA ESCRITA: EXPLORAR O CORPO DE SENTIDO NAS PALAVRAS
Acima fiz uma exposição breve sobre a minha abordagem à prática de OFC através da
investigação artística da dança. Essa investigação artística está na base do trabalho aqui
desenvolvido, mas para além disso vem também transferir e adaptar essa visão e
metodologia ao outro contexto e modo expressivo inerente a este trabalho, ou seja, ao
contexto da linguagem verbal. Aqui não se lida apenas com o corpo como meio de
investigação/ criação, mas desenvolve-se todo um corpo de linguagem verbal escrita. A
adaptação da metodologia artística de OFC a este trabalho desenvolve-se então de duas
formas que se interrelacionam.
Ferir a forma para incorporar sentido
Como vimos Umberto Eco expõe o Open Work como uma abordagem artística que
funciona como um exercício corruptor de conceitos pré-estabelecidos. Também, sob uma
perspetiva do método científico Feyerabend defende que “without a constant misuse of
language there cannot be any discovery, any progress” (1993: 18). Ora, apoiada nestas
ideias, e uma vez que a natureza deste trabalho se situa precisamente no espaço de
movimento interativo entre a prática artística e o teorizar académico, transponho aqui o
exercício artístico de OFC para o plano da formalização da escrita. Este exercício parte
então da liberdade de locução de corromper, rasgar ou ferir determinadas palavras, para
estimular a prática de incorporação do sentido escrito. Mais concretamente, ao longo do
texto que aqui escrevo (e como já vem acontecendo), vou propondo como que desafios de
reflexão através de palavras rasgadas por um hífen, que na sua maior parte destacam os
seus prefixos originais. Através deste exercício de desconstrução que aponta um
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movimento reverso em direção à sua construção etimológica, procuro proporcionar
quebras do sentido formal da leitura. Ou seja, procuro abrir um espaço na forma, o qual
sugere um exercício de procura de sentido vivencial. Tal é o caso de expressões como:
• Trans-formar / Trans-formação / Trans-ferir (Em que o prefixo Trans sugere
uma capacidade de movimento para além ou de movimento através)
• Des-formar / Des-cobrir (Em que o prefixo Des sugere um movimento em
oposição uma ação contrária ou de separação)
• Re-verso / Re-conhecer (Em que o prefixo Re sugere um movimento de
repetição ou movimento em reciprocidade)
• In-verso (Em que o prefixo in sugere sentido contrário)
• Co-mover (Em que o prefixo co, con ou com sugere uma ação de
concomitância ou de companhia)
• Respons-abilidade (Em que se sugere uma habilidade de resposta)
Ao realçar uma formação de sentido que se faz em relação com os seus prefixos
originais, tenciono essencialmente chamar atenção para a ação, o movimento intrínseco a
estes conceitos. Ao deixar ecoar a projeção de movimento que lhes indica sentido, o meu
propósito com este exercício é precisamente abrir um espaço de respiração da leitura onde
se retorna à capacidade de movimento do corpo para sentir e incorporar sentido nos
conceitos verbais. Deste modo, com estes pequenos rasgar de palavras não desejo
determinar uma nova especificação ou interpretação de sentido, mas sim abrir o sentido
da forma verbal para a experiência. Ou seja, propor uma quebra do ritmo formal de leitura,
proporcionar um espaço-tempo onde se respira fundo para praticar o exercício de reconhecer sentido.
De uma forma geral, aquilo que proponho como exercício de OFC da Palavra, não é
algo que se aplica apenas a estes conceitos que aqui separo por um hífen. Este é
essencialmente um exercício de ritmo para a interpretação de sentidos onde se propõe
tempo de respiração de palavras. Ao inspirar e expirar o sentido formalizado da palavra,
esta des-formaliza-se, pois, o seu sentido entra agora no processo de incorporação e excorporação intrínseco à respiração. Deste modo, o sentido da palavra não é conhecido
apenas sob um plano de informação abstrata, mas passa por um movimento de reconhecimento de sentido que ao ser respirado atravessa o corpo e neste atravessar refaz
sentido através do sentir. Deste modo, no caso do texto escrito, abre-se então um jogo ao
sentido incorporado das palavras.
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Tal como no exercício coreográfico de OFC que proponho, também a composição e
forma da escrita deste estudo está já aqui definido. Não se pretende que o leitor/ público
foque a atenção num modo de compor a escrita/ movimento.

Abrir os saberes aos sabores: o movimento metafórico e a sensação física como
gerador de sentido
Os saberes, ou o domínio de conhecimento que aqui manifesto, são saberes
desenvolvidos a partir da prática artística. Conquanto, diria que, enquanto manifestação
artística, tais conhecimentos não são meramente assimilados como saberes, mas são
especialmente apreciados como sabores. Estes sabores do conhecimento artístico são
saberes sensoriais, são um saber que se assimila pela capacidade de saborear, surgem
primeiramente como apreciações, nuvens de sensações, de conhecimentos incorporadas,
anteriores às apreensões definidas do saber. Revelam-se como um modo de conhecer
capaz de tocar o mundo e ser tocado por ele, incorporá-lo. São por isso como um saber
em estado gasoso, que compreende em si a natureza da interação espontânea.
Evidentemente este modo de tocar o mundo, este contacto com o mundo não se refere
apenas ao toque da pele, mas é um sentido de toque inerente a todo um corpo de afetos
em con-tacto com o mundo. Como tal é um sentido em reciprocidade, pois ao tocar o
mundo, não sinto apenas o mundo independente de mim, reconheço-me no toque que o
mundo me dá de volta, e é através dessa reciprocidade que consigo sentir e re-conhecer(me). É ao tocar e ser tocada pelo mundo que me reconheço nele e que o conheço em mim.
Por exemplo, ao tocar esta mesa com a minha mão sinto a sensação de rigidez, liso e frio
que a mesa me dá, posso rodá-la e senti-la à minha frente ou atrás, sinto o seu peso e
espaço relativos ao meu corpo. Ao toca-la sou tocada, pois todas estas sensações não são
da mesa, não caracterizam a mesa, são as sensações do toque entre mim e a mesa, que
me relacionam com a mesa. É através desta capacidade de tocar e ser tocada que me
consigo relacionar e é nesta capacidade de relacionar que o mundo se reflete em mim e
eu nele, é pois neste reflexo que me passo a conhecer, e simultaneamente passo a
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conhecer o mundo. A capacidade de conhecer revela-se então como um jogo de espelhos
do tocar e ser tocado, do sentir e ser afetado. E é, portanto, nesta reciprocidade que
consigo saborear o mundo, incorporá-lo e desincorporar-me nele.
Será neste movimento em reciprocidade que se concebe uma perceção primária de
sentido. A perceção de sentido só pode derivar de um movimento de feedback ou num
movimento de direção mútua. Qualquer noção de sentido como um movimento
unidirecional é algo impraticável, pois se houver apenas uma direção a noção de sentido
não é manifestável. Será, pois, este intuito de mutualidade de afetos na relação com o
mundo que manifesta a experiência de fazer sentido. Esta ação em reciprocidade como
base da construção de sentidos vem indicar a condição de movimento como meio onde se
geram sentidos.
Ora, esta reflexão sobre o movimento de reciprocidade inerente ao fazer sentido e ao
processo de conhecimento, que aqui apresento de modo condensado e intuitivo será
aprofundada mais detalhadamente nas próximas secções. Nesta fase, é minha intenção
destacar que esta passagem de sentido do conceito de conhecer entre o domínio sensorial
(aqui descrito como o sentido do sabor) e o domínio conceptual (aqui descrito como o
sentido do saber) não deve ser considerada meramente como uma metáfora poética. De
facto, como demonstra a teoria de metáforas cognitivas de Lakoff and Johnson (1999,
2003), a capacidade metafórica não é apenas uma figura de estilo da linguagem, mas é
claramente uma capacidade intrínseca ao processo cognitivo. Esta teoria demonstra que
a nossa perceção de sentidos conceptuais deriva de um processo metafórico, mais ou
menos consciente, em que se processa um transferir ou movimentar de sentido do domínio
sensório-somático e experiencial par o domínio da experiência subjetiva. Este processo de
transferir sentido diretamente do domínio sensório-motor para outros domínios do
conhecimento ou do pensamento, é o processo metafórico que os autores descrevem de
Metáforas Primárias: “cross domain mappings from a source domain (the sensorimotor
domain) to a target domain (the domain of subjective experience” (1999:58). Esta teoria
evidencia ainda que esta passagem de sentidos própria da metáfora vai proporcionar um
discernimento sobre como se processa o pensar racional e sobre “what real human beings
grasp as meaningful” (Johnson,1990:11).
É então esta noção de movimento metafórico, como movimento de transferência de
sentido intrínseco ao processo cognitivo, que me permite abrir o sentido conceptual da
forma escrita ao sentido experiencial e sensório-motor que o substancia. Ao longo desta
investigação, o exercício de OFC sobre a formalização verbal é então baseado nesta
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capacidade metafórica de abertura ao sentido experiencial original. Este exercício é
abordado de dois modos:
a) Um modo específico, que consiste numa metodologia que denomino de TransMeaning - a qual fazendo parte do âmago deste estudo, irei aprofundar detalhadamente
nas próximas secções deste trabalho - onde investigo a multitude disposicional de sentidos
sensoriomotores e as suas relações com noções conceptuais.
b) Utilização geral de metáforas como método de articular raciocínio e investigar sentido
lógico: a investigação de metáforas primárias de Lakoff and Johnson, vem demonstrar que
aquilo que muitas vezes entendemos como metáforas de estilo linguístico, não são apenas
expressões poéticas sem reverberação no sentido lógico ou na capacidade de raciocinar,
mas muito pelo contrário, estas metáforas são o que nos permite estabelecer esse sentido
lógico e articular raciocínio. “Perhaps the most important thing to understand about
conceptual metaphors is that they are used to reason with. (…) Those metaphors are
realized in our brains physically and mostly beyond our control” (Lakoff and Johnson, 1999:
65 e 59), mas sem este exercício metafórico, a capacidade racional “would never capture
the full inferential capacity of complex metaphorical thought” (p.59)
Visto isto, um outro modo de aplicação de OFC à natureza escrita deste trabalho passa
por ter em consideração que as diversas enunciações metafóricas expressas ao longo
deste trabalho vêm propor um movimento de sentido entre domínios cognitivos. Movimento
esse que é efetivamente parte integrante da visão que aqui apresento. Neste sentido,
apesar de que numa leitura tradicional tais expressões metafóricas seriam interpretadas
como mera liberdade poética, é meu intuito que essa liberdade poética que aqui pratico
não seja interpretada apenas como tal, mas essencialmente como parte de uma lógica de
sentido que proponho aprofundar. ”The fact that abstract thought is mostly metaphorical
means that answers to philosophical questions have always been, and always will be,
mostly metaphorical” (Lakoff and Johnson, 1999:7).
A título de curiosidade, penso que é interessante observar que essa necessidade de
apreender sentido lógico através de um processo de passagem de sentidos do domínio
sensoriomotor para o domínio conceptual demonstrou-se manifestamente presente ao
longo deste processo de escrita do seguinte modo: em diversos momentos, perante a
necessidade de encontrar palavras ou frases indicadas para articular determinados
sentidos ou ideias (já fortemente presentes a um nível inconsciente mas ainda imprecisos
ao nível de consciência verbal) dei conta de que me encontrava a fazer movimentos com
as mãos ou movimentos imaginários. Esta perceção foi reveladora sobre o meu próprio
processo cognitivo que naquele momento estava a ser processado. Experienciei então
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como a articulação e o próprio sentido das ideias que desejava transmitir encontravam-se
deveras fundadas numa lógica, qualidade ou força intrínsecas à natureza do movimento.
Ao manifestar esses movimentos estava simultaneamente a incorporar e trazer à
consciência os sentidos a eles intrínsecos para assim processar essa passagem entre uma
lógica de sentidos sensoriomotores ainda imersos na consciência e capacidade de
formalizar esses sentidos através do exercício escrito, fazendo-os emergir ao nível da
consciência.

4.3.7 OPEN FORM COMO ESTRATÉGIA PARA REFLETIR UMA REALIDADE DE
INDETERMINAÇÃO E IMPERMANÊNCIA

Multi-value logics are now gaining currency, and these are quite capable of
incorporating indeterminacy as a valid stepping stone in the cognitive process. In this
general intellectual atmosphere, the poetics of the open work is peculiar relevant: it
posits the work of art stripped of necessary and foreseeable conclusions…as a part of
the discontinuity which contemporary physics recognizes, not as an element of
disorientation, but as the verifiable pattern of events in the subatomic world (Eco,1989:
15).

Umberto Eco expõe a questão da relação em aberto que se gera entre a formalização
e a realidade que esta forma tenta descrever, abordando-a como uma questão não só do
domínio da estética, mas também como um desafio epistemológico contemporâneo,
eminente no panorama científico, social e cultural da atualidade. Ao longo da história o
homem articula a sua perceção através de diferentes sistemas de conhecimento que
tentam conceptualizar, explicar e organizar a realidade, como a linguagem, ciência,
religião, política etc. Mas à medida que os próprios sistemas avançam (em paralelo, conflito
ou interação), as suas estruturas formais, padrões, leis físicas, convenções etc. começam
a revelar-se insuficientes, ou deficientes para explicar novas conceções da realidade. As
formas ou fórmulas prescritas para descrever a realidade apagam-se e reescrevem-se
continuamente, e o desafio entre a forma e a realidade que essa forma tenta descrever
torna-se um desafio cada vez mais premente ao pensamento contemporâneo. Cada vez
mais a forma em si própria revela-se limitativa e necessita de quebrar os seus limites para
refletir novos modos de conceber o mundo. Efetivamente, Open Form não reflete apenas
uma visão sobre o modo de operar a criação artística, mas vem agitar algo mais elementar
embutido na consciência: o modo de articular e exercitar a própria capacidade do
pensamento e a visão do mundo que daí surge.
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Se já em 1989 Eco observa que a convivência com a indeterminação, ambiguidade e
múltiplos sentidos faz parte do paradigma geral do mundo moderno, essa realidade é hoje
muito mais veemente. Vivemos perante uma realidade que se transforma a um ritmo
exponencial, digitalizada numa rede informativa incessante, em que o virtual e o real se
fundem, mas que se esbarra ainda no confronto perante o macro universo de Einstein e a
lógica enigmática da física quântica onde reina um sentido de indeterminação e
descontinuidade. Desde o princípio da incerteza de Heisenberg, a física quântica veio
contribuir para um olhar da realidade como algo indeterminado e impermanente. Com esta
perceção da realidade como algo indeterminado e impermanente torna-se cada vez mais
evidente que, qualquer definição formal não é mais que uma breve convenção de
parâmetros em prole de uma orientação estrutural, não é mais que uma estratégia ou mapa
mental que se agarra à segurança de pontos fixos para conseguir interpretar e manipular
o mundo. Esta nova perceção da realidade - de natureza fluida, transitória, indeterminada
e ambígua- vem contrariar aquilo que é a base metodológica da ciência, pois a ciência
procura delimitar os significados do seu vocabulário o mais precisamente possível, procura
definições claras e conexões não ambíguas. Esta capacidade de abstração, determinação
e precisão inerente ao método científico tem-se demonstrado muito eficiente e poderosa,
observa Capra (2009), contudo “temos um preço a pagar por ele (pois) torna-se cada vez
mais desligado do mundo real” (p.41). Visto isto, a conceção da realidade como uma
configuração de pontos que se pode agarrar torna-se cada vez mais questionável. Daí que
a

própria

metodologia

científica

contemporânea

procura

novas

abordagens,

inclusivamente, como sublinha Malina (2007), para poder explorar novos territórios, a
ciência reconhece a importância de interagir com metodologias artísticas pois necessita
desafiar-se a si própria no desenvolvimento das capacidades intuitivas e reconhecimento
de novas metáforas e novos elementos linguísticos. Também por exemplo Brian Green
(1999) refere a importância do sentido estético, da imaginação e do desenvolvimento das
capacidades intuitivas na investigação da física: “A relatividade generalizada na perspetiva
de Einstein era tão bonita que não podia estar errada… Os físicos utilizam esses
argumentos de ordem estética como ajuda… Até agora esta atitude tem-se mostrado um
guia poderoso” (p.206, 207). “Os físicos muitas vezes aperfeiçoam a intuição sobre estas
dimensões extra contemplando a ideia de como seria viver um universo imaginário com
menos dimensões” (p. 236). Também o reconhecimento da serendipidade como parte do
método científico (como veremos já de seguida), vem de facto realçar que “ a parte racional
da investigação seria, de facto, inútil, se não fosse completada pela intuição, credora de
novos discernimentos e da criatividade dos cientistas” (Capra, 1989).
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A intuição como parte do método de OFC
A realidade apresenta-se como algo experiencial que nos escorre entre os dedos,
contudo, o desejo de posse, de agarrar o mundo e manipula-lo como um conjunto de
pontos articulados está marcado no modo como conseguimos dar sentido ao pensamento
consciente. Esta perceção de uma realidade que se manifesta não como uma relação de
pontos fixos, mas como um estado de movimento constante intrínseco à sua natureza, vem
invocar a necessidade de um outro modo de operar o pensamento consciente. Um modo
de operar em que a realidade não se representa como pontos fixos que se manipulam,
mas manifesta-se na capacidade de penetrar e navegar na própria natureza do movimento.
A forma, sendo reconhecida como uma estrutura temporária que se tenta adaptar ao
fluir e devir da experiência, deve então ser concebida como algo permeável com
plasticidade. Será então indispensável desenvolver sentido ao pensamento consciente
através deste estado poroso da “forma” onde se reconhece o potencial do movimento
intrínseco à tensão entre abrir e fechar. A realidade é assim experienciada como um
contacto respirado onde o sentido de posse é um momento temporário de incorporação.
De certo modo, esta é uma questão já explorada por Bergson, nos seus estudos sobre
intuição:
Trata-se do movimento? A inteligência só guarda dele uma série de posições: um
ponto atingido de ínicio, depois um outro, depois outro ainda. Objeta-se ao
entendimento que entre esses pontos se passa algo? [...]
Nossa ação só se exerce comodamente sobre pontos fixos; é portanto a fixidez que
nossa inteligência procura; ela se pergunta onde o móvel está, onde o móvel estará,
por onde o móvel passa. Ainda que anote o momento da passagem, ainda que pareça
se interessar então pela duração, limita-se, ao fazê-lo, a constatar a simultaneidade
de duas paradas virtuais: parada do móvel que ela considera e parada de um outro
móvel cujo curso seria supostamente o do tempo. Mas é sempre com imobilidades,
reais ou possíveis, que ela quer lidar. (Bergson, 2006:8).

Segundo Bergson a inteligência encontra apenas os pontos fixos, mesmo a sua tentativa
de captar a mobilidade, este modo de inteligência revela-se erigida a partir de uma
sucessão de pontos fixos, pontos de ancoração que vai colecionando. Na tentativa de
captar/ segurar, a inteligência torna-se incapaz de lidar com a transição. Em contraponto,
Bergson considera que a intuição é a via cognitiva capaz de aceder ao momento de
passagem, à qualidade fluida do movimento. O tempo da inteligência é meramente um
tempo cronológico projetado na abstração linear de pontos passados e projeções de futuro.
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A intuição, por sua vez, ao entrar na natureza de movimento entra na natureza de tempo,
entra numa esfera de transposição, a que Bergson chama de tempo crónico ou tempo de
duração. Considerada como via cognitiva para a esfera da transição, da passagem e
duração, Bergson fez da intuição um método filosófico.
Por seu lado Deleuze (1999) parte do trabalho de Bergson para propor o método
cartográfico como método de pesquisa através da intuição. Este é um método que convida
a um exercício cognitivo peculiar do pesquisador acompanhando o processo de pesquisa
sem se curvar à representação, e procurando uma atitude inventiva sobre mundo e não
tanto uma mera tentativa de (des)cobrir, destapar o mundo. Deleuze expõe a intuição
enquanto método como “o movimento pelo qual saímos de nossa própria duração, o
movimento pelo qual nós nos servimos de nossa duração para afirmar e reconhecer
imediatamente a existência de outras durações acima ou abaixo de nós” (1999, p. 23). O
exercício da intuição descrito por Deleuze, é um exercício que revejo claramente na prática
de dança e técnicas somáticas, pois aqui o que se pratica é a consciência de corpo que se
aprofunda ao seu movimento de duração. 35 Reconheço assim o papel fundamental da
intuição como via cognitiva para penetrar e perceber a esfera da transição, e da cartografia
como um método de pesquisa que ativa um processo inventivo. Contudo entendo que estas
não seriam, por si só, as abordagens mais adequadas para esta investigação, pois o que
aqui intento não é apenas reconhecer as diferentes durações, mas é principalmente interrelacionar esta perceção de durabilidades com a inteligência formal ou pontual descrita por
Bergson. Ou seja, sendo que o que aqui pretendo é interligar o exercício do pensamento
ou inteligência intuitiva (presente na prática artística e somática) com o exercício do
pensamento ou inteligência formal (próprio do teorizar académico e científico), penso que
a abordagem ao método OFC, acima descrita, é uma metodologia mais adequada, pois
trabalha a partir da noção de forma, de como abrir a forma à sua perceção experiencial, e

35

Como veremos em detalhe na próxima secção, a intensificação da consciência somática desenvolve uma perceção de

corpo enquanto processo de transformação, sendo que, é neste contínuo movimento de transformação que o corpo
pronuncia um tempo de duração). Por sua vez esta natureza temporal, alimenta-se de um movimento de interação interior/
exterior - um movimento de respiração - que penetra e atravessa esse corpo transformativo; o ciclo da respiração revela-se
então como o movimento interior ao próprio movimento de duração. Assim, esta perceção somática dirige-nos para uma
relação com a realidade percebida enquanto uma série de manifestações duracionais.
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como aprofundar esta perceção ao seu movimento respiratório (interior ao movimento de
duração).
Visto sob outro prisma, pretende-se aqui estudar o movimento de passagem transversal
entre o formar sentido em estado sólido, em que o movimento é formal macroscópico,
extrínseco aos sentidos e como tal agarra-se a pontos fixos (o movimento que a inteligência
tenta agarrar, representar), e o formar sentido em estado liquido em que o movimento é
intrínseco e constante ao corpo vivo que experiencia sentidos. Deste modo, diferentemente
da cartografia, não se deseja ativar um processo inventivo ou criativo. Deseja-se sim
intensificar o sentir do movimento processual intrínseco ao formar e desformar corpo, para
construir sentido a partir desse movimento interno; pelo que o espaço de movimento
criativo é aqui abordado como um modo de trans-formação passível de se des-cobrir a
cada momento.
Resumindo, no âmbito desta investigação, trabalho com a metodologia de Open-Form
Composition abordando a noção de forma ou conceito como um modo de manifestação
que se exterioriza, que surge sempre de uma vontade/ desígnio de um corpo e como tal
será sempre uma configuração porosa, flexível, e em que o sentido por ela gerado
acontece na tensão entre aquilo que se fecha ou delineia e aquilo que este delinear vem
abrir. Esta abertura remete não apenas para o espaço-tempo cronológico mas através da
sua qualidade porosa remete para um tempo de duração, um espaço-tempo interno
inerente ao experienciar corpo e seu processo transformativo. É através desta qualidade
porosa da forma compreendida como um corpo vivo que se procura aqui um modo de
atravessar o processo cognitivo entre a inteligência intuitiva e a inteligência racional, e entre
a perceção sensorial e a abstração conceptual. Por outras palavras, será através da
abertura em densidade que aqui se procura a transição ente uma perceção conceptual que tende a operar de modo racional, que se solidifica em pontos fixos delimitando numa
linha cronológica do tempo- e uma perceção sensório-somática - que tende a operar de
modo intuitivo penetrando no próprio movimento do tempo.
OFC: uma atitude ética como metodologia
O sociólogo Zygmunt Bauman (2007), apresenta a noção de “tempos líquidos”, expondo
que estamos perante uma realidade em que o ritmo de mudança e alterações é cada vez
maior, esta experiência de movimentação exponencial confronta-nos com uma existência
cada vez mais líquida. A realidade, que antes nos parecia algo sólido, consistente e
imutável parece agora algo que se torna difícil de agarrar e segurar, sendo que esta
passagem de solido a líquido, cria uma configuração sem precedente na vida e
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pensamentos dos tempos modernos, exigindo adaptabilidade e flexibilidade a todos os
níveis. Esta visão de Zygmunt evidencia uma noção de movimento cada vez mais presente
na sociedade atual, estamos cada vez mais conscientes de um sentido de movimento que
sobrevêm do ritmo acelerado de mudança da realidade e dos mapas que refletem essa
realidade. Estamos então perante um intensificar da consciência sobre o movimento
externo, todavia, em oposição aos valores que aqui apresento, esta intensificação do ritmo
do movimento externo parece provocar uma tendência para desconsiderar a consciência
de movimento interno. Neste sentido, OFC aborda esta intensificação da consciência de
uma realidade em movimento não meramente como uma necessidade de transformação
exterior da forma, mas fundamentalmente como um reflexo de um estado de movimento
de relações intrínseco à natureza viva do corpo. Desse modo, a metodologia de OFC que
pratico revela uma atitude ética central, a qual sustenta a importância de acompanhar este
acelerar de movimento externo com uma maior consciência do movimento interno.
Como vimos acima, esse movimento interno ou “tempo de duração” (de Bergson)
processa-se e manifesta-se através da respiração. Assim, diria que a aceleração do
movimento externo necessita de ser acompanhada por um exercício de escuta e
desaceleração onde se procura uma intensificação da consciência de tempo interno
através do movimento de respiração. O movimento de respiração atravessa e relaciona
esses dois níveis de movimento, pois como processo operativo de transformação, ela é um
movimento intrínseco ao movimento de duração e é conjuntamente um movimento rítmico
originário à manifestação espacial (interior/ exterior) de corpo.
A atitude ética de OFC, como uma disposição incorporada na própria metodologia, tem
sido também destacada por Mary O`Donnell, João da Silva e Ric Allsopp. Da Silva realça
que com OFC estamos perante a consciência de um set up em que em que não existe uma
prescrição ou liberdade absoluta, "freedom’ is always already constrained, and constraint
always already necessarily a condition for freedom and an opening wherein difference
occurs” (p. 46). Esta consciencialização produz uma reformação da posição ética de maior
responsabilidade, sustenta O`Donnell (2010), o bailarino é levado a uma posição em que
necessita de estar mais atento e mais envolvido como agente de responsabilidade no seu
trabalho individual e sua inter-relação com o trabalho geral. Também Allsopp (2007)
observa que a metodologia de Open Form não se identifica com um conjunto de técnicas
ou métodos de composição, nem tão pouco com uma exploração arbitrária e sem
constrangimento; este trabalho “departs or moves outward from a position: an ethical point
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of departure or `regard´ towards the open which has been variously identified as attention”
(Charles Olson); `response/ability` (Robert Duncan) and `confidence in lack´ (Allen Fisher)”.
Ao partir desta abordagem ética como princípio metodológico, o trabalho em Open Form
está associado a uma atitude estética e política que Allsopp reconhece como “postlogical
and posthumanist consciousness”. Ainda mais, acrescenta Allsopp, ao procurar um modo
criativo que se desprende da formalização, associado a novos espectros de abertura como
a pós-produção e disseminação, esta abordagem vem ainda empenhar-se em reflexões
sobre "process, mobility, liquidity, flow, transmission than with form, object, materials and
techniques”.

Score 4.b. A ativação da força pela resistência que a forma proporciona
ao desejo

Em pares:
1) Ambos de pé, braços estendidos ao longo do corpo. A pessoa A tem
como desejo tocar a sua cabeça com braços esquerdo. Pessoa A toca
a sua cabeça com braço esquerdo.
2) A pessoa A tenta de novo tocar a sua cabeça, mas agora a pessoa B
segura A à volta dos braços oferecendo uma ligeira resistência.
3) Agora B segura A cada vez com mais força de resistência
*Observa como, a manifestação da tua força aumenta à medida que a
resistência aumenta.
*Observa como, ao tentar responder à resistência que a pessoa B
oferece, a pessoa A se torna mais consciente dos pequenos movimentos
do corpo e energias corporais

Score 7
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4.4

Serendipidade: entre o buraco negro do acaso científico e a

tela branca do artista
Introdução ao termo serendipidade e considerações gerais no meio científico: a
inquietação do acaso na ciência
Embora o termo Serendipidade em português ainda não exista no dicionário,
serendipidade é uma palavra derivada do inglês serendipity, que começa a entrar no nosso
vocabulário. O New Oxford Dictionary of English define serendipity como: “the occurrence
and development of events by chance in a happy or beneficial way”. Ao contrário de muitos
termos cuja origem se perde ao longo dos tempos, a origem de serendipity é claramente
rebuscada. Este termo foi estabelecido em 1754 numa carta do escritor inglês Hugh
Walpole ao seu amigo Horace Mann. Nesta carta, ao relatar a sorte que teve em encontrar
uma pintura antiga, ele descreve o termo serendipidade, fazendo-o derivar da história de
encantar “Os três príncipes de Serendip”. Estes príncipes estavam sempre a fazer
descobertas por acidente e sagacidade de coisas de que não andavam à procura. Walpole
descreve serendipidade como a descoberta inesperada de algo, resultante de encontro ou
uma combinação entre um acontecimento furtuito e uma mente preparada, curiosa e aberta
para extrair uma descoberta desse evento. Esta definição do termo apresentada por Taleb
(2008) ilustra o facto de diversas descobertas terem surgido sem que existisse um plano
de pesquisa. A ciência está cheia de eventos de serendipidade, como é o caso de
descobertas primordiais como o fogo e a roda, mas também de outras descobertas
históricas como: o banho de Arquimedes, a maçã de Newton, o bolor nos cadinhos de
Fleming ou a viagem de Cristóvão Colombo.
A noção de serendipidade experimenta agora um grande impacto não só no campo
científico, mas especialmente no campo de ciências de informação (Makri et al, 2011) 36.
Ao potenciarem o cruzamento de informação, as tecnologias de informação permitem gerar
novos vínculos entre dados, ideias e experiências, perante esta rede imensa de
cruzamento informativo, a experiência e a natureza de serendipidade torna-se uma
questão emergente. André et al. (2009) verifica que a noção de serendipidade é aplicada

36 Esta fonte refere por exemplo vários projetos e interesses relativos ao design de sistemas de Real Time Information e
de sistemas interativos aplicados a trabalhos de pesquisa em diversos campos.
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não só a uma ampla diversidade de campos de trabalho como também a uma larga
amplitude de diferentes compreensões: desde a descoberta inesperada de interesse
pessoal, até à grande descoberta de especialistas que têm uma visão chave astuta entre
o fenómeno percebido e a oportunidade para uma nova invenção.
Esta amplitude parece causar alguma indeterminação sobre a natureza do fenómeno.
Tal como Cooksey defende (2004), no campo científico, o fenómeno de serendipidade é
fortemente associado a uma questão da capacidade ou mente preparada para descobrir
informação relevante de um evento acidental. Foster (2006) vai mais longe no que se refere
a uma intervenção propositada, abordando serendipidade não meramente como um acaso,
mas como um método essencial a um processo não linear de procura de informação: “a
method for achieving breadth and identifying information or sources from unknown or
partially unknown directions” (p.157).
Sun et al. (2011) corrobora a ideia de que existe muito interesse nesta questão provindo
de várias disciplinas, sugerindo que serendipidade tem um papel importante na descoberta
e criatividade em áreas diversas como as ciências, artes e humanidades, ciências sociais
e sistemas de informação.37 Contudo, revela que presentemente nota-se ainda alguma
falta de evidência empírica para demonstrar a natureza de serendipidade, e acrescenta
que nas várias abordagens de enquadramento teórico não existe coerência sobre a índole
do fenómeno. De facto, como Foster e Ford (2003) sugerem, serendipidade não só é
experienciada em larga escala entre investigadores, como também contribui para gerar de
novos conhecimentos em geral. Esta diversidade dos âmbitos e contextos onde se verifica
e aplica o fenómeno de serendipidade, vem reforçar um interesse consensual em refletir e
desenvolver estudos sobre a sua natureza e sua aplicabilidade nos vários campos de
pesquisa38.

37

Por exemplo, o português Miguel Cunha (2005) estuda a serendipidade como um ingrediente da exploração

organizacional e aprendizagem não intencional no campo da gestão, elaborando um modelo teórico de serendipidade no
contexto de organização e gestão.
38

Como dois exemplos de pesquisas distintas temos o trabalho do projeto SERENA da Universidade de Dundee na

Escócia, que desenvolve novas tecnologias e metodologias com o intento de gerar oportunidades para relações
inesperadas e interações de serendipidade no campo de pesquisa. Ou, com uma abordagem muito diferente, o Sembl
Project no Museu Nacional da Austrália, o qual aborda a questão de relações de serendipidade através de um jogo para
139

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Apesar das várias divergências, serendipidade parece assentar na relação entre dois
elementos constantes: 1) o encontro de informação ou eventos, e 2) uma descoberta a
partir desse encontro. Porém, a partir daqui as várias abordagens e enunciações de
serendipidade variam, pondo em questão diversos aspetos, como: a) Positividade: até que
ponto a relação encontro / descoberta gera sempre algo positivo; b) Novidade: até que
ponto a informação que surge do encontro ou a descoberta em si se relaciona com algo
que se procurava ou algo completamente novo?; c) Controle ou pró-atividade (até que
ponto serendipidade considera apenas o encontro totalmente acidental, inesperado ou
também um grau de intervenção ativa que potencie eventos/ sistemas/ contextos para
encontro de informação). d) Sagacidade: até que ponto é que a predisposição mental ou
sagacidade é chave para fazer a associação entre o fenómeno que surge de uma encontro/
evento e a oportunidade para uma descoberta?
A noção de acaso parece estar no centro de todas estas questões. A noção de acidental,
de furtuito é a ideia que parece ser mais inquietante e marcante no conceito de
serendipidade, uma vez que introduz no acontecimento a necessidade de rasgar espaço
para o não planeado e aleatório, propondo à investigação a introdução do espaço para o
incontrolável. Corcuff (2008) demonstra que o acaso, sendo enquadrado por um processo
claramente definido e com regras, pode reproduzir múltiplos eventos da vida e como tal
leva à promoção de diversidade. “Within the framework of a carefully designed process,
change can be a powerful tool to deliberately provoke unforeseeable, but specific solutions
(allowing) to overcame personal limitation of all kinds” (Jurgens, 2011, p.197). M. De Rond
(2005), defende que “to equate serendipity to chance is to tell but a small part of a more
interesting plot. Serendipity emails the identification of meaningful combinations of two or
more events”. Serendipidade tornou-se bastante popular em campos de inovação científica
como significando o papel do acaso, sendo que, um em cada dez dos artigos científicos
mais citados de sempre menciona serendipidade como um fator contributivo. Contudo, esta
mera associação do termo ao papel do acaso (como um buraco escuro, fora do controlo
de atuação humana) faz com que a pesquisa académica deste conceito se torne
inconsistente. Esta abordagem popular do termo encobre uma apreciação metódica da

crianças, em que estas têm de estabelecer ligações semânticas entre objetos, e a partir do qual surgem associações de
ideias muito surpreendentes.
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estrutura da inovação, crítica De Rond, é por isso fundamental apreciar o conceito de
serendipidade como a descoberta inesperada de algo resultante de uma capacidade, de
um agenciamento humano, e não de uma mera sorte do destino. Esta capacidade implica
a recombinação criativa de dois ou mais eventos, baseada em relações significativas
enquanto postas em uso prático ou estratégico, em vez de relações causais ou
combinações meramente ao acaso. Também Simonton (2004) aborda serendipidade como
a base principal de criatividade científica e Burt (2004, p.351, nota de rodapé 2) refere
serendipidade como “to see bridges where others see holes”.
Estas abordagens tornam evidente que a natureza de serendipidade está associada a
um processo em que o acaso da descoberta é algo mais do que mera sorte do destino.
Mas então qual a natureza deste acaso? Qual a natureza destas descobertas? E como
fomentar estes “acasos” que levam à inovação e descoberta?
De Rond, responde a esta última questão através de vários estudos referentes à criação
de ambientes adequados a soluções inovativas no campo da ciência e dos negócios. Tais
estudos referem alguns aspetos propícios como: a relação entre indivíduos que
normalmente não costumam interagir, ou indivíduos com modos de pensar e agir
heterogéneos, o espaço para o risco, o fomentar da intuição, e ainda o gerar uma dinâmica
constante entre índoles paradoxais como: liberdade e restrições, emergência e
planificação, vaguear saboreando o momento e ter objetivos claros, a combinação entre
uma mente sagaz e simultaneamente displicente.
A serendipidade como método intrínseco à criação artística
Partindo das ponderações acima descritas de Simonton, Burt e de Rond, poderemos
então considerar que a serendipidade na investigação está associada a um espaço de
prática criativa que permite conceber, descobrir novas relações ou associações. a
serendipidade na investigação está associada a um espaço de prática criativa que permite
conceber, descobrir novas relações ou associações. A serendipidade é então uma prática
que potencia a capacidade de criar novas significações a partir de ligações operacionais
inesperadas entre experiências heterogéneas. Esta abordagem à índole serendipidade
revela uma natureza comum com a da prática artística.
Na sua tese de Doutoramento Stephan Jurgens (2011) considera a serendipidade como
uma técnica generativa do processo artístico, abordando o termo generativo como “the
power and inherent logic of the creative process once it is on its way (…) the inner working
of certain processes and thus the (deliberate) loss of control (…)” (p.193). O lidar com o
acaso, com o desconhecido, com o limite da perda de controlo parece-me algo que está
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na génese do ato criativo do artista. Sem dúvida, a serendipidade tem-se revelado como
um motor criativo ao longo da minha prática artística, não necessariamente como um modo
operativo programado, mas essencialmente como um exercício de abertura e estímulo
criativo perante o desafio de abandonar controlo, e jogar com o desconhecido ou o acaso
– uma prática de incerteza criativa. Foi esse exercício que transpôs do processo artístico
para o processo de investigação que aqui apresento. Ao fazer essa transposição surge
então um confronto entre a natureza da serendipidade no processo artístico e num
processo científico
De facto, a serendipidade é um modo operativo intrínseco à criação artística, está no
coração do reinventar criativo. Mesmo que os artistas não identifiquem o conceito como
uma ferramenta, nem enquanto uma problemática que atravessa o processo artístico, o
processo de descoberta criativa artística surge de um exercício de serendipidade. O artista
descobre passeando-se pelo desconhecido, em pura apreciação, em “estado de
serendipidade”; ele caminha em direção ao desconhecido e desconhece aquilo que vai
criar. O desconhecido do artista não é um buraco negro que o engole, mas sim uma tela
em branco onde se passeia, um espaço vazio que o solta para o potencial do mundo. O
acaso do artista surge desse espaço em branco onde tudo será potencialmente possível.
O agenciamento de qualquer relação com a potencialidade presente no branco é
inevitavelmente serendípio, i.e., é inevitavelmente uma descoberta pura, não planeada e
nesse sentido é uma descoberta do acaso. Porque se a tela estava em branco, toda e
qualquer relação que aqui se cria é uma nova descoberta.
O acaso da serendipidade que o processo artístico revela não é um tiro no escuro do
destino desconhecido, é antes um encontro inevitável do artista que se passeia numa tela
em branco, sem destino pré-concebido. Porque quando deixa de haver propósito ou
desígnio pré-concebido, quando o propósito se esvazia, abre-se um espaço vazio. Esse
vazio é um espaço em branco, com infinitas possibilidades de ligação ao mundo, e por isso
é um espaço em que toda e qualquer relação pode ser gerada, é próprio ao estado criativo
propício à descoberta.
O corpo da descoberta: a prática da incerteza criativa e a necessidade científica de
apropriação
Poder-se-ia dizer que ao contrário do processo artístico em que não se procura uma
resposta específica (no qual eventualmente qualquer descoberta pode tornar-se parte
integrante do seu trabalho não sendo, contudo, indiferente aquilo que é), no trabalho
científico procura-se algo específico. Como encontrar essa descoberta específica na
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imensidão da tela em branco? Como olhar para a natureza da capacidade de descoberta
serendípia?
Conforme vimos antes, a capacidade de descoberta envolve um sentido criativo, ou
seja, implica um desvio relativamente ao expectável que provoca uma alteração dos
modelos estabelecidos e ativa novos padrões cerebrais. Logo, a descoberta como ato
criativo implica um processo de consciencialização do conhecido familiar para dar lugar a
uma re-articulação ou re-cognição desse familiar onde se geram novos sentidos. Como
mostra a conhecida citação do cientista Húngaro Albert Szent-Gyorgyi: a descoberta é ver
o que todos os outros já viram, pensando o que ninguém ainda pensou. Também Umberto
Eco (1998) revê serendipidade como ideias, projetos e valores que existem no limiar entre
o senso comum e o lunático. Nesse limiar a descoberta acontece através do um processo
de restruturação do familiar, e aquilo que parece estranho é apenas um outro modo de
refazer sentido do mundo, um processo de recognição, de conhecer de novo.
Ora, como é reconhecido pelas ciências de Embodied Cognition (e.g. Damásio 2000,
Edelman 1992 e Lakoff and Jonhson 1999), o nosso processo cognitivo baseia-se na
experiência sensório-somática, pelo que, a redescoberta do familiar, do óbvio oculto passa
por um processo de incorporação, em que a experiência do corpo é o sistema que concebe
e gera sentido. Estas considerações trazem de volta a índole do processo artístico, pois a
perceção trabalhada no processo artístico sobressai por ser fortemente incorporada,
concebida através dos sentidos (auditivo, visual, propriocetivo, etc.). “Talvez a perceção
da maneira como o corpo exprime seja semelhante à maneira como as formas artísticas o
fazem. Porque o corpo “esquematiza, incarna, apresenta um sentido’”, expressa José Gil
(1996: 295). O gerar de sentido no processo artístico surge de relações vivenciais, não
apenas de conhecimento conceptual ou abstrato e por isso, também as fraturas de sentido
ou os novos sentidos gerados pelo trabalho artístico surgem de um envolvimento vivido,
incorporado. Através deste envolvimento vivido sensorialmente o processo artístico
trabalha um movimento de retorno ao familiar submerso nas camadas de consciência; é a
partir deste movimento de retorno que o artista joga com as ligações do familiar para depois
as contemplar de um outro modo, e produzir um renovado re-conhecimento do familiar. A
descoberta serendípia revela-se assim como um novo conhecimento da relação de si com
o mundo, uma capacidade de reconhecer o familiar incorporado e recriá-lo sob uma outra
perspetiva.
Também a serendipidade no processo científico passa por uma compreensão
incorporada do conhecimento científico. A mente preparada do investigador é então uma
mente capaz de pensar através do corpo, capaz fazer sentido do conhecimento científico
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na sua experiência sensório-somática. Ao ser incorporado este conhecimento opera sob
uma perceção somática, e como tal torna-se também ele parte de um sistema integral, que
flui em constante articulação com um sentido integral do mundo. É um conhecimento
latente, informe, no limiar da consciência, sempre pronto a imergir e entrar em ação. Por
isso, aquilo que o cientista irá descobrir, ou seja, a relação com o mundo que ele irá reconhecer é algo já presente no corpo da sua experiência como uma nuvem de sentido,
mas ainda não delineado ou refletido pelo consciente. Deste modo, o acaso da descoberta
é simplesmente uma circunstância em que (muitas vezes em confronto com o
desconhecido ou com o estranho) se questiona o familiar indubitável, esse questionar
remexe toda a estrutura básica incorporada do conhecimento, o conhecimento científico
incorporado vem então ao de cima arrastando uma reestruturação do familiar e traçando
novas linhas de ligação com a lógica do racional consciente.
Concluindo, no processo artístico a noção de acaso concebido como um buraco negro
é revertida no acaso como uma tela em branco, aqui, qualquer gesto joga com a
potencialidade de encontro que a casualidade arrasta. Esta tela em branco é um espaço
que se abre com o exercício de largar controlo, o exercício de não programar. Abre-se
espaço para o vivencial, para o presente do tempo, o tempo que oferece o momento. O
encontro acontece entre a sagacidade da natureza do corpo e os infinitos acontecimentos
de cada momento. Aquilo que se descobre é um recriar da relação com o familiar.
Neste sentido a prática artística torna-se reveladora da natureza de serendipidade, os
processos de pesquisa e criação artística podem ser considerados métodos especializados
na prática de serendipidade. Esta capacidade reforça e reenfoca o papel das artes como
práticas de intervenção metodológica nos domínios da pesquisa científica e de qualquer
outro âmbito focalizado na inovação de ideias. O exercício de serendipidade intersecta e
interrelaciona as fronteiras entre as metodologias científicas e a investigação artística. Esta
intersecção está na base do já reconhecido valor da interdisciplinaridade entre ciências e
arte.

4.5

Derivando: transpor diversos modos de conhecimento
Tudo o que sei, SÓ SEI PORQUE AMO. (Liev Tolstoy, Guerra e Paz)

O conhecimento revela-se como uma multitude de olhares… olhares de dentro e de fora
sobre mundos interiores e exteriores. E se, “tudo o que sei, só sei porque amo” (como
expressa o famoso escritor Tolstoy) então será necessário a capacidade de amar e sentir
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para poder conhecer. Então, em cada um destes olhares produz-se um processo sofrido
onde nascem sentidos. O conhecer não será então apenas uma capacidade de olhar, mas
envolve uma capacidade de sentir e fazer sentido que se gera com esse olhar. É pois, a
própria capacidade de olhar, a própria atividade sensorial que suscita um ecoar mútuo,
porque nela o mundo reflete-se sobre o organismo que olha, e o organismo reflete-se sobre
o mundo. Será então este movimento de feedback que provoca re-conhecimentos, pois no
jogo de reflexos criam ligações e relações - quer seja por interdependências, afetações,
paralelos, cruzamentos, configurações etc. Assim, o conhecer nunca poderá ser algo final,
é sempre um processo inerente ao modo presente de refletir o mundo e ser refletido nele,
as perspetivas que se cruzam no espaço, no tempo e nos sentidos são ilimitadas, e por
isso o conhecer é algo infinitamente criativo e re-criativo.
You must understand the whole of life, not just one little part of it. That is why you must
read, that is why you must look at the skies, that is why you must sing, and dance, and
write poems, and suffer, and understand, for all that is life. (Jiddu Krishnamurti)

O conhecimento total (infinito) será então um sentir sentido pelo movimento ubíquo de
relacionar todos os potenciais modos de conhecer, todas as potenciais perspetivas, e
potenciais sentidos. Neste sentido importa conhecer de vários modos, sentir vários
sentidos e relacioná-los.
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II PARTE:
EMBODIED THINKING: ENTRANHAR O
MOVIMENTO
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CAPÍTULO 5:
POIESIS DA INVESTIGAÇÃO: UM RELATO
EXPERIENCIAL

Fig. 1 Moments of Dance. Fotografia alterada da performance Skinless, (Arnhem,
2005) de Cecília de Lima

Neste capítulo apresento um texto que considero como sendo uma prática de reflexão
experiencial, no qual faço um exercício de reanimar o Umwelt peculiar à perceção
cinestésica vivida nos momentos a que chamo como momentos de dança. O que me move
a desenvolver esta prática é justamente este desafio, de revitalizar a experiência
cinestésica e simultaneamente reanima-la e redescobri-la através da dimensão da escrita.
Talvez o possa descrever como: uma provocação que propõe ao corpo dançante
manifestar-se sobre a dimensão da escrita. Associado a esta provocação, move-me
também um desejo de praticar uma tensão ambivalente entre: descobrir, destapar e
distinguir os momentos de dança e simultaneamente pressentir um conhecimento
incógnito, íntimo à própria experiência do momento. É nesta ambivalência que sinto uma
força de vontade, uma necessidade passional que se torna o motor que fomenta e alimenta
esta prática. Como tal, este exercício é escrito em modo de free-flow e espontaneidade,
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através de um dispositivo estrutural inspirado na prática coreográfica de Open-Form
Composition 39.
Diria então que a prática intrínseca a este exercício é um processo de poiesis, não
meramente sob a perspetiva de um processo artístico da dança, mas particularmente em
relação ao processo de investigação que aqui pratico. Ou seja, experiencio o processo de
escrita deste texto como um processo performativo em que a ação de escrever me põe em
contacto intimo com o material a ser trabalhado. Esta prática vai-se então revelando
enquanto exercício de contacto que emerge da prática da dança com a escrita. Este
exercício torna-se como que um ciclo de interações sensitivas, pois, é este desejo de
contacto posto em ação que vai produzindo a presença do trabalho, e o trabalho que
emerge ganha voz, provocando e afeiçoando o desejo.
Identifico esta abordagem à ideia de poiesis com a visão de Derek Whitehead (2003): uma
prática que “ pro-duces or leads (a thing) into being” (p.1) 40. Segundo o autor, o âmago de
poiesis relaciona-se “with unveiling and with the opening for a world for humankind´s being
and action” (p.3); é um processo de génese de aletheia. O autor reflete sobre poiesis na
sua ligação com o pensamento grego sobre praxis e techné. Em vez de conceber praxis
como um exercício tão-somente de prática intencional, “we may conceive its relation to
poiesis as bringing about a transforming encounter between the artist and his/ her work in
unfolding conditions of art-making itself” (p.2). Ou seja, ao ser um processo em criação que
procura que algo se torne manifesto, poiesis é aqui evocado como um exercício dinâmico
de vontade que se vai reavivando e moldando. Deste modo, o autor associa o
conhecimento tácito da poiesis a uma conceção de techné, na qual a competência não
consiste no saber provocar o aparecimento de algo que se intenciona, mas reside
essencialmente numa habilidade de incorporação, a qual vai impulsionando o agir e
conduzindo um produzir de presença autêntica, não pré-determinada.

39

É importante ressalvar que o texto que aqui apresento não sobrevém puramente como um exercício isolado, mas sucede

de uma prática de verbalização sobre a experiência cinestésica recorrente ao longo desta investigação e ao longo de uma
prática artística prévia.
40

Publicação de artigo em edição on-line, pelo que nas citações deste artigo menciono a paginação conforme documento a

imprimir.
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Ao praticar este exercício de reflexão, as palavras tornam-se sensações corpóreas, e é a
própria fisicalidade intrínseca ao seu sentido que vai interpelando, estimulando e moldando
o corpo da escrita. Sinto então como que um prazer em me abandonar ao próprio texto,
um deixar-me ir na corrente da força de embalo das palavras. Nesta corrente inauguramse outros modos de re-fletir. Sinto um desbravar de um outro campo da perceção em que
as palavras se tornam forças e qualidades corpóreas, e logo, o corpo torna-se embalado e
redescoberto na força das palavras.

Score 5 a: Leitura embalada pelos Anjos Suspensos

Observa a obra de Ana Hatherly abaixo
Experimentar ler este capítulo deixando-se embalar pela qualidade de
movimento que a obra te sugere

Score 8

Fig. 2 Os anjos suspensos (homenagem a Borloch). Ana Hatherly, 1998, Tinta-da-china
sobre papel. In Museu Calouste Gulbenkian/ Coleção Moderna
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5.1

Momentos de dança

5.1.1 TORNAR-SE MOVIMENTO DENTRO DO MOVIMENTO
Através da dança existem momentos em que me torno movimento. Nestes momentos
não estou em movimento, mas sou movimento. Experiencio um constante estado de
transformação, não uma transformação em algo, mas uma sensação de ser transformação,
um estado de ser simplesmente uma manifestação de energia, de ser simplesmente uma
força. A minha perceção repousa na sensação de reconhecer simplesmente um pulsar
numa nuvem informe de energia. O corpo revela-se como movimento de transformação e
joga com a vertigem desse momentum de pura transformação.
Nestes momentos sinto um corpo poroso em difusão. Cada poro respira o mundo e vibra
numa vontade de absorver e expelir; sinto-me o movimento transverso de um corpo
permeável que penetra e é penetrado pela atmosfera.
Maculada pelo passado e rindo de uma nostalgia de pureza, deixo-me cair na vertigem
da entrega a uma condição física…. Entrego-me a esta condição física e jogo com ela, não
através de uma relação de controlo, mas através de um sentido de intensidade num jogo
de sedução. Neste estado de vulnerabilidade o corpo reúne um poder visceral, sensual.
Ao penetrar a consciência visceralmente na condição física de movimento, este pulsar
impetuoso e visceral torna-se uma inconsciência de mim como indivíduo. Sinto identidade
já não como um espaço fronteiriço que determina a dualidade de uma morfologia interior e
exterior, mas como qualidades de movimentos que atravessam este vértice, sempre
invertendo o dentro em fora e o fora em dentro – um jogo de movimento entre as forças
opostas de um ciclo respiratório.
Neste inverter de sentidos gera-se um outro sentido: um sentido de vontade, e uma
vontade simples de respirar o mundo. É um sentido cíclico de movimentos que se
transmutam no seu oposto: inspirar e expirar. É uma força de vontade de transpirar o
mundo para voltar a alimentar-me dele.

5.1.2 A IN-TENSÃO NO TEMPO: ESTAR PRESENTE NO MOMENTO
Nos momentos de dança experiencio não apenas uma porosidade no espaço, mas
também uma porosidade no tempo. Sinto a fisicalidade do tempo enquanto vivência de
respiração; um percorrer cíclico e denso que vibra a cada momento. O tempo deixa de ser
linear com princípio e fim, com um passado acumulado e uma intenção que se projeta no
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futuro. Em vez disso, torna-se denso, ganha profundidade no reverberar cíclico do
movimento respirado. O momento torna-se experienciado em densidade(s).
Nos momentos de dança a intenção é primária: ela revela-se uma dinâmica incorporada
de tensões, sente-se como in-tensão intrínseca ao jogo da respiração. A Intenção revelase aqui como uma dinâmica de tensões que se vai moldando no jogo de instabilidade, de
(des)equilíbrio de recriar corpo. A in-tensão do corpo é então experienciada como uma
urgência de fluir no ciclo respiratório: o presente é inspirado e absorvido no seu estado
gasoso para logo se transformar numa expiração que trespassa para outros ciclos de
tempo; o corpo torna-se de novo esvaziado para entrar noutro ciclo (noutro tempo) e
absorver de novo o presente do tempo. Ao ser uma necessidade experiencial esta intensão respirada manifesta-se então como um movimento sempre presente, mas sem se
prender a ele, e por isso sem o tornar passado e sem se antecipar no futuro.
Ao imergir neste estado de in-tensão primordial intrínseca ao movimento de respirar, é
a in-tensão do corpo movente que se manifesta como uma dinâmica de tensões que surge
da experiência de desequilíbrio. Aqui o objetivo recria-se momento a momento, disponível
perante o potencial do momento próximo, adaptável ao imprevisto, ao desconhecido porvir.
É nesta relação porosa de in-tensão no tempo, que experiencio o estar presente no
momento. Sinto então uma presença per-formativa que se vai delineando na sua nudez,
despida de intenções pré-determinadas.

5.1.3 PRÁTICA DE AWARENESS E O EXPANDIR DA CONSCIÊNCIA EM A-TENSÃO
Ao ser respirada, o jogo de in-tensão corporal torna-se uma tensão em modo vibrante e
envolve numa vontade porosa que se projeta para fora e para dentro, envolve uma urgência
tensional intrínseca de expansão e contração. Nos momentos de dança a consciência
reflete esta qualidade in-tensional porosa e elástica e neste reflexo desenvolve uma
atenção simultaneamente focada e difusa. É este modo de atenção que experiencio como
awareness da dança.
O movimento pode ser qualquer um, por exemplo levantar os braços. Mas, no
movimento de levantar os braços todo e cada parte do meu corpo é afetado, todo e cada
parte do corpo reflete este levantar de braços. No movimento de levantar os braços toda a
dinâmica de tensão do corpo se reconfigura, pelo que, também todo o campo de tensão
da consciência se reconfigura. A atenção da consciência reflete assim uma dinâmica de atensão refletida em todo o corpo. Ou seja, a atenção pode ser sobre o movimento de
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levantar os braços, mas a consciência parece aceder a um saber do corpo enquanto
capacidade elástica de a-tensão que se expande por todo o corpo.
Esta a-tensão do movimento de levantar os braços revela-se como um jogo de tensão:
o foco de tensão dirige-se para aquilo se tenta diferenciar, porém todo o corpo reflete a
parte que se diferencia e cada parte diferenciada reflete um todo. Todo o universo do corpo
está sempre presente em si próprio, o que se trabalha aqui é a capacidade plástica da luz
da consciência em que o movimento de atenção é sentido como um movimento do foco de
tensão. Ou seja, trabalha-se a capacidade de sentir reflexos de um campo de tensões.
Sinto o foco da consciência como uma qualidade porosa, em que neste focar que projeta
uma especificação distinta, reflete-se uma relação de dinâmica tensional do corpo no seu
todo, e todo o universo do corpo reflete esta a-tensão diferenciadora.
É este o trabalho de awareness na dança: trabalhar a capacidade de sentir num
movimento todo o universo do corpo e de sentir todo o universo do corpo num movimento.
Este não é um fenómeno experienciado meramente num âmbito metafísico ou espiritual,
mas é um fenómeno físico e percetivo que se torna claramente visível ao olho treinado do
profissional da dança, particularmente presente em observações como: individuo x ou y
(não) tem awareness ou consciência de movimento.
A consciência manifesta-se como um foco tensional que se move num campo de
tensões potenciais. No seu campo de tensões potenciais, ela destaca-se como uma atensão especificada, como um foco momentâneo de tensão, mas que simultaneamente
revela diversas configurações de espelhos de reconhecimento. Sinto a consciência não
apenas como um foco dirigido sobre o seu objetal, mas, com esta atenção de direção, ela
processa uma qualidade dinâmica inter-relacional, própria da orgânica do corpo. A
consciência revela-se como um poder de elasticidade tensional em re-flexão, sempre
interconectada numa dinâmica de movimentos reflexos de corpo-mundo.

5.1.4 O SENTIMENTO QUE SURGE DO MOVIMENTO E A SUA RELAÇÃO UNIVERSAL
No vivenciar do movimento sinto um estado emocional dissociado de qualquer relação
psicológica, mas meramente intrínseca à sensação de movimento. Emergindo puramente
da vivência física do movimento produzem-se qualidades emotivas intrínsecas às
qualidades de movimento. São forças de movimento, que respiram uma qualidade pura e
crua, e nesse respirar comovem. São forças que refletem uma fisicalidade - um modo de
movimento interior - e ativam um sentido de co-moção na relação com o mundo. Como tal,
são forças que refletem um sentido de corpo co-movido pela relação sensorial com o
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universo. Por exemplo no movimento de me deixar cair por terra surge este sentimento de
entrega, largar as forças que me sustentam e deixar-me cair sobre um leito do mundo leito fértil ou de morte, não interessa – experiencio uma relação de entrega à força da
gravidade, uma relação com as forças do universo. É nesse movimento de forças que surge
um sentido nu, um sentir de forças que me manifestam e me afetam.
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CAPÍTULO 6:
A INTENSIFICAÇÃO DA PERCEÇÃO DE MOVIMENTO
PELA DANÇA

6.1

Perceção como um movimento de affordance: moldar-se no

mundo
Antes de entrar neste capítulo apresento uma curta ponderação sobre noção de
perceção associada à noção de affordance proposta por J.J. Gibson, pois é a partir desta
abordagem que desenvolvo este estudo sobre o fenómeno de intensificação da perceção
de movimento do bailarino.
Qual é a natureza e os modos operativos da perceção? O trabalho de J.J. Gibson (1966,
1979) trouxe uma nova visão à abordagem clássica de perceção demonstrando que a
perceção é um processo ativo que envolve todo o ser em constante interação com o
ambiente. Gibson destaca três aspetos principais: a) os sistemas percetivos são
mecanismos ativos para receber diferentes tipos de estímulos informativos do ambiente;
b) estes sistemas percetivos diversos funcionam em inter-relação; c) a perceção é baseada
na capacidade de movimento. Conjuntamente, Gibson reestrutura todo um modo de
conceber perceção ao desenvolver a noção de affordance. Esta noção expõe uma relação
intrínseca entre as oportunidades e riscos proporcionados pelo ambiente, associadas às
possibilidades de ação latentes em cada ser vivo, e ao modo de interação com o ambiente.
Por exemplo: o coiote, ao tocar com a pata no chão sabe que esta superfície lhe
proporciona a capacidade de andar; já quando chega a um lago e toca com a pata na água,
os seus músculos dizem-lhe que esta superfície não é adequada para andar; ou, ao
deparar-se com um precipício reconhece o risco que este oferece. Assim sendo, como se
pode facilmente observar, a relação de affordance que o ambiente proporciona é relativa,
não é equivalente para todos os seres vivos. Por exemplo: a superfície da água pode não
proporcionar a ação de andar para o coiote mas sim para o mosquito; um pequeno buraco
proporciona abrigo ao coelho mas não a um animal de maior porte.
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“Perception does not take place in the brain of the perceiver, but rather is an act of the
whole animal, the act of perceptually guided exploration of the environment” descreve Gibbs
(2005: 43). A relação de affordance aponta a perceção justamente como a operação que
relaciona ativamente ser vivo e ambiente, sendo que esta relação se processa através da
experiência orgânica de affording. A relação de affordance reflete, portanto, as
capacidades de ser afetado por e afetar o ambiente.
Podemos então refletir que toda esta nova abordagem de Gibson gera uma nova
perspetiva sobre a questão de interpretação de informação. Como mensiona Auray
(2002:131), a perceção não é apenas interpretada como uma ação de extração ou de
apreensão (agarrar) de informação pertinente de um campo de informação. Em vez de um
resultado de um estímulo informativo, a perceção é agora compreendida como um
processo ativo e recursivo, no qual cada ato de affordance se torna parte de um modo
operativo da perceção subsequente; a qual resulta num novo ato e assim por diante. Deste
modo a carga significativa não é focada em objeto-sujeito, mas sim no movimento potencial
gerado pela relação interativa entre o sistema de perceção do corpo e a índole de
affordance do ambiente. Assim, a perceção não será apenas baseada na capacidade de
movimento, mas é em si própria um sistema em movimento – a perceção é em si uma
manifestação de movimento interativo e recursivo de affordance do mundo. Perante esse
prisma, a dança, como uma prática tecnológica de perceção de movimento, pode oferecer
um discernimento incorporado e especializado sobre a natureza de movimento intrínseca
á perceção.
Tal como Merleau-Ponty argumenta (1999), contrariamente a abordagens intelectuais
ou mesmo empíricas, a arte está intrinsecamente aliada à nossa consciência da perceção.
Considerando que o nosso sistema percetivo é cientificamente reconhecido como a
fundação do processo de consciência, e o meio primordial na capacidade de
conhecimento, é, portanto, importante olhar mais profundamente para as práticas
artísticas, pois estas desenvolvem um acesso incorporado intensificado aos sistemas de
perceção. Estas práticas tocam o âmago dos nossos modos de re-conhecimento e, como
tal, é preciso que sejam apreciadas e estudadas não só como um domínio meramente
estético, cultural ou social, mas também como tecnologias experienciais especializadas do
nosso processo cognitivo.
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6.2

O fenómeno de tornar-se movimento: intensificação e

transubstanciação

Score 6 a: Intensificar o movimento interno...

Correr ou saltar durante 2 a 5 min.
Parar na posição vertical com os braços estendidos ao longo do torso:
Observar movimentos interno do corpo, por exemplo através da:
respiração, do bater do coração, da pulsação, do contacto dos pés com o
chão, do peso do corpo.
Ainda neste estado de pulsação acelerada experimentar fazer
transferências de peso muito lentamente de um pé para o outro, dando
passos largos e dobrando os joelhos. Os braços movimentam-se com
quiseres.
Continua observando o movimento interno.

Score 9

6.2.1 A INTENSIFICAÇÃO SENSORIOMOTORA
O sentido propriocetivo é frequentemente despercebido porque os humanos adaptamse a um estímulo continuamente presente, isto é chamado de habituação, ou
dessensibilização 41. Apesar de que o bailarino ganha uma habituação formal e muscular
ao movimento que pratica, diferentemente de outras práticas físicas, a dança como prática
artística põe uma grande ênfase no fenómeno que reside no próprio experienciar do
movimento. Então, especialmente através de diversas técnicas chamadas de somatic
awareness desenvolvidas com a prática da dança (Eddy 2009), esta habituação não
conduz a consciência na direção da dessensibilização habitual do sentido propriocetivo,

41 Fonte de internet, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Kinesthesis
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mas sim para uma consciência sensorial intensificada do corpo e do movimento. Lepecki
(1998) sustenta que, esta profunda intensificação das perceções sensoriomotoras está na
origem, de uma “hipersensibilização do criador, do performer, (a qual) permite que estes
percecionem subtis tremores tectónicos, antecipem ventos de mudança, sintam as mais
suaves alterações nos ares anunciando uma futura tempestade no campo do social” (p.15).
Ora, neste estudo não irei focar as projeções socioculturais deste fenómeno, nem tanto as
suas “a intensificação enquanto ferramenta dramaturgia” (p.15); mas, partindo deste
fenómeno de intensificação, apresento um foco investigativo anterior à intervenção social
de que fala Lepecki. Ou seja, desenvolvo um estudo sobre o modo como esta intensificação
vai gerar uma outra experiência percetiva de corpo, de consciência e de natureza de
conhecimento. Assim sendo abordo a intensidade sensorial partindo diretamente do seu
fenómeno experiencial, associada com aquilo que Vera Mantero e José Gil apresentam
como um corpo que se prolonga através dos seus sentidos, uma consciência de corpo que
vivencia os seus delírio e pulsões (Mantero e Gil, 1998). Este é um fenómeno já manifesto
no início do seculo XX por bailarinas de referências. Por exemplo Martha Graham (1992)
expõe: “(…) that tension, that intensification of a body in its stillness and its movement, I
feel reflected in our studio (…) For all of us, but particularly for a dancer with his
intensification of life and his body, there is a blood memory that can speak to us” (p. 8, 9).
Também - tal como esclarece Tércio (2005) - Isadora Ducan declarava que a bailarina
sente mais intensamente o seu corpo, as pulsões originárias de vida. De acordo com José
Gil (2001) (ao refletir com base na observação das aulas de Eva Karczag na European
Dance Development Centre) entra-se num “plano de intensidades e de intensificação de
trocas” (p.175), onde o bailarino desenvolve consciência das micro-perceções: “Deixar-se
invadir, impregnar pelo corpo significa antes do mais entrar na zona das pequenas
perceções (..) A consciência do corpo tornou-se antes um universo de pequenas
perceções” (p.161, 163). Esta é agora uma consciência porosa que se abre para o fluxo
dos afetos do corpo, porque “ver do interior é antes de mais projetar todo um sentir do
corpo no espaço, no espaço interior: é abrir este último, segundo as forças e os afetos que
transportam o movimento” (p.166). Esta intensificação leva o bailarino a desenvolver uma
consciência de si não como um corpo em movimento, mas como sendo a própria natureza
de movimento. Ao intensificar o sentido sensoriomotor o bailarino torna-se movimento e
entra no movimento do movimento.
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6.2.2 A TRANSUBSTANCIAÇÃO

Fig. 3 Transubstanciação no Movimento. Fotomontagem Performance Skinless, (Arnhem, 2005) de Cecília de Lima

Este fenómeno em que o bailarino incorpora o próprio movimento encontra um paralelo
na ideia de transubstanciação de Merleau-Ponty (2006), a qual afirma que o ato artístico
do pintor acontece através de uma incorporação das cores, formas, luzes etc. O corpo do
artista transubstancia-se com o mundo através dos média da sua arte. “É emprestando o
seu corpo ao mundo que o pintor transmuta o mundo em pintura. Para compreender estas
transmutações, é necessário reencontrar o corpo operante e actual, aquele que não é um
pedaço de espaço, um feixe de funções, que é um entrançado de visão e movimento”
(p.19). Ponty refere frequentemente o movimento como modo de transmutação que
possibilita o fenómeno de transubstanciação do pintor. A transubstanciação acontece
através da capacidade de movimento do corpo, através do corpo em ação. Ora, do mesmo
modo que o pintor se transubstancia nas qualidades sensoriais da sua pintura, também o
ato artístico do bailarino acontece não quando ele se move, mas quando ele se torna no
próprio movimento. O bailarino transubstancia-se no próprio movimento, ou seja, incorpora
o movimento intrínseco ao movimento do corpo no espaço. E seguindo, a alusão de Ponty,
o bailarino irá então transubstanciar-se na própria capacidade de se transubstanciar.
Muitos bailarinos reconhecem esta experiência como os momentos em que a dança
acontece realmente – os momentos de dança. Por exemplo Mary Wigman (1966) descreve
a experiência criativa como uma transformação no movimento das forças invisíveis que lhe
dão vida. Nesses momentos o bailarino imerge a sua consciência no espaço físico da
sensação de movimento, e a consciência torna-se completamente fundida com a própria
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experiência de movimento. José Gil (2001) revela este fenómeno como uma camada
sensorial mais profunda em que as impressões dos micro-movimentos se tornam vividas e
a consciência do movimento entra num nível de perceção micro. O bailarino não
experiencia um corpo formal, mas, como Erin Manning (2009 b) defende, experiencia o
corpo como uma condição de movimento, pelo que o corpo nunca apenas é, mas em vez
disso, vive num processo de constante devir. Este incorporar intensificado de micromovimentos, conduz a um sentido de consciência de si desprendido de uma identidade
definida e percecionado como uma condição de movimento.
É interessante observar desde já que este fenómeno de transubstanciação é algo não
só do domínio artístico, mas presente também em rituais de cariz espiritual. A própria
cerimónia da hóstia que se ingere como corpo de cristo alude a um fenómeno de
incorporação como ato espiritual. Contudo nesta investigação irei debruçar-me
fundamentalmente sobre o fenómeno de transubstanciação enquanto intensificação
percetiva na dança.
Ora, este fenómeno levanta duas questões principais que penso ser crucial aprofundar:
1) Como é que o bailarino perceciona tal condição de movimento, e qual é a sua natureza?
2) Como é que a perceção intensificada de movimento se relaciona com o sentido de
consciência de si?

6.3

O movimento dentro do movimento: aprofundar a

consciência através de quatro níveis de movimento somático
De modo a abordar esta primeira questão, - como é que o bailarino perceciona tal
condição de movimento, e qual é a sua natureza? – considero quatro fases relativas à
perceção do corpo como uma condição de movimento no bailarino.

6.3.1 OS MICRO-MOVIMENTOS REVELANDO A CONDIÇÃO DE MOVIMENTO HOMEOSTÁTICO
DO ORGANISMO VIVO

De modo bastante evidente podemos observar que a consciência propriocetiva
intensificada do bailarino reflete uma consciência intensificada do sistema funcional do
corpo, tais como: o sistema respiratório em todo o corpo e na fronteira porosa da pele, o
movimento do fluir do sangue, o bater do coração, a atividade constante da fáscia, etc.
Estes são micro-movimentos do corpo intrínsecos a um equilíbrio homeostático. A
homeostasia é descrita por A. Damásio (2000) como as ações de constante regulação
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própria requeridas pelo organismo como um todo para manter uma sobrevivência dinâmica
e um equilíbrio funcional. Tal equilíbrio homeostático requer uma atividade constante de
micro-movimentos, expressa por Damásio de modo interessante:
“If you were to look closely inside the boundary, life consists of one big change after
another, an agitated sea with one high swelling wave following another. But if you look
from a distance, the changes smooth out, like when a choppy ocean becomes a glassy
surface seen from a plane high in the sky” (Damásio 2000:137).

No caso do bailarino, ele não está apenas a observar de perto como Damásio descreve,
mas está a experienciar intimamente. Deste modo, ele experiencia movimento não apenas
como uma deslocação no espaço, mas como uma experiência amplificada do movimento
homeostático do corpo, uma condição primordial da funcionalidade do corpo vivo. O sentido
amplificado da natureza microscópica vibratória do corpo corresponde, tal como Lepecki
(2000) expressa, à perceção de um pulso constante. Esse pulsar é inerente ao processo
de nossa funcionalidade homeostática.
Um paradigma bastante conhecido de tais movimentos homeostáticos é a SMALL DANCE
de Steve Paxton, em que a simples proposta de viajar a consciência pelos pequenos
movimentos de ajuste que ocorrem no ato elementar de estar de pé, espelha exatamente
esse sistema básico de

intrínseco ao corpo.

6.3.2 MOVIMENTO HOMEOSTÁTICO REFLETINDO UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO
Á medida que o bailarino imerge profundamente na experiência vibratória da natureza
do corpo, começa a ter uma perceção de corpo como uma nuvem de energia; um estado
energético que existe como uma passagem continua pelo potencial de forma – um estado
de trans-forma. Ou seja, o bailarino perceciona outro nível de manifestação de movimento
inerente à dinâmica homeostática do corpo – o movimento de transformação. Movimento
este que reflete o processo de contínua renovação do corpo vivo. Tal perceção sensorial
de movimento como um processo de transformação inerente á condição viva do corpo tem
sido expressa por vários artistas da dança, incluindo Mercê Cunningham, que declarou que
o bailarino perceciona “dance as a constant transformation of life itself” (1985:84). No ato
de dançar, o bailarino joga com a vertigem do momentum de devir e perceciona a
existência como um estado de movimento de transformação. José Gil (2001) leva esta
noção mais longe notando que, uma vez que o bailarino incorpora um processo de
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transformação, ele torna-se esse processo de devir e deste modo entra num “duplo estado
de devir”. Deste modo a perceção de si não é incorporada por um corpo formal, mas sim
por um processo contínuo de transformação – não uma transformação em algo, mas um
sentido de existir como uma corrente transformativa. Todavia, apesar de que na perceção
do bailarino, o corpo é sentido como uma nuvem de energia que se transverte através de
formas sempre por alcançar, esta não é uma energia neutra. Esta é uma energia que pulsa
na sua necessidade de ser anima de se autorregenerar, inexoravelmente esculpida por
uma história constante de tudo aquilo que afeta esta condição cíclica de incorporar e
desincorporar, e a que ele também tem poder de afetar.

6.3.3 AFETO COMO FORÇA DE TRANSFORMAÇÃO
Como vimos, através da prática de intensidade percetiva o bailarino perceciona o corpo
como um estado de vibração constante, um pulsar de micro-movimentos vitais. Esses
micro-movimentos são intrínsecos ao seu processo de equilíbrio homeostático. Processo
este que trabalha a procura de equilíbrio sobre uma necessidade intrínseca ao processo
vivo do corpo – a urgência da sua constante renovação - pois o seu processo de
manutenção de vida é um processo de constante transformação. Ao relacionar esta
perceção de um corpo que vibra numa contínua transformação com o processo biológico
de equilíbrio homeostático, torna-se então evidente que este fenómeno não é algo de
místico ou transcendental; pelo contrário, é simplesmente uma intensificação percetiva do
corpo no seu processo mais básico de constante renovação.
É claro que o bailarino não tem uma visão do tipo científica em que visualizaria e
identificaria os detalhes deste complexo processo; o que ele perceciona é um corpo não
como algo contido sob a superfície da pele, mas como uma constante nuvem de micromovimentos de vibrações interativas entre o meio interno e externo. Ora, surge aqui um
outro âmbito de movimento (implicado no corpo como processo de transformação): o
movimento de trocas interativas entre aquilo que é considerado um ambiente interno e
ambiente externo. Esta troca transformadora contínua entre o que é temporariamente
interior e exterior reflete outro nível de movimento – o movimento de afeto. Afeto é
experienciado pelo bailarino a um nível energético básico: uma troca energética que
alimenta o processo transformação como processo vital do corpo. Esta necessidade de
afeto revela-se como impulso vital, uma força intrínseca ao corpo vivo de absorver e expelir,
de incorporar o meio ambiente e desincorporar-se no meio ambiente, ou ser incorporado
por ele. A força de afeto abre o corpo ao mundo.
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Esta experiência de afeto do bailarino reflete a índole de afeto tal como Brian Massumi
a descreve (2002): uma experiência pré-pessoal de intensidade intrínseca à necessidade
de afetar e ser afetado. Massumi realça que o corpo é continuamente influenciado por
milhares de estímulos, reagindo por um processo a que designa como infolding

42

, e

percecionando este processo como intensidade. Afeto revela-se então como uma
experiência de intensidade pré-pessoal, que precede a vontade e a consciência,
manifestada como um potencial sem forma e sem estrutura, inerente ao corpo enquanto
processo de transição.
Esta perceção do corpo em que a sua condição de vida é a sua própria necessidade de
afeto, é uma sensação familiar na dança. A título de exemplo, o coreógrafo Rui Horta
(2006) refere esta necessidade de incorporação como uma necessidade artística: “A
necessidade do outro. A necessidade que tenho a cada instante de, cruzar a pele do outro,
entrar. Esta fusão que significa para mim o amor, significa estar vivo”. Esta necessidade
de fusão que Rui Horta expõe reflete uma interação orgânica intrínseca à natureza
permeável do corpo. Para mais a expressão de trespassar os limites do corpo como um
ato de afeto associado ao sentido de estar vivo, não é uma mera metáfora linguística, mas
traduz a própria natureza de afeto, como uma necessidade de incorporação e
desincorporação intrínseca ao processo de sobrevivência.
José Gil associa a noção de afetividade a uma força de abrir o corpo - “abrir o corpo é
afetividade e a afetividade dá uma força extraordinária. Uma força física e uma força de
influência. Uma força de Influência e uma força de espírito” (Mantero e Gil, 1998:33).
Liberta-se um espaço interior, abre-se “a «zona», espaço transcendental” (Gil, 2001:174),
pois são espaços de forças que trespassam o próprio corpo físico convencional, abrem-se
canais através dos quais a energia e as trocas energéticas fluem mais facilmente. Neste
abrir, o corpo intensifica a sua necessidade de ser atravessado pelo mundo, intensifica as
suas pulsões de vida.
Nos momentos de dança, a necessidade de um fluir energético de afetos torna-se
amplificado. O corpo é sentido como um espaço poroso que continuamente se desdobra e
se recria através de um processo de incorporação e desincorporação entre o seu interior e

42 Massumi usa o termo “infolding” para referir um corpo que no seu processo de devir absorve e desdobra sobre si
próprio todos os estímulos/ informação que o envolve. E.g.: ' The body doesn't just absorb pulses and discrete stimulations;
it infolds contexts, it infolds volitions and cognitions that are nothing if not situated' (Massumi (2012), p.30).
165

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

exterior. Afeto é fisicamente experienciado como um processo de sobrevivência que surge
de uma necessidade de afetar e ser afetado num feedback interativo entre um meio interno
e externo. Gera-se um sentido de intensidade: intensifica-se o movimento e sensação de
penetração na matéria do corpo donde surge uma força de vida. Força essa que se por
sua vez se realimenta dessa intensidade. Assim, a perceção do corpo trespassa o seu
limite material para intensificar o seu poder de vida como um processo de afeto – uma
necessidade intrínseca e intuitiva de absorver - incorporar o mundo e expelir desincorporar-se no mundo e ser incorporado por ele. A consciência de corpo torna-se na
consciência desse estado fronteiriço em constante movimento. Este é o que chamo como
um terceiro nível de movimento experienciado pelo bailarino: o movimento impulsionado
pela força do afeto. Esta força de afeto produz um movimento cíclico com duas orientações
opostas:
-

um vetor de energia de fora para dentro: uma necessidade de absorver, incorporar
de integrar;

-

um vetor de energia de dentro para fora: uma necessidade de expelir,
desincorporar, desintegrar.

Este ciclo de movimento conduz a essência transformativa de um corpo animado,
alimenta uma contínua renovação corporal. Ou seja, como veremos mais adiante, o
movimento de afeto sustenta o ato de auto-re-criação, ou autopoiesis.

6.3.4 AFETO E INDIVIDUAÇÃO: O DUPLO PARADOXO DO CORPO COMO ESTADO DE
MOVIMENTO

José Gil (2001) descreve a noção de corpo paradoxal dizendo:
Consideramos aqui o corpo já não como um «fenómeno» um percebido concreto
visível evoluindo no espaço cartesiano objetivo, mas como um corpo metafenómeno,
visível e virtual ao mesmo tempo, feixe de forças e transformador de espaço e de
tempo, emissor de signos e transsemiótico, comportando um interior ao mesmo tempo
orgânico e pronto a dissolver-se ao subir à superfície (…) um corpo que se abre e se
fecha, que se conecta sem cessar com outros corpos e outros elementos, um corpo
que pode ser desertado, esvaziado, roubado da sua alma e pode ser atravessado
pelos fluxos mais exuberantes da vida. Um corpo humano porque pode devir animal,
devir mineral, vegetal, devir atmosfera, buraco, oceano, devir puro movimento. Em
suma, um corpo paradoxal. (José Gil, 2001: 68, 69).
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A partir desta referência ao corpo paradoxal de que fala José Gil, desejo distinguir aqui
uma visão específica sobre esse sentido de corpo paradoxal, o qual revejo não meramente
como um simples paradoxo, mas como um twist de forças duplamente paradoxais. Ou seja,
o corpo experienciado como movimento não se revela meramente enquanto sentido de
forças em oposição, mas como uma capacidade de inverter sentidos. Vejamos:
Ora, se por um lado a força de afeto do corpo demonstra uma necessidade de abrir
canais para interação, e se a necessidade de interação (quer a nível físico-químico, como
a respiração ou alimentação, social ou emocional) é reconhecida pela ciência como uma
necessidade básica de sobrevivência, por outro lado, “life and the life urge exist inside a
boundary, the selectively permeable wall that separates the internal environment from the
external environment” (Damásio 2000:137). Então a natureza de um sistema vivo como um
espaço poroso de afeto não pode ser completamente aberta, pois iria colapsar como uma
unidade e desintegrar-se; mas também não pode ser um sistema fechado, pois iria
paralisar no tempo e perder a sua qualidade viva. O sistema vivo precisa de se
comprometer num esforço contínuo de regular o movimento de abrir e fechar as suas
fronteiras porosas. Isto significa que a força de afeto envolve intrinsecamente uma força
de tensão oposta – uma força de restrição, uma necessidade de preservar a divisão, de
fechar o próprio – uma força de individuação. Ora, como aprofunda Simondon “to think
individuation it is necessarily being not as substance, matter or form, but as a tensile
oversaturated system beyond the level of unity”i (Manning, 2013: 3). Individuação e afeto
revelam-se então como processos de intensidade num jogo de equilíbrios. Elas
relacionam-se através de um ciclo de movimento impulsionado por dois sets
complementares de necessidades paradoxais: uma necessidade de converter o dentro em
fora e o fora em dentro, com a necessidade de se empenhar num equilíbrio dinâmico entre
abrir ou expandir e fechar ou contrair.
Deste modo, afeto e Individuação são duas forças opostas e complementares que
manifestam um jogo dinâmico de equilíbrio. Elas relacionam-se através de um ciclo de
movimento impulsionado por dois sets complementares de necessidades paradoxais, os
quais visualizo como uma “Fita de Moebius”: uma necessidade de virar o dentro para fora
e o fora para dentro integrado com a necessidade de trabalhar um equilíbrio dinâmico entre
abrir e fechar ou contrair e expandir. Portanto, a necessidade de afeto - enquanto
movimento de se abrir para o mundo - sendo em si um movimento de relação de oposição
de forças (absorver e expelir) - integra também a sua força resistente – a necessidade de
individuação. Como tal, na perceção intensificada do bailarino o corpo revela-se como um
processo de movimento duplamente paradoxal.
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Fig. 4 Fita de Moebius. Imagem alterada retirada da internet

O movimento duplamente paradoxal nos processos de sobrevivência
Apesar de que nestas considerações a ideia de um sentido duplamente paradoxal do
movimento intrínseco ao corpo possa parecer algo meramente conceptual, abstrato ou
místico, este sentido pode ser observado como uma dinâmica básica presente em
processos de sobrevivência, como por exemplo a respiração e alimentação.

Fig. 5 O sentido paradoxal do movimento da respiração. Imagem
alterada retirada da internet

Também no processo respiratório e digestivo se observa a necessidade de coordenar
uma dinâmica tensional de forças entre os movimentos de abrir e fechar ou entre contrair
e relaxar (individuação e afeto). Forças estas que, por sua vez, integram um outro sentido
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paradoxal: uma vontade de ingerir, inspirar, absorver - um vetor de movimento de fora para
dentro - que se reverte no seu oposto: uma necessidade de expirar, desintegrar, expelir um vetor de movimento de dentro para fora. É então através deste paradoxo duplo do corpo
enquanto processo de movimento que se verifica uma capacidade de inversão em que o
exterior se inverte no interior e vice-versa, pois manifestamente, inspiramos ou ingerimos
moléculas ou nutrientes do exterior que transformamos e incorporamos, e que depois
expelimos, desincorporamos em diferentes formas e constituições. É através deste
processo de recriação/ transformação que se gera a energia que sustenta a substância de
um corpo que se vai recriando.
“Breathing is internal movement. It underlies movement of the body through external
space. Movement, in turn, alters our breathing process” (Cohen 1994:6). A perceção da
respiração como um movimento de afeto é já insinuada por algumas técnicas somáticas,
como BMC (Body-Mind Centering), as quais praticam uma relação intima entre respiração
e movimento, abordando o movimento da respiração a um nível celular como o movimento
basilar do processo de sobrevivência. Assim, a respiração considerada como um processo
de recriação de energia a partir de um contínuo ciclo interativo, ou de uma interação de reciclagem (gerar novos ciclos) entre um ambiente interno e externo, é claramente um
processo básico de fluir de energia e afetos. Torna-se assim notório que esta visão de
corpo enquanto manifestação de ciclos recursivos de movimento duplamente paradoxais que se abre, fecha, expande, contrai e perverte espaço interior e exterior – não é uma visão
meramente poética, ou uma imagem metafórica, pelo contrário ela é uma perceção ao nível
mais elementar, bastante despida de análise, interpretação ou representação.
É claro que sob um olhar científico este é um processo muito mais intricado, o corpo
excreta os seus resíduos e passa por um processo complexo de interação entre os vários
órgãos para alcançar a renovação energética etc. Contudo é essencial compreender que
estamos aqui sob um modo de perceção intensiva, um modo de micro-perceção em que,
como Deleuze (1987) descreve, não se distinguem órgãos, apenas um estado vibratório
da matéria corpo onde se percecionam fluxos e intensidades. Este corpo de intensidade é
um corpo que “se esvazia e perde os seus órgãos; enfim, isto significaria que não há
articulação, mas circulação fluente de intensidades sobre uma matéria dada, deslizar de
fluxos de energia uns sobre os outros” pois, a este nível de profundidade de movimento, o
corpo “deixa agora correr os afectos libertados; e qualquer outra matéria que atraia a si –
pensamento, emoção, madeira, mineral, ser sobrenatural, antepassado (…) - tende a fluir
nele “ (Gil, 2001: 77 e 76). Podemos assim falar de “constituir um outro corpo onde as
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intensidades possam ser levadas ao mais alto grau, tal é a tarefa do artista e, em particular,
do bailarino” (Gil, 2001: 73).
Coligindo: movimento extensivo e intensivo
Este movimento de transformação duplamente paradoxal de que aqui falo é um
movimento intensivo, porém este não está deligado do movimento extensivo do bailarino.
Todo o movimento é em si uma trans-ferência que manifesta forças opostas intrincas à
própria natureza de mover.
No movimento em extensão manifesta-se um sentido e uma direção que se atualiza
através de uma dinâmica de contra-força, de contra-sentidos. O sentido que ele manifesta
resulta de um jogo de tensão entre todas as forças de sentidos que nele estão latentes 43.
Esta complementaridade de forças opostas vem-se revelando como princípio essencial das
técnicas de dança contemporânea, implicando por exemplo que um movimento do corpo
em que a força é dirigida para a frente é contrabalançado através de uma compensação
na direção oposta, ou que para poder saltar implica exercer uma força oposta em direção
ao solo, que uma extensão implica uma contração etc. A prática física desta noção vem
destacar que o movimento é gerado pelo potencial de um jogo de tensão entre forças
opostas, e surge num momento de desequilíbrio entre estas forças. Portanto, a índole
paradoxal inerente à natureza de movimento está latente no campo de tensão gerado por
forças, desejos e necessidades contraditórias. Contudo esta tensão de forças em oposição
do movimento em extensão manifesta simplesmente sentidos em oposição linear.
A segunda dimensão de movimento - o movimento intensivo – manifesta-se ao
contemplar o movimento transformativo que aqui temos estudado. Como vimos, em
qualquer ser vivo o movimento em extensão resulta do seu movimento vital - o seu
movimento de transformação que constrói sentido através do movimento dentro do
movimento. O movimento dançado alude a esta força de intensidade de vida e, ao
experienciar esta intensidade, o bailarino perceciona uma coerência ou sentido vital de
índole duplamente paradoxal. Este paradoxo não é uma oposição linear; o sentido que aqui

43

Esta noção está aliás explícita na conhecida 3ª Lei de Newton sobre o Princípio de ação e Reação que diz que - A toda

ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são
sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.
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se desenvolve não é um sentido linear, mas sim um sentido circular dobrado sobre si
próprio que se inverte neste ponto de dobragem, entrando num ciclo recursivo de
transmutações. Será este duplo paradoxo que permite um contínuo inverter que transforma
interior e exterior.
Deste modo, o bailarino perceciona o movimento dentro do movimento e experiencia
corpo enquanto um estado de movimento vibratório vital. Ao experienciar intensamente
este movimento vital, o corpo é percebido como uma manifestação de energia e de forças
donde surge um processo de vida. Estamos perante um modo de perceção incorporada do
próprio corpo. Esta é uma outra camada de profundidade percetiva em que corpo deixa de
ser percebido como matéria diferenciada e é experienciado como qualidades, tensões e
movimentos de intensidades.
A manifestação corpo revela-se simplesmente como uma manifestação de micromovimentos em contínuos ciclos recursivos de um processo corpo-mundo. Então, o que
manifesta um corpo vivo não é o seu interior ou exterior, pois o corpo vivo, ao ser um
processo de transformação, manifesta a sua força vital enquanto movimento de inversão e
dissolução: inverter o dentro e o fora e subverter a contração na expansão. Ou seja, na
perceção intensificada dos momentos de dança o corpo ganha sentido como um processo
cíclico recursivo que integra um sentido intrínseco à sua capacidade de inversão. Assim, a
natureza viva do corpo é então percecionada pelo bailarino não num sentido unitário, mas
como um poder processual de movimento recursivo entre forças paradoxais. A condição
de sobrevivência humana revela-se como uma condição intrinsecamente paradoxal: ao
mesmo tempo que a vida existe dentro de uma fronteira, “the transmission of affect means
that we are not self-contained in terms of our energies. There is no secure distinction
between the “individual” and the environment” (Brennan 2004: 6). Também Guattari (1996)
refere esta natureza simultaneamente corporal e insubstancial como uma natureza
paradoxal que resulta do efeito em que o limiar se reverte na sua polaridade:
As the colour of the human soul as well as the colour of human becomings and of
cosmic magics, affect remains hazy, atmospheric, and nevertheless perfectly
apprehensible to the extent that it is characterized by the existence of the threshold
effects and reversals in polarity. (Guattari, 1996: 158).
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Fig. 6 Carta Cheia de Esperança (poema 16). Ana Hatherly, in A
reinvenção da Leitura, 1975, p.45

Score 6 b: Respiração e reflexos na leitura

Observar a obra de Ana Hatherly acima
No fim da leitura desta secção (6.3) rever a obra, e refletir a leitura
sobre o movimento de fundo da obra

Score 10
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6.4

Como a perceção intensificada de movimento se relaciona

com o sentido de consciência de si
Vimos acima como, através de uma consciência propriocetiva intensificada, o bailarino
perceciona o movimento como um modus operandi de sobrevivência e a natureza de
movimento como uma dinâmica paradoxal intrínseca ao carácter transformativo do
processo de vida do corpo. Contudo uma segunda pergunta permanece em aberto: como
é que esta perceção experiencial do corpo como uma condição de movimento se transporta
para o sentido de consciência de si?
Para este propósito irei basear as minhas considerações no trabalho do neurocientista
António Damásio (2010). Damásio aborda o fenómeno da consciência como um processo
incorporado que funciona como um mapear recursivo de informação sensorial recebida
através de todo o sistema percetivo. Ele descreve três camadas do processo de
consciência, relacionados com mapas neurológicos de perceção: (1) A base estrutural da
consciência consiste na parte do cérebro que representa o organismo funcional, ao qual
ele chama de “proto-eu”. O “proto-eu” resulta principalmente de mapas interoceptivos,
contendo informação relativa ao meio interno, (como a temperatura, a fome, a bater do
coração, a dor etc.) gerando aquilo que chama de “sentimentos primordiais”. Este nível
percetivo é o aspeto mais estável da estrutura física do organismo, variando apenas de
acordo com a condição homeostática. (2) A segunda camada é designada como “eu
nuclear”, a qual é baseado na relação entre o organismo, representado pelo “proto-eu” e
qualquer outra parte do corpo que mapeia um objeto. Para mapear um objeto o cérebro
necessita de adaptar o corpo, e por isso, o “eu nuclear” é gerado pelos pulsos que ocorrem
quando o “proto-eu” é modificado por uma interação entre o organismo e o objeto. Com
cada pulso do “eu nuclear”, gera-se uma nova cadeia de eventos originado pela capacidade
de interação, em que os sentimentos primordiais são transformados no sentimento de
conhecimento do objeto. Esse mapear do objeto acontece essencialmente através de dois
outros mapas do sistema percetivo: os “mapas das portadas sensoriais orientadas para o
exterior” - relativas aos cinco sentidos tradicionais; e os “mapas gerais do organismo” –
que referem o sistema de músculo-esquelético e o seu movimento. (3) Finalmente Damásio
distingue o “eu autobiográfico”. Este está relacionado com a ocorrência de objetos múltiplos
já registados como experiências prévias ou com experiências antecipadas do futuro em
interação com o “proto-eu” e produzindo uma série de impulsos com o “eu nuclear”.
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A abordagem de Damásio sugere que a consciência de si é uma capacidade processual
de re-conhecimento que ocorre continuamente, resultante de uma atividade mapeadora, a
qual integra a nossa perceção do meio interno e externo ao organismo. Ou seja, torna-se
desde logo claro que a capacidade percetiva derivada dos sentidos sensoriomotores
(interocetivos, propriocetivos e exterocetivos) é o fenómeno a partir do qual se processa a
consciência enquanto capacidade de reconhecimento ou mapeamento.
Ora, nesta atividade os “mapas gerais do organismo” - os mapas relativos ao sistema
propriocetivo -

têm um papel central, uma vez que coordenam ambos os mapas

interocetivos e exterocetivos. Assim, pode-se claramente imaginar que a capacidade de
intensificação propriocetiva do bailarino se torna um instrumento coordenador central da
consciência de si: fazendo o zooming-in das micro-perceções, o bailarino acede a uma
consciência interocetiva vívida relativa ao modo funcional básico do organismo; enquanto
que fazendo zooming-out ele incorpora profundamente as perceções exteriores. Com base
nestas considerações, quando o bailarino perceciona a atividade de micro-movimentos
constantes intrínsecos ao processo homeostático do corpo, o seu sentir do organismo
funcional (chamado de sentimento primordial por Damásio) torna-se um sentir de uma
dinâmica de movimento. Deste modo, o “proto-eu” não é percecionado como uma base
estável da consciência, mas como uma base em constante movimento resultante do
processo homeostático. Os pulsos do “eu nuclear” interagem não com uma estrutura física
estável, mas com uma condição dinâmica de afetos. Será então deste modo que, através
da dança, a consciência de si reflete a perceção da condição de movimento do corpo – a
sua urgência e capacidade de movimento enquanto processo homeostático. Como M.
Sheets-Johnstone expressa: “in dance consciousness exists its body in movement as a
form-in-the-making, which is a sheer form” (1979:47). Como esta condição de movimento
está profundamente entranhada no nosso processo funcional básico, tem tendência a ser
impercetível ou inconsciente, coberta por todos os outros níveis de abstração e
conceptualização. O trabalho da dança traz esta condição à consciência, “revealing a level
of physical functioning that is ordinarily unconscious” (Lepkoff 2011). Ou, como Steve
Paxton defende (2008): “it is all to bring movement to consciousness”.
Para mais, a teoria de Damásio enfatiza a questão de que noções como experiência,
consciência e perceção não são conceitos abstratos, mas são práticas de incorporação
ativas, que resultam de uma interação recursiva com o meio ambiente. Deste modo é a
própria neurociência que indica que o estudo da nossa natureza cognitiva não pode ser
abordado somente sob a perspetiva de um entendimento formal, estático. Este estudo
necessita de uma tecnologia vívida e relacional, uma tecnologia que se desenvolve
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diretamente através da perceção experiencial em vez de a analisar apenas sob uma
perspetiva conceptual abstrata. Esta convicção é ecoada pela proposta de Alva Noé (2009)
de desafiar a tendência da neurociência. Noé defende que em vez de restringir o estudo
da consciência como um evento formal do cérebro, é imprescindível amplificar este estudo
sobre a consciência enquanto um “processes of living in and with and in response to the
world around us” (p.7). Como vimos acima, a tecnologia adquirida pela prática da dança,
ao produzir um conhecimento experiencial especializado, pode contribui para tal requisito.
Resumindo: a expertise gerada pela prática da dança perceciona a natureza do corpo
vivo como um estado de movimento transformativo, ativado por uma dupla dinâmica
paradoxal entre afeto e individuação. Esta perceção conduz a uma consciência de si como
um estado de movimento que se revela intrinsecamente de natureza paradoxal.
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CAPÍTULO 7:
PENETRAR NA ÍNDOLE DO PENSAMENTO: UM
SISTEMA LÓGICO EM QUE SE GERA SENTIDO COMO
UMA CONDIÇÃO DE MOVIMENTO

7.1

Aprofundar a noção de consciência

7.1.1 A CONSCIÊNCIA COMO PROCESSO DE AFETOS CONSTRUÍDA POR DIFERENCIAÇÃO
Vimos atrás como os estudos em neurociência de Damásio abordam o fenómeno de
consciência sob a perspetiva funcional do organismo relacionando o processo neuronal
com a perceção sensoriomotora e com a experiência. É precisamente por estabelecer uma
relação íntima do funcionamento orgânico com a experiência e com o meio envolvente que
estes estudos não se tornam isolados no âmbito científico donde provêm, podendo ser
facilmente transpostos para todo um leque de estudos sociais e humanos.
Antes de mais será importante tornar claro que o olhar sobre o fenómeno de consciência
que aqui exponho, tal como as referências científicas por onde me guio, consideram o
fenómeno da consciência não meramente ao seu nível de representação ciente. Ou seja,
“a theory of consciousness should account for the simpler, foundation kind of phenomenon
which occurs close to the unconsciousness representation of the organism for whose sake
the entire show is put together and which can support the later developments of identity and
person” (Damásio,2000: 18).
Damásio considera a consciência não apenas uma condição de base para a construção
de conhecimento (pois tal como Husserl também ele descreve que o conhecimento de
qualquer objeto se dá em consciência), mas também a própria consciência “consist of
construction knowledge about two facts: that the organism is involved in relating to some
object, and that the object in the relation causes a change in the organism” (Damásio, 2000:
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20). Esta fundamentação que Damásio faz da base construtiva da consciência como
conhecimento pré-consciente associado a uma capacidade de relacionar e de causar
mudança, é algo crucial ao entender investigativo que aqui proponho. Ao apontar a
consciência como um construir de bases de conhecimento primário alicerçado numa
capacidade de relacionamento associada a uma mudança no organismo, Damásio vem
então relacionar a consciência com o sentido de afeto (que referi atrás). Como ele explica
(2000), a própria perceção sensorial ocorre através de uma mudança no organismo gerada
pelos órgãos sensores. O organismo consegue ver o azul ou o calor da luz do sol porque
o ato de ver este azul ou de sentir o calor desta luz produz uma mudança na dinâmica do
seu sistema, como tal o ato de “ver” poderá ser encarado como uma capacidade de afetar
o organismo. Para além da mudança em si que gera a perceção azul, esta mudança produz
uma diferenciação, será então a perceção de diferenciação que gera a perceção de afeto.
Esta diferenciação dá-se (como vimos antes) no espaço de elasticidade homeostática do
funcionamento do organismo, pois é neste espaço de flexibilidade funcional que ele ganha
capacidade de sofrer mudanças. Como vimos atrás a core consciousness ou consciência
nuclear ocorre quando o meio interno é modificado por uma interação entre o organismo e
o objeto. Será então na diferenciação manifestada pela mudança, - i.e., na perceção da
afetação sofrida pelo organismo - que é gerada consciência. Deste modo, poder-se-á
ponderar que a consciência surge associada à perceção dinâmica de afetos, a consciência
de si será inevitavelmente uma consciência de afetos sofridos.
Como conhecimento intrínseco à construção da consciência Damásio aponta não só à
mudança gerada no organismo, mas também a relação entre organismo e objeto. Todavia,
se o objeto percebido é a mudança que ele gera no organismo, então a relação entre o
organismo e o objeto será a relação entre a mudança provocada e a perceção dessa
mudança no organismo. Portanto, a relação primária mencionada por Damásio adquire
sentido pela capacidade que o organismo tem de sofrer mudança perante o objeto. Deste
modo, é a mudança sofrida que dá teor ao encontro sensorial com o objeto, pelo que será
então a associação entre a mudança em si com a perceção de afeto intrínseca a essa
mudança, que proporciona a construção basilar de conhecimento de relação.
“Não existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece”
defende Merleau-Ponty (1999:6). Ao considerar a consciência como um contínuo construir
de relação primária com o meio, associado a um constante sentido de afeto, estamos então
a ir de encontro ao pensamento deste filósofo que já reconhecia a consciência “como
projecto do mundo, destinada a um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção
ao qual ela não cessa de se dirigir” (p. 11). Merleau-Ponty já pensava a consciência como
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uma construção de uma “síntese de transição” (p.59), ou seja, um contínuo
“desdobramento de um a priori” (p.58) gerado pela constante perceção do mundo.

7.1.2 CONSCIÊNCIA ENQUANTO FENÓMENO EVOLUTIVO DE RECONHECIMENTO
De seguida irei apresentar a teoria do neurobiólogo Gerald M. Edelman, a qual apesar
de ter uma base similar à de Damásio, vem expor outros aspetos relevantes a este
trabalho.
Edelman (1992) apresenta uma teoria neurobiológica sobre a formação do processo de
consciência baseada na sua teoria da seleção dos grupos neuronais (TSGN), na qual
demonstra que o cérebro funciona como um sistema seletivo somático, ou seja, um sistema
de reconhecimento que evolui seguindo padrões análogos ao processo da adaptação
evolutiva das espécies (desenvolvido por Darwin). Edelman parte do exemplo (já
largamente comprovado e reconhecido no meio científico) do sistema imunitário como
sistema seletivo somático de reconhecimento. Este é um sistema em que, tal como no
processo de evolução das espécies, não existe uma instrução pré-definida que faz o
reconhecimento de elementos de um domínio externo, mas este reconhecimento é feito
por meio da diversidade de unidades adaptativas, em que aquelas que apresentam
características que melhor se adaptam às circunstâncias ambientais são aquelas que
tendem a sobreviver e, como tal, vão gerando uma linha evolutiva. Este sistema responde
à novidade (que surge de outro domínio) criando “uma população diversificada de
moléculas de anticorpo e depois seleciona ex post factuo aquelas que servem ou se
adaptam” (p.118). Ou seja, o reconhecimento não é um processo de informação prédeterminado, mas é feito através de um processo natural de adaptação e seleção ex post
facto. Através da TSGN, Edelman apresenta a ciência do cérebro como uma ciência do
reconhecimento partindo da noção de que “a ciência do cérebro e o estudo do
comportamento têm a ver com a correlação adaptativa dos animais ao respectivo meio”
(p.123) e partindo ainda da evidência sobre a diversidade individual anatómica ao nível das
mais finas ramificações das redes neuronais. Esta teoria está na base do modo como
Edelman constrói uma abordagem científica sobre a natureza e funcionamento da
consciência.
De modo geral, Edelman define a consciência segundo as suas propriedades
Jamesianas (conforme William James as discutiu): “é pessoal (quem a possui são
indivíduos ou eus); sofre modificações, sendo no entanto contínua; lida com objetos
independentes de si própria e é seletiva no tempo, ou seja não esgota todos os aspetos
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dos objetos com os quais lida (…) e é intencional (referindo-se necessariamente a
mensagens internas ou provenientes do mundo exterior, alternadamente derivada das
coisas e dos acontecimentos)” (p.164 e 177). Edelman demonstra também como estas
propriedades estão associadas ao modo de funcionamento neurobiológico sobre o qual se
debruça.
Atendendo essencialmente a aspetos relativos à biologia, este cientista considera uma
distinção importante entre o que designa de consciência primária e consciência elaborada.
A consciência primária é mencionada como um processo donde deriva um estado
mental donde sobrevém um espelho da realidade meramente enquanto imagens mentais
no presente. Esta fase de consciência não é acompanha de um sentido do eu conceptual,
nem de sentido de passado e futuro. “Experimentamos a consciência primária como um
«quadro» ou uma «imagem mental» de acontecimentos sistematizados em curso” (p.175).
A consciência elaborada, pelo contrário, “envolve reconhecimento de um sujeito
pensante, dos seus próprios actos ou afectos” (p.164). Encarna um modelo onde emerge
uma “distinção entre o eu (no sentido social de «ipseidade») e outras entidades
classificadas como não-eu” (p.183), e é acompanhada pelo sentido de passado e futuro,
tal como do presente.
O modelo da consciência primária de Edelman é baseado naquilo que chama de Circuito
de Reentrância que liga a Memória de Valor-Categoria à Categorização Percetiva Atual.
Veremos agora, de modo geral, o que significa isso. O primeiro grande tipo de organização
do sistema nervoso, são segundo Edelman, os sistemas de controlo interno homeostáticos
- como por exemplo aqueles que regulam o ritmo respiratório e cardíaco, a sudação, as
funções digestivas, assim como os ciclos corporais relacionados com o sono e o sexo. A
este ele denomina como um sistema de valores, pois são estes os valores mais ou menos
estáveis que regulam o funcionamento do organismo, e ao qual todos os outros sistemas
se vão referenciar O segundo tipo de organização do sistema nevoso - o córtex cerebral é uma estrutura adaptada para receber uma série densa de inputs do mundo exterior
através de muitas modalidades sensitivas simultâneas (como a visão tato, paladar olfato
audição, proprioceção) este sistema recebe mensagens dos recetores sensitivos e envia
mensagens aos músculos voluntários. Ao longo da evolução estes dois sistemas ligam-se
de modo que as suas atividades pudessem corresponder uma à outra e permitindo uma
adaptação a ambientes cada vez mais complexos. Gera-se assim um processo de
aprendizagem em que o comportamento do segundo sistema é selecionado de modo a
servir as necessidades fisiológicas e os valores homeostáticos. É através deste processo
de aprendizagem que se dá aquilo que Edelman chama de Categorização Percetiva. Ou
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seja, para satisfazer os valores das necessidades fisiológicas, o comportamento adaptativo
do sistema percetivo, desenvolve uma categorização intrínseca ao denso input e output do
sistema percetivo. Ao longo da contínua aprendizagem surgem assim experiências
carregadas de valor, formando-se um sistema de memória conceptual ou memória de
valor-categoria, capaz de categorizar respostas nos diferentes sistemas cerebrais que
procedem à categorização percetiva. Por fim dá-se um terceiro desenvolvimento evolutivo
essencial ao aparecimento da consciência primária, o qual consiste num circuito reentrante
que permite a contínua comunicação entre a memória de valor-categoria e as cartografias
globais em curso, relativas à categorização percetiva em tempo real. É este circuito
reentrante que, ao proporcionar a capacidade de interação recursiva entre memória de
valor-categoria e categorização percetiva atual, vai dar origem à consciência primária.
“Como seres humanos possuidores de consciência elaborada, experimentamos a
consciência primária como uma «imagem mental» de acontecimentos sistematizados em
curso. Porém (…) não existe qualquer imagem ou levantamento topográfico no cérebro. A
«imagem» é uma correlação entre diferentes tipos de categorizações” (p.175).
A partir deste estudo Edelman defende que o fenómeno da consciência não é um mero
epifenómeno, pois tem um valor evolutivo fundamental ajudando a isolar e organizar
alterações complexas num ambiente que envolve múltiplas mensagens paralelas, as quais
podem ser indicadores significativos de perigo ou recompensa.
Segundo este autor a consciência elaborada tem obviamente como base o
funcionamento da consciência primária a qual se acrescenta um sistema de
desenvolvimento de memória simbólica. “O armazenamento de relações simbólicas a
longo prazo, adquirido através de interacções com outros indivíduos da mesma espécie, é
fundamental para o conceito de eu” (p.191). É então a interação entre a memória simbólica
e a memória conceptual de valor categoria, associada à capacidade de distinguir modelos
simbólicos conceptuais da experiência percetiva concomitante, que permite construir um
modelo do mundo, onde está presente um conceito de passado e futuro.
Esta exposição de Edelamn sobre o processo neuro-experiencial e evolutivo da
consciência vem proporcionar diversas considerações relevantes a esta investigação. Em
primeiro lugar vem enfatizar a noção, já aqui apresentada segundo Damásio, de que a
consciência é um processo dinâmico de interação constante que ocorre através do fluxo
de perceções somática e sensoriomotoras experienciadas ao longo da vida. Ambos
acrescentam ainda que o desenvolvimento deste fenómeno da consciência passa pelo
desenvolvimento de um sistema neurofisiológico que se verifica não só a nível do indivíduo
como também a nível da evolução como espécie. Para além disso, Edelman dá especial
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relevância às correlações a diferentes níveis orgânicos e experiencias, pois realça que
todos os aspetos dinâmicos do modelo neuronal que apresenta estão “dependentes de um
tipo especial de circuito reentrante (…) A chave para compreender o modo como
adquirimos consciência pode ser também fornecida por uma alteração adicional da
conectividade reentrante” (p.171, 162). É então esse circuito reentrante que permite o
funcionamento do processo de consciência como um constante fluxo recursivo de
interações com os desafios presentes do ambiente e com memórias de experiências
passadas.
Um outro aspeto relevante a este trabalho (também presente na investigação de
Damásio) relaciona-se com a noção de que todas estas diferentes correlações interativas
a diferentes níveis (orgânicos, experienciais e dos respetivos mapas mentais) reportam a
um sistema básico de regulação interna do organismo, o sistema homeostático, o qual
Edelman denomina como sistema de valores. O sistema de valores são valores
homeostáticos fundamentais ao sistema de sobrevivência, valores que o funcionamento
do organismo e consequentemente os espelhos da consciência terão de atender
primeiramente. É assim interessante pensar que, aquilo que comumente se designa como
valores de consciência vai inevitavelmente reportar aos valores biológicos (de
homeostasia) dos quais depende a nossa sobrevivência e o bem-estar do organismo.

Um terceiro aspeto que destaco da apresentação refere-se ao modo como Edelman
apresenta noções de categorização percetiva e conceito ou categorização conceptiva. Aqui
a noção de categorização não se refere a um processo organização respeitante ao
pensamento já consciente, mas sim a uma capacidade de reconhecimento e estruturação
que se dá ao próprio nível do sistema neuronal antes de qualquer elaboração de sentido
em consciência. Também a noção de conceito tal como menciona “é usada para designar
182

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

uma capacidade que surge na evolução antes da aquisição dos rudimentos da linguagem”
(p.156), esta é uma capacidade de identificação de um objeto ou ação, com base num
reconhecimento relacional que consegue ligar uma categorização percetiva a outra; “As
relações que são retidas devem permitir respostas a qualidades gerais – «objecto», «em
cima-em baixo», «dentro» e assim por diante. Porém, ao contrário do que sucede na
linguagem, os conceitos não são convencionais ou arbitrários (…)” (p. 159). As
capacidades conceptuais dependem da perceção e da memória São capacidades que
estão na base do desenvolvimento da consciência, intrínsecas ao funcionamento do
organismo e que se desenvolvem na evolução muito antes da linguagem.

7.1.3 QUESTIONAR A VANTAGEM PRÉ-DETERMINATIVA DA CONSCIÊNCIA ELABORADA
Mas, ao encarar a exposição de Edelman encontro uma certa contradição sobre a qual
este trabalho vem fazer uma reflexão. Edelman aponta o facto relativamente evidente de
que a consciência elaborada vai oferecer vantagens evolutivas adicionais pois “a libertação
de partes do pensamento consciente das restrições impostas pelo presente imediato,
assim como a crescente riqueza da comunicação social vêm permitir a antecipação de
estados futuros e o comportamento planeado” (p.195). Mas, por outro lado, segundo a sua
teoria de seleção dos grupos neuronais, todo o processo de consciência primária e
elaborada desenvolve-se a partir de um processo de seleção dos grupos neuronais, ou
seja, reflete um processo evolutivo, em que a capacidade de reconhecimento e adaptação
não é feita à priori, com informação pré-adquirida planeada, mas sim através de uma
diversidade que proporciona uma resposta de adaptação evolutiva no momento, em que a
seleção é ex post factuo. Esta aparente contradição levanta então uma questão importante:
até que ponto a capacidade de projeção e planificação conseguida pela consciência
elaborada é compatível com o processo de seleção natural que está na base da evolução
da espécie, o qual parece ser também um princípio essencial ao funcionamento do
organismo?
Por último, ao considerar dois modos de consciência – consciência primária e
consciência elaborada – Edelman faz surgir a questão sobre onde situar este modo de
consciência que aqui apresento como a consciência que emerge do processo de
intensificação sensoriomotora. Esta parece situar-se no âmbito da consciência primária
pois, como vimos, é um modo de consciência em que o sentido do eu deixa de existir como
uma identidade definida, e em que a perceção de tempo se revela como consciência de
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um tempo fluido sempre presente - em que não há um sentido de agarrar o presente e
como tal não há um sentido de referência de passado e antecipação do futuro.
Largar a consciência elaborada
Edelman refere: “enquanto seres humanos dotados de consciência elaborada, não
podemos «ver o mundo» apenas com a nossa consciência primária” (p.181) afirmando logo
de seguida que “a consciência elaborada não pode ser abandonada sem se perder o poder
descritivo que ela torna possível” e questionando se será este abandono que procuram os
alguns místicos.
De facto, como temos vindo a verificar (e como veremos mais aprofundadamente nos
próximos capítulos) este modo de consciência que aqui apresento caracteriza-se
fortemente por uma certa capacidade de abandono, uma capacidade de deixar de agarrar
o presente e deixar de agarrar um sentido de eu definido e definitivo. Esta é realmente uma
capacidade de largar uma intenção de controlo, pois de certo modo é esta pré-tensão que
a consciência elaborada tende a manifestar – antever, planear e identificar-se de modo a
poder agir de antemão, de modo a poder controlar os riscos da natureza. Ao largar esta
necessidade de apreender, de reter o tempo e manter-se como identidade controlada que
necessita de controlo sobre o mundo, experimenta-se um sentimento inicial de vertigem, e
depois uma sensação de flutuar na corrente do mundo. Neste estado de consciência surge
uma outra visão do mundo pois o mundo manifesta sentido no seu estado de continua
fluidez e o sentido de eu não é identificado num contexto de tempo ou espaço, mas
meramente como uma vontade de vida que se vai desenrolando em movimentos de
interação. Mas, o abandonar o controlo proporcionado pela consciência elaborada, para
aceder a um estado semelhante ao da consciência primária, não será necessariamente ver
o mundo a partir da consciência primária, pois um ser apenas com consciência primária
não experimenta a sensação de largar, a sensação de vertigem que aqui se experimenta.
Um ser apenas com consciência primária não terá consciência de que flutua ou flui na
corrente do mundo, apenas o faz, sem disso se dar conta. Para além disso, no momento
de intensificação deste estado de consciência verifica-se realmente (como diz Edelman)
um perder do poder descritivo, no entanto esta perda do poder descritivo ocorre
temporariamente. Diria então que a prática de consciência que aqui investigo poderá ser
considerada como um outro modo de consciência - a que chamaria de consciência de
integração - em que a capacidade de consciência elaborada é agora desafiada a fazer um
exercício de retorno ao seu estado primário e experienciar um sentido vivencial essencial
que dela advém. Ao coordenar um sentido primário do mundo com uma capacidade
184

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

elaborada, esta consciência integrada poderá trabalhar no sentido de integrar um
experienciar primário do mundo sem interferência pré-determinada (baseada no processo
de diversidade e seleção natural que está na base da evolução da espécie, e do
funcionamento do organismo) com uma consciência do mundo capaz de antecipação e
planificação.

7.2

Da consciência ao pensamento
Pensar
é como tactear uma sombra
entrar de rastos
numa profusão de escuros
(Ana Hatherly, Fibrilações, 2005)

Chegando a este ponto, e antes de avançar sobre como a consciência de si enquanto
um estado de movimento transformativo irá influenciar a natureza de conhecimento e do
pensamento, revela-se então relevante clarificar a seguinte questão. Esta investigação
olha para o fenómeno de Embodied Knowledge e Embodied Thinking (conhecimento
incorporado e pensamento incorporado) desenvolvido pelo bailarino. Porém, apesar de que
a noção de conhecimento incorporado (como base da capacidade de conhecer) foi já
aprofundada na primeira parte deste trabalho, é agora importante considerar como é que
esta expertise do bailarino se reflete não só na capacidade de conhecer, mas também da
capacidade de pensar. Como é que a consciência de si como um estado de movimento se
relaciona com o processo de pensamento?
O pensamento é uma atividade mental constante que todos nós reconhecemos, no
entanto, precisamente por estar tão presente, tão inerente ao nosso funcionamento mental,
torna-se algo difícil de conceber descritivamente. Todo o processo de gerar consciência
parece estar na base da capacidade e do próprio ato de pensar, porém, como declara
Edelman (1992), embora consciência e pensamento sejam fenómenos intimamente
intricados, equivaler consciência a pensamento é uma “identificação muito grosseira,
porque pensamento tem componentes adquiridos adicionais: um complexo de imagens,
intensões, palpites e raciocínio lógico. Representa uma mistura de vários níveis de
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actividade mental” (p.249). Esta visão sobre a natureza inconsciente do pensamento
parece ser consensual dentro do âmbito dos estudos de embodied cognition. Por exemplo,
Damásio (2003) defende que pensamento corresponde ao processo de construção de
imagens, o qual, a um nível inconsciente, deriva da perceção somática e da nossa
interação com o meio ambiente. Subsequentemente este processo é abstraído em
diferentes níveis de representação, sendo a linguagem um alicerce principal de tal
abstração. Estes estudos vêm então derrubar a ideia do princípio fundamental de toda a
certeza racionalista, expressa por Descartes pela famosa expressão “penso logo existo”.
E vêm salientar a filosofia de Merleau-Ponty (1999) que expressa: “O verdadeiro cogito não
define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte a
certeza do mundo em certeza do pensamento do mundo (...) ele elimina qualquer espécie
de idealismo revelando-me como «ser no mundo»” (p.9).
No âmbito da biologia cognitiva H. Maturana e F. Varela descrevem o pensamento a um
nível funcional, como uma operação recursiva: `a mode of operation of the nervous system
that reflects functionally its internal anatomical projection […] onto itself´ (1980:29).
Adicionalmente, eles apontam que o processo funcional do pensamento é independente
da linguagem e linguagem é apenas uma representação do pensamento. Assim, para além
da natureza sensoriomotora do pensamento, este surge também como: uma operação
espelho, de ecos continuados da atividade neuronal funcional e dos sentidos.
Também Eugénio Barba (1985) identifica a noção de pensamento estudada pelo famoso
antropologista John Blacking. Blacking aponta a natureza do pensamento não como algo
que se fixa num conceito cristalizado, inanimado, mas sim como um sistema incorporado
de feedback cíclico, presente no sistema: mente-mão-pedra-mente; como por exemplo: a
ação das mãos quando rodando um pau para começar uma fogueira ou quando tocam
percussão.
Lakoff e Johnson (1999) mencionam que o pensamento tem na sua base uma atividade
mental inconsciente vasta e intricadamente estruturada. “It includes not only all our
automatic cognitive operations, but also all our implicit knowledge. All of our knowledge and
believes are framed in terms of a conceptual system that resides mostly in the cognitive
unconsciousness” (p.13). O pensamento consciente é por eles descrito como “the tip of an
enormous iceberg” (p.13), referindo ser do senso comum entre cientistas cognitivos que o
pensamento inconsciente corresponde a cerca e 95% de todo o pensamento, sendo que
são estes 95% abaixo da superfície que dão forma e estrutura a todo o pensamento
consciente.
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Com base nas referências mencionadas podemos então considerar três características
funcionais do processo de pensamento que indicam a sua capacidade transversal:
A) A qualidade mais genérica que está na base desta abordagem caracteriza o
funcionamento do pensamento como uma capacidade que deriva da perceção somática e
da experiência de interação com o meio, desenvolvidas ao longo da vida.
B) É um processo operativo de projeção recursiva com uma função de re-conhecimento
da anatomia nervosa do sentir. Por outas palavras, consiste numa função de re-curso, no
sentido que gera novos cursos, gera novos percursos de reconhecimento. Ou seja, é uma
operação re-verberadora do sentir com uma função de re-reconhecimento. Deste modo
diria que consiste num processo de re-flexao: um fletir de novo, dobrar, curvar-se de novo
sobre si próprio, num espelhar que vai ecoando a anatomia nervosa do sentir e suscitando
um contínuo re-generar de sentidos.
C) Esta noção de projeção recursiva é complementada com uma noção de um processo
de feedback cíclico contínuo entre uma prática física ou percetiva e a representação mental
ou neuronal dessa prática ou perceção.

Fig. 7 Reverberar. Fotomontagem @ Cecília de Lima, 2012. Imagem original retirada da internet
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Deste modo, a um nível funcional, o pensamento não é abordado apenas como uma
articulação de mapas de conceitos mentais, mas como um processo operativo recursivo
de reconhecimento do próprio sistema funcional e percetivo do organismo, resultando de
um processo cíclico entre a experiência somática e as imagens mentais multissensoriais
que dela derivam. Assim, se juntarmos o modo recursivo do sentir com o modo de feedback
cíclico do pensamento, teremos o pensamento como um processo que funciona em
contínuo modo espiral.
Esta atividade recursiva espiral é, como vimos, na sua maior parte uma atividade que
ocorre a nível inconsciente e que depois se torna distinta a nível consciente. A atividade
mental que denominamos de pensamento parece ser assim uma capacidade transversal,
ou seja, uma capacidade de atravessar a vasta e intricada atividade mental inconsciente
para trazer linhas de sentido ao consciente. Este atravessar será então uma transposição
de sentidos. Sentidos estes que demonstram ser ainda pouco definidos a nível do
pensamento inconsciente somático, (pois, como temos vindo a notar, a este nível o sentido
gerado manifesta-se na sua qualidade de conexão, revela-se enquanto sentido holístico
do corpo vinculado no mundo) e vão-se especificando e articulando no pensamento
consciente.
Podemos então pensar em pensamento como uma necessidade constante, fundada a
nível inconsciente de mapear e refletir o nosso processo interativo de contacto com o
mundo. É uma capacidade de refletir que procura espelhar e regenerar a consciência do
sentimento de si, que procura um ecoar do sentir dos sentidos, e que, neste espelhar, se
vai reconhecendo num de feedback cíclico.
A partir desta perspetiva, torna-se notório que o processo de pensamento faz uma
transposição entre vários âmbitos da nossa perceção e conceção de sentido. Mas olhemos
então mais vivamente para este processo a que chamo de transposição de sentidos ou
atravessar os domínios de sentido.

7.3

Atravessar os domínios de sentido

7.3.1 O SENTIDO QUE SURGE DO SENTIR SENSORIOMOTOR
“O organismo, por sua vez, opõe à análise físico-química não a dificuldade de facto
de um objecto complexo, mas a dificuldade de princípio de um ser significativo”
(Merleau-Ponty, 1999: 89).
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Score 7 a: O sentido no movimento

... cada modo de movimento tem um sentir diferente na relação que cria
com o mundo interior e exterior... será esse o seu sentido
Movimento: desenhar um circulo movendo os braços à tua frente, ao
nível do peito.
Iniciar o movimento do lado direito e coordenando-o com a
transferência de peso da perna direita para a esquerda. Olhar para os
braços. Repetir este movimento 8 vezes
- Repetir mais 8 vezes, mas agora olhando no horizonte ou para além da
sala, peito ligeiramente levantado
- Repetir mais 8 vezes, mas agora com os punhos fechados com muita
força
- Com os punhos fechados fazer agora um movimento reto e brusco
para a frente com o braço direito e esquerdo alternadamente. Repetir 8
vezes

Sentiste o sentir de cada movimento?

Score 11

A abordagem científica que vimos acima foca o aspeto funcional daquilo que é o
processo de pensamento, mas não o conteúdo ou aquilo que dá sentido ao pensamento.
Entender o processo de pensamento não passa apenas por perceber o seu modo funcional
como uma operação de mapeamento sensorial e somático, mas compreender também o
gerar de conteúdo, ou seja, o gerar de sentidos, pois “as sensações e as imagens que
deveriam iniciar e terminar todo o conhecimento aparecem sempre em um horizonte de
sentido” (Merleau-Ponty, 1999: 38). No centro do processo de pensamento está sempre
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presente uma necessidade de manifestação e articulação de sentidos que sobrevêm de
um sentimento ou consciência de si em relação com mundo.
O sentido gerado no pensamento é um sentido que atravessa vários âmbitos de
significado: desde o sentido do sentir funcional do organismo passando pelos sentidos
sensório-somáticos (como órgãos sensores de função sensitiva), ao sentido como um
desígnio consciente ou uma coerência de propósito consciente, até ao sentido presente no
pensamento abstrato codificado, como o sentido matemático, semântico ou cultural. Ao
atravessar todo o processo de refletir e articular a consciência de si, o pensamento vai
então jogar com um movimento trans-versal da noção de sentido.
Ao longo deste estudo abordo o processo de pensamento como um atravessar a
consciência de sentido, e a sua substância como uma capacidade de articular sentidos
através do sentimento de si no mundo. Como se gera a conceção de sentido? Como se dá
essa transposição de sentido que caracteriza o processo de pensamento? E como se
articulam sentidos através do sentimento?

7.3.2 A GÉNESE ORGÂNICA DE SENTIDO
A génese da noção de sentido poderá ser considerada através dos estudos
neurocientíficos atuais que, como vimos, referem o processo de perceção sensorial como
a base donde se gera a consciência de si. Ora, se o pensar é uma operação de
mapeamento sensorial e somático, então também o conteúdo e a articulação de sentidos,
propósitos ou lógica desse mapeamento são gerados pela capacidade do sentir (sensorial)
inerente ao experienciar corpo. Particularmente Damásio (2000), foca que, a consciência
surge como um sentimento de si que resulta do efeito e sensação dos sentidos sensoriais,
sentidos esses que trabalham em função de desígnios primários como a regulação
funcional do organismo. Ou seja, o sentido primário é um agenciar para a manutenção do
organismo, sendo que o agenciamento desse sentido passa pela capacidade de sentir
gerada pelos sentidos sensoriais, (o sentir que surge da perceção do funcionamento do
organismo e da sua interação entre o meio interior e o meio exterior) 44. Desta visão surge

44

Antes de mais será importante fazer um parenteses para relembrar que os sentidos sensório-somáticos são aqui

considerados para além da abordagem tradicional que comumente refere apenas os 5 sentidos exteriores. Os sentidos
sensório-somáticos abrangem também os sentidos interoceptivos - relativos à perceção internas do corpo, como os órgãos
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assim a noção de génese de sentido que se manifesta desde logo a nível sensorial e
funcional do organismo como um sentimento de valores validados pelo propósito de
sobrevivência e bem-estar do organismo.

O sentido dos sentidos O sentido primeiro passa
pela capacidade de sentir gerada pelos sentidos sensoriomotores. O sentido dos
sentidos

pela capacidade de sentir gerada pelos sentidos sensoriomotores. O sentido dos sentidos O
sentido primeiro passa pela...

Portanto, os sentidos sensoriais, ao conduzir o processo de consciência, geram um
sentido de valores de sobrevivência e bem-estar do organismo, este será então um sentido
primário, o qual revela o conceito de sentido como o que interessa, o que é de importância.
Deste modo, a funcionalidade da operação pensar opera sobre um processo de articular
sentidos sensoriais e sentir corpo nas suas relações interna e externa. Será, pois, ao
espelhar este sentimento gerado com os sentidos sensoriais que o processo de
pensamento vai também transpor a noção de sentido. A noção de sentido é então

e vísceras, associados por ex. à perceção de fome, dor, libido, batimento cardíaco, etc., e os sentidos propriocetivo associados o sentido do movimento, postura, articulações etc. Para além disso, é importante perceber os sentidos
funcionando não de forma isolada, mas de modo complementar, como uma dinâmica interativa de sinestesias. Por ex.: A
minha visão é dirigida pelo movimento das orbitas oculares e da cabeça. Sinto o paladar de um alimento também através
do seu cheiro e da sua textura. Percebo a noção de distância não apenas com a visão, mas em coordenação com a
perceção do comprimento do meu corpo, com um potencial movimento ou com a perceção do som. Sinto esta cadeira no
movimento que faço ao sentar-me, nas suas cores e formas, no toque rijo e suave que me oferece, na postura que me
proporciona e na sua temperatura, etc. É nesta combinação de sentidos que perceciono a cadeira e me relaciono com ela.
Então, eu perceciono o meio através de uma complexidade interativa de sentidos que se conjugam e me relacionam com
ele.

191

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

trasladada da sua génese como um sentir que informa um propósito ou sentido funcional
orgânico, para um sentido abstrato presente no pensamento consciente.
De resto, este processo de gerar consciência associado ao sentimento gerado pelos
sentidos é algo que podemos intuir. Ou seja, aquilo que a ciência com-prova, podemos nós
provar pelo sentir. Assim vejamos:
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O corpo e as nossas capacidades percetivas geram uma condição de relação com o
ambiente, e nessa condição definem possibilidades e limitações. A imaginação e o desejo
projetam-se para além dessas limitações., abrindo novas possibilidades e gerando assim
um campo de tensão onde se potencia sentido pela dualidade. Dualidade surge então
como uma necessidade de desafio, uma necessidade de duração cíclica, e não como um
mero conflito de opostos.
Considerando sensação como “a maneira pelo qual sou afectado e a experiência de um
estado de mim mesmo.” (Merleau-Ponty 1999:23), então sem sensações sensoriais, como
teríamos um “sentimento de si” intrínseco à consciência de si e do mundo? Sem sentidos
sensoriais como faria o organismo sentido do processo de vida?
“Entrevemos, no grau elementar da sensibilidade, uma colaboração dos estímulos
parciais entre si e do sistema sensorial com o sistema motor que, em uma constelação
fisiológica variável, mantêm constante a sensação, o que proíbe definir o processo nervoso
como a simples transmissão de uma mensagem dada.” (p.30). A experiência sensível é o
“núcleo de significação primária” de que fala Ponty (p.12), é a partir desse sentir
experiencial que se criam sentidos.
O sentir, ao contrário, investe a qualidade de um valor vital; primeiramente a apreende
em sua significação para nós, para esta massa pesada que é o nosso corpo, e daí
provem que ele sempre comporte uma referencia ao corpo... O sentir é esta
comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como lugar familiar de
nossa vida. É a ele que o objecto percebido e o sujeito que percebe devem a sua
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espessura. Ele ë o tecido intencional que o esforço do conhecimento procurará
decompor. (Merleau-Ponty, 1999:84).

Ora, como vimos acima, com a prática de uma consciencialização somática muitos
bailarinos desenvolvem acesso a uma perceção habitualmente inconsciente e, como
consequência, adquirem uma habilidade particular para percecionar vividamente o
processo de pensamento somático, ou seja, experienciam pensamento como uma
articulação de sentido que surge da consciência sensorial. Vimos também que
similarmente, a ciência revela o pensar enquanto um processo neurológico de criação de
imagens que a um nível inconsciente derivam da nossa capacidade de perceção
sensoriomotora e das nossas interações físicas e químicas com o meio ambiente. De certo
modo poderíamos então declarar que, enquanto a ciência com-prova (i. e., demonstra
analiticamente por A+ B – C2), a arte prova, i. e., aprofunda o conhecimento desenvolvendo
a capacidade de saborear a experiência.

7.4

Qualia e os sentidos

Score 7 b: Descobrir sentidos no contacto

Deitar-se no chão, abrindo os braços na diagonal acima da cabeça
Percorrer a sensação do contacto de cada parte do corpo que toca o
chão
Experimentar fechar os olhos e, quando quiseres, experimentar abri-los
Que percebes com este contacto?
Temperatura? Respiração? Peso? Tensão? Descanso, Terra e céu? Frente
e trás

Score 12

Esta hipótese sobre a génese de sentido associado ao sentimento de si (i.e., associado
ao processo de consciência gerado através dos sentidos sensoriais enquanto sentidos de
sobrevivência) vai de certo modo direcionar-nos para a questão dos qualia segundo a visão
dos cientistas Edelman (1992) e Damásio (2010). Edelman apresenta os qualia como um
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pressuposto metodológico fundamental para o estudo da consciência, pois segundo ele,
estes representam propriedades fenomenais ou sentidos que refletem a forma peculiar
como a consciência se manifesta. “Os qualia são um conjunto de experiências, sentimentos
e sensações pessoais ou subjetivas que acompanham o estar consciente. São estados
fenomenais - «como as coisas nos aparecem» enquanto seres humanos” (p.167). Por seu
lado Damásio considera a questão dos qualia não apenas como parte do problema da
consciência, mas como sugere “eu penso que pertence mais apropriadamente ao tópico
geral da mente.” (p.317). Damásio pondera a questão dos qualia sob duas problemáticas
1) Os Qualia I: aponta os qualia como sentimentos que acompanham qualquer experiência
subjetiva, explicando que os mapas percetuais contêm inevitavelmente sentimentos
relacionados com o estado do organismo, pois “ a par dos dispositivos de percepção que
mapeiam qualquer objeto, e a par das regiões, que exibem esses mapas, o cérebro está
equipado com uma série de estruturas que reagem aos sinais desses mapas, produzindo
emoções, a partir as quais nascem os sentimentos subsequentes” (p.315) 45 .

2) A

problemática dos Qualia II: questiona “por que motivo os mapas perceptuais, que são
acontecimentos físicos e neuroquímicos, vêm a ser sentidos?” (p.314). Ao considerar esta
problemática Damásio considera que a natureza dos sentimentos surge precisamente com
os sentimentos primordiais (como o sentimento de dor e prazer) sendo que o tema desses
sentimentos é a regulação do organismo. Uma das camadas da hipótese de Damásio
sugere que os sentimentos nascem das funções sensoriais especializadas dos neurónios,
a sua capacidade de sensibilidade ou irritabilidade derivada da permeabilidade da
membrana celular aos iões; esta vulnerabilidade associada à modulação do estado físico
dos neurónios poderão dar origem a um “proto-sentimento”. Associado a este protosentimento intrínseco à própria natureza dos neurónios Damásio propõe ainda a existência
de um outro nível de processo neuronal a que se chamaria de sentimento, este nível seria
explicado pela “fusão funcional entre os estados corporais e os estados percetuais, a tal
ponto que a linha divisória entre ambos deixa de poder ser estabelecida” (p.318). Assim
sendo, os neurónios não estariam apenas encarregados de transmitir ao cérebro sinais
sobre o estado do corpo, mas seriam literalmente extensões desse estado.

45 É importante não esquecer que Damásio considera o sentimento como a leitura percetual da emoção, e a emoção como
a pura alteração do estado de regulação básico do organismo.
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Esta hipótese vem reforçar a ideia da perceção dos sentidos sensoriais refletidos em
mapas neuronais como o processo fundador dos sentimentos primordiais (que por sua vez
vêm constituir o sentimento de si que forma a consciência). Porém, agora, a natureza
destes sentimentos é abordada mais a fundo, não apenas como um efeito ou resultado
funcional do processo mental, mas em que o sentimento - enquanto combinação de qualias
associadas à perceção sensorial - faz parte da natureza física (excitável) dos próprios
neurónios e em que o próprio estado percetual se revela como um estado corporal.
Assim, é a própria natureza do corpo como uma corrente de acontecimentos
neuroquímicos e físicos que se revela de uma natureza sensível geradora de sentimentos
qualitativamente distintos. Serão, pois, essas particularidades de qualidades sensíveis ou
sentimentos que vão promover uma série de respostas adequadas do organismo.
Para que os mapas perceptuais do corpo sejam eficazes e levem um organismo a
evitar a dor e a procurar o prazer, não só devem ser sentidos, como são obrigados a
produzir um sentimento qualitativamente distinto, diferenciado, específico para a
causa e promotor de uma resposta adequada (Damásio, 2010: 320).

De certo modo esta visão de Damásio sobre a natureza dos qualia vem corroborar a
noção de génese de sentido associada aos sentidos sensoriais que descrevi acima.
Também aqui se verifica de forma óbvia que o sentido primeiro com que o organismo se
depara é o sentido ditado pelo seu conhecimento intrínseco que procura o seu bom
funcionamento e regulação homeostática. Segundo a hipótese de Damásio este sentido é
revelado pelo sentimento primordial de dor e prazer, correspondendo a uma qualia
primordial, a qual estará intrinsecamente manifesta nas qualidades neuronais dos mapas
percetuais dos sentidos interocetivos. Porém, como vimos, não é apenas nos mapas dos
sentidos interocetivos que se manifestam sentimentos, pois estes sentidos estão
intrinsecamente associados aos mapas de sentidos propriocetivos e exterocetivos,
gradualmente formando uma maior complexidade de qualidades e níveis de sentimento,
para além da simples distinção de dor e prazer.
Podemos então derivar que a perceção (de corpo no mundo) processada pelos sentidos
sensoriais regulam o sentido funcional do organismo através dos qualia enquanto
sentimento qualitativo inerente à natureza dos processos neuronais. Por outras palavras,
será através dos qualia que o sentido primário (que tem como propósito o bom
funcionamento do organismo) se reflete num mapear percetivo dos sentidos sensoriais.
Deste modo, os sentimentos ou qualia operam aqui uma primeira transposição da
conceção de sentido.
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7.5

De um pensamento incorporado a um pensamento

incorporado em movimento
Vimos na primeira secção como a noção de Embodied Knowledge não contempla
meramente um saber fazer através do corpo, mas contempla fundamentalmente o modo
de agenciar qualquer conhecimento a partir da perceção somática (na qual está implícito
toda a perceção sensorial e motora) e o experienciar que dela advém. Vimos também
como, ao aprofundar a consciência somática, o bailarino desenvolve uma tecnologia de
expertise única sobre essa base do conhecimento e sobre a natureza da capacidade de
conhecer. Já nesta secção, no capítulo precedente aprofundámos a natureza dessa
expertise – a capacidade da intensificação percetiva do bailarino associada ao fenómeno
transubstanciação na própria natureza de movimento – e apurámos como tal capacidade
origina uma perceção de corpo e consciência de si enquanto um estado de movimento
transformativo inerente ao nosso processo de vida. Já neste capítulo vimos como o
fenómeno da consciência está na base não só da capacidade de agenciar conhecimento,
mas também da capacidade de pensar. Também a conceção e articulação de sentido
inerente ao pensamento é derivada da perceção somática na sua relação com o mundo.
A enunciação inglesa Embodied Thinking é comumente usada no âmbito da dança para
referir uma expressão consciente de pensamento que manifesta o seu sentir e seu sentido
através da perceção somática intensificada. Contudo, como vimos, com a intensificação
da perceção somática o bailarino perceciona o corpo e a própria consciência de si enquanto
um estado de movimento transformativo. Ora, esta perspetiva do bailarino leva-nos então
a considerar uma outra visão sobre a natureza do pensamento: o pensamento que aqui se
traça não se edifica apenas com base no processo de perceção somática, mas será
agenciado enquanto um ecossistema de movimento dinâmico e transformativo.
Consequentemente, se a articulação de pensamento se constrói essencialmente através
de uma orgânica movente, não a denominaria apenas de pensamento somático, mas sim
de Pensamento Incorporado em Movimento (Embodied Movement Thinking). A noção de
Embodied Thinking ou pensamento incorporado, apesar de expressar um modo de pensar
baseado na experiência somática, parece enfatizar o corpo como uma entidade estável
que contém experiência. Ao passo que o termo Pensamento Incorporado em Movimento
vem trazer o foco para a articulação de sentido como um exercício de lógica gerada pelo
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movimento; um sentido dinâmico derivado da condição de movimento intrínseca ao
processo de vida do corpo.
A relação entre pensamento e movimento tem estado presente dentro de algumas
abordagens a práticas somáticas. É por exemplo o caso de Maberl E. Todd, que já em
1937 declarou que nós somos afetados no nosso pensamento pelas nossas atitudes
corporais: “everything moves, and in the patterns of movement, life is objectified” (1937:3),
por exemplo: “man´s bones play a large part in his sense of control and position in the world.
How he centres them, determines his degree of self-possession” (p.2). Também Mary
O´Donnell (2004) se refere à prática de Release Technique como uma investigação
contínua da relação de mente e corpo, a qual incita a um questionar ilimitado sobre a
relação entre pensamento e movimento. Mais recentemente, Erin Manning tem vindo a
desenvolver o SenseLab, um laboratório que explora as intersecções entre a prática da
arte e filosofia através da matriz de sentir o corpo em movimento46. Similarmente, Maxine
Sheets-Johnstone (artista e académica da área da dança) tem vindo a escrever
extensamente sobre o que designa como “Thinking in Movement”. No seu livro THE
PRIMACY OF MOVEMENT (2011), Sheets-Johnstone demonstra um extenso trabalho sobre
como a própria capacidade de movimento é a base generativa da produção de sentido, e
consequentemente da capacidade de pensar e da construção epistémica. Esta autora
especifica ainda que o movimento não é apenas um médium de onde os pensamentos do
bailarino surgem, mas “movement constitutes the thoughts themselves” (p.427). Associado
a este fenómeno ela reivindica a necessidade de reconsiderar na noção de pensamento.

7.6

O reaprender a pensar de Antony Gormley

Como exemplo de um outro âmbito artístico que explora esta natureza de pensamento
faço aqui uma pequena reflexão sobre a obra de Antony Gormley. O trabalho deste escultor
revela-se, na minha apreciação um trabalho fascinante, pois não só explora a perceção da
capacidade de pensar como um processo derivado da perceção somática e experiencial,

46

Informação disponível em: http://senselab.ca/wp2/, acedido a 5 Junho 2015
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mas, de um modo muito particular, subtil e estimulante vem suscitar o pensar enquanto
necessidade e poder de movimento inerente ao estado vivo do corpo.
No seu trabalho intitulado LEARNING TO THINK vêm-se cinco esculturas de corpos iguais
sem cabeça visível, suspensos no teto. Este setting como modo de aprender a pensar
sugere a condição e experiência corporal como raiz do pensamento. Numa palestra sobre
esta sua obra Gormley sublinha o desafio de reaprender a pensar: ‘‘a challenge to thinking
as a rational “logical” exercise by making physical propositions that have their own internal
necessity” (Gormley, 1991:1). Gormley celebra uma reaprendizagem que não deverá
derivar de um racionalizar de ideias abstratas já adquiridas, mas é em si um exercício de
incorporação das necessidades intrínsecas a cada modo físico do corpo, um exercício de
procura de sentidos intrínsecos à fisicalidade do corpo. Com esta visão Gormley vem
sugerir as necessidades inerentes à condição física do organismo como a fonte donde se
geram sentidos e se articula o pensamento.

Fig. 8 Learning to Think. @ Antony Gormley, 1991.

É de apreciar que esta incarnação de sentido que se gera com necessidade intrínseca
ao corpo é algo intensamente experienciado no seu processo de trabalho, pois Gormley
incorpora grande parte das suas esculturas servindo de modelo, que, durante mais de uma
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hora, os assistentes vão cobrindo com os materiais apropriados. Gormley testemunha este
processo na criação do seu trabalho - REFLECTION:
I am looking to concentrate a moment of being. My primary subject is my body: the
only bit of the material world that I inhabit completely. The idea is to capture a moment
of being. Recently I’ve been simply trying to stand. Not taking the standing of a statue
for granted, but actually trying to be aware of the load paths of my standing body and
through that becoming aware that in being a vertical animal all locomotion is a mode
of falling. The human body is dynamic even if not moving. I try and become this vertical,
still animal. I cover myself in cling film and two assistants cover me in plaster and scrim
mixed with hot water. It takes about an hour and a half for the whole process. I used
to do it all in one go but for safety and simplicity I now do the torso and legs in one part
and the head and arms in another. (Antony Gormley, 2010).

Fig. 9 Domain Field - mulding and welding. Antony Gormley, Baltic, 2002-03

“The human body is dynamic even if not moving” – afirma Gormley. O fascínio que
encontro no trabalho deste artista está precisamente neste sentido de dinâmica que emana
como um sentir de desejo, de necessidade e poder do corpo no mundo. Sob a perspetiva
de uma visão representativa, as suas esculturas parecem refletir o corpo em posições
estáveis, sem representação de movimento, no entanto uma relação sensorial perceciona
o intenso movimento potencial que grita das suas obras. Este é um movimento que
Gormley reconhece como inevitável, emergente da necessidade intrínseca à mais simples
fisicalidade do corpo. Também no seu trabalho o movimento que se sente não é um
movimento de deslocação no espaço, mas é um movimento mais intimo, que transborda
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da pele, um movimento associado ao desejo de se estender para o mundo e fundir-se com
ele. Ao associar a fonte do pensamento a uma proposição física com necessidade interna
própria, Gormley não está a associar o pensamento apenas a um processo de
incorporação, mas, tal como o bailarino, o que este processo de incorporação revela é uma
necessidade/ desejo de micro-movimento intrínseco ao estado vivo de corpo no mundo. O
que Gormley vem propor será então o exercício do pensamento como uma necessidade
de movimento, de agenciação de corpo no mundo. Qualquer proposição física do corpo
expressa em si esta necessidade intrínseca do movimento de atravessar-se no mundo, ou
seja, é em si uma necessidade de dançar o mundo através as suas necessidades e
poderes.

7.6.1 A GÉNESE DE SENTIDO COMO JOGO DINÂMICO ENTRE NECESSIDADE E PODER
A noção de necessidade interna própria de qualquer condição física leva-nos a um
aprofundamento da noção de génese de sentido que referi acima. Todo o organismo vivo
manifesta-se com uma proposição/condição física basilar característica de toda a sua
constituição, estrutura e modo de funcionamento. Esta condição característica de cada
organismo vai determinar uma série de necessidades básicas para a sua sobrevivência e
bem-estar. E, como vimos, é a capacidade ou poder de sobrevivência e bem-estar do
organismo que determina o propósito ou sentido primeiro. Assim sendo, o sentido primeiro
que aqui exponho não deverá ser concebido apenas como um objetivo, um ponto a
alcançar, mas sim uma dinâmica processual entre necessidades intrinsecamente
propostas pela condição física do organismo e as capacidades, poderes de satisfazer
essas necessidades. Ou seja, a conceção de sentido, enquanto propósito ou objetivo
primário será o bom funcionamento e bem-estar do organismo, pois é nesse sentido que o
organismo trabalha, mas a experiência, a agenciação e articulação de sentido revela-se na
dinâmica entre necessidades/ desejos e capacidades / poderes. É a partir dessa dinâmica
entre necessidade e poder intrínsecos à sua condição física orgânica que o organismo
perceciona e faz sentido do mundo, será então a partir dela que o pensamento se cria e
exercita.
A condição física de sobrevivência donde surge a génese de sentido, é em si uma
proposição física que joga com necessidade e poder. Ao apontar as necessidades e
poderes intrínsecos à condição de corpo vivo como a génese dinâmica de sentido, o corpo
revela-se não meramente como um sujeito da sua própria condição, mas como agenciador.
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Como tal, estamos perante um outro modo de apurar a iteração e transposição de novas
camadas de necessidades/ poderes, ou seja, novas camadas de sentido.
É sob esta perspetiva que considero o título LEARNING TO THINK como emblemático do
trabalho de Gormley, pois todas as suas obras parecem estimular um pensamento que se
articula diretamente de uma proposição física do corpo. Este é fundamentalmente um corpo
sentido no mundo, pois é na dinâmica entre a sua necessidades e poderes particulares
que ele sente e projeta sentidos.

Fig. 10 Land, Sea and Air. Antony Gormley, 1982
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CAPÍTULO 8:
ENTRE O SENTIDO PELO MOVIMENTO E A
CONCEPTUALIZAÇÃO VERBAL

8.1

A consciência cinestésica como a fundação da nossa

construção epistémica
“...movement is the generative source of our primal sense of aliveness and of our
primal capacity of sense making...” (Sheets-Johnstone, 2011:114)

No capítulo anterior, baseei-me nos estudos de Damásio sobre o processo neuronal da
consciência para expor como a intensificação propriocetiva do bailarino pode alterar a
consciência de si. Verificámos que a perceção de movimento enquanto fenómeno
transformativo inerente ao processo de vida do organismo, revela o movimento como
agenciador da consciência de si e logo como agenciador de sentidos que substanciam o
pensamento.
Também Sheets-Johnstone (1979, 2011) defende o movimento próprio e a perceção
cinestésica com o fundamento de todo o processo cognitivo, porém, a sua abordagem não
foca especialmente a perceção de micro-movimento transformativo do bailarino, mas
baseia-se na perceção cinestésica comum. Deveras, a experiência e perceção de
movimento como fundação da formação de sentido que está por detrás do pensar e do
gerar conhecimento, não é um fenómeno exclusivo da dança. Através de um estudo
aprofundado, Sheets-Johnstone (2011) apresenta outras perspetivas que vêm corroborar
que a perceção do movimento próprio e a perceção de movimento no mundo são em si um
fenómeno espontâneo, primordial, integrando a génese fundamental do sentido de estar
vivo e de gerar sentidos. A autora demonstra que quando o nosso senso de cinestesia é
tomado em conta torna-se claro que, no sentido mais fundamental, o movimento é a mãe
de toda a cognição. Esta noção, embora considerada ainda pouco reconhecida e
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examinada na ciência e filosofia ocidental contemporânea, vem sido demonstrada por
autores de várias áreas como a fenomenologia, filosofia, história natural, psicologia e
neurociência. De seguida menciono quatro linhas de argumentação desta autora que
considero complementares aos argumentos até aqui estruturados.
1) Cinética espontânea original: como a autora observa, ao começar a vida, não
tentamos mover ou pensamos em nos mover, tal como a sensibilidade primária, o
movimento está lá, acontece espontaneamente: abrindo a boca, esticando, engolindo,
chorando, esperneando etc. “This primal animateness, this original kinetic spontaneity
that infuses our being and defines our aliveness, is our point of departure for living in
the world and making sense of it” (p.117). Movimento é uma necessidade intuitiva que
acontece antes de o fazermos acontecer, neste sentido o movimento surge à priori da
perceção de eu movo.
2) Conceito de vida e de poder fundados no movimento: Baseando-se no conceito
“organismos animados” de Husserl e na maneira como ele relaciona este termo a
seres vivos que se movimentam e cujo carácter de animação é a base do seu mundo
percetual, Sheets-Johnstone nota como este termo sublinha a significância original
do movimento para o carácter vivo das criaturas. Partindo deste contexto Husserliano,
ela especifica algumas dimensões epistemológicas que surgem da capacidade de
movimento. Tal como Husserl e Landgrebe apontam (diz Sheets-Johnstone) o eu
movo ou eu faço, precede o sentido de eu posso. Ou seja, a consciência de poder
surge da atividade táctil cinestésica diária: mastigar, alcançar, agarrar, pontapear. O
sentido de poderes corporais deriva da capacidade de movimento intuitivo, quer de
movimentar ou já ter movimentado. É então a partir das atividades cinestésicas que
os poderes corporais originam conceitos basilares fundados na proprioceção 47 .
Partindo destas observações Sheets-Johnstone sustenta que movimento é
absolutamente fundamental não só na consciencialização percetual de nós próprios
como fazendo algo, como capazes de algo, mas também, na conceção percetualcognitiva de nós próprios como criaturas vivas ou organismos animados. O conceito
de vida é assim um conceito fundado no movimento, tal como o conceito de poder.

47 Esta ideia de conceitos basilares que se fundam na proprioceção é também defendida por Lakoff and Johnson (1999)
onde são especificamente designados como “conceitos emergentes”. Na continuação deste estudo iremos aprofundar esta
teoria.
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Para mais, há de facto um conhecimento intuitivo (experimentalmente observado nas
crianças) da relação entre o que está vivo e o que se mexe por si. Conjuntamente o
nosso foco de atenção é intuitivamente captado por aquilo que é animado. “Indeed
animation is at the core of every creature’s engagement with the world because it is in
and through movement that the life of every creature – to borrow Husserl’s phrase in
the first epigraph - `acquires reality´” (2011:117).
3) Sheets-Johnstone argumenta a noção de movimento como base epistemológica
também sob a perspetiva do desenvolvimento infantil: “We have all been nurtured by
an original capacity to think in movement, a capacity that does not diminish with age
but merely becomes submerge or hidden by the capacity and practice of thinking in
words” (2011:434). Neste âmbito ela foca o trabalho de Lois Bloom (1993: “The
Transition from Infancy to Language: Acquiring the Power of Expression”). Este refere
como vários pesquisadores têm feito revelações empíricas sobre a centralidade do
movimento na primeira infância e salienta o desenvolvimento de conceitos não
linguísticos durante a infância. “Both conceptual categories and eventual linguistic
categories build on an infant’s nascent theories about objects, motion, space, and
causality, and these theories originate in the early experiences that come about with
movement and change in location.” (Sheets-Johnstone, 2011: 431,432). Também é
através dos efeitos do movimento e ações que as crianças aprendem acerca de
relações, pelo que a noção de conceitos relacionais são fenómenos pré-verbais.
Estes conceitos relacionais correspondem ao que Stern descreve como relações
consequenciais e ao que Husserl descreve como relações se/então. Similarmente,
nota Sheets-Johnstone, von Helmholtz e Husserl consideram que a aprendizagem
basilar sobre objetos desenvolve-se através do movimento próprio, do movimento de
outrem, e da capacidade modificadora. Claramente, conclui, o pensar em movimento
é o nosso modo primário de fazer sentido do mundo. O conhecimento físico do mundo,
feito sob o recurso do movimento (movimento próprio, de outrem, ou mudanças), é o
nosso conhecimento primeiro e fundamental. A partir da experiência cinética, o bebé
ganha conhecimento direto sobre variação e permanência, características dinâmicas
espácio-temporais do mundo, objetos, casualidade, relação etc. O pensar em
movimento é o nosso primeiro modo de pensar. Já desde a primeira infância que
percecionamos um complexo mundo não-verbal, este é um mundo percecionado
pelas qualidades dinâmicas e afetivas intrínsecas ao movimento próprio e observado
no mundo. Conhecemos o mundo pela relação, qualidades e intenção manifestadas
no movimento que vamos experimentando.
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4) A quarta linha de argumentação de Sheets-Johnstone relaciona-se com a nossa
herança filogenética. Baseando-se no trabalho dos biólogos Keeton and Gould, e em
estudos recentes de biologia que mostram que não existe uma divisão efetiva entre
instinto

e

comportamento

aprendido,

Sheets-Johnstone

faz

notar

que

o

comportamento animal resulta de uma interação entre mecanismos inatos,
mecanismos

aprendidos

e

adaptação

especifica

a

condições

ambientais

momentâneas. Ou seja, os instintos apenas guiam parte do comportamento e a
aprendizagem não prevê as nuances de todas as situações, pelo que, na necessidade
de lidar com as diferentes dinâmicas de cada situação surge o processo de pensar
em movimento. “Their process of thinking in movement is tied to the evolving,
changing situation itself, the situation they themselves are dynamically creating
moment by moment in their very movement” (2011:440). As situações de perseguição
e fuga são as mais óbvias: nestas situações o animal não pode depender apenas de
uma inteligência fixa ou de experiências passadas. Ele necessita de avaliar
rapidamente a situação atual e pôr em ação a melhor estratégia, como tal, precisa de
usar a sua própria lógica para agir com sensatez, lógica esta que é desenvolvida na
base de um logos cinético do corpo. Estas são dimensões do pensamento que apesar
de não simbólicas podem, contudo, ser racionais e que sob uma perspetiva quer de
desenvolvimento quer de evolução podem ser evidenciadas através de um largo
espectro de vida animal.

8.1.1 A CINESTESIA COMO FONTE DE AGENCIAMENTO DE SI E SENTIDO DO EU
É em movimento que nos descobrimos a nós próprios e construímos sentido na relação
com o mudo. Com base nesta perspetiva Sheets-Johnstone pondera o movimento
espontâneo como a fonte constitutiva do agenciamento da subjetividade - o centro
dinâmico do sentido de nós próprios como agentes e sujeitos. Esta visão de SheetsJohnstone vai então complementar a noção de movimento como agenciador do sentido
intrínseco ao pensamento que aqui venho apresentando.
Estamos agora sob a perspetiva do movimento extensivo, em que são os próprios
movimentos instintivos do recém-nascido (como os movimentos da boca, dos órgãos, do
espreguiçar, do esbracejar, do chorar, do olhar etc.) que vão originar todo um processo em
que se vai formulando o reconhecimento de uma força interior, de poder e de sentido de
si. A autora (p.128) dá como exemplo um texto de Condillac (1754, 1982) em que este
descreve uma estátua a que são dados os sentidos, mas que à falta de movimento próprio
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não tem poder para conhecer o mundo, exceto de um modo puramente testemunhal. Sem
uma exploração ativa, o mundo reduz-se a eventos casuais, em que dificilmente se
desenvolve uma ideia completa de um objeto e em que será impossível conceber um
sujeito.
O jogo de necessidades e poderes fundado e agenciado pelo movimento revela em si
uma força de vida, é, pois, neste jogar que se fundam sentidos pré-conscientes que se vão
associando, articulando e refletindo, dando origem a um sentido consciente de si.
O paradoxo da familiaridade do sentido cinestésico
Sheets-Johnstone observa ainda que este existe uma necessidade de familiaridade
cinestésica para desenvolvermos este sentido de consciência de si, e nos desenvolvermos
como agentes próprios. Se não houvesse regularidades ou harmonia em relação à nossa
experiencia cinestésica (se por exemplo de cada vez que levantamos a cabeça esta
surgisse com outro peso ou que usássemos o braço este surgisse com diferente
comprimento etc.), não se poderia criar uma habituação cinestésica; não se poderia criar
um reportório de I can (de poderes), e logo não se poderia gerar o nosso sentido a
agenciamento próprio. Expectativas cinestésicas confiáveis como a regularidade de
qualidades cinestésica são a base do nosso sentido de agenciamento próprio e da nossa
habilidade para nos movermos de um modo consistente com sentido. No entanto é
interessante verificar que, tal como já aqui foi referido antes, é também esta familiaridade,
esta habituação de algo que se dá como garantido, que provoca uma certa
dessensibilização para a qualidade e a própria consciencialização do movimento. Na
vivência quotidiana, a consciência não atenta ao movimento familiar e às qualidades
inerentes a esse movimento. É apenas ao tentar um movimento pela primeira vez que nos
tornamos bastante conscientes do seu carácter qualitativo, e de como é sentido. No
quotidiano, o sentir do movimento e o sentido a ele inerente torna-se de certo modo mais
conscientemente presente no movimento ainda estranho, não habituado. O familiar, o
habitual, sendo um dado adquirido torna-se normalmente desconsiderado, marginalizado
do nosso pensamento consciente; por estar tão presente, torna-se ausente. Parece assim
paradoxal que será “by making the familiar strange, we familiarize ourselves anew with the
familiar” (Sheets-Johnstone 2011:123).
Como vimos, o trabalho da dança passa precisamente por trazer essa familiaridade à
consciência através do simples exercício de consciencialização, ou através do provocar
desafios ao familiar cinestésico. A dança explora o familiar cinestésico praticando
diferentes modos ou qualidades de movimento ou mesmo praticando o movimento
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estranho e incorpora-lo, ou seja, integra-lo no sentimento de si. Como temos vindo a
apurar, são essencialmente os aspetos dinâmicos e qualitativos inerentes ao movimento
que geram sentidos do mundo e sentido do eu, como tal, quando o sentido do movimento
está inconsciente, também a fonte de fazer sentido se torna inconsciente; o sentido do
pensamento torna-se algo distante, apenas uma abstração de algo automatizado. Ao
chamar a atenção para nós próprios em movimento, para as qualidades, desejos e
limitações de movimento intrínseco ao corpo vivo, temos a possibilidade de descobrir o
sentir do movimento; é com este sentir que se experiencia os sentidos que substanciam o
pensamento. Ao aprofundar a perceção de movimento, o trabalho da dança vai então
desenterrar essa origem dos sentidos. O sentido, enquanto sentir da dinâmica cinestésica
inerente ao corpo e ao mundo, deixa de ser entendido como algo abstrato, e passa a estar
consciente, entranhado e sofrido em cada micro e macro movimento. Deste modo,
poderemos afirmar que a prática da dança trabalha um campo intersticial da consciência,
patenteando uma capacidade de fazer a conexão entre o mundo inconsciente e o
consciente.

8.2

As dinâmicas de movimento enquanto experiência de

sentido animado
8.2.1 A ATIVAÇÃO DE SENTIDO PELO JOGO DO MOVIMENTO
O movimento existe à priori de qualquer processo mental, ou melhor, é a capacidade
cinética que constrói sentido e proporciona a atividade de pensar.
Como afirma Merleau-Ponty (1999) o que já lá está é o movimento, movimento em e
através, o qual irá dar sentido ao mundo e a nós próprios. O movimento já lá está
precedendo a origem do ser. Sheets-Johnstone enfatiza esta noção: “in the beginning is and was - movement, sheer movement” (2011:446). Neste processo de movimento
espontâneo as formas animadas descobrem os vários aspetos do mundo, e é na base
deste processo de movimento espontâneo e de descoberta que os instintos se formam.
Também Damásio (2010) faz esta associação de ser vivo como ser animado, descrevendo
o movimento elementar de afastamento ou aproximação dos seres unicelulares como um
fenómeno que antecede qualquer processo mental, e põe a hipótese de que poderá ser
precisamente esta capacidade de movimento espontâneo que está na base evolutiva da
emoção, do sentimento e logo de uma proto-consciência.
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Sheets-Johnstone considera também que “to think is first of all to be caught up in a
dynamic flow, thinking is itself, by its very nature kinetic. It moves forward, backward,
digressively,

quickly,

slowly,

narrowly,

suddenly,

hesitantly,

blindly,

confusedly,

penetratingly” (2011:421). Mas realça que mais importante não é o facto de que o fluir do
pensamento é cinético, mas especialmente que o próprio pensamento tem uma natureza
movente. Como temos vindo a observar, é pelo movimento que o organismo sobrevive, é
pelo movimento que o organismo ganha um sentido de si e um poder de se relacionar
intimamente no mundo, tentando simultaneamente fundir-se e desprender-se dele. A
experiencia de si no mundo é uma experiencia em movimento, até mesmo um organismo
em estado vegetativo, experiencia o mundo através do seu movimento transformativo.
Sheets-Johnstone sublinha “qualities and presences are enfolded into my own ongoing
kinetic presence and quality” (ibidem:422). Torna-se evidente que é inevitável um
enleamento entre a sensação, a perceção e o movimento. Toda a sensação e perceção
reflete um movimento orgânico e todo o movimento reflete uma sensação e perceção. É,
pois, a partir das qualidades e relações cinestésicas em que nos movemos e que
ganhamos sentido e conceções do mundo. “Most basic human concepts are foundationally
corporal concepts; they derive from own dynamic body lives” (ibidem: 438).
Como veremos adiante mais em detalhe, os conceitos fundamentais como os de tempo
e espaço (tal como toda a imensidão de conceitos deles derivados) são constituídos
através da nossa experiência de movimento próprio e movimento do mundo. É na prática
de movimento que descobrimos a experiência e conceito de tempo e espaço, por exemplo:
ao experienciar o andar lento ou rápido, as variações rítmicas, um empurrar abrupto ou
suspenso; um abrir contraído ou expandido, o alongar ou desdobrar dos braços etc.
Sheets-Johnstone sustenta esta ideia, acrescentando: “spatio-temporal concepts are
basically qualitative in nature and they emanate from what we discover to be the creative,
i.e. freely variable, character of our movement.” (ibidem:119). Tal como o experienciar da
índole de tempo e espaço, também o experienciar de força, intensidade, energia, variação,
etc., são propriedades intrínsecas às qualidades ou propriedades de movimento. Será aliás
através da multiplicidade qualitativa, derivada do caráter livre das suas variações e
combinações, que nos é proporcionado um potencial concetual tão rico.
Literalmente descobrimo-nos a nós próprios em movimento e crescemos cineticamente
nos nossos corpos, descobrindo um âmbito de poderes cinéticos puros, um reportório
específico de eu posso: posso esticar, rodar, alcançar, virar, bater, inserir, agarrar etc. O
agenciar inerente ao movimento torna-se um horizonte em aberto de possibilidades.
Através desta descoberta vamos criando sentidos do jogo dinâmico de forças e
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configurações inerente à nossa contínua espontaneidade do movimento. Embarcamos
numa viagem da nossa capacidade de fazer sentido, que progressivamente se torna uma
compreensão conceptual mais complexa: que articula relações consequenciais, espaciais
e temporais e limites ou contenções, e que assimila sentidos qualitativos derivados de
qualidades de movimento associada a peso, esforço, ritmos internos e externos e um sem
número de outros eventos e fenómenos ancorados no movimento do corpo. São estas
dinâmicas inerentes ao movimento espontâneo e intencional que por sua vez ancoram o
nosso sentido do mundo. É pelo jogo do movimento que se articulam todos os sentidos.
Os pequenos vídeos de “Feldenkrais with Baby Liv” 48 são um exemplo que penso ser
bastante ilustrativo desta descoberta de sentidos primários através do desafio da
capacidade de movimento do corpo.

Fig. 11 Printscreen dos videos “Feldenkrais & Baby Liv”. Imagens retiradas da internet

Sense the weight of your body resting against the surface below you. Start small,
slowly bring your finger tips together, quietly investigate how different parts relate to
each other, and to the surface they are resting on, get comfortable with your
connections to that surface. Great now lets try a roll (…) Explore how pushing against
different points of contact can help you to initiate movement. (…) Give yourself a rest,
then try it again until you find the support to create the movement (…) now keep on
practicing, finding ways to refine the movement. Now you are getting good when you
can easily reverse it. In time it will come naturally, requiring no preparation or
hesitation.

48

Vêr: youtube vídeos “Baby Liv & Feldenkrais”
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(Transcrição do vídeo “Rolling - Feldenkrais with Baby Liv”, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ko7U1pLlg&index=4&list=FL35aYd8iSssH0w
NJf_q94cg - acedido a 8-01-2016).

É admirável como ao observar este (ou qualquer outro) bebé e ao acompanhar a sua
exploração de movimento no mundo (como descrita no texto que vai acompanhando o
vídeo), podemos simplesmente retornar a uma base elementar do sentido sensório-motor
donde surge sentido como intenção relacional com o corpo e com o mundo. Para retornar
a esta base de sentido através do movimento é necessário retornar ao sentido sensóriomotor de implicações de peso, de gravidade, de superfície de suporte... retornar à
sensação

sensório-somática

como

referência

de

grande/pequeno,

abrir/fechar,

junto/afastado, fundo/ superfície, conforto, dor, descanso... retornar à descoberta do poder
de puxar ou empurrar, do poder rolar, o suporte e limite da gravidade… Sem esta
exploração/ descoberta dos nossos poderes e limitações na relação com o mundo, como
poderia haveria qualquer suporte e fundamento para a construção cognitiva e
epistemológica?

8.2.2 A NOÇÃO DE DINÂMICAS DE VITALIDADE DE DANIEL STERN

Score 8 a: Coreografia de vitalidades

Atravessar o espaço do corpo
Deslizar e pisar lentamente
Depois deixar-se fraquejar
Olhar prolongadamente e deixa desvanecer o olhar
Suster a respiração ... para depois a deixar cair
Por fim inverter algo

Score 13

Na área de psicologia, Stern (2010) faz um estudo muito interessante sobre aquilo que
chama de “Dynamic Forms of Vitality” como sendo uma manifestação básica de estar vivo,
a qual está expressa nos constantes movimentos do corpo. Stern comenta que as ciências
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têm descurado a questão de vitalidade, o que, de certo modo, advém de uma reação à
antiga doutrina do “vitalismo”. Esta doutrina dizia que a vida seria sustentada por um
elemento vital que se chamaria de élan vital, o qual seria divergente de qualquer fator físico,
químico ou mental. O estudo de “Dynamic Forms of Vitality” de Stern vem reacender a
importância desta questão, mas aborda a noção de vitalidade de modo completamente
distinto. Ao contrário do que dizia a doutrina do “vitalismo”, Stern aborda a dinâmica de
vitalidade baseada em ações físicas e relativas operações mentais. A expressão de
vitalidade é algo inerente ao próprio estado animado de vida, está constantemente
presente como parte da nossa experiência. “We naturally experience people in terms of
their vitality” (p.3), no modo característico como as pessoas se expressam e se
movimentam, quer seja no modo de andar, nos pequenos movimentos de expressões
faciais, na tonicidade do corpo, modo de olhar etc. Cada pessoa tem o seu modo muito
característico de expressão de vitalidade intuitivamente reconhecida, ao qual Stern chama
de “dynamic movement signature” (p.13). A experiência de vitalidade (quer em nós
próprios, quer nos outros) é algo, que por ser tão óbvia, tão primária e tão presente,
permanece “hidden in plain view” (como expressa o autor). Não só, como diz o autor, “we
live impressions of vitality like we breathe air” (p.3), mas também, a própria dinâmica do
movimento de respiração é em si uma das expressões de vitalidade mais fundamentais.
Stern considera quatro características intrínsecas à experiência de movimento
presentes na dinâmica vital: tempo, espaço, força e intenção. Estas características são
também abordadas nos estudo de movimento na dança e terapia pelo movimento, dos
quais se destacam os estudos de Irmgard Bartenieff e de Rudolf Laban

49

(ver: Laban, 2011

e Bartenieff and Lewis, 2002). Naturalmente estes autores têm uma análise das

49 O estudo de análise de movimento de Laban (LMA) parte de quatro outros conceitos de categorias de movimento - o
corpo, o esforço, o espaço a a forma – para fazer uma análise das dinâmicas e qualidades de movimento. Por exemplo, em
relação a esforço Laban destaca 4 aspetos: a sua relação com espaço (direto e indireto), a sua relação com peso (forte ou
leve), a sua relação com tempo (repentino ou suspenso) e a sua relação com fluxo (impedido ou livre). Laban considera
também por ex. quatro tipos de intenção: “Action drive, vision drive, spell drive and passion drive”. Mais tarde, a partir dos
estudos de Laban Irmgard Bartenieff desenvolveu um conjunto de conceitos, princípios e exercícios a que chama de
“Bartenieff Fundamentals” os quais incluem por ex.: alinhamento dinâmico, suporte da respiração, intenção espacial, centro
e transferência do peso, intenção de esforço, desenvolvimento de padrões etc.
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características do movimento descritas de modo diferente, bastante mais detalhado e
aprofundado, pois o cerne do seu trabalho consiste precisamente no estudo de qualidades
e características do movimento aplicada à dança e à terapia. No entanto o que aqui
pretendo não é embarcar nos detalhes dessas análises, mas sim observar como o jogo
dinâmico entre essas características intrínsecas ao movimento fazem emergir todo um
mundo de sentidos por onde nos conduzimos. Esta relação do movimento com padrões de
comportamento e com modos de fazer sentido na relação corpo-mundo, está aliás
continuamente

implícita

ao

longo

trabalho

destes

especialistas

-

“Behavioural

differentiations are continuously correlated with differentiated movement process. The
observer learns to see, as a continuum, fluctuating ranges between extremes of stability
and mobility, common denominators and individual characteristics, constancy and change.”
(Bartenieff and Lewis, 2002:3)
À globalidade dinâmica entre movimento e estas suas características intrínsecas, Stern
denomina de “dynamic pentad”: movimento e “the four daughter of movement (...) time,
force, space and intention/ directionality” (p.4). Apesar de poderem ser consideradas
características em separado, a experiência de vitalidade é sempre uma experiência do
todo, é uma experiência percecionada de modo holístico. Esta questão entre uma perceção
fragmentada do mundo - característica das ciências e da própria linguagem - e uma
perceção holística - característica da experiência e particularmente da experiência primária
de movimento e vitalidade - é uma questão que se vem revelando tónica ao estudo de
Embodied Movement Thinking que aqui desenvolvo. Stern dá o exemplo da experiência de
reconhecimento de uma cara familiar: apesar de que é cientificamente reconhecido de que
existem sistemas nervosos que fazem o reconhecimento das diversas características
visuais, o reconhecimento consciente não acontece pela análise de cada uma das partes,
mas por um sentido do todo. Também, quando reconhecemos o modo característico de
alguém se movimentar, não pensamos conscientemente nas características do movimento,
mas reconhecemos uma qualidade global própria. Esta perceção global é reconhecida
como “propriedades emergentes”, nos estudos Gestalt. Os estudos de Stern revelam esta
capacidade integrativa, como um conhecimento intuitivo, que está presente desde a
infância e que fazemos continuadamente sem pensar nisso. Por outro lado, a capacidade
de fazer uma análise fragmentada do mundo é uma capacidade que se desenvolve
essencialmente através de uma aprendizagem consciente.
A noção de dinâmica vital exposta por Stern oferece-nos uma perspetiva distinta e clara
sobre como sobrevém a perceção de sentido intrínseco ao movimento, que aqui apresento.
O movimento da dança é precisamente um jogo de dinâmicas vitais e transformação. É
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então pelo experienciar dessas imensas variações dinâmicas que se concebe uma relação
elementar com o mundo, onde se concebem relações, sensações e sentimentos, e logo
onde se geram sentidos elementares. Para ser mais precisa, este jogo de dinâmica de
movimento é essencialmente um jogo de mudanças ou continuidades entre propriedades
elementares do movimento. Esta são identificadas por Stern como: espaço, tempo, força e
intenção ou direcionalidade.
Portanto, a partir destas propriedades gerais intrínsecas ao movimento, surge um
mundo imenso de combinações, relações e variações, donde se experiencia sentido pelo
movimento. Por exemplo:
•

A relação de espaços do corpo, dando origem a sentidos e expressões como:
torção, dobrar, esticar, encurvar, abrir, fechar ou direções corporais - superior,
lateral, frontal, diagonal transversal, superficial - etc.

•

A relação de corpo no espaço, dando origem a sentidos e expressões como:
deslizar, andar, correr, cair, saltar, flutuar, balançar, desaparecer etc.

•

A relação entre corpos, dando origem a sentidos e expressões como: tocar
embater, agarrar, pisar, seguir, aproximar etc.

•

A relação de forças, dando origem a sentidos e expressões de esforço como:
resistir, puxar e empurrar, relaxar, contrair, fraquejar, suave etc.

•

A relação de tempos, dando origem a sentidos e expressões como: variações
rítmicas, (lento, rápido, acelerado etc.), mas também a expressões como: fugaz,
apressar ou atrasar, regularidade, repetição, etc.

•

A combinação entre relação de intensidade e tempo, dando origem a sentidos
expressados como: explosão, pulsar, desvanecer, etc.

•

Ou a combinação entre intenção e tempo, dando origem a sentidos e descritos
como: sustido, hesitante, incisivo, etc.

Score 8 b: Criar coreografia de vitalidades

Criar um score coreográfico de propriedades de movimento. Pedir a
alguém para o repetir.

Score 14
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Enfim, as combinações intersectam-se e recombinam-se de modo imenso e os
conceitos experienciais atravessam e trespassam as diferentes propriedades gerais do
movimento. Quer principiemos a partir das quatro dinâmicas de vitalidade de Stern, ou
partindo das categorias de Laban e de Bartenieff, e tal como demonstram os estudos
destes dois especialistas de análise de movimento, as dinâmicas, qualidades, ações e
comportamentos gerados através do movimento é um estudo complexo, no qual quaisquer
conceitos com o qual tentemos analisar o movimento, manifestam-se sempre em interação
com outros. Bartenieff (1974) relembra que Laban trabalha “with constellations of qualities
rather than with isolated facts or single aspects” (p.37), acrescentando que o seu
envolvimento em explorar as manifestações interiores e exteriores de movimento é um
processo sem fim, pois estas manifestações encontram-se nas nuances e complexas
dinâmicas interativas entre os vários conceitos. No seu livro MAKING CONNECTIONS, Peggy
Hackney (2002), destaca igualmente essa questão:
Colleagues and I have made numerous lists of the ideas and concepts which come up
again and again in the process of teaching Fundamental classes (...) it is clear that
there is no one definition for a concept which would accurately capture the essence of
every situation. Because concepts are known through multiple body experiences,
anyone reading a definition will no doubt experience it is disappointing and lacking in
the richness it deserves. (Hackney, 2002: 250).

Estes sentidos e expressões derivadas da dinâmica inerente ao movimento - a que Stern
denomina de Formas de Vitalidade - geram uma infinidade de conceitos experienciais do
mundo sentidos na manifestação de vitalidade do organismo. Utilizo aqui a expressão
infinidade, justamente porque a noção de conceitos experienciais que aqui refiro não
correspondem exatamente aos conceitos verbais que aqui descrevo. Ou seja, identifiquei
aqui verbalmente uma série de conceitos relativos a ações, qualidades, sensações,
relações etc., mas a experiência de cada um destes conceitos é uma experiência única
àquele organismo, àquele momento e circunstâncias; as nuances e respetivo sentir de
experiência de cada combinação de dinâmicas, é algo único e irrepetível. “There must be
an infinite range of forms of vitality” diz Stern (p.3). É esta a noção que exploro através da
metodologia de Open-Form Composition com que desenvolvo este estudo. Especificando
e recapitulando: ao repetir aquilo que na dança se chama uma frase de movimento já prédefinida (set movement phrase), a experiência desta forma de vitalidade nunca será a
mesma. Podemos pensar nos inúmeros detalhes e nuances desta predefinição que
normalmente nunca chegam a ser determinados e que permanecem em aberto. Por
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exemplo: os detalhes relativos à particularidade de cada corpo, os pequenos movimentos
faciais ou até o fluir do pensamento consciente; mas principalmente nunca se poderá
determinar as particularidades das circunstâncias inerentes ao momento, cada momento
vive através da sua singularidade. Deste modo, qualquer formalização relativa a um estado
vivo será sempre uma forma em aberto.
O sentido concebido pela experiência é algo sempre inerente ao momento e como tal é
um sentido que flui no tempo, infinito e em aberto; enquanto o sentido percebido enquanto
linguagem verbal (apesar da imensa variedade e variações de conceitos linguísticos)
constitui uma procura do finito do pré-determinado.
Dinâmicas de vitalidade nas artes
Considero ainda importante não deixar de referir que tal como Stern identifica, as formas
de vitalidade são expressas constantemente em cada momento, em cada ser vivo, e como
tal estão particularmente presente e são aprofundadamente praticadas em qualquer arte
performativa, como o teatro, a dança, a música e o cinema.
Sem que caiba aqui aprofundar a visão de Stern sobre o papel de cada uma destas
formas artísticas na questão de Forms of Vitality, considero, que a prática da dança, sendo
a disciplina que tem as dinâmicas de movimento como foco inerente, será a prática com
potencial mais direto para aprofundar o estudo de sentido que surge das dinâmicas de
vitalidade. Porém, como também temos tenho vindo a apurar, para tal será importante ter
em conta uma prática de dança que abrange a exploração da vivência e sensação do
movimento em si; e não tanto uma prática que se propõe seguir exclusivamente
codificações pré-definidas do próprio movimento, ou que propõe uma abordagem
representativa ou narrativa.
Por outro lado, ao contrário do que Stern sugere, considero que as formas de vitalidade
poderão estar presentes e ser praticadas não apenas nas artes performativas, ou timebase arts, mas também em outras formas artísticas, como a escrita, pintura ou escultura –
o que aliás se torna claro na análise que faço do trabalho de Antony Gormley. Penso que
o jogo entre o ânimo e desânimo, entre os qualia e o mundo físico ou entre a atração do
mistério e o rasgar de convenções, enfim, a pesquisa e o jogo da perceção humana é algo
que caracteriza qualquer trabalho artístico. Todo este modo dinâmico, prático e vivencial
de pesquisar a própria perceção humana será intrinsecamente uma pesquisa que joga com
diversas formas de vitalidade. Logo, nas obras artísticas não performativas, as formas de
vitalidade continuam presentes como génese do trabalho criativo - na perceção do artista
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quando cria a sua obra - e como génese da dinâmica de perceção que essa obra provoca
no observador.

Score 8 c: Estímulos de vitalidade

Dedicar algum tempo para:
˘ Hipótese A: ler um poema em 3 sítios diferentes, em 3 posições
diferentes;
˘ Hipótese B: ouvir uma música 3 vezes em sítios diferentes, 3 vezes
com diferentes intensidades do volume sonoro;
˘ Hipótese C: fazer um desenho e redesenha-o 3 vezes com diferentes
forças de pressão do lápis (ou outro material de desenho), mostra-o
a 3 pessoas

Score 15

8.3

Conceber sentido através do movimento e através da

linguagem
Apesar de que, como vimos, o processo de pensamento deriva da perceção somática,
este processo permanece usualmente a um nível inconsciente, logo o modo consciente de
percecionar e articular pensamento ocorre principalmente através da linguagem verbal.
Temos então a fonte do pensamento que é em grande parte inconsciente, e que provém
dos sentidos gerados a partir do sentir somático e sensório-motor. E, por outro lado, o
pensamento tornado consciente através da capacidade de verbalizar ou codificar sentidos.
Apesar de reconhecida a origem somática e experiencial da base do pensamento, a
nível consciente, este poder da linguagem sobre o nosso modo de pensamento e a lógica
de sentidos que ela gera é algo igualmente atestado por vários académicos. De acordo
com o famoso psicólogo Russo L. S. Vigotsky (1985), a linguagem tem um papel central
não só no desenvolvimento do pensamento, mas também no crescimento histórico da
consciência como um todo. À medida que aprendemos a falar, aprendemos a traduzir a
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experiência através da abstração da nossa perceção física. Aprendemos a gerar e projetar
sentido através da linguagem e desse modo, a estrutura semântica da comunicação verbal
que praticamos torna-se subtilmente a estrutura em que conscientemente concebemos
sentido. Similarmente também Feyerabend (1993) sustenta que as linguagens não são
apenas instrumentos que descrevem eventos, mas são também “shapers of events (…)
contains a cosmology, a comprehensive view of the world, of society of man which
influences thought, behaviour, perception” (p.164). Sapolsky (2011), demonstra ainda um
outro prisma afirmando que a linguagem, ao ganhar poder expressivo e agenciador,
especialmente ao longo da infância, tem capacidade para afetar funções cerebrais: “The
words we use in our experiences, in our associations and where we come from determines
both form and function of the brain”. Todavia, Isto não significará que a experiência humana
é procedente de conceitos linguísticos, ou que será necessário o acesso à linguagem para
estruturar ou conceber a experiência, apenas indica que a linguagem tem forte poder
estrutural e especificativo a partir dos quais o pensamento consciente se manifesta. Como
Manuel DeLanda observa (in Dolphijn & van der Tuin, 2012:46), “to assume that human
experience is structured conceptually is to dehistoricize the human species: we spent
hundreds of thousands of years as a social species, with a division of labor (hunters,
gatherers) and sophisticated stone tool technology. Language is a relatively recent
acquisition. Are we to assume that those ancient hunter gatherers lived in an amorphous
world waiting for language to give it form?”
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Fig. 12 Quadro de Palavras. @ Cecília de Lima, Julho 2016

219

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Score 8 d: Desenho de ligação de palavras

Criar um desenho delineando uma ligação entre as palavras
manuscritas da figura anterior;
Desenhar a ligação como quiseres
(Se quiseres podes revisitar a mesma palavra)

Score 16

Score 8 e: Poema de palavras

Usar agora as mesmas palavras para escrever um poema
(Se quiseres podes repetir palavras)

Score 17

8.3.1 O DESFASAMENTO ENTRE A EXPERIÊNCIA E AS PALAVRAS E A IMPORTÂNCIA DE
DESENVOLVER O PENSAMENTO ENQUANTO MOVIMENTO

É então fundamental não fazer equivaler a experiência em si à linguagem que descreve
essa experiencia, pois, como Stern (1985) insiste, uma palavra que nomeia um
comportamento não tem o efeito do comportamento em si: pelo que a linguagem não pode
igualar o poder dos comportamentos não-verbais. Comportamentos não-verbais são de
carácter dimensional em vez de categorial, eles transmitem ou assinalam gradientes de
informação em tons afetivos de postura, olhar, orientações etc. Os estudos de Stern (1985)
revelam que a infância é um período das nossas vidas que nos permite uma oportunidade
crucial de experienciar o mundo e a nós próprios diretamente como organismos animados
e desse modo de conhecer o mundo e nós próprios nos termos mais básicos: dinâmicos e
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cinestésicos. A capacidade de pensar em movimento é algo que nasce connosco. O autor
distingue um eu nuclear que é um eu existencial, uma presença corporal premente que
acarreta em si um sentido de coerência, agenciamento, afetividade e continuidade. Ou
como Husserl realça várias vezes, o ser nuclear é anima e animado. Este eu nuclear
manifesta um sentido de si que se reconhece puramente pela experiência, “existential and
verbal selves can be light year apart, that the self is unavoidably divided by language (Stern,
1985:181). Então, realça Sheets-Johnstone a vida intuitiva original que Husserl descreve,
e o eu nuclear existencial que Stern descreve estão ancorados numa dinâmica de vida.
Esta é uma dinâmica que não refere simplesmente um estado de ser presente antes da
linguagem, mas distingue-se fundamentalmente por uma vivacidade que a linguagem falha
em capturar. Tal não é a missão da linguagem, esclarece a autora, uma palavra depois da
outra, não estão equipadas para expressar – pelo menos a linguagem não poética – a
metafísica da dinâmica qualitativa da vivência.
Baseada na pesquisa de Stern, Sheets-Johnstone, argumenta que a linguagem não
consegue lidar com o sentido holístico da experiência. Pela sua natureza, a linguagem
separa em partes a riqueza da experiência global em componentes empobrecidos; é
grosseira em descrever gradações entre as suas categorias; e nunca consegue capturar a
densidade dos sentidos experienciais (como por exemplo o olhar nos olhos), quanto muito
consegue evoca-los em palavras. Consequentemente, os estudos de Stern, demonstram
que na infância a linguagem vai criar um fosso entre dois modos diferentes de conceber o
mundo e de percecionar um mesmo evento. “The simple wholeness of experience has been
broken, but the verbal and the nonverbal constructions of experience will live together all
the same” (Sheets-Johnstone, 2011: 437, citando Stern, 1990:114).
Como veremos adiante mais detalhadamente na 3ª parte, os conceitos linguísticos são
fundamentalmente conceitos que derivam da dinâmica e qualidades experienciais do corpo
vivo; ou seja, é a partir da perceção experiencial de corpo vivo que se constroem os
conceitos linguísticos. Contudo, ao longo da nossa educação, à medida que vamos
aprendendo a falar e escrever e à medida que vamos descorando e até restringindo a
consciência do sentir e sentidos que emanam da vivência corporal, o sentido consciente
que derivamos do mundo parece ser meramente baseado na linguagem. Este, sendo um
sentido que se referencia em códigos representativos torna-se abstraído do sentir e do
sentido experiencial, logo, vai-se tornando distante de um sentir de nós enquanto processo
de corporear através de uma relação intima com o mundo; vai-se tornando desprovido
daquilo que Stern (2010) chama de Forms of Vitality. Como tal, também o sentido paradoxal
que caracteriza o estado animado do ser vivo é algo que se afigura inconcebível.
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De facto, a linguagem falada - embora inevitavelmente sujeita a uma qualidade de
entoação que denota um sentido qualitativo e experiencial que normalmente aprofunda o
sentido semântico, e embora certas palavras demonstrem uma qualidade onomatopeica revela-se essencialmente como um sistema de signos codificados. Signos estes que,
apesar de terem na sua génese (muitas vezes já inconsciente) um sentido experiencial,
expressam um sistema de códigos, o qual é em si meramente representativo. Torna-se
ainda relevante acrescentar que a tendência deste modo de representação, tal como é
usada no quotidiano ocidental e nos contextos científicos e académicos, é a de procurar
um sentido o mais objetivo possível. Nestes contextos, o uso da linguagem verbal, ao tentar
agarrar, apreender a densa complexidade dos sentidos experienciados, procura analisar,
dissecar e desincorporar a vivência experiencial.
Deste modo, o trabalho que aqui apresento vai de encontro à necessidade que SheetsJohnstone que proclama: “come back down to earth recontact that original ground, which
gave us our first footings and which has never actually disappeared but has only been
buried under a pedestalled and myopic view of language” (p.439). Um dos problemas
fundamentais que encontro ao afastarmo-nos e deixarmos de cultivar o pensar como um
exercício com base num sentido animado, é que, ao restringirmos o sentido ao sentido
determinado pela linguagem verbal formal, também a qualidade dos nossos pensamentos
e das nossas ideias só poderá ser tão boa quanto a qualidade da linguagem. Como afirma
Sheets-Johnstone, a consciência cinestésica apresenta um desafio de léxico “a challenge
that coincides with the one Husserl recognizes precisely in the context of describing internal
time consciousness” (p.126). No entanto, considero que, se a própria linguagem constrói e
funda o seu sentido no sentido experiencial do corpo, este desafio de reavivar, reincorporar
e desenvolver essa consciência cinestésica e de desenvolver o logos a ela associado não
me parece algo impossível. Entendo que tal tarefa terá de passar por profundas alterações
educativas e culturais que incluíssem uma aprendizagem pelas práticas somáticas.
Penso que é ainda importante acrescentar que a pesquisa e jogo entre sentidos
semânticos e sentidos experienciais está muitas vezes presente em diversos trabalhos
poéticos ou literários. Todavia estes trabalhos, apesar de poderem provocar uma forte
apreciação ou impacto artístico e estético, são comumente apreciados tão-somente ou
puramente como tal.
Como temos vindo a apurar, o pensamento através do movimento concebe um sentido
lógico também ele derivado do estado de movimento. Penso que será importante começar
talvez por tentar reconhecer algumas das características dessa outra lógica de sentidos
intrínsecos ao movimento. O transubstanciação no movimento e a perceção de movimento
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que se apreende através da dança gera um sentido que não pretende agarrar o mundo,
mas fluir com ele. Este modo de perceção concebe uma significação momentânea,
inesgotável, em transformação, e reconhece-se como um processo de sentido paradoxal,
inerente ao estado de corpo vivo no mundo. No capitulo que se segue olharemos com
algum detalhe para esse desafio, para essa outra lógica de sentido própria da capacidade
de experienciar o mundo como um estado dinâmico e de nos reconhecermos como
organismos animados.
Devaneio, em modo de desenlace do capítulo: resistindo à loucura
sensações e gritos
Atentemos, então, neste exemplo: o indivíduo A está ansioso e o B também. A mesma
palavra (ansioso) descreve um estado ou um conjunto de sensações que nunca
poderemos comparar com rigor. Digamos que a linguagem por meio do alfabeto, mais
uma vez, torna igual o diferente, simplifica, acalma-nos: chama ao que vai
acontecendo nomes já conhecidos para alcançarmos a sensação de que conhecemos
ou sabemos algo ou, afinal, simplesmente: para não ficarmos loucos. Temos de dar
nomes para manter uma aparência de racionalidade. (Tavares, 2013: 347).
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CAPÍTULO 9:
O LOGOS E VALORES DO PENSAMENTO
INCORPORADO EM MOVIMENTO

“Eu acho que a riqueza do espírito é a riqueza do corpo, é a riqueza da plasticidade
do corpo, da plasticidade em abrir-se e fechar-se. Podemos falar de um saber que é
o saber da afetividade, que é o saber dos corpos” (Gil 1998: 39).

Como verificámos, o pensamento revela-se com exercício de articular e estruturar
sentidos, os quais surgem das sensações, efeitos e lógica que provém da experiência e
perceção de movimento. O estudo que aqui desenvolvo concebe a noção de Embodied
Movement Thinking através da perceção do movimento transformativo de sentido
paradoxal intrínseco à sobrevivência do corpo. Deste modo, também a conceção de
sentido é experienciada como um estado em movimento duplamente paradoxal. Ou seja,
o ato de pensar torna-se uma articulação de uma network dinâmica de relações criadas
pela tensão de forças/desejos em oposição.
Aprofunda-se o experienciar da natureza de movimento, e nesse ato de ir ao fundo do
sentimento de si, gera-se um outro estado de consciência que implica um outro sistema
lógico. É por isso uma consciência de sentido com um propósito vivo, de natureza
dinâmica, interativa, plástica. A perceção de sentido que emerge da prática de
incorporação e transubstanciação na própria natureza de movimento, revela-se não um
sentido unidirecional, mas um sentido orgânico de natureza elástica, paradoxal,
multidimensional, porosa e metamórfica. Este é um sistema lógico de funcionamento
dinâmico em que a manifestação de sentido que se concebe como uma manifestação de
uma condição de tensões paradoxais. Um sistema que não se foca num desejo de
captação da realidade em movimento, mas que se vai movendo através da tensão
renovadora gerada entre forças paradoxais. Descobre-se então um processamento
harmonioso, coerente ou lógico que não se fixa de substância em substância, mas que se
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vai substanciando através de um movimentar de índole respiratória - um movimentar de
(in)tensões e de contínua autorrenovação.
(Vimos também que o movimento da respiração é o movimento primário próprio do
processo de afeto, pelo que, ao compreender o pensamento como um articular de
movimentos de natureza afetiva e paradoxal, podemos então conceber a natureza movente
do pensamento como uma articulação de sentidos respirados. Considerando sensação não
como pura impressão, mas como “a maneira pelo qual sou afectado e a experiência de um
estado de mim mesmo.” (Merleau-Ponty 1999:23), a perceção de sentido é aqui
experienciada como a relação sensorial que se forma com a tensão entre as necessidades
e limitações da capacidade de respirar o mundo. O seu valor vive através da qualidade
elástica da capacidade de transformação gerada pelo campo de tensão das forças
paradoxais do afeto.)
Com o intuito de aprofundar o estudo desse logos intrínseco ao movimento
transformativo estruturei três dimensões ou valores básicos de Movimento: Relacional,
Transversal e Elasticidade Paradoxal.

9.1

Sentido relacional do movimento

A fundação de sentido “transparece na intersecção de minhas experiencias, é uma
intersecção das minhas experiencias com aquelas do outro, pela engrenagem de umas e
de outras” (Merleau-Ponty, 1999:18). A génese de sentido é uma manifestação de índole
relacional inerente à experiência e evolução e é através do movimento que desenvolvo a
possibilidade e habilidade de gerar relação.
Através do movimento ligo-me, conecto-me com o mundo. O movimento cinestésico é
a base para a conceção de noções espaciais e temporais precisamente porque é através
dele que vivenciamos e logo concebemos relações de tempo e espaço. No contínuo
espaço-tempo, nós concebemos paragens, percecionamos aglomerados e matéria,
concebemos intervalos de tempo e espaço onde concebemos separações do todo
contínuo. Sob a nossa dimensão percetiva quotidiana, o contínuo espaço-tempo deixa de
ser uno para ser uma perspetiva de partes, uma composição de macro e microintervalos.
É, pois, nessa composição daquilo que concebemos como intervalos, como diferenciações,
que o movimento se manifesta, e na sua manifestação o movimento é em si mesmo um
criar de relação. Concebo um intervalo, uma diferenciação entre os meus dedos porque
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eles se mexem de modo independente e é ao movimenta-los que consigo conceber uma
imensidão de relações atuais e potenciais entre eles. É, pois, nos interstícios que o
movimento se manifesta e ao faze-lo estabelece um valor relacional – uma qualidade de
conexão e potencial interação. Peggy Hackney (2002) ao estudar os “Fundamentals of
Bartenieff” refere que a conetividade é um dos conceitos centrais na natureza de
movimento e como tal também um dos mais complexos e de disposições férteis. “In
fundamentals when we say that an individual is “connected” we are speaking about multiple
levels” (p.253).
A ação de relacionar faz parte da natureza intrínseca do movimento, e este relacionar,
potencia um modo de conectar, proporciona um meio de potencial interação gerando uma
conectividade porosa. Portanto, o pensamento através do movimento assimila sentido do
mundo através da sua natureza relacional. Ao considerar este sentido relacional próprio do
movimento encontro três logos/ valores principais, que descreve baixo.

9.1.1 O SUJEITO PROCESSUAL: O PROCESSO DE CORPOREAR E DESFAZER A LÓGICA
VERBAL DE O CORPO

“Le corps dansant n’est donc pas là avant dans une conception stricte et stable. Il ne
constitue pas une substance prioritaire à partir de laquelle une danse serait générée. Au
contraire, il est vu comme un réseau de tensions et d’interférences, une matière vivante et
en mouvement, que Michel Bernard appelle la “corporéité” “ Guisgand (2012 : 223)
Como refere Guisgand, os corpos dançantes são corporeidades, o corpo dançante não
revela um corpo essencialmente substantivo, mas revela um constante processo de criar
corpo. Este é um processo que incorpora e desincorpora redes de tensões e interferências.
Deste modo, a perceção de sentido revela-se como algo processual, não existe um sentido
final único. O movimento é um experienciar de um passar por. A qualidade de movimento
experiencia-se no sabor do momento, e o sentido de valor de movimento experiencia-se
enquanto passagem. O foco do modo cognitivo que aqui se desenvolve não incide sobre
uma natureza de corpo enquanto substância, mas enquanto processo onde se vai criando
corpo - um corporear. Como também já verificámos esta experiência de si enquanto
corporear provoca um despreendimento do sentido de identidade independente e estável,
o sentido de si é um sentido dinâmico e embebido no meio envolvente.
A este propósito lembro-me de como, na conferência “Corpo e Pensamento” no Festival
InShadow de 2013, o escritor/ professor Gonçalo Tavares faz uma consideração sobre
como a existência de uma única palavra para denominar corpo é em si redutora. Ao
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desenvolvemos uma lógica linguística que nos instrui a dizer o meu corpo estamos a
desenvolver uma perceção restringida deste fenómeno com o qual experienciamos vida.
O nosso experienciar interior e exterior revela-nos vários corpos em simultâneo e ao longo
da vida, pelo que sob esta perspetiva fará mais sentido dizer talvez: o meus corpos. Será
precisamente este aprofundar da consciência da experiência de corporear que irá abrir a
perceção de corpo como provocador de um modo rizomático de gerar pensamento e
conhecimento.

9.1.2 UM SENTIDO DE ADAPTAÇÃO E PLASTICIDADE

Score 9 a: A plasticidade da escrita ao toque

Copiar o parágrafo acima, escrevendo-o manualmente. Pedir a alguém
para te tocar e/ou manipular nas costas, cabeça e braços enquanto
tentas faze-lo.
Deixar o texto que (re)escreves ser influenciado e transformado pelo
toque...

Score 18

A qualidade plástica do movimento do bailarino é uma das apreciações estéticas sobre
o desempenho técnico e artístico do bailarino. Este valor refere não apenas a sua
flexibilidade anatómica, ou a qualidade maleável do seu movimento, mas refere
especialmente a sua capacidade de incorporar diversas dinâmicas de movimento, a sua
capacidade de transformar a presença expressiva do corpo através do movimento. Vejo
esta qualidade plástica desenvolvida na dança como um exercício da capacidade de
adaptação própria da natureza de movimento.
O movimento somático é em si uma expressão de adaptabilidade e maleabilidade ao
ambiente, pois, ao ser relacional o movimento é necessariamente adaptável. O nosso
movimento do dia-a-dia não é geralmente algo pré-determinado (embora várias ações se
tornem bastante familiarizadas), é antes uma capacidade espontânea de reação moldável
às diversas circunstâncias do espaço, das forças e intensões momentâneas. Sheets228
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Johnstone (2011) dá o exemplo do jogo dramático de movimento presente na complexa
dinâmica espácio-temporal de interação entre predador e presa. Nesta situação complexa
e de alto risco, joga-se com uma dinâmica de interação espontânea; embora possa haver
algumas táticas aprendidas, cada situação é diferente, o desafio nunca pode ser planeado
de antemão, é moldado momento a momento. Como realça Sheets-Johnstone, este é um
forte exemplo do pensar em movimento - “precisely because it is a spontaneous dynamic
interaction not orchestrated in advance, but played out from moment to moment it is a
drama that involves thinking” (p.440). Pensar que não existe pensamento seria absurdo,
pois as ações não estão determinadas por um conjunto de regras e também não são meras
reações condicionadas, são ações especificas e meticulosas de adaptação a cada
situação. Pensar que haveria pensamento independente do movimento seria igualmente
absurdo pois é no próprio experienciar do movimento que se consegue sentir
potencialidades e relacionar, dirigir e articular a dinâmica do jogo. O logos do corpo cinético
é o cerne do pensar em movimento, defende a autora. Mas não precisaríamos de ir tão
longe como uma perseguição entre predador e presa, para verificar como o logos do
movimento se revela intrinsecamente adaptável. Esta adaptabilidade funda a nossa
capacidade de affordance do ambiente, e pode ser observada em situações tão básicas
como na nossa capacidade de nos moldarmos à cadeira onde nos sentamos, na
capacidade de abraçar, de alcançar e agarrar um objeto e na própria capacidade de
aprender a andar, subir uma montanha. Estamos então perante um logos de pensamento
que não se organiza a partir de padrões de comportamento, mas é intrínseco ao sentido
cinético do organismo.
O logos do movimento é, como vimos, inevitavelmente gerado a partir do jogo
momentâneo de forças e tensões espácio-temporais, e como tal é concebido e concebe
um sentido de adaptação e plasticidade. A adaptação e maleabilidade ao ambiente, ao
contexto e nuances de cada situação é uma dimensão real à sobrevivência dos organismos
animados presente na própria natureza do movimento. Deste modo, parece-me notório que
a natureza relacional do movimento intrínseco ao organismo reflete um logos de valor
maleável, extensível e até metamórfico.

9.1.3 REAPRENDER E DESCOBRIR: A DISPONIBILIDADE VS. CONTROLE
Já anteriormente, ao falarmos da metodologia das técnicas somáticas, referimos que
estas práticas abordam o corpo e seu movimento não no sentido de controlar, mas
especialmente no sentido de estar disponível para reaprender e redescobrir através da
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prática de movimento e escuta somática. As práticas somáticas são construídas a partir do
principio de que: somos aprendizes e não mestres do nosso corpo. Ora, como já vimos a
nossa animação primordial reflete um conhecimento ancestral que consegue adaptara-se
às mudanças constantes do ambiente, então, como realça Sheets-Johnstone (2011), ao
explorar a nossa animação primordial, somos aprendizes desses inúmeros modos de como
o movimento do nosso corpo nos relaciona com o mundo.
O corpo-mundo é uma relação em constante movimento transformativo, como tal, não
pode existir aqui um aprender definitivo, não tem sentido procurar um conhecimento de
controlo extrínseco. Através do aprofundamento da perceção somática aprofunda-se um
estado de atenção presente, de disponibilidade respirada, “where each individual can drop
deep within themselves, where imagery and the previously perceived sensory information
expands understanding and experience. I let my students go deep places, where conscious
control is out of the way” (Karczag 1993: 385).
Este é também um valor muito presente na apreciação performativa do bailarino. Há
uma diferença visualmente quase impercetível, mas sensorialmente bastante marcada
entre o bailarino que executa o movimento como um exercício de controle sobre o corpo e
o bailarino que dança o movimento. Com a expressão dançar o movimento, quero dizer,
uma corporeidade porosa, disponível para redescobrir as nuances dinâmicas do momento,
uma habilidade para ir vivenciando os afetos provocados pela dinâmica do próprio
movimento à medida que este é praticado.
Cada nova experiência de movimento consiste num processo de reaprendizagem, ou
seja, consiste num processo de estar disponível à descoberta, porque cada relação respira
uma dinâmica momentânea, mesmo sendo um relacionamento familiar é importante estar
atento, disponível para as nuances os detalhes próprios daquele momento. É aí, nesse
saber estar disponível que se aprofunda o conhecimento. Este modo de disponibilidade
está associado com “the importance of being present, fully in this moment, aware, so that
one can have the greatest freedom of choice” (Karczag, 1993:384). Esta sentido de “estar
presente no momento”, é algo muito aludido na aprendizagem da prática somática da
dança, (irei aprofundar esta noção já adiante, em relação como o sentido de elasticidade
paradoxal do movimento).
Deste modo, o processo de incorporar um estado de movimento não gera uma
disposição de controle, porque como temos verificado, o movimento reflete uma natureza
fluida, que nos desliza entre os dedos, deixando apenas a sensação, mas impossível de
agarrar. O logos do movimento patenteia antes uma capacidade de aprofundar a interação
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sensível e a aprendizagem de coordenação entre as diferentes dinâmicas interiores e
exteriores.
A natureza do movimento é em si uma continuidade em desequilíbrio, o corpo respira
nesse intervalo, nesse momentum do desequilíbrio. “The body is unstable or would not
have survived. It is just enough unstable to make possible the struggle for equilibrium
between its parts” (Todd, 1937: 220). Assim sendo, o controle que visa a rigidez, que visa
a estabilização perfeita, não tem lugar no logos do movimento. O aprofundar do
conhecimento pelo movimento dá-se na capacidade de aprofundar o movimento dentro do
movimento, interagindo os micro-movimentos com o macro-movimentos, interligando
movimento interior com movimento exterior. Torna-se então essencial aprofundar a
consciência de respirar o mundo com cada poro do corpo e deixar cada espaço-tempo de
tensão disponível para o seu movimento de ir balançando o mundo. A sensação de
balouçar é aliás bastante reveladora, pois ao balouçar experienciamos a vertigem do
desequilíbrio inerente ao movimento. Na sensação infantil de balouçar a criança aprofunda
o seu logos de movimento, consegue tornar-se disponível ao desequilíbrio, desenvolvendo
os movimentos internos (sentido como uma sensação de vertigem) que se moldam ao
movimento externo do corpo em baloiço. O desejo que a criança experimenta de se
balouçar de novo, outra e outra vez, estará provavelmente associado ao desejo da
sensação de redescobrir, de re-experienciar e desafiar os limites da dinâmica da relação
do corpo-mundo.
É ao transubstanciar-se no próprio movimento que o bailarino consegue ser ele próprio
um estado dinâmico disponível para se moldar às circunstancias do momento, esta é uma
das aprendizagens mais cruciais na prática de Contact Improvisation. Isto requer um corpo
poroso associado a um estado de consciência sem perspetivas, sem perceções préconcebidas, pois é a partir deste estado despido ou desagarrado de preconceções que
verdadeiramente se redescobre outras perspetivas. Daniel Lepkoff (2011) expressa a esse
respeito: “My own fascination with dancing Contact Improvisation was the discovery that
through my physical senses I can gather information directly from my environment – that by
using my own powers of observation I can shift my perspective, have new perceptions, and
free myself from my own convectional and habitual ways of seeing” (p.40).
Aprender a contar com e a basear-se na própria inteligência física é, como refere
Lepkoff, um dos focos cruciais da prática de Contact Improvization, esta aprendizagem
melhora a aptidão de cada individuo “to meet their moment with senses open and
perceptions stretching” (p.40). De facto, a inteligência física como inteligência própria do
movimento intrínseco ao corpo, revela todo um outro modo de articular e agenciar sentido,
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lógica e valores, modo esse que passa por desenvolver uma capacidade de apuramento
dos sentidos e de aprofundamento das capacidades percetivas capacitando-nos para estar
disponível e reagir de modo mais eficiente às mudanças dinâmicas de cada momento.
Porém as implicações desta fonte de inteligência e a sua integração com a chamada
inteligência intelectual é algo ainda largamente descurado e desvalorizado na nossa cultura
e educação geral.

9.2

O sentido transversal do movimento

A transubstanciação do universo
Ora, ao transubstanciar-se no próprio movimento, o bailarino perceciona o corpo como
movimento de transubstanciação. I.e., o movimento intensivo do corpo que possibilita o
seu movimento extensivo é um processo de transformação. Neste estado percetivo o corpo
revela-se enquanto processo de incorporar o universo e se desincorporar nele. Ou seja, o
movimento intrínseco do corpo vivo é um processo de recriar corpo, e revela-se enquanto
capacidade de transubstanciação. É interessante verificar que esta perceção do processo
de vida pode ser observada também a nível de um certo sentimento de deslumbramento
que acompanha a compreensão cientifica da astrofísica:
The most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise the life on
earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that
cooked light elements into heavy elements in their core, under extreme temperatures
and pressure. These stars were unstable in their latter years; they collapsed and then
exploded, scattering their enriched guts across the galaxy; guts made of carbon,
nitrogen, oxygen and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients
became part of gas clouds that condensed collapsed, form the next generation of solar
systems - stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for
life itself. So, when I look up into the night sky, and I know that yes, we are part of this
universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts
is that the universe is in us. When I reflect on that fact, (many people feel small because
they are small and the universe is big) but I feel big because my atoms came from
those stars. (Neil deGrasse Tyson, 2008)

Ao percecionar movimento como processo de transubstanciação somos deparados com
um sentir de sentido transversal, ou seja, um sentido que é construído ao atravessar
diferenças enquanto domínios unitários ou disciplinares.
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9.2.1 A LÓGICA DO TODO COMO SENTIDO DE RELAÇÕES VIVAS
Será a partir desta capacidade transversal intrínseca ao movimento de corporear, em que
o corpo se revela como movimento de transubstanciação com o universo, que se irá
desenvolver um sentir de sentido do todo.
Reconheço este sentido do todo como um sentido presente no “núcleo de significação
primário” descrito por Merleau-Ponty (1999). “No silêncio da consciência originária, vemos
aparecer não apenas aquilo que as palavras querem dizer, mas ainda aquilo que as coisas
querem dizer, o núcleo de significação primário em torno do qual se organizam os actos
de denominação e de expressão” (p.12). Este “núcleo de significação primário” é concebido
por Merleau-Ponty a nível inconsciente intrínseco à sensação. O filósofo acrescenta ainda
que é este o sentido das essências de Husserl, as quais “devem trazer consigo todas as
relações vivas da experiência (...) as essências separadas são as da linguagem” (). Ou
seja, o “núcleo de significação primário” intrínseco à sensação faz-se enquanto sentido de
relações vivas integradas num todo. O logos do movimento deriva deste sentido primário
de relações vivas, é um sentido que se vai gerando no próprio movimento intensivo das
relações, e como tal é intrinsecamente um sentido que se vai descobrindo perante a
dinâmica do todo.
De modo oposto, o sentido formado pelo pensamento consciente é um sentido
especificado, distingue-se a partir de focos de atenção, ou seja, delineia-se sobre a
perspetiva do foco de atenção que é singularmente distinguido. Para o pensamento
consciente, esta génese de sentido sobre o relacionar do todo, esta “significação do
percebido é apenas uma constelação de imagens que começam a reaparecer sem razão”
(Merleau-Pony, 1999:38), pois “a significação do percebido, longe de resultar de uma
associação, está ao contrário pressuposta em todas as associações” (ibidem). É com a
representação simbólica que o pensamento vai então projetar o sentido experienciado para
além do corpo e da experiência em si e se consegue “decolar” (p. 199) da experiência. A
passagem ao simbólico vai projetar o sentido para além da experiência em especificações
intersubjetivas e passar à ideia abstrata. Aqui o sentido deixa de se manifestar como
sentido do todo intrínseco ao movimento, e passa a ser um sentido que se especifica num
enquadramento delineado e suspendido no espaço-tempo.
Ora, neste jogo de especificação de perspetivas e projeção simbólica, o sentido que dá
conteúdo ao pensamento vem manifestar-se, não especialmente como um sentido de
reflexão do próprio sistema funcional e percetivo do organismo, mas principalmente como
uma operação criativa. É uma operação no sentido que desenvolve uma capacidade de
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especificar um movimentar relacional de sentidos e jogar com eles. Nas palavras de
Merleau-Ponty não devemos considerar esta capacidade de reflexão consciente como “o
simples retorno a uma razão universal (…) devemos considera-la como uma operação
criadora que participa ela mesma da facticidade do irrefletido” (p.95). Este modo de
reflexão “nunca tem sobre seu olhar o mundo inteiro (…) ela só dispõe de uma visão parcial
e de uma potência limitada” (ibidem). A capacidade de pensar de significação simbólica
“não substitui o pensamento do mundo pela significação mundo” (p.9). Por isso a relevância
da fenomenologia que permite investigar a construção de sentido enquanto funcionamento
somático e da experiencia vivida e “que estuda aparição do ser para a consciência, em
lugar de supor a sua possibilidade previamente dada” (p.96).
A um nível mais quotidiano, derivando do âmbito da sociologia e da psicologia, Claxton
(2006) toca precisamente numa capacidade de atravessar e fundir barreiras resultando
num sentido ecológico associado à capacidade de expandir a consciência de si e a um
sentimento de conexão universal - “And at the social ecological level, as those barriers and
defenses melt away, how could there not be an expansion of the sense of self; a feeling of
connection and belonging (…) I’m reconnected not with some kind of higher moral purpose,
but with an expanded sense of my own personhood, in which I am build to care as well as
to complete.’”

9.2.2 LÓGICA DE RESSONÂNCIAS E POROSIDADES
Perante este sentido transverso do movimento torna-se evidente que a capacidade de
trans-versalidade e ressonância é uma das bases do logos do pensar intrínseco ao
movimento. Esta trans-versalidade arrasta consigo um sentido vibratório de ressonâncias
e porosidades, ou seja, a lógica da nossa construção de sentido não se manifesta como
um único verso, mas revela uma capacidade de reverberação, de se refletir sobre outros
domínios, outos sistemas ou padrões, e como tal, insere um multi-verso de sentidos
potenciais. Por outro lado, qualquer sentido também não poderá ser acabado, fechado
sobre si, será sempre um sentido poroso atravessado pelas vibrações dos movimentos que
o atravessam.
É ainda relevante acrescentar que este sentido de ressonâncias e porosidades
associado ao poder transversal do movimento, sendo algo intrínseco à natureza do
movimento, vem manifestar-se como um fenómeno recursivo intrínseco às próprias
dimensões de manifestação de movimento. Para ser mais clara: como expus atrás, a
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intensificação da perceção de movimento somático desenvolvida pelo bailarino, vem gerar
com que este ganhe a perceção do movimento de transformação (que revela a dimensão
de duração de Bergson) que é um movimento interior, dentro do movimento exterior do
corpo. No entanto é importante observar que este fenómeno de movimento dentro de
movimento não é algo que acontece apenas a este nível. A transversalidade do próprio
fenómeno de movimento é recursiva, é um fenómeno de ressonâncias e porosidades que
atravessa diversas dimensões. Podemos considerar por exemplo o movimento da galáxia,
no qual se insere o movimento do sistema solar, do qual se insere o movimento da terra,
do qual se insere o movimento espacial dos corpos, do qual se insere o movimento interno
de transformação, o movimento dos átomos, etc.

9.2.3 LÓGICA DE UMA DINÂMICA INTEGRAL

Score 9 b: Small Dance de Steve Paxton: A intensidade no equilíbrio de
estar

Posição vertical, descalço, braços ao longo do corpo, olhar em frente,
deixar a respiração fluida
Experimentar manter esta posição vertical, sem a alterar durante cerca
de 7-10 min.
Repara nos micro-movimentos do corpo. Por ex. ligeiras alterações do
contacto dos pés no chão, pequenos movimentos do pescoço e coluna
vertical, pequenos movimentos das mãos, dos joelhos etc.

Score 19

Ao aprofundar a perceção do movimento torna-se evidente que todo o movimento do
corpo ocorre como um todo integrado. Todo o corpo está envolvido em qualquer
movimento, pois é inevitavelmente, necessária uma coordenação integrada em todo o
corpo para que qualquer movimento se realize. Efetivamente não consigo fazer um
movimento independente sem envolver o resto do corpo. Por exemplo: para levantar uma
perna, terei de coordenar este movimento com todo o equilíbrio do corpo, eventualmente
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terei de fazer uma transferência de peso para a outra perna e terei de coordenar esse
movimento com a tentativa de que esta outra perna se mantenha aparentemente estável
(ou seja, terei de reforçar a intensidade dos seus micro-movimentos uma vez que agora
todo o peso está sobre ela). Mesmo sendo um movimento simples e pequeno, como por
exemplo mover uma mão ou um dedo, talvez estas implicações e ajustamentos do
funcionamento cinestésico não sejam tão óbvias, mas também aqui todo o corpo está
envolvido como um todo sobre tal ocorrência. Para mais, também todos os outros sistemas
do organismo estão implicados na capacidade de nos movimentarmos (os músculos que
dependem da informação transmitida pelo sistema neuronal, que dependem do
funcionamento do sistema circulatório, que dependem do sistema digestivo, respiratório
etc.).
Esta capacidade de integração é apreciada na performance de dança como um sentido
de harmonia, um sentido de coerência. A perceção do todo manifesta-se como uma
perceção de harmonia. E esta harmonia é uma perceção de relações, é a perceção de uma
coordenação dinâmica em processo de equilíbrio, por isso nunca poderá ser alvo de um
conhecimento analítico e discriminativo. A coordenação não é uma capacidade de executar
um e depois outro movimento, é antes a capacidade de sentir o que surge da relação entre
os movimentos. Quando falo aqui de harmonia como uma apreciação estética da
performance do bailarino, não aludo a harmonia como uma qualidade de movimento - a
qualidade de movimento pode ser caótica ou descontinuada - mas o que aqui refiro é uma
perceção sensitiva subtil de corpo integrado. Este sentido de corpo integrado no seu todo
é algo praticado na consciência somática do bailarino: no movimento do bailarino denotase uma consciência de como todo o corpo, todos os poros do seu corpo estão envolvidos,
integrados naquele que parece ser o movimento que se desenha em evidência. Se o foco
do movimento, ou o movimento definido é por exemplo rodar a perna no ar, a sua
consciência somática contempla não apenas esse movimento, mas o modo como esse
movimento particular afeta todo o corpo, e por outro lado, o modo como o estado presente
do corpo vai agenciar esse movimento. Ao fazer esse movimento de rodar a perna no ar
torna-se sensorialmente percetível que o bailarino sente todo o envolvimento do seu corpo
que o integra. O seu sentir somático sente todo o corpo adaptar-se, vivenciar e incorporar
esse movimento, o qual no fundo nunca se poderia definir como um movimento, pois é em
si uma dinâmica de movimentos. A sua perceção (o seu sentido de awareness, como se
diria em inglês) expande-se, irradia-se por todo o corpo; ele sente um corporear poroso
integrado naquele desenhar de movimento.
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Gostaria ainda de apontar que quando falo em poros do corpo não quero apenas
procurar um sentido poético, porque como é tema deste trabalho, a perceção de corpo que
aqui estudamos é de um corpo respirado, que se sente e se manifesta muito para além
dos seus limites materiais. Deste modo, também o sentido de integração e sentir de
harmonia, que aqui menciono, é algo que não se manifesta apenas a nível do corpo como
entidade fechada, mas difunde-se do corpo para o mundo e do mundo para o corpo; ou
seja, o sentido de integração atravessa, transpõe vários dos domínios estabelecidos pela
consciência. Hackney (2002) refere precisamente a necessidade de praticar este sentido
de integração associado ao sentido de conectividade do corpo: “It is a fundamental truth
that the whole body is connected. All parts are in relationship. This is true because of the
nature of our human organism. But it is also true that many people are not able to utilize
their connectivity fully to support them when they are moving” (p. 253).
Este modo de funcionamento integrado do corpo-mundo donde o bailarino sente uma
consciência somática integrada, propõe então um logos de integração funcional inerente
ao sentido do pensamento. Porquanto, como temos averiguado, pensar é, antes de tudo,
ser apanhado num provir dinâmico da sua natureza cinética, pelo que, para gerar
movimento recursivamente dentro do movimento jogando com uma imensidão de
potencialidades dinâmicas, será inevitável desenvolver um sentido de integração das
partes com o todo e do todo com as partes.
Qualquer processo de pensar em movimento está relacionado com uma situação em
mudança, em evolução, desse modo não se poderá falar de um sentido em termos de um
esquema sistemático externamente imposto, mas sim considerar sentido em termos de
uma lógica cinética do corpo - um corpo que, ao pensar em movimento, compreende e
integra a dinâmica qualitativa global em que está envolvido.
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Score 9 c: Amplificando a Intensidade da Dança

Na posição vertical, de pernas afastadas, experimentar transferir
lentamente o peso da perna direita para esquerda e vice-versa
Reparar como todo o corpo se reajusta para realizar e adaptar a este
movimento.
Em sincronia com o movimento tentar assinalar conscientemente o que
faz o teu corpo a cada momento ao realizar este movimento simples: as
tuas mãos, os teus olhos os teus músculos de ambas as pernas, os
músculos abdominais e intercostais, a inclinação do pescoço, o
movimento respiratório, etc.

.... É impossível apontar em simultâneo e no momento tudo
aquilo que o corpo sabe responder; todas as miríades de
aspetos que se coordenam para ir desenrolando movimento.

Então experimenta não apontar cada um dos aspetos, mas deixar a
atenção sem foco específico, deixar a atenção difundir-se pela sensação de
todo o corpo.

Score 20
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9.3

Sentido de elasticidade na tensão paradoxal do movimento

N u m e nt e n di m e nt o es t át ic o d o m u nd o ex i s t e u m

p er m a na n ent e ent re

a d u ali d ad e d e op os iç õ es fo r m ais , e n qu a nto qu e nu m

Como temos visto, a perceção cinestésica intensificada do bailarino revela o paradoxo
como lógica intrínseca ao movimento. Um movimento não se atualiza sem a sua contraforça, não ganha sentido sem a interação do complexo de dinâmicas que naquele momento
lhe cedem sentido. Este sentido paradoxal é então um sentido não definitivo, mas é antes
um sentido elástico que se manifesta num jogo de tensões. Laban desenvolve uma
abordagem ao movimento a partir do fenómeno de tensão:
Everything we see, even what has the appearance of non-movement, is tension
begotten by movement, destined to fall apart again in order to fuse anew with the
perpetual appearance of movement in order to assist in creating new tensions, new
worlds. Movement speaks out of form of all things. (Bartenieff, 1974:37 – citando
Laban).

É a própria tensão inerente ao movimento que cria estrutura e promove crescimento,
defende Laban. O mundo denuncia um estado de tensão em constante mudança, e estas
constantes mudanças constituem movimento, ou seja, a natureza do movimento deriva
justamente da constante alteração de tensão, e neste sentido o movimento surge “as the
core of all creation, as a cosmogonist force in all its crystalized forms and living
manifestations” (p.37).
A partir da noção de tensão intrínseca aos vários modos de

manifestações de

movimento, Bartenieff (1974) testemunha que Laban desenvolve um entendimento de
movimento como um processo dinâmico que trabalha a justaposição entre: “Constellation
of parts and processes into an intrinsic relation to one another”
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manifestações como “Geometric progression, Mobile Spirals, Movement and Mobility”) e
“Isolation of individual parts and processes” 51 (do qual se geram manifestações como
“Arithmetic Progression, Straight Lines, Posture, Stability”) (p.38). Esta abordagem de
movimento vem de encontro ao duplo paradoxo do movimento de transformação do corpo
revelado na tensão entre afeto (uma intrínseca necessidade de interagir) e individuação
(uma intrínseca necessidade de isolar, delimitar e estabilizar). Conjuntamente, o que aqui
quero ainda salientar é que, também para Laban, estes contrastes nunca são como
elementos discretos de uma dicotomia, mas sim como um contínuo de elasticidade
tensional entre múltiplos polos, precisamente porque lidam com aspetos dinâmicos em si
mesmos, e como tal, estão em constante ponto de mudança. Ou seja, o nexo paradoxal
do movimento não surge de uma relação desvinculada entre elementos ou caracteres
opostos, mas sim de um sentido elástico presente nas múltiplas variações de tensão que
estão na génese do próprio movimento.
A visão de Laban, leva-nos também a uma outra reflexão: poderíamos considerar o
mundo enquanto uma variação/ diferenciação entre um estado de movimento (associada
a uma necessidade de interação) e um estado estático, cristalizado (associado a uma
necessidade de individuação); todavia, como transparece pelo seu próprio aprofundamento
da noção de tensão, se formos fazer um zooming in a este estado cristalizado (que na
nossa macro-perceção nos parece estático) verificamos que a nível da micro-perceção
também, este estado cristalizado demonstra uma outra dimensão de movimento, uma
dimensão de movimento de tensão ativa no seu espaço-tempo interno. Como nos conta
Bartenieff (1974), “he is operating with multi-force systems, with constantly crystalizing and
dissolving forms” (p.38). A tensão própria de um corpo cristalizado (aparentemente estático
a um nível macro-percetivo), não é um fenómeno estável, também ele se dissolve e está
em constante mudança. Deste modo, para Laban, o estado de equilíbrio e movimento do
corpo não se relaciona exclusivamente com as forças da lei de gravidade de Newton, mas
especialmente com uma dimensão de tensão de forças intrínsecas ao movimento do corpo
e da matéria que o incorpora. Ou seja, as três dimensões da arquitetura do corpo são
constantemente interrelacionadas com a dimensão multidirecional das dinâmicas de
tensão que constituem o próprio corpo. Neste modo os estudos de Laban vêm sugerir um
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potencial de interação entre as várias dimensões de manifestação de movimento. O sentido
intensificado de perceção de movimento desenvolvido nos momentos de dança do
bailarino vem de encontro a este estudo de Laban. Ambos desenvolvem uma perceção de
movimento enquanto sentido transverso do próprio movimento, um sentido que atravessa
e interrelaciona as diferentes dimensões de manifestação de movimento, ou seja, que
atravessa os vários níveis de zooming do movimento. O movimento dentro do movimento
reconhece-se aqui como a experiência de um movimento interno a um corpo de tensões
mais ou menos cristalizadas, onde se descobrem um mundo de novas dinâmicas de tensão
e novos micro-movimentos.

9.3.1 DA TENSÃO À INTENÇÃO
Stern considera a intenção como uma das propriedades vitais das dinâmicas de
movimento. Similarmente, também Laban contempla as variações/diferenciações de
tensão como o motor do movimento. Associada à noção de tensão como impulsor,
instigador do movimento, Laban considera a intensão (a tensão interna) como uma das
propriedades centrais do movimento, particularmente referida como effort - esforço. Como
explica Bartenieff, (Johnson,1995) a palavra effort vem do termo alemão Antrieb. “Antrieb
is like the motivation of a motor: trieb is like `drive` and an is `on´- driving on, how your
energy drives” (p.229). Para Laban a noção de esforço denota então a motivação central
do movimento, indica a dinâmica da sua tensão, ou seja, a força intencional do movimento
expressa no potencial dinâmico de espaço-tempo-força. Deste modo, pode-se identificar
uma relação clara entre tensão e intenção, em que, intenção, sendo um propósito, um
motor para o movimento, resulta da dinâmica de tensão, como espaço-tempo-força de
movimento. Perante esta abordagem podemos facilmente inferir que aquilo que
comumente chamamos de intenção, como um propósito mental, manifesta-se enquanto
um jogo de tensões internas (in-tensões) do movimento. É, porém, neste jogo dinâmico de
tensões que o corpo tem tendência a familiarizar-se com in-tensões e prender-se a prétensões, muitas vezes transformadas em tensões continuadas que levam a lesões. Ao
prender-se a pré-tensões o corpo vai perdendo a sua capacidade elástica e
momentaneamente adaptável, intrínseca à própria natureza de movimento. Um corpo
tenso, rígido, pouco maleável torna-se difícil de se adaptar em ambientes imprevistos e
acidentados.
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9.3.2 A ELASTICIDADE DA IN-TENSÃO NO JOGO DA DANÇA
Como, de certo modo tenho vindo a mencionar e como explorei no capitulo “Poiesis da
Investigação”, o trabalho do bailarino (especialmente na área de improvisação e no Contact
Improvisation) foca o exercício de largar in-tensões ou conceções prévias, trabalho esse
que passa precisamente por exercitar uma a-tensão porosa e um corpo sem tensões
desnecessárias ao momento.
Ao intensificar a perceção cinestésica e entrar no movimento do movimento, o bailarino
desenvolve uma prática não só de potencializar a elasticidade do jogo de tensão intrínseco
ao seu movimento, mas desenvolve também a capacidade de respirar essa tensão ou intensão intrínseca à tonicidade do seu corpo. Ao fazer tal, mais uma vez se trabalha um
movimento transversal em que se intensifica a vivência e consciência de corpo como corpomundo. As forças de tensão próprias do corpo animado são penetradas pelo movimento
da respiração, o corpo ganha uma elasticidade transversal, funde-se no ambiente, pois a
própria tensão que sustenta o seu movimento é atravessada pelo movimento de
respiração. O corpo do bailarino torna-se um corpo de tensões em estado líquido ou até
gasoso, afastando-se de um sentido de individuação. Neste estado de tensão líquida, a
atenção da consciência deixa de se focar sobre uma in-tensão interior e expande-se na
relação corpo-mundo. “Ao ser respirada a in-tensão que o corpo arrasta torna-se uma
tensão em modo vibrante e envolve numa vontade porosa que se projeta para fora e para
dentro, envolve uma urgência tensional intrínseca de expansão e contração. Nos
momentos de dança a consciência reflete esta qualidade in-tensional porosa e elástica e
neste reflexo desenvolve uma atenção simultaneamente focada e difusa. É este modo de
atenção que experiencio como awareness da dança” (excerto do capitulo “Poiesis da
Investigação”). Ao tornar-se movimento e penetrar no movimento do movimento, o bailarino
joga com as dinâmicas intrínsecas ao movimento, pelo que já não está mais a mover-se
no espaço-tempo, mas está a mover um espaço-tempo.

9.3.3 A DILATAÇÃO DE ESPAÇO-TEMPO E O VALOR DE “ESTAR PRESENTE NO MOMENTO”
O bailarino entra no jogo paradoxal de tensões do corpo, mas ao intensificar a
sensibilidade desse jogo, ao entrar no movimento dentro do movimento e percecionar um
movimento que atravessa às dimensões extensivas de movimento, a consciência não se
prende na in-tensão do espaço cristalizado de corpo ou do seu tempo linear. O bailarino
mantém ainda consciência dos seus macro-movimentos, mas esta é uma consciência que
simultaneamente se atravessa nas micro-perceções do corpo, e por isso a consciência
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expande o seu foco sobre toda a dinâmica integrada do corpo. Ainda mais, sendo uma
consciência porosa, que se vive através da respiração, esse sentido transversal do
movimento trespassa o corpo no mundo e o mundo no corpo. Ao ganhar consciência da
tensão elástica das micro-perceções, tal como o espaço se expande52, também a sensação
de tempo se dilata: a linha duracional adensa-se e torna-se uma dimensão de
transformação, em que cada momento presente se desdobra nas suas inúmeras
potencialidades. Deste modo, ao atravessar as dimensões da tensão intrínseca ao próprio
movimento, este estado de consciência não se prende na linha de tempo de duração. Ao
penetrar no movimento do movimento, a consciência do momento presente dilata-se,
experienciado como que em slow-motion, o bailarino torna-se então mais presente no
momento e entra no limiar da vertigem do momentum. Reconheço esta vertigem como a
vertigem da respiração profunda, pois no momentum de enlaçamento de inversão, em que
a substância interior se perverte em substância exterior, a consciência intensificada do
corporear parece penetrar em densidade a linha do tempo. Ao entrar no movimento do
movimento, a perceção linear do tempo desdobra-se num presente contínuo,
experienciado agora como “a spatio-temporal thickness or dynamic density” (SheetsJohnstone, 2011: 425).
Sheets-Johnstone (2011) corrobora esta experiência descrevendo a improvisação na
dança como um processo de um contínuo de atravessar; um processo que vive e respira
na fluidez da criação de movimento. Neste fluir experiencia-se um estado de consciência
em presente continuo, que não se quebra. Aquilo que Henri Bergson chamou de “um
presente vivo”, ou seja, “an ongoing flow of movement from an ever changing kinetic world
of possibilities” (p.421) e que William James chamou de “specious present” (ibidem).
Sheets-Johnstone, associa este fenómeno especialmente ao carácter contínuo, indivisível
do movimento, pois como expressa, na improvisação que leva ao pensar em movimento,
o movimento que se cria não se concebe como um congregar de gestos distintos que
acontecem uns a seguir aos outros, mas sim um momento passageiro dentro de um
processo dinâmico, que não se pode dividir em fim e principio. Será então ao incorporar

52 Lembro-me de, ao longo do meu percurso profissional, me deparar com descrições de bailarinos em que
descreviam que exemplo, a sensação de que o espaço da base do pé em contacto com o chão ser
aumentado, tornando-se como que 10 vezes maior, sendo qua perceção de cada milímetro se torna
intensificada.
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este momentum de intensificação da nossa natureza movente que aquilo que normalmente
percebemos como a efemeridade do movimento se torna dissolvido no sentido de um
tempo sempre presente. Nestes momentos de intensidade cinestésica o mundo é
experienciado como um “on going ever-expanding present” (p. 422).

9.3.4 UM SENTIDO POTENCIAL DA ELASTICIDADE DA RELAÇÃO
A natureza elástica do movimento leva-nos de volta ao seu sentido relacional, porém
como veremos este sentido relacional não é demarcado, é antes um sentido potencial. A
tensão entre paradoxos não é determinística. Trabalhamos agora sobre um logos
relacional, transversal e elástico. Ou seja, no campo de tensões dinâmicas (transversal ao
movimento interno e externo do corpo-mundo) trabalha-se a capacidade de experienciar
um sentido potencial de movimento. É também neste sentido potencial intrínseco ao
movimento que se perceciona uma relação com um todo na experiência de cada
movimento, pois o corpo é sentido como um movimento transmutado para o movimento do
universo.
Erin Manning (2009 b) aprofunda este sentido de elasticidade relacional, refletindo que
ao penetrar no paradigma de intensidade do movimento, a sua natureza elástica potencia
não só a capacidade de relacionar, como vai também envolver um movimentar da própria
relação. Partindo da experiência do movimento na relação entre pares ao dançar tango,
Manning reflete sobre esta qualidade potencial elástica do movimento, a que chama de
“Elasticity of the Almost” (2009, p.29-47). Movimento relacional, não é apenas um gerar de
relação pelo movimento, mas como explica a autora, é o movimentar da própria relação.
“Dance demands grace (...) Grace is like the paradigm of intensity that escapes all
quantitative reduction of movement” (p.30) expõe Manning citando Bergson. Esta
graciosidade surge com um sentir intenso de interioridade do próprio movimento. No
paradigma de intensidade o movimento da relação não se manifesta no movimento externo
de fazer mover o par, mas joga-se aqui com o intervalo de movimentar com. Como explica
a autora, aquele que lidera não significa que move o par conforme decide, apenas significa
que propõe uma abertura, entra no intervalo da relação, para depois seguir a resposta que
daí surge. É pois, mergulhando na intensidade dessa dinâmica relacional que emerge o
movimentar da própria relação. “The essence of relational movement is the creation of a
virtual node, an in-between that propels the dance, that in-forms the grace that is not strictly
of the body but of the movement itself” (p.31). O valor relacional que aqui se experimenta
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não se impõe pela estrutura (ou pela composição de movimento) mas sim no experienciar
da elasticidade dos intervalos que essa estrutura vai sugerindo.
Na experiência deste intervalo mergulha-se num sentir intenso de uma dinâmica latente
de forças em pulsão e nesta elasticidade intrínseca ao movimentar da relação desenvolvese a perceção de sentido enquanto um estado potencial. Ou seja, a intensidade do
movimento penetra na natureza virtual das suas forças, é uma relação de forças em estado
vibrante, pois o movimento intenso é um movimento que se manifesta no intervalo daquilo
que se torna atualizado, no interstício daquilo que se torna materializado. Como tal, revela
o seu estado potencial do mundo, no seu estado de devir.
Manning expressa que o sentir a elasticidade é sempre uma sensação de vertigem.
Pisamos a base elástica do limiar da linha de tempo que agora se dilata - o passado está
presente apenas como uma força de pré-aceleração e o futuro está para além, do outro
lado do limiar. Reconheço na minha experiência o desejo de expandir o sentimento de
vertigem no tempo, de prolongar este estado potencial de devir.
Como vimos, na graciosidade do movimento dançado o próximo passo não é algo que
surge externamente; em vez de uma força de imposição externa, o próximo passo surge
da intensidade vertiginosa de movimento interno que o inverte em movimento externo.
Assim sendo, experimento este estado potencial, não somente enquanto estado de devir,
não apenas porque “every possible step can almost be felt”, mas porque é o próprio
movimento que se torna intensificado, é o próprio sentido animado que se torna
intensificado. Ou seja, a intensificação do movimento potencia-se a si própria. O potencial
do exercício de incorporação de movimento que penetra o movimento pode tornar-se em
si um ciclo vertiginoso. Esta vertigem já não é então apenas uma experiência de vertigem
num limiar de devir, mas um incorporar da própria vertigem do movimento dentro do
movimento, como um transubstanciar-se num vórtice do movimento.
No sentir de intensidade do movimento, o bailarino encontra um sentimento de estar
intensivamente vivo. Estaremos aqui perante o nosso limite experiencial da intensidade de
movimento, onde para além deste limite a consciência se desagrega?
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Fig. 13 Vórtice. Foto da performance Zero Distance, Amsterdão,2008 @ Cecília de Lima

Tearing apart the body to expose its substance… - an opening for survival or
destruction? -Surrendering in delight or in submission? - An act of disintegration or of
immanence?
Before anything else, a moment of exhilaration – the pleasure of feeling intensively
alive.
Aroused by the pleasure of opening, the body subverts it self in compulsion to this
pleasure and it senses pleasure in the arousing of the unpleasant.
(Cecília de Lima, in Programa da Performance “Zero Distance”, Arnhem, 2008)
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9.4

A convergência entre o logos da dança, o pensamento

místico oriental e a viragem do logos científico
Como eventualmente, o leitor já possa ter vindo a reparar, o modo de pensamento aqui
explorado apresenta fortes paralelos com o pensamento derivado das filosofias místicas
orientais. Embora o estudo de tais paralelos não pertença ao âmbito desta investigação,
penso que, no entanto, é relevante fazer uma anotação resumida sobre algumas das
características comuns. Inicio então esta reflexão, aproveitando para fazer uma breve
contextualização sobre a perspetiva divergente entre o modo de pensamento que aqui
apresento em relação às principais linhas do modo de pensamento da cultura ocidental
(ainda hoje muito marcadas de modo subliminar).
Na sociedade ocidental, o conceito religioso do homem como criatura especial entre os
outros seres vivos, feito “à imagem de deus”, levou a um desenvolvimento de um
pensamento filosófico que conduziu a uma formulação extrema do dualismo espíritomatéria. Dualismo este que se tornou especialmente marcante no século XVII com a
filosofia de René Descartes, a qual fundava a sua visão na separação entre os domínios
mentais (associados ao intelecto e ao espirito) e os domínios materiais (associados ao
corpo e à natureza). Perante esta visão, o homem, tendo como propósito e valores
fundamentais o alcançar do seu sumo potencial mental, foi desvalorizando a sua relação
com a natureza e com o corpo. O corpo é visto como algo que deve ser controlado pela
mente. Esta base dualista do pensamento leva a que a maior parte das correntes filosóficas
daí derivadas concebam a noção de identidade como algo individual, independente,
associado à sua capacidade mental, desconsiderando uma visão integrada do organismo
como um todo. O indivíduo é analisado em diversos compartimentos considerados como
independentes como: a emoção, a razão, o corpo, o espírito, a beleza formal, a capacidade
intelectual, a capacidade artística etc. Esta visão vai também contribuir para acentuar uma
visão social dualista, segregada e hierárquica, compartimentada em raças, religiões, elites
sociais, atividades profissionais, grupos políticos, idades etc. O conhecimento intelectual,
teórico, abstrato e analítico torna-se sobrevalorizado em relação ao saber técnico,
incorporado e integrado. A “visão cartesiana permitiu aos cientistas tratar a matéria como
morta, e completamente separada de si próprios” (Capra 2009). As leis fundamentais da
natureza são assim consideradas sistematicamente como forças externas (segundo a
visão religiosa seriam impostas por Deus), invariáveis e eternas. Desenvolveu-se uma
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visão mecanicista do mundo, a qual se tornou substancialmente sustentada com os
estudos científicos de Isaac Newton, os quais se tornaram o alicerce da física clássica.
Ao invés da visão sociocultural e científica clássica do ocidente, baseada num sentido
mecanicista que parte de um sentido analítico da matéria (e concludentemente da noção
de corpo) como morta, a visão oriental do mundo é baseada num sentido orgânico, que
parte do sentido experiencial intensificado de corpo vivo. Tal como no sentido incorporado
de movimento que aqui exploro, também as filosofias orientais, descritas por Capra (2009),
têm como base fundamental a natureza intrinsecamente dinâmica do universo em que o
movimento intrínseco ao tempo e a mudança são percecionados como sentidos essenciais
ao modo de conceber o universo e de desenvolver pensamento. A partir desta perceção
incorporada do sentido dinâmico do universo, destacam-se algumas características
principais das filosofias orientais (comuns às características aqui exploradas): a noção de
unidade mútua e inter-relação de todas as coisas, a consciência fluida de um mundo
continuamente mutável, a perceção de transcendência de individuo isolado em constante
interação com a natureza e a noção de forças intrínsecas à própria matéria e à própria
natureza.
Partilho a convicção de Capra, de que a visão dualista do ocidente tem, de certo modo,
vindo a desenvolver um impacto civilizacional ambíguo. Por um lado, parece estimular uma
visão individualista, afastando o ser humano da natureza, desconsiderando um sentido
ecológico e outros modos de inteligência para além da chamada inteligência intelectual, e
com isso provocando disposições de incompatibilidade e conflito, tanto a nível individual
como a nível social e constrangendo o ser humano a padrões pré-concebidos. Contudo, a
nível científico, foi através desta visão analítica, e do desenvolvimento de grande
capacidade de abstração a ela associada, que permitiu um massivo progresso tecnológico
e do conhecimento científico. (Como parêntesis, não consigo deixar de reparar que
curiosamente, esta visão que tencionava valorizar o espírito e a mente versos a matéria,
tem vindo indubitavelmente a dar origem a uma sociedade essencialmente materialista,
onde o poder materialista, atualmente representado pelo conceito financeiro, é ainda
predominante, tendo vindo a esmagar todos os outros valores).
Até ao princípio do seculo XX, o modelo mecanicista e dualista do universo dominou
praticamente todo o pensamento científico e grande parte do pensamento filosófico. No
entanto, como já se vem tornando do conhecimento geral, e tal como Capra (2009)
demonstra de modo mais detalhado, “é fascinante verificar que a ciência do séc. XX,
originada na divisão cartesiana e na visão mecanicista do mundo, e que só se tornou, de
facto, possível por esta, ultrapassa agora esta fragmentação e regressa á ideia de unidade
248

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

expressa nas primeiras filosofias gregas e oriental” (p.31). De facto, ao longo do séc. XX e
XXI, a evolução do próprio conhecimento científico tem vindo a revelar a necessidade de
um ponto de viragem em relação ao modo de pensamento clássico que tinha vindo a
comportar a ciência. No seu livro O TAU DA FÍSICA, Capra (2009) demonstra precisamente
como “a teoria quântica e a teoria da relatividade, as duas bases da física moderna,
tornaram claro que esta realidade transcende a lógica clássica e que não podemos falar
acerca disso em linguagem comum” (p.52). A este respeito Capra cita alguns físicos
famosos como Bohr e Heisenberg que confirmam: “A extensão da nossa experiência nos
últimos anos trouxe à luz a insuficiência das nossas concepções mecânicas simplistas e,
consequentemente abalou os alicerces em que a interpretação usual da observação se
baseava” (p.60)53. Ora, ao verificar a incapacidade de interpretação “lógica” sobre aquilo
que é observado, ao assumir o efeito que o executante exerce sobre a experiência, e ao
abalar a noção de uma observação puramente objetiva, torna-se marcante que uma das
problemáticas mais profundas da física moderna será a confrontação com o facto de que
todos os conceitos que usamos para descrever a natureza são apenas mapas de uma
realidade por nós experienciada, e interpretada através desses mesmos conceitos. Estes
mapas, por mais detalhados e complexos que sejam nunca serão equivalentes ao território
experiencial em si.
Capra demonstra que a física moderna vem agora confrontar-se com a perceção de que
a índole do universo é algo impossível de apreender (de agarrar) sob a lógica analítica,
estática e representativa que está na base do pensamento ocidental.

Tal como no

pensamento místico oriental, a física moderna depara-se agora com o logos de uma
realidade de movimentos paradoxais que estão além de uma mera oposição estática. A
física atual depara-se agora com um sentido derivado de um estado relacional em que se
concebe um movimento ecológico e de unidade de todas as coisas. A partir dos estudos
da física quântica contemporânea Capra desenvolve uma compreensão da dinâmica do
universo, a qua expressa como: uma Dança Cósmica, na qual estamos inevitavelmente
envolvidos.

53

Referenciado como: N. Bohr, Atomic Physics and the Description of Nature (Cambridge University Press, Londres, 1934),

p.2
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A física moderna veio mostrar que o ritmo de criação e destruição não se manifesta
apenas no decorrer das estações ou no nascimento e morte de todas as criaturas
vivas, mas também na própria essência da matéria inorgânica (...) a dança de criação
e destruição é a base para a própria existência da matéria (...) A física moderna veio
revelar que toda a partícula subatómica não só entra na dança de energia como
também é uma dança de energia: um processo pulsante de criação e destruição (...)
O padrão desta dança energética é um aspecto essencial da natureza de cada
partícula e determina a maioria das sua propriedades. (Capra, 2009: 241).

Ora, não só a nossa perceção experiencial aprofundada denota sentido através do
movimento “dançado” intrínseco ao ser animado, como o próprio universo se manifesta
enquanto uma composição de puro movimento - uma dança cósmica. Deste modo, se
aquilo que concebemos como matéria e o universo na sua natureza mais intrínseca se
revelam como uma manifestação de variadas dinâmicas de movimento contínuo e
constante, então, o logos inerente ao universo e a nossa capacidade de refletir a relação
corpo-mundo, serão realmente compreendidos através do exercício de incorporar a nossa
consciência nesse imenso perfurar da densidade de movimento interior-exterior. Porém,
como vimos, ao fixarmos a consciência a códigos descritivos da experiência, prendemos o
fluxo da própria consciência enquanto reflexo experiencial da relação corpo-mundo. Ao
prender o fluxo deixamos de conseguir percecionar o sentido de movimento com que a
índole da física do universo nos desafia. A questão será então, mais uma vez, como
coordenar um estado de consciência que se reflete na perceção de forma e análise e de
tensão cristalizada, com o estado de consciência em movimento de transubstanciação, que
se reflete em constante trans-formação?

9.4.1 A TÉCNICA DA DANÇA E A PRÁTICA DE MINDFULNESS
Como se torna claro e como referi na primeira secção, estamos aqui perante um modo
de conceber técnica de dança que não se prende com virtuosismo ou com controlo
extrínseco do movimento. Sobre a questão o que é a técnica na dança Mary O´Donnell
(2004) responde:
It is the occurring event arising at the moment when the animal nature of the dancer
and the spiritual nature of the dancer come together in a heighted realization of activity.
The animal nature and spiritual nature are in fullest cooperation and the dancer
becomes a moment in time, which goes beyond the dancer herself/himself and beyond
form. This occurring event has a life in itself, full of precise definition. The experience
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of this moment for the dancer is that her distinction has an individual person can
disappear and she can feel and be part of the event in its entirely as it exists both within
herself and outwards for others. (O´Donnell, 2004: 83).

Esta abordagem à técnica de dança reflete aquilo que é conhecido como um estado de
Mindfullness. Como, aponta Gill Clarke (2007) esta relação tem sido algo cada vez mais
presente entre o meio artístico da dança. “Mindfulness is an ancient Buddhist practice which
has profound relevance for our present-day lives. This relevance has nothing to do with
Buddhism per se or with becoming a Buddhist, but it has everything to do with waking up
and living in harmony with oneself and with the world (Kabat-Zinn, 2005: 3). Tal como na
técnica de dança aqui explorada, a prática de Mindfulness reflete um estado de “highly
aware and focused on the reality of the present moment as it is, accepting and
acknowledging it in its full ´reality´ without immediately engaging in discursive thought about
it “(p.108).
Claxton (2005) faz um estudo aprofundado sobre o estado de Mindfulness no âmbito da
psicologia cognitiva, referindo que um dos aspetos essenciais deste estado meditativo
reflete uma capacidade de alternar constantemente entre perspetivas de identificação no
mundo, apontadas pelo neurocientista Jeffrey Gray como mapas neuronais egocêntricos e
alocêntricos. Num mapa egocêntrico o sentido do eu é representado como a origem ou o
centro invisível do mapa, o mundo irradia do eu, o mundo físico e psicológico é colocado
em relação ao meu corpo, aos meus sentidos, aos meus interesses, problemas etc. No
mapa alocêntrico a perceção do mundo é descentrada do meu ponto de vista físico e
psicológico, adotando uma perspetiva que não se prende com a minha posição, mas que
e tem a capacidade de incorporar outros pontos de vista. Claxton refere ainda que estes
dois mapas complementares estão efetivamente representados em diferentes partes do
cérebro e que somos capazes de alternar entre eles usando o potencial de cada um. O
estado de Mindfullness reflete então um sentido de identidade porosa, que não se prende
com nenhum dos aspetos de identificação na construção de um eu.
“Listen carefully to your voice, your own hart, your own breathing - to just be present for
them and with them (…) This is hard work” (Kabat-Zinn, 2005, XVIII)”. Esta simples
observação e apreciação do momento requer um estado de consciência incorporado no
movimento transformativo do tempo - “think of yourself as an eternal witness, as timeless
(…)” (p.11). Deste modo, similarmente aos sentidos desenvolvidos pelo “Pensamento
incorporado em Movimento”, também a prática de Mindfulness procura um estado atenção
continuamente presente no momento, uma apreciação do momento presente sem
pretensões ou julgamentos. Também aqui se cultiva o valor da ligação vital e vivencial com
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o mundo, sugerindo uma aprendizagem pela relação intima com a nossa natureza
intrínseca, sem que nada seja tido como garantido, em vez da orientação cultual ocidental
que tende a controlar e subjugar a natureza.

9.5

Derivando: dançar na linguagem verbal

Score 9.d Movendo através do Eco of Words

Escolhe uma frase curta qualquer e deixa-te oscilar sobre possíveis ecos...

Score 21

9.5.1 O NÃO SIMBÓLICO: GRADIENTES DE INFORMAÇÃO
O logos de tensão paradoxal, para além de promover uma perceção do mundo em
contínuo movimento, promove igualmente uma consciência da perceção também ela
embrenhada neste movimento constante. Como tínhamos visto o processo de perceção
sensorial (quer a nível exterocetivo, interoceptivo ou propriocetivo) é em si um processo
em constante re-verberação, é em si um fenómeno em constante movimento relacional
com o ambiente interno e externo. Ao intensificar a perceção do próprio movimento
intrínseco ao estado animado do organismo, não é apenas o processo de perceção
sensorial que se revela funcionalmente como um sistema em constante movimento, mas é
o próprio sentido percetivo como um todo que se manifesta embalado no movimento
vibratório do mundo. Deste modo, a perceção não se torna presa a um momento ou a uma
constelação cristalizada, porque está embalada no movimento presente perpétuo e porque
cada estado cristalizado - sendo percebido através da capacidade de zooming-in manifesta-se enquanto uma dinâmica de micro-movimentos.
É curioso notar que, a uma primeira vista poderá parecer-nos que este é um modo de
perceção que não pousa sobre o mundo. Ou seja, poderá parecer-nos que este é um modo
de perceção sempre em movimento, que não se encosta ou descansa sobre o mundo, mas
pelo contrário, ao entrar no movimento interno animado que a suporta, esta perceção
repousa sobre o suporte da sua natureza animada, vibrante, que agora apenas se limita a
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escutar e entregar-se, acompanhando o seu ritmo, a sua dinâmica. A perceção repousa ao
deixar-se navegar pelas forças do movimento do mundo, ao deixar-se embalar na dança
que o mundo lhe propõe. Esta sensação poderá ser facilmente percebida por exemplo na
sensação de profundo descanso que sentimos ao simplesmente deixar a nossa perceção
embrenhar-se no sentir das vibrações e batimentos do coração, no sentir da respiração exercícios comumente associados à prática meditativa.
Será ainda relevante relembrar que, ao estar embrenhada nesta contínua qualidade
movente, sem se prender no tempo linear e no espaço estático, este estado percetivo não
concebe símbolos ou códigos. Símbolos ou códigos são representações de algo que se
fixa no tempo e no espaço, e este estado percetivo existe momento a momento e penetra
nas vibrações tensionais do espaço cristalizado. Ou seja, ao contrário da perceção de
símbolos e códigos, a perceção intensificada de movimento não comprime o presente
projetando passado ou futuro, apenas se deixa embalar nas forças do momentum do
tempo, e experiencia o espaço como uma nuvem informe de elasticidade tensional e
energias vibrantes.
Pensar em movimento não é um trabalho de um corpo que cria símbolos ou de um corpo
que intervém no mundo através da linguagem, mas sim o trabalho de um corpo
existencialmente ressonante, um corpo que cria um mundo particularmente dinâmico sem
intermediários, argumenta Sheets-Johnstone (2011). Qualquer sistema simbólico, como a
linguagem verbal e a matemática, traduz uma capacidade de mediar o pensamento
referencialmente. Estes sistemas que referem a experiência a símbolos produzem um
modo de pensamento baseado em valores de reificação, alega ainda a autora. Ora, a
perceção do pensamento como um sistema de construção de sentido meramente baseado
em códigos linguístico ou outros, conduz à tendência de tornar a capacidade de
pensamento (e a conceção do mundo que a ele se associa), como uma capacidade
cognitiva de uma experiência que apenas se revê na sua substanciação. O mundo tornase concebido como um aglomerado de coisas (factos, objetos, corpos, comportamentos)
contidas e delimitadas pelos seus códigos. Nesta conceção de pensamento meramente
referencial, os intervalos entre os códigos tornam-se negligenciados, reprimidos, porque
não pertencem ao sistema. O movimento que aqui se percebe é apenas o movimento
linear, como modo de passar de código em código. Neste modo de pensamento baseado
em sistemas codificados os intervalos entre os códigos tornam-se apenas buracos a evitar.
Pois será precisamente ao cair nesses intervalos que vamos encontrar a oportunidade para
reencontrar o sentido e o logos dinâmico do movimento, em que “endless spatio-temporal
intercorporeal dynamics are possible” (Sheets-Johnstone, 2011: 437). Assim, aponta a
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autora, em contraste com a mensagem verbal, neste modo de perceção e interligação com
o mundo o gradiente de informação é precisamente em carácter. Qualidades são menos
substanciais que objetos e as qualidades cinéticas em particular são processuais em vez
de substantivas. Qualidades sensoriais em geral é aquilo que a ciência ocidental deixa para
trás.
Esta é uma perceção de sentidos fecundos, instantâneos que nos atravessam e
embrenham em todo o nosso sentir experiencial. São sentidos intrínsecos ao nosso estado
afetivo, enquanto agenciar primordial do funcionar do organismo vivo; e como vimos, esse
movimento de afeto corpo-mundo é de natureza relacional, transversal e paradoxal, por
isso são impraticáveis ao sentido da linguagem enquanto sentido rigidamente balizado pelo
simbolismo ou codificar restrito. No entanto, como já apontei, o sentido que a linguagem
concebe é um sentido derivado da experiência, pelo que é não só possível, como aliás
será essencial para o desenvolvimento de um modo integrado de pensar, desenvolver a
capacidade de coordenar e interligar o logos do pensamento de movimento incorporado
com o sistema codificado próprio da linguagem verbal.
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Fig. 14 Moving Through the Eco of Words. Cecília de Lima, 2009
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9.5.2 O LOGOS DOS JOGOS DA LINGUAGEM

Fig. 15 Eye. In: série Liquid Words, de Edward Ruscha, 1969, Oil on Canvas, The Oakland Museum of
California

The essence of language is to be articulated. Such articulation can be as smooth as
one wishes. (...). Whoever says “articulation” always says, in the final instance,
“divisibility into minimal units”: the articulus is the particle. Language is hierarchical
combination of bits. (...) Liquid, on the contrary (except on the molecular level), is
indivisible (of course one can divide up a certain quality of liquid into different
containers, but it remains identical to itself in each of its parts). (Bois, Yve-Alain, 1997:
124)

Como vimos, a primeira infância é apontada como um período em que experienciamos
o mundo e nós próprios naturalmente como formas animadas. Poderemos então
considerar que, decerto modo, o exercício da dança que aqui apresento revela-se como
uma oportunidade de regressar à infância e de conhecer o mundo e nós próprios nos seus
termos mais fundamentais: com uma dinâmica cinética. Apesar disso, tal como uma criança
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que aprende a falar, o bailarino que inicialmente memoriza uma forma de movimento, tem
de trabalhar sobre as duas versões diferentes do mesmo evento. Por um lado, o seu foco
de consciência necessita de conhecer e incorporar a forma exterior que é estabelecida, por
outro lado, os momentos de dança sentem-se no movimento de trans-forma que consegue
aprofundar através da forma. É precisamente esta tensão elástica entre os limites
proporcionados pela forma e a capacidade de penetrar e respirar essa forma que permite
a aprofundamento do movimento dentro do movimento.
O pensar pelo movimento da primeira infância gera perceção do mundo como um todo,
pegado na sua dinâmica cinética informe, por outro lado, a codificação deste mundo em
linguagem verbal vem criar constelações dessa dinâmica, formas fixas, provocando como
que um despegar do todo. Porém, tal como no exercício da dança, a linguagem não terá
obrigatoriamente de se tornar algo que quebra essa vivência dinâmica, tornando esse
despegar como um estilhaçar de fragmentos rígidos, mas poderá ser um desafio que
proporciona uma consciência cinética aprofundada, como um articular dinâmico de tensão
elástica e multidimensional. Vejamos.
Durante o exercício escrito desta investigação, quando tenho aludido à noção de
linguagem verbal, refiro essencialmente a sua utilização mais comum no mundo ocidental,
desejada nos meios académicos e científicos, pela lei, nas relações sociais em geral etc.:
uma linguagem que procura definições claras e conexões não ambíguas, delimitando os
significados do seu vocabulário e padronizando estruturas e modos de pensar de acordo
com um determinado sentido lógico e racional, que procura a análise, a abstração e o
controlo por preensão. Não há duvida que este método de pensamento nos permitiu um
desenvolvimento tecnológico eficiente e poderoso impressionante. Mas como refere Capra
(2009) “temos de pagar um preço por ele. À medida que definimos o nosso sistema de
conceitos com mais precisão (...) (este) torna-se cada vez mais desligado do mundo real”
(p.41). No entanto, como também já vem sido subentendido, a capacidade da linguagem
verbal não se limita apenas a esse modo de utilização, as suas “falhas” de ambiguidade,
inexatidão e associação com um sentido vivido são características fundamentais para o
seu uso poético. A linguagem verbal tem em si um poder de jogar com o sentido de
elasticidade da tensão paradoxal intrínseca ao movimento, estimulando uma natureza
relacional e um logos transversal a qualquer domínio que se delimite. Na nossa sociedade
ocidental este outro modo de utilização da capacidade linguística tem tendência a ser
relegado para um plano de expressão “meramente” poético e artístico, desligado daquilo
que é considerado como sentido racional ou lógico. Todavia, como demonstra Capra
(2009), tal não é o caso do método de pensamento místico oriental (que o autor identifica
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como as filosofias hindu, budista e taoista). Indo de encontro ao modo de conhecimento
que aqui tenho vindo a proclamar, também “os místicos estão, sobretudo, interessados no
sentir da realidade e não na descrição deste sentir” (p.49). Aqui, a linguagem não serve
para descrever conhecimento, pois o conhecimento surge da experiência aprofundada,
mas sim para exercitar a natureza do logos intrínseco a esse modo de conhecimento e
para desenvolver a capacidade reflexão da consciência. Como tal, ao verem-se
confrontados com aquelas que parecem ser as limitações da linguagem, utilizam métodos
linguísticos, como o paradoxo e a metáfora. Capra menciona especialmente a técnica
linguística chamada de Koans, “usadas por muitos mestres zen para transmitir os seus
ensinamentos” (p.50), e uma forma de poesia espiritual do Japão conhecida como haiku –
“uma forma especial de poesia extremamente concisa, frequentemente usada pelos
mestres zen para chegar diretamente à plenitude da realidade” (ibidem).
Perante esta perspetiva, podemos então concluir que a linguagem pode ser então
apreciada como uma ferramenta expressiva que pode ser usada através de diversas
técnicas, não estando exclusivamente vinculada a um logos de pensamento científico,
racional. Deste modo, não concebo a linguagem verbal como algo limitador ao logos de
pensamento de movimento incorporado. Apesar de cristalizada em códigos e regras, estes
códigos são em si concebidos através de um movimento transversal que parte do sentido
experiencial. Como tal, também o sentido original, primário que substancia a linguagem é
inevitavelmente construído na base de tensão elástica entre sentidos opostos, e ainda,
qualquer cristalização de sentido se pode tornar poroso e fundir-se sobre a sua origem e
relações. O que aqui argumento é que é importante reconhecer que as capacidades
linguísticas de jogar com os seus próprios interstícios, com a tensão paradoxal, com o
sentido transversal da metáfora e com o potencial da ambiguidade, vêm revelar um outro
modo de fazer sentido do mundo, um outro modo de conceber conhecimento, um outro
logos cognitivo que se concebe enquanto movimento do corpo-mundo. Este método
linguístico de pensamento em movimento não substitui a experiência e o conhecimento
experiencial, tal como o método linguístico racional não substitui a produção e
conhecimento técnico-científico. Mas cada um deles propõe diferentes modos de conceber
a relação corpo-mundo, cada um estimula diferentes logos ou conceções de sentidos
inerentes à nossa capacidade de pensar.
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Fig. 16 Moving Through the Eco of Words. Cecília de Lima, 2009
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III PARTE:
TRANS-MEANING: TRESPASSAR
SENTIDOS

261

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

262

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

CAPÍTULO 10:
METÁFORAS COMO UM PROCESSO COGNITIVO DE
TRANSFERIR SENTIDO

10.1 Metáforas: o movimento de trans-versar o pensamento
10.1.1 METÁFORA COMO CAPACIDADE INTRÍNSECA DE ATRAVESSAR DOMÍNIOS
A metáfora, sendo o instrumento de uma linguagem não lógica pode tocar, isto é,
explicar (ou provar) coisas que a linguagem lógica não toca nem explica. (Gonçalo
Tavares, 2006:112).

Como temos vindo a verificar, se a génese do conhecimento e da capacidade de
articular pensamento advém do sentido experiencial intrínseco à perceção sensoriomotora,
também o sentido percebido através da linguagem terá de ser desenvolvido com base no
nosso sentido experiencial. A construção de sentidos articulados através de qualquer
sistema linguístico e a própria capacidade de abstração dele derivado terá de ser fundado
na experiência sensório-somática. A capacidade metafórica tem vindo a ser gradualmente
reconhecida por alguns cientistas e académicos como sendo o modo pelo qual é feita a
transferência de sentido gerado no domínio experiencial e sensório-somático para o
sentido projetado em conceitos linguísticos relativos a domínios abstratos. Deste modo, a
própria noção de metáfora, ao revelar precisamente essa capacidade de transferir sentidos
do seu domínio originário (sensório-somático) para domínios secundários, abstratos e
imaginativos do pensamento, assinala não meramente uma figura de estilo poética da
linguagem, mas é agora constatada como uma capacidade cognitiva funcional essencial
ao pensamento abstrato.
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O reconhecido neurocientista Robert Sapolsky (2011) refere a capacidade metafórica
como uma aptidão funcional característica da espécie humana54, demonstrando que é esta
capacidade que nos torna capazes de transferir conceitos somáticos e sensoriomotores
para âmbitos abstratos e morais. Sapolsky revela a metáfora como uma capacidade
intrínseca ao nosso funcionamento orgânico que faz com que os valores derivados da
experiência sensório-somática sejam transferidos para um plano conceptual abstrato,
sendo a partir desta capacidade que o ser humano consegue construir um sistema
simbólico e abstrato. Por exemplo, diz o cientista, quando contemplamos repugnância
moral ou ética, é ativada a mesma parte do cérebro que quando estamos a comer ou
cheirar algo que nos repugna. O cérebro concebe este âmbito abstrato através de um modo
muito concreto, literalmente ligado à experiência corporal e sensorial; daí os atos éticos ou
morais estão invariavelmente associados a conceitos relacionados com noções de pureza,
sujidade, repulsa, proximidade etc. Outro exemplo de transferência metafórica é o âmbito
de sensações físicas como modo de avaliar personalidade. Sensações presentes por
exemplo em conceitos como rigidez (personalidade rígida ou flexível), temperatura
(personalidade quente ou fria), firmeza (personalidade segura ou vacilante, flexível ou
rígida), textura (personalidade suave ou áspera) etc. Sapolsky menciona também a
capacidade de empatia e personificação como capacidades associadas a este modo de
funcionamento de transferência metafórica intrínseca ao nosso funcionamento. Empatia
permite fazer uma transferência entre o domínio do sentimento do próprio para o domínio
sentimento do outro (como alguém próximo), mas ainda mais, permite transferir sentimento
para o domínio do outro enquanto entidade abstrata, como por exemplo um grupo de
pessoas ou animais desconhecidos ou imaginários. É a mesma parte do cérebro que atribui
o sentimento, não apenas do próprio em estado de dor, mas também da imaginação de
dor no outro. Personificação permite transferir características do domínio humano para
outros domínios, como outros domínios vivos, materiais ou mesmo entidades abstratas.
Sapolsky, (2011) salienta: “This is an absolutely wild way in which this metaphor stuff, as
abstract as you can get, is inadvertently being processed by the brain in the most concrete
literal ways and outcomes all sorts of ways in which we are suddenly being shaped by these

54

Nesta conferência Sapolsky discute a capacidade metafórica, associada à capacidade simbólica e à abstração como

sendo algo que distingue a espécie humana; a minha referência a este discurso não pretende dar enfase à questão de
distinção da espécie humana de outras espécies animais, mas sim ao modo como o autor aborda a natureza da metáfora.
264

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

phenomena. And a lot of researchers in the field of neurobiology of moral behaviour note
that essentially what we do with our conscious decision making is justify the intuition and
visceral responses we already had.” (transcrição do discurso oral, min 50:10)
Igualmente Damásio (2003) reconhece que:
A influência do corpo na organização da mente também pode ser detetada nas
metáforas que os nossos sistemas cognitivos têm criado para descrever os
acontecimentos e qualidades do mundo que nos rodeia. Muitas dessas metáforas são
baseadas no trabalho da nossa própria imaginação no que diz respeito às atividades
e experiencias típicas do corpo humano, tais como posições, atitudes direção do
movimento e sentimentos. (Damásio, 2003:230).

Dois dos cientistas que se têm dedicado a aprofundar a questão das metáforas como
base do sistema linguístico e do nosso funcionamento cognitivo são George Lakoff e Mark
Johnson reconhecidos por desenvolverem “A teoria de Metáforas Cognitivas”. Lakoff e
Johnson (1980, 1999, 2003) desenvolveram esta teoria a partir de vários estudos da área
de Embodied Cognition, defendendo que o sistema conceptual construído pela nossa
articulação verbal de pensamento é criado principalmente através de um processo
metafórico. A conceptualização da nossa mente subjetiva deriva principalmente do domínio
sensório-motor, sendo que o mecanismo metafórico é um mecanismo cognitivo intrínseco
que permite a transferência da experiência e imagens incorporadas pelo domínio sensóriomotor para o domínio conceptual do pensamento verbal, mais consciente. O sistema
linguístico é de modo geral formado por conceitos emergentes ou primários e conceitos
secundários. Deste modo, os autores (1980: 477) consideram como “Conceitos Primários”
ou “Emergent Concepts”, todos os conceitos fundados nas correlações sistemáticas com
a experiência, ou seja, que se correlacionam diretamente com a experiência dependendo
da perceção Gestalt, sensoriomotora e imagens multissensoriais. São conceitos
entendidos de um modo imediato sem necessidade de uma associação metafórica; como
por exemplo as noções de: cima, baixo, abrir, cair, agarrar, torcer, próximo, distante,
quente, vermelho, etc. Esta teoria indica que são estes conceitos, diretamente derivados
da experiência e da perceção sensoriomotora, que constituem a base estrutural do
pensamento conceptual. Os conceitos secundários são todos aqueles que não surgem
diretamente da perceção sensoriomotora, mas que são concebidos através de uma
translação metafórica, ou seja, o seu significado é construído através do processo cognitivo
metafórico que vai buscar sentido aos conceitos emergentes. Por exemplo:
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•

Concebemos a noção de tempo, como um movimento. Quando pensamos em
tempo inerentemente e inconscientemente associamos a uma passagem: o
tempo passa rápido, o tempo voa, o tempo parou.

•

Concebemos a noção de alegria associada a uma postura, uma orientação
corporal, um estado energético. Quando pensamos em alegria inerentemente
associamos uma sensação de abrir, uma direção para cima.

•

Concebemos a noção de afeto associada à temperatura e proximidade.
Dizemos que os Portugueses são quentes e os Alemães frios.

•

Concebemos a noção de importante como grande

•

Concebemos a noção de dificuldade como peso

•

Concebemos a noção de organização como uma estrutura física

•

Concebemos a noção de conhecimento essencialmente como ver, agarrar,
manipular

Enfim, os estudos aprofundados de Lakoff e Johnson demostram inegavelmente que a
capacidade ou o processo metafórico não é apenas uma mera figura de estilo linguístico,
mas é fundamentalmente um mecanismo cognitivo inconsciente que permite uma
transferência de sentido do domínio sensório-motor para o domínio conceptual. Assim
sendo, diria que há aqui uma reversão no modo de conceber sentido, pois por exemplo:
não é o quente que é uma metáfora para afeto, mas é a noção de afeto que é concebida
através da noção quente. Ou seja, é a partir da capacidade de transposição, transmutação
de sentido (a que chamamos de metáfora) que conseguimos projetar o sentido de
conceitos emergentes (derivados dos domínios sensório-somáticos e experienciais) para
edificar sentido de conceitos abstratos relativos a outros domínios da nossa capacidade
imaginativa e mental.
Lakoff e Johnson (1999) desenvolvem os seus estudos a partir de três das descobertas
que consideram mais significativas da ciência cognitiva (sobre as quais temos vindos a
refletir), especificamente: 1) A mente é intrinsecamente incorporada; 2) O pensamento é
essencialmente inconsciente; 3) Conceitos abstratos são largamente metafóricos. De
acordo com o que aqui tenho vindo a investigar, também os autores defendem que estas
descobertas requerem um novo modo de compreender a razão e de propor questões
filosóficas, mencionando: “Reason is not disembodied; Reason is evolutionary; Reason is
not universal; Reason is not completely conscious, but mostly unconscious; Reason is not
purely literal, nut largely metaphoric and imaginative; Reason is not dispassionate but
emotionally engaged” (1999: 4).
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Assim, como que em resposta à citação de Gonçalo M. Tavares com que inicio este
capítulo, os autores confirmam “The fact that abstract thought is mostly metaphorical means
that answers to philosophical questions have always been, and always will be, mostly
metaphorical (…) Metaphorical thought is the principal tool that makes philosophical insight
possible” (1999: 7).
Percebo então a metáfora como uma capacidade ou movimento de projeção. Ou seja,
derivando da sua origem etimológica, abordo a noção de metáfora como um movimento
de transporte de sentidos. Como vimos ela faz parte do nosso processo cognitivo
transmovendo sentidos do domínio sensoriomotor e experiencial para domínios concetuais
e abstratos. Mas este não é num percurso linear único. Neste transporte emprestam-se e
partilham-se sentidos (ver fig. abaixo). O movimento metafórico abre um espaço de
movimento recursivo que aprofunda a cultura do sentido e que gera uma dimensão de
densidade. Ele propõe uma reflexão; reflete a intensidade experiencial para a de-fletir
sobre planos onde se procura distinguir delimitações, que depois, em novos movimentos
metafóricos, se voltam a abrir em direções aprofundadas. O movimento metafórico,
enquanto processo cognitivo, será então uma vontade inata de indagar reflexos, de definir
territórios para escavar sentidos e de circunscrever sentidos para voltar a expandi-los.

Fig. 17 Metáfora: O movimento de transporte de sentidos @Cecília de Lima
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Score 10 a: Práticas do impraticável

Tenta:
Saltar sem peso
Apontar sem ponta
Projetar sem luz
Refletir sem fletir

Score 22

10.1.2 IMAGE SCHEMATA
Contudo, ao considerar esta transferência de sentido de um domínio para outro é
essencial reparar que, muitas vezes, os conceitos secundários não têm apenas um
conceito emergente associado, mas são compreendidos como uma composição dinâmica
de várias perceções sensoriomotoras e de um intrincado experiencial desenvolvido ao
longo da vida.
Por exemplo: a noção de afeto não é associada somente a um domínio sensorial
relacionado com temperatura, mas também com: distância (perto ou longe); com uma
experiência agradável de tato (associado a carícias, usualmente leve e lento); com formas
arredondadas; com texturas fofas e macias e até com determinadas zonas corporais, como
o ventre.
Para mais, embora o sentido de conceitos secundários seja composto de perceções
básicas de sentido sensório-motor e experiencial, estas composições de sentido têm uma
natureza dinâmica e plástica.
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Fig. 18 A metáfora cognitiva do conceito de afeto. @ Cecília de Lima

Assim, a minha perceção de afeto não será exatamente igual à de outros, porque a
minha experiência de quente, perto, redondo, fofo e de colo tem nuances particulares,
diferentes de qualquer outra. É ainda importante realçar ainda que, a minha relação com
as perceções sensoriais ao longo da vida vão-se alterando de forma subtil, quase
indescritível, e como tal, também a perceção de conceitos.

Fig. 19 Plasticidade dinâmica do conceito de afeto @Cecília de Lima
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Por exemplo: na composição da minha noção de afeto foco principalmente o sentido de
perto enquanto que outra pessoa foca mais o sentido de quente. Ou ainda, por exemplo
no passado o meu sentido de afeto componha-se maioritariamente na perceção de colo, e
hoje pode estar mais focado na sensação de carícia de uma mão.
Então, o nosso processo cognitivo de construção de sentido e de racionalização é
construído a partir de padrões de incorporação, dinâmicos, de experiência multimodelar e
recorrente que estabelece estrutura de entendimento e racionalização. Ao estudo que
consiste em estruturar esta base de padrões recorrentes donde se formam sentidos,
Johnson (1990) intitula de Image Schemata: “A schema consists of a small number of parts
and relations, by virtue of which it can structure indefinitely many perceptions, images, and
events. Image schemata operate at a level of mental organization that falls between
abstract propositional structures, on the one side, and particular concrete images on the
other” (p.29).
As nossas ações e experiências não são naturalmente caóticas e desconectadas,
porquanto, de modo a que consigamos conceber um sentido coerente e compreensível,
terão de existir padrões e ordem nas nossas ações perceções e conceções, observa
Johnson. Image Schemata estuda um padrão recorrente, forma e regularidades destas
experiencias significativas. Contudo, como o autor demonstra, “it is important to recognize
the dynamic character of image [embodied] schemata as structures for organizing our
experience and comprehension” (ibidem). Os padrões de formação de sentido são
fundamentalmente compostos através de imagens multimodais - ou seja, são
fundamentalmente gerados através do sentido emergente dos nossos movimentos,
manipulação de objetos e interações corporais e percetuais – porém, estes geradores
principais de sentido são também influenciados e esquematizados pela própria experiência
incutida pela lógica inerente a cada linguagem e pelo contexto histórico e cultural onde
vivemos.
Como exemplo elucidativo exponho aqui um caso de estudo que considero de interesse
particular, pois além de focar a relação espaço-movimento e sentido do “eu” em relação ao
conceito de tempo - um dos conceitos centrais a qualquer domínio do pensamento – revela
também como o conceito de conhecimento se torna intrincado na perceção de tempo.
A metáfora espacial de tempo: O futuro atrás e o passado à frente
Como Núñez e Sweetser apontam (2006), desde a década de 1980, o campo de
pesquisa de metáforas cognitivas tem vindo a construir evidências de que existe em todos
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os sistemas conceptuais humanos um sistema convencional extensivo de metáforas
cognitivas que mapeiam uma estrutura inferencial do espaço (como domínio de origem) no
tempo (domínio alvo). Diversos estudos destes autores, tal como o trabalho de outros
especialistas por eles citados - Lakoff, Johnson, Moore e Emanatian - vêm comprovar que
as metáforas espaciais de tempo têm uma forte base experiencial na experiência do
movimento ao longo de um percurso, e no experienciar do movimento de entidades que
passam por nós. A capacidade de experienciar o nosso movimento ao longo de um
percurso, ou de objetos em movimento em relação a nós, é uma capacidade universal,
pelo que como expressam os autores: “construals of time as relative motion (whether time
or Ego is moving) thus seem likely candidates for primary metaphors based on the kind of
pervasive and salient experiential correlation of two domains” (p.412).
Ao contrário do padrão quase universal da cognição metafórica de tempo, em que o
futuro é concebido como um espaço à frente do Ego e o passado como um espaço atrás,
na língua Aymara o futuro é concebido como um conceito que está atrás do Ego e o
passado como um conceito que está à frente do Ego. Como é que se explica que se
desenvolvam padrões cognitivos em que o futuro está em frente ao Ego e o passado atrás
e outros padrões que revertem esta relação?
No artigo “With the Future Behind Them”, Nuñez e Sweetser (2006) publicam uma
interessante investigação, a qual examina o que está por detrás do padrão cognitivo
excecional, apresentado na língua Aymara - uma língua Ameríndia falada nas terras altas
dos Andes, na Bolívia Oeste, sudeste do Peru e norte do Chile. Nesta pesquisa os autores
desenvolvem um interessante trabalho de campo, a partir do qual analisam diversas
construções linguísticas e comportamentos gestuais, para compreender como a relação
metafórica entre a experiência do corpo no espaço e a conceptualização de tempo envolve
diferentes modos cognitivos, conceptuais e linguísticos de tempo.
Através desta investigação, Nuñez e Sweetser esclarecem que, tal como inicialmente
proposto por Lakoff e Johnson (Johnson, 1990; Lakoff e Johnson 1980, 1999), a correlação
metafórica entre a experiência corporal de espaço e o conceito de tempo é universal. O
que difere é o modo como a conceção de tempo é associada à perceção do corpo no
espaço, pelo que diferentes culturas têm modos diversos de associar a experiência de
espaço à noção conceptual de tempo. Como é que a experiência somática de espaço se
translada para uma conceção de tempo? Como é feito este processo metafórico de
mapeamento da experiência de espaço na noção de tempo?
Partindo

do

mapeamento

proposto

por

Lakoff

e

Johnson

que

permite

a

conceptualização geral do tempo em termos de movimento no espaço - “TIME PASSING
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IS MOTION” (p.405) - os autores distinguem dois modos metafóricos essenciais: 1) Aquele
a que denominam de Ego-RP metaphor, em que o ego é o ponto de referência; 2) Aquele
que denominam como Time-Reference-Point metaphor em que o Tempo é em si o ponto
de referência;
1)

No modo metafórico em que o ego é o ponto de referência, os autores consideram
3 casos: uma estrutura de inferência estática, por exemplo “the summer is still far
away” (p.409), (em português “o verão ainda está longe”), e duas variantes de
inferência de movimento. No domínio de origem estas duas variantes são:
a) O caso em que é um objeto que se move relativamente ao observador que está
estático; a qual vai corresponder no domínio alvo ao modo metafórico de um
movimento do tempo, patente em expressões como: “the time to make a
decision has come” ou “the end of the world is approaching” (p.410), (em
Português: “o tempo de decidir chegou”, ou “o fim do mundo aproxima-se”);
b) O caso em que o observador se move em relação ao objeto colocado ao longo
de uma linha unidimensional; a qual vai corresponder no domínio alvo ao modo
metafórico de um movimento do ego, presente em expressões como: “he left
his difficult childhood behind” ou “we are approaching the end of the summer”
(p.411), (em Português: “ele deixou a sua infância difícil para trás” ou “estamonos a aproximar do fim do verão).
Nestes mapeamentos são construídos com base no processo cognitivo que
identifica o futuro como um tempo em frente do ego e o passado como um tempo
atrás do ego.

2)

Como exemplos do modo metafórico em que tempo é o ponto de referência (TimeRP), os autores referem expressões como “December follows (comes after)
November” (p.406), (em português: “Dezembro segue (vem depois de) Novembro”
ou “There is no time to do my homework because the class meetings are too close
together” (p.406) (em português: “não há tempo para fazer os trabalhos de casa
porque as reuniões são muito juntas”). Como se observa, estas metáforas não
requerem um observador, aqui o tempo é conceptualizado em termos de uma
sequência de objetos ordenados que se movem no espaço, ou que são
localizadas no espaço. Neste caso, as expressões “follows” (segue) ou “comes
after” (vem depois) referem uma relação espacial de algo que se situa atrás, uma
relação de posterioridade; e como vemos, aqui estas expressões referem-se a
uma situação de um evento futuro relativamente ao evento com que é comparado.
Como tal poderíamos deduzir que, ao contrário das metáforas do Ego RP, aqui o
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mapeamento seria construído com base num processo cognitivo que identifica o
futuro como algo que se situa atrás e o passado à frente.
À primeira vista, neste modo metafórico parece existir uma cognição de tempo
similar ao modo descrito pela língua Aymara. Tal facto iria denotar uma
incongruência do processo cognitivo que dá origem à noção de tempo implícito na
língua Inglesa e Portuguesa. Contudo, como explicam os autores, é essencial
notar que o problema aqui é que não se deve confundir a referência a tempos
futuros e passados, as quais são relações de tempo inerentemente de categoria
semântica deíticas (em que se tem de conhecer, a posição, isto é o estado
presente, o agora do ego em relação ao qual se refere) com relações de
posterioridade e anterioridade, as quais se referem a uma posição relativa
sequencia linear, canónica de tempo, em que os tempos mais cedo estão em
frente aos tempos mais tarde que chegam depois.
Uma vez tendo consciência destes diferentes pontos de referência a partir dos quais
exercemos diariamente a nossa prática cognitiva de tempo, é importante considerar dois
outros fenómenos para compreender mais a fundo este processo metafórico. O primeiro
relaciona-se com o facto de que todos os humanos com capacidade visual estabelecem
uma correlação central básica entre a visão e o conhecimento. De facto, a receção visual
é geralmente reconhecida como sendo, a nível consciente, a nossa fonte predominante de
informação, pelo que é fácil de compreender que a metáfora conhecimento é visão, é
também considerada uma metáfora primária, comum em numerosas línguas de todo o
mundo. O segundo relaciona-se com a noção universal de que o passado é tido como um
tempo conhecido e o futuro como um tempo desconhecido. Partindo destes fenómenos
cognitivos comuns à espécie humana podem-se gerar dois casos: o primeiro caso remete
a um observador que está estático, o segundo caso remete a um observador que está em
movimento caminhando ao longo de um percurso.
a) No primeiro caso, em que o observador é estático, este vê principalmente aquilo que
está em frente, o que é visto relaciona-se com o que é conhecido, pelo que a noção
de passado é assim concebida como um espaço à frente, e a noção de futuro como
um espaço atrás - este é o caso da língua Aymara. Baseados nos estudos de Miracle
e Yapita (1981), os autores avançam a proposta de que a razão para esta exceção
na conceptualização espacial de tempo deve-se à forte ênfase que a língua Aymara
põe na perceção visual como fonte de conhecimento (p.440). (A língua Aymara
impõe gramaticamente que se especifique qual a fonte de conhecimento (se surge
273

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

de um testemunho pessoal ou impessoal) de determinada informação, e este modo
de construção linguística vai dar um enorme enfase à ação de ver como fonte de
conhecimento. De facto, como explicam os autores, na língua Aymara “it is almost
impossible to utter a sentence without marking the appropriate source” (p.440). Por
exemplo, a informação “a minha mãe cozinhou batatas” implica gramaticalmente que
se especifique se essa informação foi pessoalmente ou impessoalmente adquirida,
pelo que, se o testemunho fosse pessoal, a frase não poderia ser meramente “a
minha mãe cozinhou batatas”, mas teria de dizer algo como “eu Vi a minha mãe
cozinhar batatas”). Ao pôr tal enfase na capacidade de ver como fonte de
conhecimento, e uma vez que o passado é algo que se conhece, então o passado
surge essencialmente como algo que se vê, sob uma perspetiva de um observador
estático, logo situado em frente.55
b) No segundo caso, (uma vez que na morfologia específica à espécie humana, o
movimento para a frente é o mais natural, mais preciso e exige menos esforço em
comparação com o movimento para trás ou para os lados) ao caminhar ao longo de
um percurso, aquilo que já foi visto, que é conhecido, ou já foi experienciado, é aquilo
que fica para trás, aquilo que ainda não foi visto ou experienciado é o caminho à
nossa frente. Assim se explica o modo de cognição metafórica quase universal em
que o passado se situa atrás e o futuro se situa á frente. Esta é uma construção
metafórica deítica, em que o ego está em movimento. O que está aqui em foco é o
movimento do ego ao longo de um percurso espacial.

10.2 Derivando: outro paradigma: a image schemata do sentido
animado da dança
Concebemos tempo a partir de um sentido de ego, como observador estático ou num
movimento para a frente. É interessante verificar como a noção de tempo está
intrinsecamente incorporada enquanto uma conceção/ perceção de corpo no espaço, e

55

Isto não significa que o povo que fala Aymara não tenha também uma conceção de tempo como um fenómeno dinâmico,

associado ao movimento, “Aymara speakers (…) do seem to have dynamic Time-RP models, visible attested as well in
lateral dynamic gestures patterns” (p.439).
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como o sentido direcional de tempo se pode reverter ao considerar um ego estático ou um
ego em movimento para a frente. Estamos claramente perante uma ordem espacial de
orientação horizontal de movimento em frente, em que o tempo é concetualizado como um
evento que ocorre ao longo de uma linha unidimensional. Conjuntamente, concebemos
conhecimento essencialmente como visão, (sabendo, no entanto, que a perceção é
essencialmente multissensorial e funciona em sinestesia); e concebemos espaço a partir
de parâmetros referenciais ou de uma topologia corporal fixa. A partir destes exemplos
básicos sobre noções tão essenciais como espaço, tempo e conhecimento, podemos ver
que a nossa Image Schemata, ou seja a nossa incorporação de imagens a partir da qual
construímos sentido do mundo, é um modo de incorporação ainda muito rudimentar. Ou
seja, de modo geral, incorporamos o sentido da nossa relação com mundo ainda de modo
muito reducionista: uma figura ereta em movimento dirigindo-se para a frente num espaço
geométrico referencial. O jogo de movimento do corpo que interpenetra e se entrelaça no
movimento no mundo não está presente na nossa prática de incorporação de sentido.
Ora, como vimos, o nosso estado como seres animados, o nosso sentido intrínseco de
vitalidade é um processo em constante movimento dinâmico em interação com o mundo e
como tal, a génese da produção de sentidos deverá aprofundar-se não apenas através de
uma perceção cinestésica externa, mas através da perceção dinâmica de movimento de
interação corpo-mundo. O movimento é o motor gerador de sentido, no entanto, esta
perceção de movimento é ainda concebida meramente como um meio de alcançar um
espaço de pontos referenciais, e não como uma dinâmica vivencial em si mesmo ou como
animador do nosso processo vivo. Defendo aqui que é então imprescindível alterar este
paradigma da incorporação de sentidos em que a experiência de movimento e
consequentemente o paradigma de sentidos que dela deriva é relegada para segundo
plano. Ou seja, é indispensável desenvolver também um outro paradigma de perceção de
sentido(s): um paradigma em que a perceção de sentido se desenvolve através da
perceção incorporada do movimento corpo-mundo, e através da incorporação do próprio
movimento.
A prática da dança associada às técnicas somáticas vem trabalhar nesse sentido.
Mesmo considerando apenas o seu plano visível, macroscópico, a dança, no seu jogo de
movimento, vem desde logo baralhar todas estas bases conceituais, desdobrando e
potenciando o modo de fazer sentido da relação destes conceitos básicos. A base da noção
de conhecimento deixa de estar associada à visão e passa a ser a própria perceção de
movimento na sua interação com todos os outros sentidos intercetivos e exterocetivos. No
exercício da dança o sentido do movimento deixa de ser a deslocação linear de andar em
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frente; não existe uma predefinição de sentidos de movimento pois o movimento é aqui o
jogo de sentidos, de relações. Descobre-se um desdobrar infinito de possibilidades de
movimento, onde as direções giram, dobram-se e desdobram-se, e desafiam a gravidade.
O tempo multiplica-se em ritmos e dinâmicas de coordenação, e fundamentalmente em
ciclos de respiração. O espaço é simultaneamente referencial e topológico, deixa de ser
fixo e geométrico, passa a ser maleável, penetrável, desdobrável. A forma é uma
efemeridade pois está em transformação. “A auto-perceção do corpo cinestésico cria um
espaço próprio: o facto de um corpo se virar numa cambalhota engendra um espaço virtual
onde planos, linhas curva “se viram no ar”. Porque não se percebe a cambalhota (como se
fosse vista do exterior); mas é a cambalhota empírica que induz ou abre um espaço
paradoxal virtual onde o baixo se torna o alto sem que a orientação se perca” (Gil, 2001:
164). No exercício da dança, as imagens incorporadas que compõem uma Image
Schemata passam a existir não apenas como imagens de um corpo que se move, mas
como experiências de dinâmicas de movimento. Deste modo joga-se aqui com toda uma
outra lógica de sentidos, sem referências estáticas, mas que se alimenta do desafio do
des-equilíbrio.
Ainda mais, se considerarmos não apenas o plano macroscópico do corpo em
movimento, mas, como temos estudado aqui, se aprofundarmos a perceção de movimento
ao seu nível de micro-movimentos - onde a consciência é consciência de incorporação do
próprio movimento - então aprofundamos ainda mais o paradigma do sentido pelo
movimento. A perceção de sentido não se gera apenas pela experiência da dinâmica de
movimento, mas no próprio pulsar do movimento. Estamos perante um paradigma do corpo
enquanto movimento de transformação, e é na experiência deste movimento de
transformação que se gera o sentido da dimensão de tempo-espaço.

276

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Score 10 b: Conhecer pela coreografia_ O ex. da cadeira

(Ao propor este exercício tenho que conceder que o tópico que proponho conhecer
é já conhecido pelo o nome de cadeira.
A-pesar de que aspirava iniciar este exercício como se se tratasse de conhecer algo
pela primeira vez, o peso desta aspiração é muito leve quando defrontada com o
peso da experiência já marcada com o nome cadeira. Não vale dissimular ou
desprezar a evidência desta marca porque ela nos preza e prende, acumula portes
e importâncias, e portanto (e por tão pouco) é pesada, é importante e está à vista
de todos (mesmo para aqueles não possuem o poder da visão). Este sentido de apesar que aqui expresso manifesta então um confronto de forças e um movimento

de suspensão da força mais forte.
Sugiro então, não dissimular, mas sim suspender o saber apoiado e entorpecido no
título de “cadeira usada para sentar”, e proponho um score coreográfico de
possíveis modos de re-conhecimento).
Perante aquilo a conhecer fechar os olhos. Não agarrar ainda, mas apalpar. Depois
deslizar o toque e experimentar vários cantos da mão.
Transferir gradualmente o peso sobre aquilo a conhecer, sentir como te suporta...
talvez agora seja menos arriscado confiar todo o teu peso. Talvez já te possas deitar
sobre o seu apoio. Entregar levemente o teu peso de ventre exposto ao vazio e
alonga os braços acima da cabeça.
Inventar outros modos de apoio, mas deixar algo (uma perna, um braço, ou um
ciclo respiratório) em suspenso;
Agora és tu que suportas aquilo a conhecer:
balançar o seu peso e agarrar os seus desequilíbrios;
agarrar e deixar cair, cheira, morde;
Descobre ressonâncias, recupera o impossível, exibe o jogo ... Continua, já não há
mais guião.

Score 23
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CAPÍTULO 11:
TRANS-MEANING: METODOLOGIA DE PRÁTICA DE
SENTIDO PELO SENTIR

11.1 Introdução ao método: a prática da fisicalidade de conceitos
emergentes
It is clear that […] our effective involvement in the world is precisely what has to be
understood and made amendable to conceptualization, for it is what polarizes all our
conceptual particularization. (Merleau-Ponty 1963: XIV).

Fazendo um apanhado geral: as ciências de Embodied Cognition demonstram que,
apesar de que o sentido com que construímos o pensamento sobrevém da perceção
sensório-somática e da interação física com o meio ambiente, essa génese de sentido
imerge para um nível inconsciente. Como se gera então sentido no pensamento consciente
articulado pela linguagem verbal? A teoria da Metáforas Cognitivas vem demonstrar que
o pensamento consciente desenvolve-se sobretudo através de um processo de
acumulação de transferências metafóricas inconscientemente entranhadas na semântica
da linguagem verbal. Baseado na metáfora como método cognitivo de transferir sentidos entre o sentido original emergente à experiência e o sentido secundário composto pelos
domínios do pensamento de cariz mais abstrato - o trabalho de Image Schemata, faz
precisamente essa análise transversal de passagem de sentidos, e como tal, faz também
uma operação transversal entre o pensamento inconsciente e o pensamento consciente.
Também verificámos que a tecnologia da perceção desenvolvida com prática da dança,
faz emergir essa atividade inconsciente que está na base do gerar sentido e da articulação
do pensamento, e ao conseguir tal, desenvolve uma lógica dinâmica de pensamento
coerente com o nosso ecossistema somático.
No entanto deparamo-nos aqui com uma problemática de parte a parte. Por um lado, o
trabalho de Image Schemata, apesar de demonstrar como o sentido somático inconsciente
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está presente na nossa linguagem verbal, apenas se limita a analisar uma lógica do pensar
já arreigada na nossa sociedade ocidental, a qual, como apurámos, se baseia numa
perceção de corpo delimitado, movendo-se num espaço referencial pré-determinado. Por
outro lado, o trabalho da dança tem dificuldade em transferir a sua perceção de sentido
emergente da incorporação de movimento e o modo de conhecimento que dele deriva,
para uma linguagem verbal.
Como transferir este logos de sentido dinâmico e transformativo experienciado com a
intensificação do sentido cinestésico para o domínio do pensar consciente articulado pela
linguagem verbal? E reciprocamente, como é que a consciência verbal do pensamento
influencia o sentir da perceção sensoriomotora?
Na a bordagem desta problemática, e sendo parte crucial deste projeto de investigação,
tenho vindo a desenvolver uma metodologia de investigação pela prática (Practice Led
Research) intitulada Trans-Meaning – metodologia para uma transferência de sentidos
entre o domínio sensório-motor e o domínio conceptual. Sendo baseada na prática, esta
metodologia não procura considerações ou respostas conceptuais ou formais, mas vem
propor um modo experiencial de encarar esta questão.
A base metodológica de Trans-Meaning resulta de uma conjunção que incorpora a
Teoria de Metáforas Cognitivas de Lakoff e Johnson (1980, 1999) com a prática de
intensificação da consciência sensoriomotora. Esta incorporação entre teoria e prática foca
especificamente a exploração do sentir do sentido gerado pela experiência física daquilo
que os autores designam como Conceitos Emergentes. No entanto não se procura aqui
encontrar metáforas no movimento para depois transcrever numa descrição verbal, mas
sim algo inverso. Ou seja, procura-se aprofundar o movimento intrínseco ao corpo de
sentidos que surgem da experiência de conceitos emergentes.
Considero que, como Merleau-Ponty sublinha (em epígrafe a este capítulo), antes de
transferir e alterar a nossa perceção sensoriomotora para domínios abstratos e
conceptuais do pensamento, é o nosso envolvimento concreto, performativo no mundo que
tem de ser compreendido em profundidade. Só a partir daí se poderá transferir o sentido
primário (sensório-motor) para um sentido conceptual. É este o fundamento de TransMeaning, pelo que, antes de transferir sentidos de um domínio para outro, esta metodologia
trabalha o aprofundar da fisicalidade enquanto sentido experiencial de Conceitos
Emergentes.
“Cada conceito é luta (...) Não estamos diante de conceitos como ponto de descanso,
mas, precisamente, o contrário: cada conceito é um ponto de luta, de conflito”, manifesta
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Gonçalo Tavares (2013: 389). Há então que fazer o exercício dessa luta, pois é no sentir
desse conflito que se vão concebendo e des-concebendo sentidos.
Assim sendo, Trans-Meaning parte da prática de intensificação propriocetiva e explora
o exercício de Conceitos Emergentes específicos, para explorar e aprofundar o seu sentido
tal como é despontado pela experiência sensoriomotora praticada. Por outras palavras emprestando a expressão de Antony Gormley em LEARNING TO THINK (anteriormente
mencionada):

Trans-Meaning

propõe

dançar

Conceitos

Emergentes

enquanto

“proposições físicas do corpo com necessidades internas próprias” para, deste modo,
pesquisar o sentido que deriva diretamente da perceção sensoriomotora destes conceitos.
Diria que o propósito desta metodologia é aprofundar a consciência das dinâmicas
sensório-somáticas experienciadas pela prática de conceitos emergentes, para assim
redescobrir um jogo de sentidos dinâmicos, animados decorrente de um logos de
Pensamento Incorporado de Movimento. Ou seja, para explorar a transferência entre o
sentido sensorial/ performativo do corpo e o sentido conceptual das ideias, Trans-Meaning
joga com um saber que não se separa do sabor (emprestando a expressividade sobre a
relação entre saber e sabor, de João Fiadeiro e Fernanda Eugénio 2012).
Como método geral de trabalho, são consideradas três fases de intervenção
intimamente

interrelacionadas:

a)

a

investigação

de

variações

das

dinâmicas

sensoriomotoras intrínsecas à prática de cada conceito; b) exploração de como se
manifesta a experiência de sentimento sensorial destes conceitos; c) estudo de como, a
partir destas experiências sensoriomotoras, surge uma teia de relações dinâmicas de
sentidos (quer do domínio primário ou secundário). Este método de trabalho é integrado
com variadas práticas de escrita associativa e de com exercícios a que chamo de
“performance de sensorialidade verbal”, os quais são também complementados com
procedimentos diversos de discussão e reflexão de grupo.

11.1.1 O SETUP DOS LABORATÓRIOS
Esta metodologia foi desenvolvida ao longo de um laboratório onde foram explorados
os conceitos de Resistir, Agarrar e Cair. Este laboratório foi desenvolvido com profissionais
e estudantes de dança pré-selecionados, ao longo de dois períodos de trabalho intensivo
em estúdio (8 horas por dia): o 1º período ocorreu de 24 de Junho a 6 de Julho de 2013 e
o 2º período ocorreu de16 a 28 de Setembro de 2013. O laboratório teve o apoio e
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promoção Vo`Arte56 e decorreu no estúdio da St Andrew´s Church de Lisboa. Contou com
a participação de: Cristina Benedita; Flora Detraz; Raphaelle Camus; Sérgio Ferreira: Maria
Aguayo; Renata Carvalho; Thaís Gonçalves, Daniela Serra, Ana Cristina Dias, Natália
Cerqueira, Ana Beatriz Degues, Katja Wolf. Foi ainda acompanhado pelo trabalho de dois
artistas de vídeo, Anna Almeida e Artur Maurício, que criaram um pequeno trabalho de
vídeo

a

partir

das

filmagens

ao

longo

do

processo.

Vídeo

disponível

em:

https://youtu.be/qI3Bh1TUOVE.
É curioso notar que a escolha destes três conceitos (resistir, cair e agarrar) foi
inicialmente feita de modo intuitivo. Mais tarde, e como se tornará visível ao longo deste
capítulo, esta escolha demonstrou ter também um sentido claro. Por agora, exponho
apenas sucintamente a questão da escolha destes conceitos. Como veremos de seguida,
a noção de resistência aborda um campo de tensões entre forças e corpos em oposição,
referindo um estado de movimento reativo; por outro lado, as noções de cair e de agarrar
são de certo modo ações onde se encontram os limites de resistência. O agarrar atenta
prender, estagnar e possuir o movimento, bloqueando a capacidade de movimento de
resistência; o cair demonstra uma intenção intrínseca oposta, um largar de forças
intencionais, i.e., reside num desligar-se do comprometimento do jogo de resistência e
deixar-se levar por forças opostas, revelando assim o outro lado oposto do limite de
resistência.

56 Sobre a Vo`Arte ver website: http://www.voarte.com/pt/voarte/ : A Vo’Arte nasceu da vontade de produzir, promover e
valorizar a criação contemporânea, através do cruzamento de linguagens artísticas e do desenvolvimento de projectos
nacionais e internacionais, apoiando o intercâmbio e a transdisciplinaridade na criação. A Vo’Arte é um projecto inovador
que promove o diálogo e a descentralização cultural, com vista ao estreitamento das relações entre comunidades e à
formação de novos públicos
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Fig. 20 Prospeto de laboratório Trans-Meaning. Lisboa 2013 @ Cecília de Lima e Vo´Arte

283

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Descrição genérica do processo de trabalho
A primeira fase do laboratório consistiu essencialmente na exploração do conceito
primário de resistir. A segunda fase do laboratório focou os conceitos primários de agarrar
e cair, e a sua relação com resistência. Explorámos modos de movimento que manifestam
o ato de resistência, agarrar e cair, e, a partir da fisicalidade gerada, investigámos o logos
de sentidos que surgem da intensificação sensoriomotora. Partindo desta experiência de
sentidos intensificados, procurámos ainda novos potenciais metafóricos aplicados a
domínios mentais abstratos e emocionais.
De modo genérico o processo de trabalho desenrola-se através da interseção entre
diferentes vertentes de exploração 57:
A) Aquecimento baseado na Técnica Release, onde foram explorados diversos
exercícios físicos de exploração somática focando princípios essenciais como:
a)

As diversas camadas de perceção de respiração - a partir do qual se exploram:
movimentos básicos de contração, expansão e release, a interação de espaço
interior exterior do corpo, e o toque corpo-espaço-corpo;

b)

O sentido da força de gravidade, e a transferência de peso;

c)

O toque de um parceiro como modo de estimular awareness.

B) A partir do aquecimento é introduzida a exploração física do conceito a trabalhar. Por
exemplo a resistência explorada através do peso do próprio corpo ou de outro, ou
através da imagem de espaço com texturas gasosa, sólida ou líquida. A noção de
queda ou agarrar trabalhada através da prática tensão corporal (contração e release)
ou através da prática de equilíbrio e desequilíbrio em relação com a força da gravidade,
etc.
C) A partir desta exploração inicial são feitos exercícios de escrita associativa focada na
descrição sensoriomotora.
D) A partir da escrita associativa faz-se uma exposição dos conceitos físicos e sensoriais
que surgem em associação com o conceito em estudo.
E) Elaboração de um delinear de possíveis características intrínsecas a variações
dinâmicas com que se pode jogar na prática do conceito.

57

Para mais detalhes sobre o processo de trabalho ver anexo 1
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F)

Retorno a uma exploração prática agora aprofundada com base na escrita associativa
e no estudo de possíveis variações dinâmicas.

G) Cada exploração física é normalmente seguida de novo momento de escrita
associativa, com diferentes focos dependendo do foco de exploração e da direção que
a exploração vai tomando.
H) Confrontação do sentido experienciado com o sentido descrito em dicionários de
diversos domínios ou obras literárias.
I)

Estudo de novas manifestações de sentido derivadas da prática física intensiva do
conceito. Como é que o sentido deste conceito se torna alterado em relação ao seu
sentido já definido? Que relações se estabelecem entre a experiência sensoriomotora
do conceito e os domínios secundários onde este conceito é usado? Como os novos
modos de conceber o seu sentido primário se podem manifestar em domínios
secundários?

11.1.2 A APRESENTAÇÃO SOB O FORMATO DE CONFERÊNCIA-PERFORMANCE

(Cecília de Lima, in Performance-Conferência Trans-Meaning, Festival InShadow 2013).
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O processo do laboratório da metodologia Trans-Meaning culminou com uma
apresentação sob o formato de Masterclass - Conferência Performance, no Festival
InShadow (6 Dezembro 2013) e no Encontro Perspetiva da Investigação (e)m Artes:
Articulações, da Escola de Artes da Universidade de Évora (13 Dezembro 2013). Estas
apresentações foram criadas com a colaboração dos participantes do laboratório e
conjuntamente tiveram a participação de quatro outros bailarinos profissionais: Pedro Paz,
Irene Alvarez Coto, Igor Va e Catarina Ascensão.
A escolha deste formato de apresentação esteve obviamente relacionada com o tema
de estudo, pois se o que se quer aprofundar é a transferência de sentido entre o modo
performativo/somático de perceber e gerar sentido e o modo verbal de conceber sentido,
este formato permite explorar precisamente essa confrontação. O setup desta
apresentação consistiu em 3 linhas de exploração:
A) A primeira linha inicia-se com uma apresentação tradicional: um discurso verbal
predeterminado explicativo da investigação em curso. Contudo, desde logo, este texto
interrelaciona exemplos científicos com exemplos de movimentos, ações e gestos. O
principal desafio desta primeira linha explorativa relaciona-se com o facto de que o
foco interno do discurso foi incorporar todas as ideias mais ou menos abstratas que
estavam a ser expostas. Ou seja, o desafio foi que ao longo do discurso, todos os
conceitos secundários fossem eles próprios trans-feridos internamente para um
sentido sensorial. Deste modo, ao mesmo tempo que estava a fazer um discurso
verbal, não estava apenas a ditar o sentido abstrato das palavras, mas estava também
a vivenciar os sentidos emergentes que estão na origem de conceitos secundários.
Apesar do discurso ser um discurso verbal, o foco da minha consciência era o do sentir
sensoriomotor,

a

minha

presença

tornou-se

essencialmente

corporal.

Esta

incorporação do próprio discurso foi manifestada a três níveis: imagens gráficas
projetadas; imagens vivas - expondo sensações ou gestos que surgem com o discurso,
mas que se tornam agora mais conscientes e até enfatizados - e também através do
jogo de desconstrução de palavras. Por exemplo, ao desconstruir a palavra
transferido, surge a noção do ferir, ao qual se associa o gerar de uma abertura, de um
canal de passagem, como algo sofrido, que não é impassível, ileso, e daí o sentido
associado ao sentir.
B) Esta primeira linha de exploração/ exposição foi ainda desafiada pela presença de três
bailarinos em palco, que interagiram física e sensorialmente comigo e entre si de modo
improvisado. O foco desta improvisação não visava ser uma demonstração física
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daquilo que era o meu discurso verbal, mas, com base no trabalho desenvolvido
durante o laboratório, visava explorar os sentidos sensoriais de resistência, agarrar e
cair, sentidos estes associados a modos de toque e contacto, transferência de peso
entre o grupo e respiração porosa. Deste modo a minha apresentação verbal torna-se
um discurso constantemente em interação com o movimento improvisado entre mim e
os bailarinos. Nesta interação procura-se o saborear de sentido sensorial no momento.
O ritmo do discurso é assim profundamente alterado, deixando-se sustentar pelo ritmo
e nuances sensoriais da sua interação com o movimento.
C) Decorreu ainda uma terceira linha de exploração, esta já na fase final da apresentação.
Aqui, o meu discurso deixou de ter um carisma explicativo para se tornar uma leitura
de índole poética constituída por uma compilação da escrita associativa desenvolvida
durante o laboratório. Esta leitura foi acompanhada por um grupo de bailarinos vindo
de entre o publico que agora se movimentam no espaço do publico; o foco da
improvisação é o mesmo. Um dos bailarinos desenvolve um subtil som vocal. O modo
de leitura do texto joga com o som vocal e com o movimento dos bailarinos (ritmos,
enfases repetições, tom etc.). Também o meu corpo se desloca do palco para o espaço
por entre o publico.
Na generalidade, o público que assistiu a esta apresentação era constituído por pessoas
das diversas áreas da performance e por um publico jovem, de estudantes não apenas da
dança, mas também de várias áreas de estudo. A apresentação pareceu ter um forte
impacto no publico, que de modo geral se mostrou positivamente surpreendido pelo
formato da apresentação, e bastante interessado nas questões desenvolvidas.
Abaixo apresento o excerto final do texto apresentado na Conferência–Performance
Trans-Meaning, composto por uma compilação da escrita associativa criada durante o
laboratório:
“Resistir, agarrar e cair
O sentido de resistir sente-se como um jogo, uma necessidade de movimento num
campo de tensão entre forças opostas. O agarrar e cair surgem então como dois
movimentos limite do jogo de resistência: um movimento de fechar/ contrair e outro de
abrir/expandir.
Resistir
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Existo como um desejo, uma necessidade de re-existencia, e uma manifestação de
constante resistência, que se gera em oposição. (Estou de pé como resistência à força
da gravidade).
Resistir como uma necessidade, um desejo de Re-existir através de um jogo de
tensão entre forças opostas.
Forças opostas? Tu e eu. Quero o sabor do que te vai por dentro, quero entrar em ti
pelos teus poros e preciso que me transpires. Existimos um no outro, neste movimento
de fazer e desfazer laços, um movimento de re-laçar, de relação. É pelos poros da
resistência que sentimos existência.
Pelo meio, permeio a resistência com a permeabilidade. Como se as mãos se
pudessem virar do avesso, como se os pés pudessem pisar o ar que respiro, mas
dentro. O movimento da resistência surge então como um movimento elástico, uma
capacidade resiliente de re-voltar. Uma capacidade de voltar a ser eu e voltar a ser
mundo ao mesmo tempo.
No limite a abertura. Uma criação efémera de redes de conexões sensitivas… Ser
vários ao mesmo tempo sem deixar de ser próprio. A respiração como movimento de
renovação, como uma necessidade de mover com, de comoção
Agarrar
Pesamos… Agarrar o peso como se tivéssemos medo de perdê-lo, de perder-nos (a
nós) nesse outro lugar “ ingrávido” (sem gravidade e sem gravidez ). Como se, para
afirmar este ser-se um e outro, reclamássemos um reforço da nossa gravidade. No
peso da gravidade sinto o peso da consciência.
Tu te agarras também no meu desejo de agarrar-te. Agarro ou algo me agarra em
mim enquanto agarro...
Agarrar é um toque nos dois sentidos, um movimento de reverberação.
Agarro num desejo de fazer pertença, de cuidar, numa necessidade de prender.
Prendo para conter outrem em mim. Contenho outrem em mim para me moldar a algo.
Por isso agarro como um ato plástico que surge de uma necessidade de re-

conhecimento do comum; Agarro como um exercício de prender não num ato de
capturar, mas num ato de com-preender.
No movimento de agarrar, o desejo torna-se o desejo da ação de agarrar, não no
agarrar algo.
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É então um desejo de movimento, um ato que necessita de prolongação, e por isso
uma pulsação, uma respiração.
O foco não está naquilo que se agarra, mas no desafio de moldar, descentralizar, recom- figurar. O desejo do agarrar é por isso um desafio da capacidade de moldar-se
ao mundo, uma necessidade de affordance.
O poder não está sobre aquilo que se agarra. O poder parte de uma necessidade de
conter, envolver, incluir, e manifesta-se como um movimento de moldar, de
reconfigurar, de com- preender como um preender em comum.
Agarro também para segurar o peso e não deixar cair. E nesse movimento de segurar
é necessário soltar. Deixar solto para voltar a agarrar. Desejo de abrir versus retração,
mão fechada....
Cair
Abro mão e deixo cair
O espaço abre-se para o peso do corpo...
Na queda há algo que se quebra, um peso que perde o seu controlo, e um corpo que
se desaperta, que não cabe em si ... nesta sensação de cair, de suspender, e de
vertigem, quero sentir tudo, quero viver no limite do corpo que não cabe em si.
Abro um abismo de dois opostos contido um no outro e largo-me na sensação do
imprevisível. Perco o chão, perco a presença condensada do corpo, sinto um corpo
de massas vibrantes, rolantes, que descai e escorrega e que fica no ar com uma
leveza insustentável e por isso cai.
Sinto a surpresa do evidente, a surpresa da súbita e iminente consciência do peso
que me faz ser.
Deixo o corpo suspenso e sus-penso esta cabeça que me aperta para não cair!
Vagueio na possibilidade de pendurar o peso todo para me reencontrar numa
desorientação com sabor…
É entre o bater do coração e o "expande/relaxa" da respiração que me procuro e tenho
a sensação de cair nas brechas de ausência.
Caio na vertigem do espaço, sob a força da gravidade, e caio também sob a vertigem
dos sentidos, numa queda porosa trans-versal ao espaço, que transpõe espaços, uma
queda de desejos e paixões.
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Mas sobretudo entro no momentum do movimento, intensifico os sentidos e caio então
na vertigem do tempo. Ao mesmo tempo que estou tão presente no momento, sinto
a vertigem da passagem do tempo. O sentir intensificado da pulsão dos sentidos faz
com que a cadência habitual do gesto se revele em slow motion. O tempo desfaz-se
em dois ritmos da mesma melodia
No abismo sinto-me em perversão, salivo-me entre o medo e a excitação, entre a
atração e a repulsa, entre a dor e o prazer. O desejo da queda é uma necessidade do
paradoxo. É o desejo de um corpo que se desfaz no tempo e se extravasa no
momento.”
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Sinopse
MASTERCLASS

Trans-Meaning – praticar sentido pelo sentir
Como geramos sentidos? Ou como atribuímos sentido ao que nos rodeia?
A noção de Embodied Thinking, há muito intuída no mundo da dança é recentemente
evidenciada pelas teorias cientificas de Embodied Cognition, que defendem que o
pensamento é maioritariamente inconsciente e sobrevém da perceção sensorial e
interação física com o meio ambiente.
Esta apresentação resulta de um laboratório de pesquisa através do movimento
chamado Trans-Meaning que investiga como aprofundar a prática de sentir o corporear
do pensamento? Como passar de um pensar semi-inconsciente que emerge de sentidos
sensoriais para um pensar consciente, que se articula verbalmente? Mas também, como
é que a consciência verbal do pensamento influencia a perceção sensorial? Refletindo o
âmago da pesquisa, o formato - Conferencia - Performance joga com a transposição entre
um modo performativo/ somático de gerar sentido e um modo verbal de conceber
sentido.

Fig. 21 Masterclass Trans-Meanig. Programa do Festival InShadow, Lisboa 2013 @ Cecília de Lima e Vo´Arte
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11.2 Exercitar a resistência: derivações do laboratório

Fig. 22 Praticar resistências. Foto do laboratório Trans-Meaning, Lisboa 2013 @ Cecília
de Lima

11.2.1 RESISTÊNCIA COMO UMA CONDIÇÃO INERENTE À NATUREZA DE MOVIMENTO
É a resistência do mundo que cria as acções. (...) “Se o mundo é a minha vontade, é
também o meu adversário”. Ou seja, “o mundo é a minha provocação. Compreendo o
mundo porque o surpreendo com as minhas forças incisivas. (Tavares, 2013: 434)58

De modo genérico os dicionários explicam a noção de resistência como: força com que
um corpo reage contra a ação de outro. Oposição; obstáculo; repelir; defesa; aguentar;
lutar; sobreviver. Manter a força sob pressão. Defender-se contra um ataque. Não ser
danificado pela ação de outras forças. Recusa de submissão. Ou no sentido figurado:
coragem, força, ânimo, teimosia.
No geral, resistência refere-se sempre a uma força em oposição à ação de outra força
ou corpo. Esta noção vai de encontro à 3ª lei de Newton, a qual enuncia o facto de que as
forças atuam sempre em pares: Para toda a ação existe sempre uma reação de igual

58

Nas frases entre aspas Gonçalo Tavares cita Bachelard, Gaston em A àgua e os Sonhos, 1998, p.166, Martins Fontes
292

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

intensidade e de direção oposta, – ação, reação - chamada de Interação de Pares de Força
(3ªlei de Newton). A interação de pares de força enunciada na 3ª lei de Newton é a
condição base para gerar movimento. Por exemplo: para poderem voar, os pássaros
empurram o ar para baixo com as asas e o ar empurra o pássaro para cima, o tamanho da
força sob o ar é igual ao tamanho da força sob o pássaro, a direção é oposta. O mesmo
acontece com o nosso deslocamento ao andar, para nos movemos para a frente é
necessário que o pé empurre o chão para trás o que faz com que o chão empurre o corpo
para a frente. Deste modo, pode-se concluir que a ação de resistência é um fenómeno
intrínseco às próprias leis da física, correspondendo à condição de relação de forças que
potencia o movimento.
A consciência deste contrabalançar de forças está cada vez mais presente nas diversas
técnicas de dança contemporânea, em que por exemplo: uma extensão implica uma
contração; a força de um movimento dirigida para a frente necessita da sua contra-força
dirigida para trás; de modo a saltar é necessário exercer força em direção ao solo.

11.2.2 RESISTÊNCIA COMO UM ESTADO DE TENSÃO/ DENSIDADE INERENTE À NATUREZA
DO CORPO

Fig. 23 Campo de tensão intrínseco ao movimento de resistência. @ Cecília de Lima

Ao longo do processo de investigação prática do laboratório a nossa abordagem ao
conceito de resistência foi-se tornando cada vez mais clara como sendo um jogo de forças
que se manifestam, que se revêm, que re-existem enquanto reação a uma força oposta.
Uma vez que no conceito de resistência está implícito uma relação (em contacto ou à
distância) de oposição interativa entre corpos ou forças, podemos considerar este espaço
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de relação interativa como um campo (de espaço/ tempo) de tensão entre forças ou corpos
em oposição.
A resistência a nível do funcionamento celular
A resistência como um estado de tensão inerente à fisiologia do corpo é reconhecida
pelas ciências da microbiologia como um fator essencial desde logo ao nível celular. Tal
como Ullrich et al. (2008) explicam, o citoesqueleto funciona como a estrutura celular de
suporte de carga, os componentes do citoesqueleto geram as forças requeridas para a
motilidade da célula. É esta motilidade que permite transportar a informação que regula o
metabolismo celular e é a sua arquitetura móvel que permite à célula absorver stress e
mudar de forma sem perder a sua integridade fisiológica diz Crawford-Young (2006).
Assim, esclarece Ingber (1999, 2003) a capacidade de integridade através de um estado
de tensão (cunhada com o termo tensegrity por Bukminster Fuller, 1925-1996) é essencial
ao funcionamento da célula, esta capacidade é originada e afetada pela força da gravidade.
Existe então uma relação entre a quantidade necessária de tensão do citoesqueleto chamada de pré-stress – e a sua sensibilidade à força da gravidade, ou seja, os valores
relativamente constantes da força de gravidade da terra atuam como uma função
sintonizadora para esses valores de pré-stress. Resumindo, a capacidade de resistência
como um estado de tensão inerente ao corpo produz-se desde logo a um nível celular e é
chamada de tensegrity. Esta capacidade é gerada a partir da sensibilidade do citoesqueleto
à força da gravidade, e é uma condição essencial para a motilidade celular e
consequentemente ao funcionamento do organismo.
Para além deste estado de tensão intrínseca ao funcionamento do corpo a nível celular,
chamado de pré-stress, a resistência (enquanto estado de tensão a nível muscular) é
também um fenómeno fisiológico de reação e adaptação do corpo a forças do meio
ambiente sobre ele exercidas.
A passagem entre o campo da fisiologia e da psicologia é ainda sobejamente
referenciada através da noção de stress. Situações mentais, subjetivas ou sociais de
tensão são conhecidas como causadoras de stress, stress esse que se reflete em estados
de tensão intensificada do sistema músculo-esquelético e de todo o sistema orgânico. O
organismo gera então acumulações fisiológicas de tensão, como uma reação de
resistência a situações de constrangimento ou adversas, quer estas sejam de natureza
puramente física ou psicológica.
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A resistência no corpo arquivo
Efetivamente, a tensão inerente à natureza do corpo é uma tensão funcional intrínseca,
porém, esta revela-se ainda como uma tensão que se constrói ao longo da história de um
corpo, tensões que se tornam arquivadas no comportamento (gestos, postura, movimento),
e na carne do corpo. Esta é também uma tensão funcional, mas não de um corpo virgem,
será então uma tensão funcional de um corpo que incorpora em si toda uma história
individual e cultural - um “corpo arquivo” (Tércio, 2014 a), no sentido em que todos os
corpos trazem à superfície do seu próprio corpo um conjunto de procedimentos
acumulados.
Por exemplo, no trabalho do coreógrafo Português Paulo Ribeiro, (particularmente nas
peças, SÁBADO 2 - 1995 e RUMOR DOS DEUSES - 1996) este arquivo histórico do corpo
e corpos individuais e sociais torna-se muito presente. Aqui pode-se observar uma
exploração artística de corpos que se movimentam através de tensões acumuladas, de
tensões já marcadas, já arquivadas na sua história. Estes são corpos que contêm em si
uma censura interiorizada, que se contorcem numa luta de resistência à tentação sensual.
São movimentos interrompidos, de contorção sobre si próprios, pois respiram
simultaneamente uma enorme força de desejo e uma histórica resistência à sua condição
sensual. Exploram-se “(...) places for resurgence of collective memories and their
repressions. In this sense, memory does not just become the object of movement inscribed
in the body, but also of their impediment, their abruptness and their silence. To dance
memory is to revive the domain of the repressed, the mechanisms of omission and our own
movement” (Tércio, 2014 b: 209). Explora-se aqui a resistência como uma oposição de
forças que faz parte do arquivo histórico do corpo Português.
Observo outro exemplo de resistência associado ao corpo arquivo Português, na peça
ESTADO DE EXCEÇÃO

59

, do coreógrafo Rui Horta. Esta peça apresenta um modo de

resistência em que “a violência da perda é o que nos faz avançar”60. Aqui, o poder de
resistência do corpo expõe-se como um poder ambíguo: resistir no tempo, como uma
capacidade de sobreviver de um corpo sofrido, subjugado aos limites de condições

59

Peça estreada em 2012, na Fábrica Asa - Guimarães Capital Europeia da Cultura

60

Excerto do texto o programa da peça
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adversas - “nunca deixámos de andar sobre vidros, só que agora estamos descalços” 61. E
a resistência no espaço, uma confrontação territorial do corpo, que se manifesta
intrinsecamente num grito, numa rebelião. Na peça, esta manifestação de poder de
resistência surge como um movimento presente na fisicalidade do corpo que se revê
enquanto movimento social do individuo. No programa da peça Rui Horta escreve:
Estado de Exceção é o fracasso olhado como sucesso, é a poética do fracasso que
sublima a crise e se entrega à rebelião e à luta. É o naufrágio com a terra à vista, já
com destino anunciado. O erro é profundamente teatral, é coreográfico. Comecemos
o espetáculo com um grito. Terminá-lo-emos quando o conseguirmos transformar em
canção. (Rui Horta,2012, excerto do texto do programa da peça ESTADO DE

EXCEÇÃO)

Fig. 24 Marcas de Resistência. Foto do laboratório Trans-Meaning@ Cecília de Lima, Lisboa
2013

61

Ibidem
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11.2.3 A FORÇA BASILAR DA RESISTÊNCIA: O SENTIDO DE PESO COMO A INCORPORAÇÃO
DA FORÇA GRAVÍTICA

Ao praticar a resistência entre dois corpos, a força da gravidade torna-se uma 3ª força
incorporada nos corpos resistentes. O modo como um corpo se move e como distribui o
seu centro de gravidade (usa o peso) vai influenciar a sua capacidade de aplicar resistência
sobre o outro corpo. Esta é uma das noções basilares na prática de Contact Improvisation,
em que a consciência do centro da gravidade do corpo e de transferência de peso é
considerado crucial para entender e potenciar movimento e a relação entre corpos.
Esta relação entre a aplicação da força de resistência e o modo de distribuição do peso
do corpo é explicado porque: como a grandeza da força-peso apresenta intensidade,
direção e sentido, e como ao contrair e distender, o corpo tem a capacidade plástica de
sustentar partes contra a força da gravidade, então é possível fazer variar a distribuição da
força da gravidade no nosso corpo. Por exemplo, um corpo que se encontra de pé com os
pés juntos e pernas esticadas, tem o centro de gravidade mais alto e distribuído sobre uma
base menor do que o mesmo corpo de pé, mas com as pés afastados e pernas ligeiramente
dobradas; assim sendo, a sua base de suporte é mais fraca e por isso tem menos
capacidade de oferecer resistência. Logo, torna-se evidente que a prática e incorporação
da força de resistência implica a necessidade de aprofundar a perceção sensorial de peso
A noção de peso normalmente incluído na lista de sentidos designados como
propriocetivos, é geralmente relegada para 2º plano. Nesta secção pretendo focar como é
crucial pensar em peso do corpo não como a sua massa (como vulgarmente se associa),
mas como a força da gravidade sofrida por um corpo, i.e., a força de atração da terra sobre
esse corpo, em que o peso é igual à força de gravidade vezes a massa do corpo: P=mg. A
experiência sensorial de peso é assim uma incorporação da força gravítica, e este modo
de sentir a experiência de peso é essencial para compreender as profundas implicações
do seu sentido sensorial.

11.2.4 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS CONCEPTUAIS A PARTIR DO SENTIDO SENSORIAL DE
PESO

Em primeiro plano, ao refletir em peso como um resultado da força da gravidade, e a
força da gravidade como a força que nos liga à superfície terrestre, torna-se evidente que
o sentido de peso é o sentido que proporciona a conexão primária com o nosso habitat
global. Esta conexão faz do sentido de peso uma perceção sensorial central na edificação
da perceção cognitiva. Por exemplo, facilmente se pode deduzir que é o sentido de atração
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da força gravítica que dá origem a conceitos emergentes como: a verticalidade, a
orientação, a direção, o equilíbrio, a estrutura física e também a conceitos associadas à
noção de tónus ou tensão (como aprofundado no subcapítulo que se segue – “abordagens
de resistência”). Esta dedução é evidenciada também por estudos da neurofisiologia:
“Animals did not only acquire systems to cope with gravity during evolution, they also
evolved receptors (and respective brain parts) in order to use gravity as the only virtually
constant environmental factor for orientation, maintenance of equilibrium and postural
control” (Anker and Rahmann, 2002). Torna-se assim evidente que é sempre em relação à
força da gravidade, em relação à nossa conexão com a terra que nos movemos, pelo que
a nossa experiência de movimento implica o sentido de peso. Subsequentemente, se o
sentido de peso dá origem a noções emergentes como verticalidade, orientação, direção,
estrutura física e movimento, pode-se igualmente depreender que estes conceitos
emergentes, por sua vez, estão na base da construção de conceitos secundários cruciais
como: espaço e tempo.
Na realidade é através da experiência e da perceção de peso que formulamos e
compreendemos conceitos secundários como:
- Importância (Jostmann, Nils B., Lakens Daniel. and Schubert, Thomas W. 2009) a
noção de importância é concebida como algo com peso, por exemplo uma influência de
peso, argumento ganha ou perde peso, uma referência de peso.
- Dificuldade (Gibbs e Macedo, 2010: 680), a noção de dificuldade é concebida como
transportar peso, exemplo uma tarefa difícil é uma tarefa pesada
- Poder (Xiaoling He, Jun Chen and Jianan Li, 2016), a noção de poder é concebida
como exercer peso sobre outro.
Podemos ainda constatar que a influência do sentido da gravidade sobre a nossa
edificação subjetiva e conceitual está implícita por exemplo no conceito de grave (palavra
comum à língua Portuguesa, Espanhola, Inglesa e Francesa), que significa algo de
importante, sério, severo. Também, na lexiológica musical, a noção de grave está
associada a um som redondo e pesado que surge de uma vibração que emerge de baixo,
da terra. Ainda por exemplo, a expressão “ter um peso nas costas”, demonstra como a
noção de peso está presente no conceito de responsabilidade.
O peso como um sentido intra-relacional
Para além do papel do sentido da força gravitacional sobre a nossa construção percetiva
e cognitiva, é importante notar que vários estudos científicos recentes demonstram que o
fenómeno da força da gravidade é vital também a nível do desenvolvimento biológico do
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organismo vivo. Diversas pesquisas no campo da microgravidade e biologia celular
(Boonstra 1999, Cogoli-Greuter 2004, Crawford-Young 2006, Ulrich et al. 2008)
comprovam que a receção sensorial da gravidade acontece a nível celular, sendo que as
células dos mamíferos são sensíveis a variações do campo de gravidade: afetando o
metabolismo celular humano, produzindo alterações na forma, mobilidade, expressão
genética e na divisão e crescimento celular. A receção sensorial da gravidade a nível
celular é um fator decisivo para a integridade do processo fisiológico e sobrevivência
orgânica. Deste modo, a ação da força da gravidade sobre o corpo não é apenas crucial
para a nossa construção preceptiva, mas é também um fator determinante para o nosso
funcionamento biológico.
Ademais, estes mesmos estudos indicam também que através da atividade celular de
receção da gravidade o organismo gera uma relação intrínseca e permanente com o seu
ambiente externo, desenvolvendo-se a partir desta relação. Já em 1974 Vinnikov e mais
recentemente Anker and Rahmnn (2002) demonstram que o sentido de receção gravítica
é considerado o sentido mais remoto e primordial de sobrevivência. Com base nas
experiencias iniciais de Knight em 1806, Vinnikov defende ainda que a seleção natural,
através da sua típica metodologia de “tentativa e erro”, foi capaz de criar “a universal model
of gravity reception” (1974:272). A partir destes apontamentos, pode-se afirmar que o
sentido de peso, é um sentido universal primordial à sobrevivência de todos os seres vivos.
Com isto, desejo aqui sublinhar que ao produzir uma relação intrínseca do corpo com o
ambiente externo, esta modalidade sensorial não é apenas propriocetiva, mas é
simultaneamente um sentido interocetivo e exterocetivo. Ou seja, ao mesmo tempo que
reflete e o estado presente do corpo, reflete também a perceção do fator externo mais
global e constante do meio ambiente. Melhor dizendo, é a partir da receção e transmissão
sensorial da força da gravidade que fundamos a perceção do estado presente do corpo,
perceção esta que reflete a mais primitiva da relação corpo-mundo. Sendo assim, proponho
considerar o sentido de peso não apenas como um sentido propriocetivo, mas como um
sentido primordial transversal ao processo sensorial de reconhecimento. O sentido de peso
é então um sentido de ligação, que conecta a manifestação presente de corpo com o
mundo exterior e com o estado somático interior; por outras palavras, ele atravessa as
perceções interoceptivas e exterocetivas, e por isso é de natureza intra-relacional. Uso
aqui a expressão intra-relacional para enfatizar um processo de constante envolvimento
próprio da natureza de corpo vivo. Este processo de intra-relação implica que a relação
que se gera não é apenas uma ligação entre o corpo e o mundo, mas é através deste
movimento de ligação que o corpo constantemente se reorganiza, reconstrói e reconhece.
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Resta ainda acrescentar a ideia de que é possivelmente pelo facto de ser tão intrínseco
ao nosso ser que o sentido de peso se torna relegado para um domínio subconsciente e
consequentemente negligenciado como base primordial da nossa conceção de sentidos.

11.2.5 SEIS GRAUS INTER-RELACIONAIS DE RESISTÊNCIA E OS CONCEITOS EMERGENTES
DERIVADOS

Exercitando resistência na relação entre dois corpos/ forças
Como vimos o exercício de resistência implica uma relação de oposição de forças entre
dois corpos e como tal, a resistência manifesta-se enquanto um estado de tensão. Tensão
essa que, como vimos atrás, corresponde à condição de relação de forças que potencia o
movimento. Ao longo do laboratório partimos desta abordagem e estudámos quatro
ponderações principais na prática de resistência:
1. Resistência experienciada através do contacto direto entre dois corpos
2. Resistência exercitada enquanto tensão espacial entre dois corpos que não
se tocam (exemplo da variação da relação de coesão ou repulsão entre
partículas nos diferentes estados da matéria: estado sólido, liquido ou
gasoso).
3. Resistência entre o corpo e o espaço onde se move – imaginando diferentes
densidades do espaço (exemplo espaço gasoso, fluido, viscoso, rígido etc.)
4. Resistência enquanto coordenação de forças internas ao corpo
Variáveis na prática de resistência:
Considerámos também as seguintes variáveis para a prática de resistência. E verificámos
que a relação interativa de resistência varia de acordo com o modo como estas variáveis
se combinam.
1. Espaço: Distância
2. Tempo: velocidade; aceleração
3. Força:
a) Intensidades
b) 4 planos de direção das forças em relação ao corpo: 1) Movimento de
frontalidade: frente/trás - plano frontal; 2) Movimento de lateralidade:
esquerda/direita - plano sagital; 3) Movimento de verticalidade: cima/baixo-
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plano transversal; 4) Movimento de penetração no corpo: dentro e fora plano espiral)
4.Corpo:
a) Modo de tensão- tonicidade (gás/ liquido /gasoso)
b) Flexibilidade ou maleabilidade
c) Intenção
d) Amplitude de impacto: difuso ou concentrado
e) Áreas de impacto: partes especificas do corpo
f)

Volume

g) Peso
Como é que o ato físico de resistir gera conceitos secundários inter-relacionais?
Com a prática física de intensidades de resistência, o modo e o grau com que um corpo
transfere o seu peso para outro torna-se um fator determinante para a natureza da relação
Uma das práticas centrais do laboratório de Trans-Meaning consistiu em explorar
diferentes graus de envolvimento entre dois corpos, graus esses que atravessam
diferentes intensidades de reação à resistência com base na transferência de peso. A partir
desta prática fizemos uma análise dos estados do corpo e dos conceitos que emergem em
cada uma das fases, os quais caracterizam a natureza da relação. Dentro desta análise
considerámos 6 fases principais.
(Para diferenciar os graus de envolvimento designamos de “Corpo Ação” àquele que
oferece resistência e “Corpo Reação” àquele que sofre e reage à resistência gerada pelo
outro. O papel do corpo ação é sempre gerar resistência sobre o outro. O modo de resposta
do corpo reação vai-se alterando em cada fase.)
0. Relação vazia: Corpo ação çè

Corpo reação - Inativo

O corpo reação não oferece resistência intencional apenas a resistência inerente
ao seu peso (como um boneco).
Observações:
- Demonstra que existe sempre uma resistência intrínseca ao corpo, independente
da vontade.
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- É um modo de reconhecer a estrutura de resistência intrínseca à própria
constituição do corpo (exemplo tensão, flexibilidade, articulação)
- Esta tática de “corpo morto” é usada como modo de resistência em
manifestações politicas
Estado do corpo: dropout, abandono
Conceitos gerados: abandono, descomprometimento, desconexão
Conceitos associados: libertação
1. Relação unidirecional pré-determinada: Corpo ação çè Corpo reação –
(Con)sentido
O corpo reação não oferece resistência intencional, mas é responsivo à manipulação
do outro
Variações do exercício:
-

Gradação no tempo da manipulação: de manipulação constante a ocasional

-

Restrição da manipulação a uma parte do corpo

-

Diferentes modos de manipulação: usando mãos ou outras partes do corpo,
diferentes tipos de toque.

Observações:
O corpo reação aceita a sugestão do outro como estimulo de movimento. Torna-se
numa relação pré-determinada de consentimento.
Estado do corpo: Give in, ceder
Conceitos gerados: con-sentir, manipulação, influência, poder, controle,
Conceitos associados: confiança, iniciativa, motivo, estimulo, endurance
2. Relação dualista, jogos de poder: Corpo ação çèCorpo reação - Resistência
Intencional
O corpo reação pode escolher oferecer resistência intencional ou não. Há
transferência de peso, mas ambos mantêm o centro de gravidade.
Variações do exercício:
-

Jogo de poderes: ação – reação – reação...
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-

Jogar com variação de intensidade de resistência de ambos os corpos

-

Alternar quem inicia o movimento

Observações:
1ª interação de poderes: apesar de estar na posição de sofrer resistência, o corpo
reação ganha o poder de escolha, é ele que decide como reagir.
1º nível de con-frontação, e encontro.
Não há um modo de reação pré-determinado, requer capacidade de decisão no
momento.
Estado do corpo: alerta, reativo, assertivo
Conceitos gerados: confrontação, desafio, encontro, conexão, interseção, contraposição, argumentação, conflito
Conceitos associados: escolha, vontade própria
3. Relação de vertigem: Corpo ação - suporte çè Corpo reação – suportado
O corpo reativo pode agora transferir totalmente o seu centro de gravidade, O corpo
ação deve manter sempre o seu centro de gravidade sob controle.
Observações:
Permite um momento de re-vira-volta na relação: a resistência gerada pelo corpo
ação é transvertida em suporte. O corpo reação tem o poder de perverter o papel do
outro, tornando-o um corpo suporte. Mas o corpo ação, sendo suporte, tem o poder
de deixar o outro cair.
Linha limiar: em que o corpo reação larga o autocontrole e transfere o seu sustento
da terra para o corpo do outro.
Ambiguidade do sentido de: estar em cima. O corpo que tem todo o seu peso sobre
o outro é simultaneamente soberano e submisso... se o corpo de baixo retira o
suporte o outro cai.
Estado do corpo: Let go, deixar-se levar, soltar-se
Conceitos gerados: confiar, depender, suportar, respons-abilidade, vulnerabilidade,
transferência, conversão, perversão, submissão, estar em cima, estar em baixo,
controlo sublevação, revolta
Conceitos associados: confiança, queda, risco, linha, limites,
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4. Relação em movimento: Corpos em comun -unic –ação
O centro de gravidade é transferido entre os dois corpos.
Observações:
Os papéis fundem-se.
Reverter dinâmico da força de resistência. A força de resistência torna-se na força.
resistente. A ação de resistência vai para além dos limites da sua definição, não é
finita.
A partilha de peso transfere um sentido de intimidade presente na partilha de
sustento ou de conexão comum com a força da gravidade.
A in-tensão (vontade) emerge do movimento entre os dois copos, surge uma 3ª
vontade.
A resistência surge como uma relação dinâmica de confrontação e reconhecimento.
Estado do corpo: trans-formação, presente no momento
Conceitos gerados: renovação, reconhecimento, unificar
Conceitos associados: identidade
5. Relação permeável
Pele permeável: partilha da microgravidade celular. Corpos fundem-se
Observações:
Ambos os corpos são permeáveis/ porosos à resistência
Resistência como um re-flexo de afeto intrínseco á condição do corpo - respiração:
desincorporação e incorporação.
O estado do corpo revela-se como um estado de continuo resistir, como uma
capacidade de sobreviver ... o exercício da resistência abre-se sobre a dimensão de
tempo.
Estado do corpo: afeto
Conceitos gerados: coexistência, re-existência, tempo, sobrevivência
Conceitos associados: contração, expansão
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11.2.6 INCORPORAR O SENTIDO DE RESISTÊNCIA: RE-EXISTIR EM INTENSIDADES
Como já mencionei, o sentido de resistência no dicionário define-se como uma força
com que um corpo reage contra a ação de outro. Associada a noções de oposição,
obstáculo, repelir; defesa; lutar, aguentar; sobreviver. E que no sentido figurado está ainda
associado a coragem, força, animo, teimosia. Através do exercício das dinâmicas físicas
de resistência, experienciámos um sentido incorporado de resistência, sentido este que se
revela intimamente associado ao sentido de movimento enquanto manifestação de
vitalidade. O sentido de resistência revela-se sempre enquanto um sentido relacional onde
consideramos essencialmente três relações de forças: 1) as forças entre dois corpos; 2) a
massa do corpo na sua relação com a força da gravidade; 3) as forças de tensão
intrínsecas ao estado vivo do corpo –as suas forças de in-tensão.
Ao praticar a resistência entre corpos, o corpo compromete-se num jogo de constante
permuta de forças, entra-se num processo de transferência de peso onde se joga o
equilíbrio. Nesta ação de transferência de peso o corpo restrutura a sua organização, o
organismo re-organiza-se, ou seja, restrutura as suas relações de tensão interna - as suas
in-tensões. Neste compromisso de relação intensifica-se uma rede de conexões sensitivas,
e nesta intensificação vivencia-se o campo do entre, um plano intersticial entre os corpos
e do corpo. Neste exercício intensificado de transferência de peso, joga-se a relação do
corpo com a força da gravidade e como tal joga-se a própria existência. Os corpos existem
agora na sua relação de interdependência onde o peso entre eles se contrapesa e, é neste
novo espaço de consciência do entre, que eles re-existem um no outro, num sentir reflexo
de resistência que se im-pele e re-pele a cada momento. O corpo reconhece-se agora na
relação onde experiencia o limite do equilíbrio, pois o seu peso não é apenas o próprio, é
um peso trans-ferido além da sua carne. O seu centro de equilíbrio está para além do seu
eixo individual, trespassando a pele.
É também neste exercício de com-prometimento numa relação de forças, que, ao
praticar uma intensificação de conexões sensitivas, experienciámos um outro sentido de
comunicação: os corpos pesam e reequilibram-se como um só, numa comum-única-ação.
A comunicação deixa de ser uma passagem de informação para ser um sentir de
intensidades. É neste sentir de intensidades que se concebe um outro modo de sentido.
Assim, o jogo de forças de relação entre corpos, é também um jogo com a força da
gravidade e com a tensão intrínseca, intima ao corpo, pois neste jogo o corpo arrisca o seu
centro de equilíbrio e restrutura a sua estrutura interna, renova a sua in-tensão. É ainda
neste novo espaço entre, onde o corpo estende o seu centro de gravidade, que se encontra
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um novo potencial de ação, um novo potencial de estruturação, aqui o corpo descobre
então um espaço motor de re-criação.
A prática ao longo do laboratório revela então a experiência de resistir como uma
intensidade dinâmica intrínseca às dinâmicas de vitalidade. A relação de resistência
intensificada faz emergir um campo de tensão reativa, onde se percebe um movimento de
re-existência e de re-criação pelo movimento de contraposição.

Fig. 25 Um exercício de re-existência. Foto da Performance No Strings Attached,
Rotterdam 2007 @ Cecília de Lima e Robert Benschop

Explorar os limites da relação de resistência
O jogo de resistência exige um corpo em tensão, um corpo que joga as suas forças e
com elas joga a sua plasticidade num abrir e fechar poroso. Estamos perante uma prática
de elasticidade de movimento, de vulnerabilidades, onde como Erin Manning (2009 b)
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descreve, se gera um movimento da relação. Ao explorar os limiares de resistência
enquanto movimento da relação encontrámos três perspetivas:
A. Os graus zero de movimento da relação:
a) Num dos limiares deste jogo temos um corpo sem vontade, sem in-tensão,
um peso morto, caído por terra. Estamos perante o primeiro exercício de grau
0, o de um corpo inativo que provoca uma relação vazia.
b) Também perante o segundo exercício verifica-se que não há movimento na
relação, pois existe apenas uma relação unidirecional pré-determinada.
Temos um corpo que se auto-corrompe em submissão, que se desintegra na
sua in-tensão interior para se entregar a forças externas de outros corpos.
Este não será um peso morto, mas sim um peso amorfo, sem dinâmica
própria, pois, apesar de conseguir manter a sua relação vertical com a terra,
sobrevive da manipulação de forças exteriores. Estamos perante um corpo
inanimado, um corpo que morre na sua dinâmica vital, na sua vontade
intrínseca.
c) No outro extremo do limiar temos um corpo rígido fechado, que não se molda
não reage, um corpo pedra, onde não é possível penetrar, aqui deixa de haver
jogo de interações, também aqui o corpo morre, não necessariamente numa
morte de cair por terra, mas morre enquanto dinâmica temporal, morre no seu
momentum de vida.
B. O poder reversivo da relação em movimento:
Numa relação de resistência onde se exercita o movimento da relação
deparamo-nos com outros parâmetros de limites. (estamos agora perante os
graus 4 e 5 dos exercícios acima). Aqui os limites não são na relação, mas
sim dos próprios limiares dos conceitos físicos explorados. Neste modo de
relação o corpo obstáculo reverte-se em corpo suporte, a oposição revertese em sinergia, o interior em exterior, a expansão em contração etc. A relação
produz agora uma incessante capacidade de re-versão. Neste movimento de
re-versão explora-se então uma alteração da noção de paradoxo enquanto
uma perda de sentido por oposição; o sentido de paradoxo revela-se aqui
enquanto sentidos reversivos – um contínuo movimento da relação onde se
os sentidos se invertem.
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C. Os limites da resistência entre o corpo e a gravidade:
Na relação do corpo com a força da gravidade encontrámos dois limites onde
se quebra a relação: o agarrar (enquanto tentativa de congelar o movimento,
reter a trans-formação, fixar o tempo) e a queda (enquanto movimento que
surge do ato de largar, soltar-se, que no seu limita seria uma queda perpétua
num espaço vazio, sem resistência). Como mencionado, a prática física
destes conceitos são o motivo de estudo da segunda fase do laboratório,
sobre o qual desenvolverei já a seguir.

11.2.7 TEXTO POÉTICO RESULTANTE DE COMPILAÇÃO DE TEXTOS DO LABORATÓRIO
As passagens de sentidos de resistência
“Resistência como o movimento que surge da tensão entre forças opostas.
Resisto porque ao ser, sou uma força em oposição, sou um peso, o peso desta massa
que encontro ao ir de encontro à força gravítica. A força que me agarra à terra e que
me gera um aqui e agora. Mas vivo entre os limites da resistência, entre uma
necessidade desafiante de ser agarrada e me libertar, entre a necessidade de cair e
de agarrar a queda.
O corpo surge em movimento como um estado de contínuo resistir.
Estou de pé como resistência à força da gravidade,
Existo nesta necessidade de contrair e relaxar,
Existo enquanto uma manifestação de constante resistência,
Existo enquanto um jogo constante de tensão entre forças opostas,
Neste jogo me respiro, me alimento.
No jogo da resistência re-encontro-me num corpo que vai re-existindo.
Ao resistir encontro-me num reflexo do desejo de existir, um desejo viciante de voltar
a ser, de voltar a respirar. Respiro por resistência, num jogo de intensidades
osmóticas, A respiração surge agora como um movimento de renovação, como uma
necessidade de mover e remover de novo e de novo.
Forças opostas? Tu e eu? Quero o sabor do que te vai por dentro, quero entrar em ti
pelos teus poros e preciso que me transpires. Existimos em co-moção, num
movimento poroso de fazer e desfazer laços, um movimento de re-laçar, de relação.
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Neste movimento de abrir e fechar reconheço-me entre uma rede efémera de
conexões sensitivas e brinco com esta capacidade de re-voltar a ser eu e mundo ao
mesmo tempo.
Pelo meio, permeio a resistência com a permeabilidade. Como se os pés se pudessem
virar do avesso e pisar o ar que respiro por dentro. O movimento da resistência rompe
com um poder elástico, que penetra e reverte, uma capacidade resiliente de re-voltar.
Nos limites da resistência, agarro o corpo num movimento de contração que se fecha
sobre si próprio, ou então deixo-me cair, num movimento de expansão que se abre ao
mundo.
Sem a gravidade de um corpo que se oferece à terra, caio no espaço num perpétuo
movimento, que no tempo está petrificado. No outro lado deste confim, agarro-me
sobre o meu corpo num abraço tão apertado que não me deixa respirar. Então
condenso-me num ponto, sem espaço interior, sem movimento, o meu corpo cai sobre
si e desintegra-se de dentro para fora... ou de fora para dentro?”

11.3 Entre a queda e o agarrar: o arco de desejos de um corpo
Se olharmos para a história da dança enquanto manifestação artística verificamos uma
relação ambígua com o corpo: a procura de um corpo celeste, sem peso e a procura da
sua ligação à terra. Sendo a dança a disciplina artística do corpo per se, é curioso observar
o paradoxo com que surge o despontar da dança enquanto uma arte teatral independente,
onde se procura esbater e desligar do próprio corpo. Os primeiros passos do ballet clássico
(no séc. XVIII com os Ballets d´action de Jean Georges Noverre, e mais tarde com os
ballets românticos do séc. XIX), movem-se no mundo supernatural dos espíritos onde se
procura um ideal puro associado a uma leveza etérea do corpo romântico suspenso.
Seguindo os rastos da estética neoclássica, estes ballets (como a Giselle e La Sylphide)
perseguem o belo como o sublime e o sublime como algo que ergue a alma em direção
aos céus (Eco, 2005:278), algo que, na visão de Kant, “is not only beyond the grasp of our
senses but also beyond the reach of our imagination” (Eco, 2005:294). O corpo da dança
é então um corpo incorpóreo, sem peso, um corpo que não se prende à terra, que não
sofre a atração da força da gravidade, é um corpo insofrido porque não sofre o peso de
uma condição material carnal e por isso não carrega necessidades ou desejos. Este
afastamento ou desconexão do corpo com a terra é demonstrativa de uma manifestação
do desejo de poder sobre a força da gravidade - o desejo de controlo sobre a condição de
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vida enquanto corpo animal. A bailarina é então ostentada como um corpo etéreo, que
alcança a virtuosidade dos sentidos tocando o chão apenas com a ponta dos pés. O seu
corpo é translúcido e delicado, mas esta fragilidade manifesta um poder maior - o poder de
controlo sobre a carne sofrida pela força da gravidade.
É no início do séc. XX, com o surgimento da dança moderna que o paradigma da
gravidade na dança se altera. O surgimento de novas tendências filosóficas como o
existencialismo e a fenomenologia, o interesse pelas culturas indígenas africanas e
americanas, e a transmigração de pessoas e ideias do oriente para o ocidente, foram
alguns dos fatores principais que contribuíram para uma alteração do modo de pensar e
abordar o corpo. Gradualmente, o experienciar o corpo torna-se em si um valor estético,
ético e académico. Derivado deste novo paradigma do corpo surge então um outro modo
de encarar força gravítica. De facto, “to release and relax with the support of the ground
and to build upward from there” (Eddy,2009:20), torna-se um dos princípios fundamentais
às novas técnicas de dança moderna e às diversas práticas somáticas que então começam
a surgir.
Paralelamente ao desenvolvimento de novas técnicas de trabalhar o corpo em
movimento, fortemente associadas à alteração do paradigma da gravidade, surgem novas
linguagens estéticas da dança. Isadora Duncan exalta o corpo na sua relação intima com
a natureza terrena e celestial. Ruth Saint Denis explora os rituais místicos, exóticos do
oriente e atreve-se, celebrando a espiritualidade associada à sensualidade do corpo
feminino. Martha Graham desenvolve uma nova técnica de movimento baseada
especialmente na alternância do movimento de Contraction and Release, na coordenação
entre a respiração e o movimento, e no movimento da bacia pélvica na sua relação com a
sua mãe terra e a força da gravidade. Mary Wigman, a mãe da dança expressionista, rejeita
as técnicas codificadoras do ballet, para renovar a dança como uma expressão de êxtase
que surge de um pulsar profundo da relação entre o ser humano e forças cósmicas. Para
Wigman a dança não deve ser uma representação de algo, mas sim “a real dance
experience” (Raguna, 1994:57) que emerge de uma necessidade expressiva de impulsos
emocionais (Wigman, 1975). Esta sua visão da dança como um pulsar do corpo na sua
relação com as forças do mundo conduz a um forte enraizar do movimento na sua ligação
à terra. Ligação esta que está claramente presente no corpo das sua obras através das
batidas rítmicas, a relação da bacia pélvica com o chão, o deixar cair, etc.
Porém, julgo ser principalmente Doris Humphrey que reverte de forma mais profunda a
relação da dança com a força da gravidade. A sua técnica de movimento foca
especialmente a relação entre o corpo e a força da gravidade usando o princípio de queda
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e recuperação. Humphrey trabalha sobre a evidência de que todo o movimento que o
bailarino faz para fora do seu centro de gravidade tem de ser seguido por um reajuste para
restabelecer o equilíbrio e prevenir a queda incontrolável. Quanto mais extrema e excitante
é a queda mais vigor é necessário para a recuperação (Siegel, 1993). Mas, a relação de
Humphrey com a força de atração da terra não se fica por uma técnica de dança. Associado
a este re-conhecimento experiencial da física do corpo, o seu pensamento revela
exatamente a relação ambígua do homem com a força da gravidade, expondo que o desejo
de segurança – equilíbrio - está em constante conflito com a necessidade de progresso e
aventura - desequilíbrio. Humphrey expressa esta ambiguidade na sua conhecida frase:
“todo o movimento se situa num arco entre duas mortes”. Como refere Tércio (2005), para
a coreógrafa esta duas mortes referem-se a um estado de ausência de movimento: um
equilíbrio estático e a uma queda continua. Nesta curta expressão Doris Humphrey revela
um espírito incrivelmente pioneiro, despontando um modo de pensar que se articula
através do sentido gerado pelo ato de dançar, e deste modo tocando o âmago da natureza
daquilo que hoje se refere como embodied thinking. Nesta sua visão da dança enquanto
exercício da condição de vida não há aqui uma representação, ou uma simbolização, mas
uma realidade física posta a nu.
Na base desta expressão está implícita a noção de vida (a condição que se situa entre
duas mortes) como um estado homeostático de equilíbrio dinâmico. Deste modo, também
para Humphrey a essência do movimento é revelada não apenas como uma deslocação
espacial, mas como uma capacidade de transformação. Ainda mais, a noção de vida,
associada ao movimento é também aqui associada a um exercício de meta-equilíbrio62 (um
exercício de contínua procura de equilíbrio sem nunca alcançar o equilíbrio total) enquanto
constante movimento de queda e recuperação, enquanto jogo com a força da gravidade.
“Aqui se situaria - no arco daquilo que a coreógrafa norte-americana designava como
“falling and recovering” - a dança.” (Tércio, 2005).

62

A noção de meta-equilíbrio, associada aqui à constante movimentação de equilíbrio em relação à força da gravidade,

está também associado ao movimento enquanto processo de transformação, relativo a uma movimentação de equilíbrio
homeostático de sobrevivência. Deste modo, o exercício de meta-equilíbrio da gravidade reflete o exercício de equilíbrio
meta-estável de Deleuze (2011) enquanto uma singularidade que interpenetra outro sistema proporcionando um processo
de transformação.
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Este arco do movimento de vida entre duas mortes revela-se então como uma condição
paradoxal de confronto de desejos - desejos em resistência. Ou seja, o movimento de
equilíbrio dinâmico que gera vida surge paradoxalmente, de forças, ou desejos em direção
a estados de morte - opostos entre si. Um dos limiares do arco manifesta-se enquanto
desejo de um estado de segurança, de certeza, de controlo; na direção de um agarrar tão
forte que não permite qualquer mudança. Neste limiar deixa de haver movimento, o corpo
fecha-se sob si próprio, logo não permite a transformação, não permite renovação, e por
isso deixa de existir autopoiesis. Este é então um movimento que conduz potencialmente
a uma morte por estagnação, ou inércia, ou seja, uma morte por horizontalidade absoluta,
ou introversão absoluta. Na outra vertente do arco surge a morte de sentido oposto, pelo
desejo de um movimento constante, sem controlo. Este é um movimento sem base, sem
apoio, e por isso sem ponto de retorno, um movimento de queda, de entrega total às forças
cósmicas. No limiar deste movimento o corpo abre-se totalmente ao mundo, desintegra-se
para se fundir com o mundo. Ao transbordar completamente os seus limites corpóreos, o
corpo deixa de se conter em si próprio, abandona a sua entidade física, o seu poder
corpóreo de manifestação, logo entra numa morte vertical, uma morte de queda continua
sem recuperação.
A condição de vida associada a uma dinâmica de movimentações em equilíbrio é
descrita como um arco, sendo que, a noção de arco revela um uma perspetiva curva. Indo
de encontro ao que temos vindo a apurar, o movimento de transformação no tempo não é
aqui pressentido enquanto um movimento em linha reta, mas sim um movimento curvo,
cíclico. Deste modo, os compassos dos tempos de vida marcam-se num retornar cíclico.
O movimento intenso que marca o tempo de vida do corpo desenrola-se num coordenar
de micro e macro ciclos – podemos pensar por exemplo nos ciclos das 4 estações, o ciclo
da lua, do dia e noite, como também nos ciclos de vida das diversas células, no ciclo da
respiração, do batimento cardíaco etc. Podemos ainda considerar que o movimento
recursivo de cada ciclo se interconecta em espirais, e será então neste movimento espiral,
que se concebe um outro plano de movimento - o movimento de passagem, de
transferência entre ciclos, onde se concebe a passagem de tempo. Nesta transposição
cíclica o próprio tempo adquire espessura, profundidade.
O desejo de estabilidade total horizontal ou de queda total vertical significaria o fim do
próprio desejo, o fim da própria força de vida. Conquanto, estes desejos não têm sentido
por si só, não concebo estas intenções como pontos demarcados do arco. Estas são
intenções de vida em direção a (ausência de movimento ou ao movimento total). Como tal,
são simplesmente exercícios de in-tensão, manifestam-se enquanto par de opostos,
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coexistem em tensão elástica. É talvez por isso, que faz sentido pensar em arco do
movimento, em vez de circulo de movimento, porque no seu limite só podemos esticar
ambos os desejos ao ponto de oposição máxima - o diâmetro do circulo. Este diâmetro é
o limite de vida, pois é o limiar da tensão de oposições. É perante esta tensão limite que
se desenham os horizontes, os diâmetros máximos da condição viva: o horizonte terrestre
onde o corpo de deita estagnado entre céu e terra, e o horizonte celestial onde o corpo se
deixa cair no tempo numa aceleração perpétua de movimento.
Com esta exposição torna-se agora evidente a minha escolha inicialmente intuitiva
sobre os três conceitos: resistir, cair e agarrar. O exercício de resistir é um jogo, ou
exercício de coordenação das forças de tensão inerentes ao movimento de vida do corpo.
O exercício da queda e do agarrar: são estados limite desse jogo, são exercícios de desejo
- o desejo de vertigem, do movimento perpétuo, para além do ciclo de tempo do corpo vivo,
e o desejo de prender, estagnar o corpo no tempo e espaço. Na sua natureza são em si
desejos frustrados, pois na sua condição absoluta são exercícios de impossibilidades, ou
melhor são estados de morte.

11.4 Exercitando a queda e o agarrar
De facto, talvez tudo dependa da arte de cair (...) Estamos precisados de uma ciência
da vertigem, que não seja trágica, mas sim alegre. (Bragança de Miranda, 2006: 13)

Ao explorar os limites de resistência encontrámos a queda e o agarrar. O gesto de
agarrar, surge como uma necessidade de segurança que prende o movimento, uma
capacidade de contração num intuito de conter. No largar surge a queda. O “corpo em
queda” pode ser considerado “como uma metáfora da própria dança” reflete Tércio
(2014 c: 87); perante o corpo que joga inevitavelmente com a força da gravidade, a
dança poderá assumir-se como uma ciência da arte de cair, uma ciência da vertigem
não trágica, mas sim alegre.

11.4.1 O EXERCÍCIO DA QUEDA
Ao longo do laboratório investigámos o sentido emergente da queda a partir da prática
intensiva do movimento em queda do corpo. Abordámos a queda como um movimento que
surge da ação de largar (abrir mão), onde se perde o contacto, um retirar do suporte. A
partir desta abordagem viemos a verificar a natureza da queda essencialmente como um
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exercício de vertigem. A queda manifesta-se no momentum em que o corpo perde o sentido
de controlo sobre si próprio, e nesta perda de controlo surge a vertigem. A sensação de
vertigem assoma como uma confrontação de sentidos em oposição que se perfuram: um
sentido de leveza e peso que penetram um no outro. Nesta sensação deparamo-nos com
um sentir paradoxal –a excitação da liberdade e o medo do descontrolo. No momentum de
queda o corpo experiencia este espaço limite onde a linha de sentido se corrompe e se
perverte.
A partir da prática desenvolvida durante o laboratório considerámos três planos de
queda associados a diferentes modos de vertigem: um plano de inclinações da
verticalidade, um plano transversal e um plano horizontal.
1. A queda vertical - a sensação de vertigem no espaço
A queda vertical será a queda sob o espaço terrestre, um desequilíbrio ou um
abismo perante a força da gravidade. A queda aqui dá-se sobre o peso, o corpo
que se larga, abandonando-se à força da terra: «o espaço abre-se sobre o peso
do corpo, transporta esse peso que sou... súbita e eminente surpresa, consciência
de um peso que sou... a presença do corpo que se ocupa do momento e tem
massa vibrante, rolante, que descai e escorrega ou que poderia ficar no ar, mas
tem uma leveza insustentável e por isso cai» 63.
Exercitamos aqui a força de atração da terra e nessa atração intensificamos um
sentimento de vertigem sob o próprio peso, em que o corpo perde o suporte do
seu centro de gravidade. Durante este momento em que o corpo se abana ao
desequilíbrio vivenciamos o espaço limite, atravessamos a linha do abismo. Neste
momento «perdemos o chão», mas avivamos a força de atração desse mesmo
chão onde se regressa. Vivenciamos assim um sentido que atravessa e corta a
linha horizonte entre terra e céu.
2. A queda transversal – a sensação de vertigem nos sentidos

63

Excerto da escrita associativa desenvolvida pelos participantes ao longo do laboratório. Ao longo deste capitulo todos os

excertos resultantes da escrita associativa resultante do laboratório serão referenciados através de aspas angulares
(«aspas»). Optei por não especificar os nomes dos participantes referentes a cada citação, uma vez que o trabalho foi
fundamentalmente resultante exercícios de interação de grupo e não especialmente de um pensamento individual.
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Na vivência do limite vertiginoso da queda, em que por momentos o corpo perde
o contacto com a terra, o fluxo de sangue, e os sentidos do corpo parecem
transbordar. O sentir de intensidade de movimento parece extravasar do corpo, o
corpo parece não caber dentro de si, e por isso expele-se e transuda-se.
Revirados, transbordados e difundidos, os sentidos de si perdem orientação, por
um momento no tempo, as suas direções vetoriais são múltiplas ou nulas. A queda
sente-se agora nos ecos da consciência de si, na perda dos sentidos, no desmaio,
no fall in love ou no fall asleep. Diria que esta é uma queda perante as forças do
afeto, pois é uma queda no espaço de densidades do corpo, que o trespassa e
transborda o seu sentir no sentido do mundo. «Um corpo morto não sente a
vertigem da queda, só um corpo vivo pode cair, um corpo que vai, que deseja (...)
Queria sentir tudo. Dor, morte alegria, nojo, amor. Achava que viver era este
constante limite». Esta é também a queda constante do movimento da respiração:
no movimento de inspiração, a força de afeto enche o corpo de ar do mundo e,
num movimento de largar tensão (de expiração) o corpo entrega-se de novo e
transborda o seu interior no mundo.
3. A queda horizontal - a sensação de vertigem no tempo
Outra possível queda é a queda no espaço vazio, a queda celestial, sem a atração
da força da terra. Esta seria uma queda perpétua, uma queda no infinito em que
o sentido de tempo desaparece no vazio de forças do espaço.
O bailarino sente esta vertigem no tempo não tanto como um tempo de sentido
infinito, mas como um desfasamento de tempos, onde a sensação de vertigem é
sentida na passagem entre duas perceções diferentes de tempo. Como temos
vindo a verificar, ao incorporar o movimento enquanto transformação, o bailarino
desenvolve um sentido intensificado do pulsar do movimento corpo-mundo. Este
é percebido não apenas nos seus macro-movimentos, mas também no seus
micro-movimentos. Como tal, ao mesmo tempo que no limiar da consciência o
bailarino experiencia o corpo-mundo sob a sua cadência de dimensão vibrante, o
ritmo habitual da perceção permanece marcado na consciência. Gera-se um
experienciar de duas dimensões de tempo em simultâneo. O macro-movimento
do modo de tempo habitual, é percecionado como que em slow-motion, pois o
momentum presente expande-se, vivenciado na sua cadência vibratória. Este
confronto entre dois modos de experienciar tempo produz uma sensação de
vertigem, como um salto entre uma aceleração e uma desaceleração.
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A técnica da queda na dança
“Em suma, a situação actual faz de nós seres da queda, mas nem todos caiem da
mesma maneira, nem à mesma velocidade. Entre a queda do suicida e a da bailarina
que cai para se elevar melhor, há um abismo a franquear” (Bragança de Miranda,
2006:53)

O bailarino moderno brinca com a queda, aprende a cair. Mas, no exercício da dança,
a queda não é um acidente não é um descontrole sobre si próprio. Porém, não é possível
representar a queda. Este seu desejo de praticar a queda parece torna-se então algo
paradoxal. Poderá haver queda controlada? O que é então esta ciência da arte de cair que
se aprende na dança? Ora, ao contrário do suicida, o bailarino procura na queda uma
intensificação do sentido de vida. A dança procura na queda, o jogo de risco, o rasgar de
limites, onde se incorpora uma sensação de vertigem. Na vertigem sobrevém uma
intensificação dos sentidos, e é justamente aí que se baseia a técnica da dança para
aprender a cair. A técnica da queda consiste essencialmente no desenvolvimento da
capacidade do bailarino se transubstanciar no próprio movimento. Aprender a cair passa
precisamente por intensificar o sentir e o sentido do contacto na relação do corpo com a
terra; passa por usar o potencial reativo das forças de resistência, e essencialmente por
aprender a respirar profundamente, não no sentido de fazer uma inspiração funda, mas
sim no sentido de procurar a sensação de respirar em cada poro do corpo. Exercita-se
assim o movimento transversal do corpo-mundo, próprio da respiração, em cada microespaço do corpo. Como temos verificado, o corpo transubstanciado em movimento é um
corpo elástico, poroso, fluido, adaptável, presente. É um corpo que se expande e transmuta
com o tempo e espaço que o atravessam.
Tal como o suicida, o bailarino larga-se na vertigem da queda, mas, ao contrário
daquele, o bailarino não procura o total descontrolo, o total desagregar do suicida, todavia
também não procura controlar as forças do abismo, apenas aprende a transmutar-se
enquanto movimento intrínseco a essas forças. E, nessa transmutação aprende a jogar
com a linha de risco, aprende a penetrar nessa linha num movimento de zooming in. Na
experiência de vertigem do bailarino a linha limite expande-se num campo onde os sentidos
se revertem e desmultiplicam; nesta linha que se expande e ganha densidade ele vivencia
a intensidade emergente do paradoxo do sentido. O bailarino não encontra na queda uma
oposição entre o abismo, o perigo absoluto e a segurança cega do chão, “essa estrutura
dualista é abalada quando com ela se procura pensar experiências limite (...)” (Bragança
de Miranda, 2006:20).
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Fig. 26 O retorno da queda. Graffiti de um mural em Almada Imagem gentilmente cedida por Richard Allsopp. Lisboa, 2016.

11.4.2 O EXERCÍCIO DE AGARRAR
Ao longo da nossa prática do movimento de agarrar sobressaíram várias derivações de
sentido emergente:
• Agarrar tem garra... no exercício de sentir a fisicalidade do agarrar o corpo de
outro surgiu desde logo um emergir de desejo de agarrar mais
profundamente. Agarrar emerge enquanto desejo em si mesmo, enquanto um
sentir do sentido visceral de garras. «Urgência... imediatez, dedo na ferida...
a boca também quer agarrar (...) Onde é isso, o lugar do desejo? A pele?...
no pedaço de pele divirto-me no que o próprio corpo encapsula»
• Agarrar enquanto necessidade de possuir peso: «A gravidade agarra a massa
à terra para criar o corpo com peso». A emergência do agarrar como um
desejo de tomar o peso de outrem sobre si - um suporte que segura, prende
ou transporta. No desejo físico de segurar, emerge também o sentido de
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tornar seguro, protegido. «Tu transladas o meu peso, agarras-me para me
transportar (...), mas o prender também é suportar, recuperar»
• Agarrar enquanto necessidade de fazer pertença: «Agarras-me com o teu
desejo de agarrar? É agarrar fazer pertença? (...) O lugar, a pertença, a
dimensão, existir e sentir isso, nalgum lugar».
• Agarrar enquanto um ato plástico: no gesto de agarrar não emerge apenas
um desejo de agarrar ou fazer pertença, mas, implica também, uma
necessidade de moldar-se, de uma preensão em comum ou com-preender.
Este sentido foi também sublinhado com o exemplo dado por uma participante
de língua alemã, explicando que “begreifen” significa compreender, sendo
que “be” se refere a “movimento de”, e “greife” significa agarrar. «Agarrar
numa tentativa de perceber o teu corpo no meu, percebermo-nos, co-prender
para com-preender».
• Agarrar enquanto ato reverberado: ao tornar comum, o gesto de compreender denota uma necessidade de reflexo de si próprio, sentir-se pelo
confronto. «No meu desejo de agarrar-te tu me agarras também (...) agarro
ou algo me agarra em mim enquanto agarro, possui-me, leva-me, como numa
enxurrada (...) agarrar para te conter em mim e ser outro».
• Agarrar enquanto necessidade de fixar o momento: ao mesmo tempo que
com-preende, o agarrar manifesta-se enquanto um gesto de contração do
corpo no espaço e no tempo. «Fixar o momento num ser comum ou ser o
comum num momento que se fixa».
Agarrar: o sentir de descontinuidade no contínuo
Texto poético resultante do laboratório:
Como o desejo é no agarrar em si, não no agarrar algo, esse agarrar torna-se um
movimento, um ato que necessita de continuar, e por isso uma pulsação, uma
respiração.
Como na manifestação de uma mão que se abre para se moldar ou re-com-figurar
através daquilo que agarra, ou do braço que se dirige para além de si, do seu centro,
num movimento de trazer a si, esse movimento de conter para si, de possuir, implica
sempre um sentido oposto: um abrir, moldar descentralizar, reconfigurar. O foco não
está naquilo que se agarra, mas no desafio da re-com-figuração. O desejo do agarrar
em si revela-se então um desejo de plasticidade, um desafio de posse pela
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capacidade de moldar-se ao mundo, um ato de affordance, em que o poder não está
sobre aquilo que se agarra, mas na capacidade de moldar, conter, com-preender, de
prender em comum. Ao ser desejo, o gesto de agarrar é um movimento de vitalidade.
Na vertigem do contacto, o gesto de agarrar depara-se inevitavelmente com um
espaço vazio por preencher, e logo não se fecha sobre um desejo consumado,
continua enquanto movimento de procura do mundo em si e de si no mundo. O gesto
de agarrar vem então propor uma forma que se transforma, novos modos de si, novas
configurações do corpo.

O gesto de agarrar é, enquanto gesto, um desejo inato à manifestação de vitalidade do
corpo. Tal como a queda também manifesta uma vontade de sentir intensamente, porém
estamos agora perante um desejo de conter, de uma contração que prende, que em vez
de se soltar no mundo tenta segura-lo, conte-lo no corpo com um gesto. Todavia, «é
necessário soltar, deixar solto para voltar a agarrar. A descontinuidade é precisa até no
suposto Contínuo». Ora, também no gesto de agarrar encontramos um sentido paradoxal.
Aqui o sentido paradoxal revela-se no confluir entre o contínuo da dimensão intensiva do
corpo que vibra enquanto processo de transformação e a dimensão descontinua do corpo
que assume uma forma cristalizada no momento.

11.5 A queda e o agarrar enquanto movimentos da consciência
Cair em si. Cair na consciência... A Queda do Homem vista como o momento em que o
homem ganha consciência de si é algo que faz parte da história bíblica e filosófica, e, de
alguma forma, de um pensamento metafórico intuitivo. No ensaio ON THE MARIONETTE
THEATRE, Kleist (1981), contempla o momento da queda não apenas como um momento
mítico da história, mas como um momento constante da existência do homem. O fenómeno
do homem consciente não ocorre meramente naquele momento subtil em que as asas da
inocência são corrompidas e o corpo cai fatalmente no tempo da terra, este fenómeno é
antes um constante cair. “Para onde vamos nós próprios? Não estaremos incessantemente
a cair? Para diante, para trás, para o lado, para todos os lados?” (Bragança de Miranda,
2006: 50, citando Nietzsche em Gaia Ciência).
Ao mesmo tempo que o homem é constantemente “afflicted with the inertia of matter,
the property most resistant to dance”, este também sofre de afetação, torna-se “guilty of
affectation. For affectation is seen ... when the soul, or moving force, appear at some point
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other than the centre of gravity of the movement” (Kleist, 1981)64. É esta a condição do
homem como ser animado em contraste com a marioneta como ser inanimado. É pois,
perante o peso inevitável da sua queda, que ele descobre a força de resistência e o poder
do movimento. A consciência não reflete meramente um movimento de queda, mas ainda
uma força de resistência que acompanha essa queda. Será nesta relação de atração e
resistência que ele deriva a sua força vital, espelha as suas vontades e afetações e tornase consciente.
Perante o poder de resistência da queda o corpo flete-se sobre terra e, em contraluz, a
terra reflete o corpo de volta. Neste movimento, de fletir e re-fletir conjuga-se uma
intimidade familiar, um reflexo de uma imagem de re-conhecimento, que se move em
conjunto, e logo, comove. Deleitamo-nos com a descoberta deste reconhecimento e
delineamo-nos na imagem que a terra devolve. Enleados em êxtase, criamos mais reflexos,
refletimos um ecoar labiríntico de espelhos. Neste labirinto de reflexos, projetamo-nos
sobre o fluxo recursivo de reflexos - a reflexão. Compreendemos agora o poder de refletir
e da reflecção, e, em posse deste poder, possuímo-nos: constatamos um corpo de
vontades e desejos e reconhecemos um ser incorporado no mundo e um mundo
caleidoscópico incorporado em nós.

11.5.1 AGARRAR A QUEDA: O SENTIDO UTÓPICO DO CORPO VERTICAL
É na resistência à gravidade da queda que o corpo encontra o seu sentido vertical.
Ao mesmo tempo que exortamos a força da gravidade como algo que nos consagra um
sentido básico de estabilidade, orientação, poder e reconhecimento, também desejamos
desafi-la e controla-la: desde o simples ato de procura do equilíbrio bípede, o aprender a
andar, até ao desejo de voar cada vez mais longe, construindo aviões e naves espaciais.
Submetido à força da gravidade, o corpo rebela-se contra o poder da terra mãe que lhe dá
vida, mas que, ao mesmo, o agarra familiarmente e não o deixa voar para os céus do além.
Na sua rebelião original o corpo ergue-se e conquista a verticalidade. É no movimento
de se levantar do chão que a linha da coluna vertical, o canal central das conexões
nervosas, deixa de se identificar com um plano terrestre, de extensão horizontal, para
passar a ser, como dizia Martha Graham, uma linha que liga o céu e a terra. O horizonte
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Internet source, sem paginação
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deixa de ser apenas horizontal e passa a ser também vertical. É, pois, ao desafiar a força
gravítica e incorporar o sentido de verticalidade que o corpo concebe um dos seus
paradoxos mais primários: pertencer simultaneamente ao céu e à terra. O corpo do homem
ereto, ou do bebé que se equilibra em pé, deixa de ser apenas um meio terrestre, de
extensão horizontal, mas passa a ser também um meio dos céus; tal como Tércio exprime
(2005:54), eis o corpo como “um mediador dinâmico, ou mesmo um catalisador, entre o
céu e a terra - e esta é uma das mais antigas ligações que a dança proporciona.” Ao
relacionar-se intensamente com o plano vertical, o corpo desenvolve uma intensificação
percetiva desta nova dimensão. A linha do horizonte terrestre é então trespassada, cortada
com uma nova dimensão de espaço potencial do corpo.
Esta evolução, de um paradigma de sentido horizontal ao qual se junta um paradigma
de sentido vertical, altera substancialmente o foco da relação do corpo com o mundo - o
corpo encontra uma outra dimensão espacial onde reflete a consciência de si. No processo
de incorporar esta nova dimensão espacial ele produz um outro espaço de movimento,
produz uma outra dimensão de vitalidade, uma outra força de vontade: ligar a terra e os
céus. Nesse outro espaço de relação e de potenciais campos de tensão, o corpo concebe
um novo domínio de sentidos. Por exemplo: o peso de um corpo presente concebe sentido
na sua tensão com a leveza de um corpo efémero; a realidade do corpo físico gera sentido
na sua tensão com o imaginário do corpo imaterial; o quotidiano familiar liga-se ao mistério
do desconhecido; o possível liga-se ao impossível.
Os sentidos que se concebem com a verticalidade surgem de uma intenção de nos
distanciarmos e desprendermos da emergência do peso. Surge assim um outro horizonte
de sentidos onde se intenta abstrair do corpo sofrido pelo seu peso, em que se desafia o
corpo a diferir desta sua afetação primária. O corpo aprende a suster a sua queda
horizontal suspendendo-se numa elasticidade vertical. Neste espaço de suspensão e
distanciação da emergência da gravidade, o sentido do corpo encontra um espaço
simbólico.
Ainda mais, nesta verticalidade, o homem liberta os membros anteriores e solta as
garras da terra, então este não é apenas um corpo de garras, afetado pelo desejo visceral,
mas um corpo que se propõe a agarrar a sua queda. Neste seu exercício de agarrar ele
aprende a manipular o mundo e ganha um novo poder de posse. Bragança de Miranda
(2006), ao analisar a obra DESCIDA AO MAELSTROM, de Edgar Allan Poe alude a esse poder
de agarrar um sentido vertical como a técnica da razão. Uma técnica frustrada porque
procura a máxima segurança na tentativa de sobreviver ao movimento extremo do vórtice
da queda, diz-nos o autor.
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(…) A verticalidade da razão humana, o artificio que eleva contra o abismo, que nos
faz querer evitar a queda, mas de modo apenas técnico, relançando assim a técnica,
a qual terá de controlar a natureza, o movimento e o vento e acima de tudo o vórtice.
Mas quando este acelera e se torna um `furacão´ a técnica revela-se insuficiente
(Bragança de Miranda, 2006:39).

Ao partir à conquista da gravidade que o prende à terra, o homem procura um corpo
sem peso, que se desmaterializa. Cria-se assim um plano de consciência de corpo
espiritual, enquanto corpo que, ao deixar de se prender pela gravidade, deixa de se conter
no espaço que o delineia, deixa de se encerrar na sua forma, torna-se um corpo sem fim.
Este corpo vertical tornado espiritual é assim um corpo de desejo paradoxal porque no
desejo de agarrar a queda, ele intenta expandir-se para além do espaço e tempo, caminha
na direção de sua própria desintegração, ou seja, desmaterializa-se, desincorpora-se.
Ficamos então perante um sentido utópico. Mas, para que serve a Utopia?
A utopia está no horizonte, eu sei muito bem que nunca a alcançarei. Se caminhar
dez passos, ela se distanciará dez passos, quanto mais a procure menos a
encontrarei, porque ela vai-se distanciando quanto mais me aproximo. Para que serve
então? Pois a utopia serve para isso, para caminhar (Eduardo Galeano 2011, em
entrevista) 65 .

65

El Derecho al Delirio, in https://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8
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CAPÍTULO 12:
TRANS-MEANING DE AFETO

No cerne deste trabalho está o movimento de afeto. Como verificámos na secção
anterior, ao aprofundar o fenómeno de intensificação sensoriomotora, o bailarino
perceciona a natureza do corpo enquanto movimento de transformação, movimento este
animado por um duplo paradoxo manifestado na força de afeto (corpo-mundo) e entre afeto
e individuação.

Afeto é então percecionado enquanto um impulso vital pré-pessoal

intrínseco à necessidade de sobrevivência de afetar e ser afetado. Neste capítulo irei
aprofundar o conceito de afeto de dois modos: primeiro a sua passagem de sentido como
conceito emergente e conceito secundário, e de seguida a noção de afeto sob a perspetiva
da teoria de autopoiesis de Maturana e Varela (1980).

12.1 Do movimento ao gesto de afeto
Sob este título irei considerar a passagem de sentidos do conceito de afeto entre dois
domínios da experiência e do pensamento: afeto abordado pela psicologia segundo a
teoria do apego - como um vínculo emocional de relação entre indivíduos - e afeto como
fenómeno somático marcante a esta investigação - o qual reflete uma tradição filosófica
desde Spinoza, a qual se baseia na noção de afeto como um estado do corpo que se gera
no processo de afetar e de ser afetado.
A noção de afeto na teoria do apego
Afeto é descrito nos dicionários gerais como um elemento do qual todas as
manifestações emocionais são essencialmente compostas. No glossário online de
psiquiatria

66
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afeto é relacionado com um estado emocional imediato reconhecido

http://www.priory.com/gloss.htm. , acedido a 5 de Março de 2014
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subjetivamente pela pessoa e objetivamente por outros. No artigo “The nature of love”
Harry F. Harlow (1958) equipara o sentimento de afeto com amor, proclamando que,
apesar da sua natureza intima e pessoal, o amor ou afeto é uma faceta predominante nos
humanos, e como tal, não deverá ser desconsiderada como tópico de pesquisa
experimental.
A teoria do apego afetivo (attachment theory) foi originalmente desenvolvida por pelo
psicanalista Britânico John Bowlby (1907-1990), como uma teoria abrangente sobre a
natureza das ligações afetivas da infância, em que apego refere-se a um vínculo afetivo
entre o individuo e a figura de apego. Embora hoje em dia a importância do apego afetivo
no desenvolvimento infantil se possa considerar já como uma noção que faz parte do senso
comum, na altura dos estudos iniciais de Bowlby, vários psicanalistas defendiam que as
manifestações extremas de stress por parte de crianças órfãs ou sem figura de apego eram
meramente sinais imaturos de mecanismos de defesa, operados para reprimir a dor
emocional (Fraley, 2010). O trabalho de Bowlby ofereceu outra perspetiva sobre esta
questão do apego afetivo. Baseado em estudos etológicos e no trabalho de campo
desenvolvido com crianças órfãs do pós-guerra, este cientista demonstrou que tais
comportamentos de apego são comuns a uma grande variedade de espécies mamíferas,
tendo uma função evolutiva. Inclusivamente, aquilo que chamou de ‘sistema de
comportamentos de apego’ é um fenómeno que se vai desenvolvendo através de um
processo de seleção natural para aferir proximidade à figura primária de apego e assim
assegurar a sobrevivência (como por exemplo a proteção contra predadores, alimentação,
exploração do ambiente, etc.) até à idade de reprodução.
De modo geral, a conceção de apego afetivo é abordada por Ainsworth e Bowlby (1991)
como sendo um profundo e duradouro vínculo emocional que relaciona uma pessoa com
outra através do tempo e espaço. Bowlby (1969) caracteriza comportamentos específicos
de relações de apego em crianças, as quais procuram proximidade com a figura de apego
quando ameaçadas ou perturbadas. Por sua vez, o comportamento de apego de adultos
em relação a crianças envolve uma atenção e reação sensitiva apropriada às necessidades
da criança. Os padrões de apego levam a modelos internos de funcionamento, que irão
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guiar as perceções individuais, emoções, pensamentos e expectativas de relacionamentos
posteriores.
Na sua experiência com macacos bebés, aos quais as mães biológicas foram
substituídas por `mães inanimadas`, Harry F. Harlow (1958, 1959) demonstra que esta
relação de apego afetivo é em parte desenvolvida como resultado de uma satisfação de
determinadas necessidades primárias, como a necessidade de sucção e alimentação,
conforto e contacto físico (especificamente relacionados com a manutenção de
temperatura corporal e contacto com superfícies macias e fofas). Contudo, apesar de que
estes macacos desenvolvem uma relação de apego afetivo com objetos inanimados que
lhe satisfaziam necessidades básicas de alimentação, proteção e identificação, mais tarde,
aquando da sua idade adulta, eles vêm a desenvolver padrões de comportamento atípicos
e desajustados, sendo que, quando as fêmeas de `mães inanimadas´ se tornaram elas
próprias mães, revelam comportamentos de negligência e abuso para com as crias.
Estes primeiros estudos sobre o apego vêm enfatizar a natureza afetiva humana como
uma necessidade primária de sobrevivência. Simultaneamente induzem novas questões e
trazem novo foco à necessidade e interesse em aprofundar conhecimentos sobre os
fenómenos de afeto e emoção.
Tal como Bronfenbrenner & Evans referem (2000), nos últimos anos ( impulsionado por
novas descobertas cientificas), o conceito de desenvolvimento na psicologia deixou de
poder ser abordado meramente como um processo linear, esquemático, passando a ser
abordado como um fenómeno mais complexo de interações multidimensionais. Dentro
dessa abordagem, recentes estudos sobre o apego afetivo vêm realçar a natureza do afeto
como um processo interativo do desenvolvimento. Processo este em que a capacidade de
sobrevivência é perspetivada como uma dinâmica de inter-relações entre níveis físicos,
emocionais e cognitivos. Este “olhar para a vinculação humana em multiníveis
ecologicamente situados e embutidos em um sistema dinâmico de redes de relações,
ocasionou maior compreensão da complexidade do fenómeno do apego” (Pontes, F et al,
2007:76).
Resumindo, atualmente o desenvolvimento do apego afetivo impõe ser considerado
como um processo de inter-relação entre necessidades de sobrevivência física, (como a
alimentação e proteção) e necessidades primárias de identificação e reconhecimento (que
se manifestam primordialmente na procura de contacto físico e na urgência em seguir e
copiar movimentos e comportamentos). Este processo interativo resultará num
desenvolvimento multidimensional entre as capacidades de aprendizagem cognitiva,
comportamental e de regulação de emoções.
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A noção de afeto na filosofia como um experienciar pré-pessoal de intensidade
Apesar de que afeto é comummente interpretado através de uma perspetiva emocional
(como um sentimento de ligação ou ternura), etimologicamente, a palavra refere-se a uma
predisposição para a influência, para receber ou produzir um efeito ou mudança. Esta
noção etimológica de afeto foi primeiramente revalidada por Spinoza através do termo
“affection” e depois pelo termo “affect” de Deleuze, como: ‘‘The transitive effect undergone
by a body in a system- a mobile and open system- composed of the various, innumerable
forces of existing and the relations between these forces. Affection is the state of a body in
as much as it affects or is affected by another body” (Seigworth 2005: 161). Brian Massumi
(2002) desenvolve esta noção assinalando que o corpo é continuamente influenciado por
milhares de estímulos assimilando-os e revolvendo-os entre si. Deste modo, Massumi
concebe afeto como um experienciar de intensidades, a intensidade da força e duração do
efeito de estímulos. Tompkins (1995) ilustra a índole intensiva de afeto estabelecendo um
paralelo com os mecanismos da dor. Tal como a dor amplifica a nossa perceção do
ferimento, também o afeto vai amplificar a consciência do sentir; sem afeto os sentimentos
não são sentidos porque não têm intensidade. Concomitantemente, tal como Damásio
(2003) demonstra, sem sentimentos, as decisões racionais tornam-se problemáticas.
Deste modo, Tompkins explica que afeto tem o poder de amplificar a perceção do nosso
estado biológico, e deste modo vem influenciar o sentido somático que sustenta a base da
consciência.
Segundo Massumi (2002) apesar de que afeto é vulgarmente usado como sinónimo de
emoção, afeto como intensidade, segue uma outra lógica, pertence a uma outra ordem.
Tanto o afeto como estado de intensidade e a emoção como qualificação desse estado
são fenómenos incorporados. Porém, intensidade revela-se no puro sentido intrínseco ao
processo de incorporação que é então manifestado nas reações autónomas do sistema
nervoso, e especialmente na pele. Por isso, o afeto precede a vontade e a consciência e,
desta forma, é uma experiencia pré-pessoal, de natureza somática autónoma, irredutível.
A emoção é a intensidade dominada, qualificada e reconhecida. É um fixar da experiência
através de uma qualidade sociolinguística que, a partir daí, é definida como pessoal e por
isso tem um conteúdo subjetivo. O afeto permanece inconsciente e é estimulado por fatores
sobre os quais o individuo tem pouco controle, enquanto que as emoções se tornam
conscientes e de certo modo controláveis com a passagem da infância para adulto.
Também Eric Shouse (2005) aprofunda essa diferenciação abordando sentimento como
uma sensação que foi verificada e confrontada com experiências anteriores e identificada.
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Sentimento e emoção são por isso pessoais e biográficos, porque cada pessoa tem um
conjunto distinto de sensações prévias. O que um bebé experiencia não é assimilado como
sentimento porque lhe falta ambos a linguagem e a biografia de referência. Deste modo o
bebé referencia-se na experiência crua de afeto como intensidades somáticas. Shouse
(2005) cita Virgínia Demos (1995:19) aludindo que “affects are comprised of correlated sets
of responses involving the facial muscles, the viscera, the respiratory system, the skeleton,
autonomic blood flow changes, and vocalizations that act together to produce an analogue
of the particular gradient or intensity of stimulation impinging on the organism”. Deste modo,
para o bebé, o afeto é inato. Através destas manifestações somáticas, o bebé é capaz de
expressar a sua natureza afetiva.
Potencial informe da natureza intensiva de afeto
Este aprofundar da diferença entre o carácter somático de intensidade pré-pessoal de
afeto e a natureza mais consciente, biográfica e qualificável da emoção leva-nos a uma
outra questão: enquanto emoção funciona numa lógica funcional narrativa, a lógica de
afeto tem um sentido que não é semanticamente ou semioticamente ordenado.
Tal como temos estudado, a perceção da força somática de afeto proporciona um outro
logos de sentido, uma lógica que, ganha sentido através do paradoxo. Similarmente
também Massumi (2002) apreende a lógica de afeto como uma vivência de intensidade
que manifesta uma lógica paradoxal. O trabalho de Massumi sugere uma vivência de
intensidade como um estado de suspensão que penetra no movimento do tempo, um poro
no tempo. Ou seja, como temos visto, através de uma intensa vivência de corpo, este é
percebido enquanto processo de afeto e manifesta sentido enquanto movimento de
transformação. Como tal, entra-se num paradigma de sentido emergente do movimento
fecundo de tempo. Por outras palavras, a vivência de afeto como um fenómeno de
intensidade somática penetra no tempo tornando-o um movimento que se dirige
simultaneamente para o eterno e o petrificado. Num fragmento da sua obra FAZENDEIROS
DO

AR, Carlos Drummond de Andrade expressa de modo genial este sentido paradoxal

intrínseco à experiencia de intensidade: “Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de
segundo, mas com tamanha intensidade, que se petrifica, e nenhuma força jamais o
resgata”.
Massumi aprofunda a perceção deste sentido de suspensão apreendendo-o como um
momento de potencial informe. Ou seja, um sentido que não é exatamente de passividade,
porque está repleto de movimento vibratório e ressonâncias, e também ainda não é
atividade porque o movimento que contém não é um movimento que se reconhece num
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mundo de objetos ou que se predispõe a uma finalidade exclusiva. O sentido de suspensão
surge assim como um vivenciar virtual, em que “the virtual is a lived paradox where what
are normally opposites coexist, coalesce, and connect” (Massumi:30).
Similarmente Simondon (2007), ao abordar afeto como a vitalidade gerada pelo
potencial de interação do corpo, elucida que a sua natureza somática é uma manifestação
pré-pessoal na medida em que resiste a uma tendência de confinamento a um corpo
particular. Individuação deve ser concebida como processo de mais-do-que-um. Para
Simondon “the source of all individuals, pre-individual being is not one” (Combes 2013:3),
o pré-individuo não é um sistema estável ou instável, é antes um processo de metaequilíbrio relacional. Do mesmo modo, afeto tem assim uma dimensão de abertura
emergente que não pode ser compreendida em termos de forma.
Entre a emergência da sensorialidade e o sentido de significação
Resumindo, a natureza intensiva de afeto é experienciada como uma vivência do
potencial, de expressão emergente, que não segue uma lógica linear casual, mas uma
lógica paradoxal, uma lógica em que o sentido surge como um ato em suspenso, na
capacidade de fundir o formalmente oposto. Logo, a natureza intensiva de afeto concebe
e concebe-se sob uma lógica de sentido incipiente de uma natureza que foge a uma lógica
de confinamento, ou estruturação linear.
Verificamos então que a passagem do sentido de afeto enquanto relação emocional e
enquanto estado de intensidade sensório-somática depara-se, desde logo, com uma
dificuldade iminente. Apesar de que, como Massumi proclama, “much could be gained by
integrating the dimension of intensity into cultural theory’” (2002:27), esta integração implica
um outro trabalho de fundo que se relaciona com a linguagem e o sentido de significação.
O corpo tem uma lógica própria que não consegue ser completamente capturado na
linguagem e como tal, afeto no puro sentido intrínseco ao processo de incorporação, não
tem um vocabulário cultural ou teórico especifico. Por outro lado, o nosso vocabulário
deriva de teorias de significação que estão ainda estreitamente apegadas a estruturas,
mesmo quando atravessam diferenças irreconciliáveis. Esta problemática na passagem do
sentido de afeto propõe um modo de partilha de sentidos que não se alcança tendo apenas
a linguagem como meio único de comunicação. Para tal proponho aqui duas abordagens
como exercícios de incorporação cognitiva de afeto, as quais intentam potenciar esta
transferência entre modos de conceber sentido do fenómeno de afeto:
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A) A primeira contempla a noção de afeto transmitido como um processo sensorial
do corpo-mundo e entre corpos. Esta abordagem vem realçar a importância das
práticas sensoriais.
Neste sentido Shouse (2005) destaca que ao desenvolver consciência desta
diferenciação comunicativa, o poder de afeto reside exatamente no facto de que,
ao ser transmissível de um modo sensorial torna-se por isso mais direto que as
emoções e os sentimentos, revelando-se uma poderosa e delicada força
sociocultural com amplos potenciais por explorar. Se a transmissão de afeto é
na sua essência um processo sensório-somático, o vínculo afetivo do apego será
então, essencialmente, um vínculo que se gera através do sentido sensóriosomático. Esta é uma linguagem informe que se manifesta no limiar da
consciência e que por isso é pré-pessoal. Uma linguagem que não se confina a
um sentido lógico, estruturado, mas que se gera pela partilha de sentidos do
sentir sensorial. A força do vínculo afetivo reside precisamente aí, na intensidade
do sentido sensorial como um sentido basilar, pré-pessoal. Um sentido em
estado potencial, indeterminado, mas a partir do qual se constrói a estrutura do
individuo, do sentido de reconhecimento de si. Um sentido que, por ser tão
intrínseco, torna-se inconsciente, difícil de agarrar.
B) A segunda abordagem relaciona-se com transposição metafórica do sentido de
afeto. Como verificámos previamente, o bailarino experiencia afeto enquanto
uma força vital de renovação de energias, sendo que esta experiência tem uma
manifestação primária através do processo de respiração. Baseado no trabalho
de Eugene Gendlin, Mark Johnson (1997) sustenta que o nosso processo de
cognição semântica é derivado de um modo afetivo de conceber sentido, um “felt
sense (...) that exceeds our logical forms and patterns” (p.168). Este modo afetivo
é especialmente experienciado através da metáfora investigada por Steven
Fesmire: “mental disquietude is inhibited breathing” (p.167), a qual mostra uma
forte correlação entre tensão mental/ emocional (associada a ansiedade e
stress) e restrição da respiração. Como refere Johnson (1997:166), nosso
entendimento de tensão mental em termos da experiência física que se relaciona
com a inibição da respiração pode ser exemplificado através das seguintes
linhas metafóricas:
“Breathing:

Mental Functioning:

Flow of air

____ Flow of Ideas
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Constricted air flow

____ Disrupted flow of ideas

Inhibited breathing

____ Mental disquietude

Restored air flow

____ Revived free-flow of ideas”

Este processo metafórico intrínseco ao nosso processo cognitivo revela claramente
como o sentido sensorial emergente de afeto se torna transferido para o seu domínio
emocional.
Johnson expõe como o processo cognitivo enquanto disciplina semântica não pode
capturar “the affective dimension of this experiential grounding of meaning” (p. 167), mas
pode, no entanto, apontar para o experienciar do processo metafórico como via de
construção de sentido. Acrescenta ainda que é urgente conhecer através desta via, ou
seja, aprender a pensar não apenas convencionalmente, mas sim experiencialmente.
Pensar através de “embodied situations that are the locus of our experience, our thinking
and our acting” (p.168). É pois, ao incorporar o sentido de afeto que podemos compreender
uma outra lógica de sentidos, em que o sentir de sentidos sobrevém de uma índole
paradoxal: um poder que vai de encontro e contra a reprodução de uma estrutura, que é
simultaneamente corpóreo e informe, basilar e indefinível. Contudo, penso que também é
importante não nos deixarmos ficar pelo sentido experiencial, precisamos de aprender a
pensar “back and forward across the shifting boundaries” (ibidem).
Por um lado, ao incorporar a intensidade pré-pessoal de afeto, podemos conceber um
sentido não referencial, que se reconhece como um contínuo movimento vibratório de
afetar e ser afetado - um movimento puro. Este sentido, quando transposto para o domínio
da psicologia enquanto apego social vinculativo, torna-se um sentido emotivo, um
movimento que deriva de uma teia de referências da história biológica e social do corpo um movimento percebido já como gesto de um corpo arquivo. Por outro lado, ao transpor
este sentido emocional da psicologia para o sentido sensorial da fenomenologia, o sentido
conectivo ou a noção de relação social torna-se central. Podemos então aprofundar a
compreensão da natureza pré-pessoal de afeto como um processo estrutural de relações/
vínculos afetivos entre-corpos, e deste modo, o sentido de relação social torna-se também
uma condicionante que precede o sentido de si como individuo. Para mais, ao verificar que
essa qualidade vinculativa do afeto apresenta em si uma necessidade primária de
sobrevivência, a psicologia vem certificar o carácter basilar do afeto associado a uma
experiência somática crua. Deste modo, a noção de afeto torna-se evidenciada não como
um conceito abstrato ou transcendental, mas como um conceito físico emergente, i.e., uma
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perceção que, apesar de difusa e de pertencer ao limiar da consciência, é uma perceção
somática inata, intrínseca à experiência de corpo. O sentido de afeto manifesta-se assim
como um sentido transversal de sobrevivência, um sentido que liga o sentir intensivo de
corpo-mundo inerente ao processo orgânico de respiração e alimentação, com um sentido
que se estende pela pele, delineando-se numa necessidade de contacto, um sentido entrecorpos.

12.2 Afeto e autopoiesis
As ideias e teorias sobre o que determina, caracteriza ou faz surgir a vida sempre foram
assunto de fervorosos debates e polémicas nos mais variados campos de pensamento. No
campo da biologia, a teoria de autopoiesis de Maturana e Varela (1980), é uma das teorias
mais reconhecidas sobre essa questão. Estes autores caracterizam organização
autopoiética como uma unidade topológica concreta, autónoma, individualizada, sem
inputs e outputs. Numa primeira abordagem, esta teoria parece apresentar uma noção
divergente da perceção fenomenológica da dinâmica de vitalidade que tenho vindo aqui a
abordar – através da qual o corpo vivo é percecionado enquanto processo paradoxal de
afeto sustentado no processo de interações químicas, físicas e energéticas com o
ambiente. Partindo desta aparente divergência faço aqui uma reflexão sobre como a teoria
de organização autopoiética se reflete na noção duplamente paradoxal de afeto.
Os sistemas vivos definidos pelo seu domínio de organização autopoiética
Tendo em conta esse vasto âmbito de profunda controvérsia, os autores clarificam e
especificam a perspetiva e o propósito da sua teoria, esclarecendo desde o inicio que, o
objeto da teoria de autopoiesis é perceber a organização dos sistemas vivos em relação
ao seu carácter unitário; deste modo o enfâse da questão de definição de ser vivo toma
significado não em termos de componentes, mas sim em termos organização de processos
de relações entre componentes. “Our interest will not be in the proprieties of components,
but in the processes and relations between processes realized through components” (p.75).
Com este foco, os autores, iniciam a sua exposição notando como as dinâmicas de
organização e estrutura são as especificações per se intrínsecas à definição de máquina.
A organização da máquina é concretizada pelas relações que a definem como uma unidade
e determinam a dinâmica de interações e transformações que poderá sofrer. A estrutura
revela-se pelas relações efetivas que estão acima dos componentes, as quais integram
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uma unidade em concreto num espaço especifico. “We are pointing out from the start the
dynamism apparent in living systems and which the word machine connotes” (p.76).
Partindo da abordagem dinâmica intrínseca à noção de organização e estruturação
presente no funcionamento daquilo que se denomina como máquina, os autores
identificam a noção de “máquinas autopoiéticas”, sendo que é a capacidade de
organização autopoiética que caracteriza os sistemas vivos, ou seja, um sistema físico se
é autopoiético é vivo. Esta noção de “máquinas autopoiéticas” é então descrita como
sistemas de organização e estrutura organizados como uma network de processos de
produção (transformação e destruição) de componentes que: a) produzem os
componentes, que através das suas interações e transformações, continuamente
regeneram e realizam a network de processos (relações) que os produzem, e como tal são
processos recursivos de autorrecriação; b) constituem uma unidade concreta no espaço
em que os componentes existem pela especificação do domínio topológico da sua
realização como tal network. Deste modo, a dinâmica peculiar de um sistema ou
organização autopoiética é o facto de que é uma unidade que continuamente regenera e
especifica a sua organização através da sua própria operação como um sistema de
produção dos seus próprios componentes. Na noção de máquina “the relations of
productions of components are given only as processes, if the processes stop, the relations
of production vanish” (p.79). Para que uma máquina seja autopoiética, “its defining relations
of production must be continuously regenerated by the components which they produce”
(p.79).
Depois de revelada, esta definição parece instintivamente óbvia, contudo é importante
considerar várias implicações que com ela advêm:
1. Primeiramente volto a notar mais uma vez que, o que aqui define um sistema
vivo não é uma perspetiva especificativa ou qualitativa de componentes, mas
sim um domínio organizativo. Esse domínio organizativo é aqui considerado
como um processo dinâmico de relações de produção de componentes, ou
uma network particular de processos (relações dinâmicas) de produção de
componentes.
2. Como consequências da sua organização autopoiética, os autores descrevem
quatro características que considero primordiais para a integração do sentido
autopoiético na noção paradoxal do afeto:
a. Uma organização autopoiética constitui uma unidade topológica concreta “Autopoietic organization simply means processes interlaced in the specific
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form of a network of production of components which realizing the network
that produced them constitute it as an unit.” (p.80).
b. Uma organização autopoiética é autónoma, no sentido em que subordina
todas

as

mudanças

independentemente

para

de

a

quão

manutenção
profundamente

da

sua
elas

organização,
possam

ser

transformadas no processo.
c. Uma organização autopoiética tem individualidade, uma vez que ao manter
a sua organização como a invariante através da sua produção continua, ela
mantém ativamente uma identidade, a qual é independente das suas
interações com o observador.
d. Máquinas autopoiéticas não têm inputs e outputs, no sentido em que podem
ser perturbadas por eventos independentes e sofrer mudanças de estrutura
interna que compensam essas perturbações. Porém, qualquer que forem as
séries de mudanças internas, são sempre subordinadas à manutenção da
organização da máquina.
Uma estabilidade dinâmica proporcionada pela capacidade homeostática
Se autopoiesis define um sistema vivo pela sua organização, essa organização
autopoiética deve manter-se ininterrupta, constante. Num sistema autopoiético essa
estabilidade acontece de forma dinâmica, ou seja, não por ser uma organização estática
ou por manter os seus componentes constantes, mas sim por ser capaz de subsistir
mantendo as relações entre os componentes dentro de certos limites.
O que permite essa flexibilidade (dentro de determinados limites mais ou menos
consideráveis) entre uma organização permanentemente autopoiética e relações de
produção dinâmicas? Os autores respondem: “An autopoietic machine is an homeostatic
(or rather a relation-static) system which has its own organization (defining network of
relations) as the fundamental variable which it maintains constant” (p.79).
Como é evidente, um sistema vivo sofre mudanças incessantes, conquanto, estas
mudanças têm de estar subordinadas à sua organização autopoiética, senão iria perder
aquilo que o define como unidade e iria desintegra-se. A capacidade resiliente de
deformações ou transformações que este sistema pode suportar enquanto mantendo a sua
organização autopoiética constante, (i.e., como uma unidade viva sem perda de

333

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

identidade) é determinada pela sua capacidade homeostática 67 . Este funcionamento
homeostático determina a capacidade de “perturbations and compensation of perturbation”
(ibidem) que a organização de um sistema vivo pode sofrer sem que resulte na sua
desintegração. Neste sentido, um sistema vivo caracteriza-se por uma certa plasticidade,
em que a sua organização autopoiética deve ser estável e recursiva, mas para tal deverá
simultaneamente integrar um processo de relações de produção dinâmica. Esta
plasticidade é conseguida através da sua capacidade homeostática, a qual vai determinar
o alcance do equilíbrio dinâmico e interativo intrínseco de cada sistema autopoiético.
O domínio operativo integrado no domínio de organização autopoiética
Os autores descrevem a organização autopoiética como “a network of processes of
production (transformation and destruction) of components that produces the components”,
componentes esses que “through their interactions and transformations continuously
regenerate and realize a network of processes (relations) that produce them” (ibidem).
Deste modo, a organização autopoiética revela-se como um modelo organizativo de
relações (“a defining network of relations” p.79) que se desenha consoante um processo
cíclico recursivo entre dois níveis de relações operativas de produção de componentes (ver
fig. abaixo).

67

Máquina homeostáticas são descritas por Maturana e Varela como: “the condition of maintaining constant or within a

limited range of values some of their variables.” (p.136). Similarmente, a homeostasia intrínseca a um ser vivo é descrita
por A. Damásio (2000) como as ações de constante regulação própria requeridas pelo organismo como um todo para
manter uma sobrevivência dinâmica e um equilíbrio funcional.
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Fig. 27 Network de Relações da Organização Autopoiética. @ Cecília
de Lima

“An autopoietic machine continuously generates and specifies its own organization
through its operation (minha ênfase) as a system of production of its own components, and
does this in an endless turnover of components under conditions of perturbations and
compensation of perturbations” (p.79). Torna-se então manifesto que, apesar de que o
sistema autopoiético se identifica através da perspetiva de um domínio organizativo, sendo
que este implica uma competência ou domínio operativo.
Conforme vimos, o domínio organizativo não sofre inputs e outputs, estes são
considerados eventos perturbadores, mas que, através daquilo que os autores chamam de
“compensações de perturbações”, se tornam independentes à organização autopoiética.
Por outro lado, o domínio operativo é em si um fluxo constante de inputs e outputs. Estamos
num domínio que se define, não pela organização, não pelos componentes, mas pelo seu
processamento interativo. Este é, portanto, um campo das relações em si, que operam a
continuidade transitória do ciclo de fazer, desfazer e refazer de componentes. Então, ainda
segundo os autores, um sistema autopoiético pode ser integrado num sistema alargado
funcionando de modo alopoiético, mas sem perda da sua organização autopoiética. Essa
integração torna-se possível através da capacidade homeostática de um sistema vivo.
Assim sendo poder-se á considerar que a capacidade autopoiética pode ser perspetivada
sob dois modos de fazer sentido, aparentemente opostos: a perspetiva da sua organização
autopoiética, e a perspetiva de um operar alopoiético.
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O paradoxo de afeto e individuação na autopoiesis enquanto processo
Sob a perspetiva de uma organização autopoiética gera-se uma lógica que impõe a
necessidade de circunscrever espaços e definir uma unidade independente que
necessariamente se fecha sobre si mesmo: “a universe comes into being when a space is
severed into two. A unity is defined. The description, invention and manipulation of unities
is at the base of all scientific inquiry” (p.71). Ao passo que o domínio operacional opera
precisamente nesse espaço de limite fronteiriço do sentido unitário: o espaço de tensão
entre a necessidade de uma unidade fechada de organização autopoiética e a urgência
interativa com o meio envolvente, dessa mesma capacidade autopoiética. Neste domínio
operativo não tem sentido definir uma unidade autónoma, uma vez que qualquer que ela
seja manifesta-se como um estado transitório, de transformação. Não existe
independência, nem autonomia porque o que se procura é exatamente uma capacidade
de ação que gera e é gerada pela relação interativa. A condição de ser vivo como um
sistema de organização autopoiético tem por detrás um processo de movimento interativo
que não pode parar; se o processo pára, a organização autopoiética extingue-se. - “Since
the relations of production of components are given only as processes, if the processes
stop, the relation of production vanish” (p.79).
Ora, esta tensão intrínseca à capacidade autopoiética, que se verifica entre o seu
domínio organizativo (que delineia um sentido unitário fechado) e o domínio operativo, (que
ativa um sentido poroso) reflete precisamente o sentido paradoxal entre afeto e
individuação - referindo mais uma vez as palavras de Simondon: “a tensile, oversaturated
system, beyond the level of unity” (Manning, 2013: 3). O domínio organizativo reconhecerse como uma necessidade de individuação, uma necessidade de defender um poder
organizativo que define a unidade autopoiética; o domínio operativo reflete uma
necessidade de gerar porosidade, de incorporar e desincorporar o ciclo recursivo da
matéria que vai integrando e desintegrando a coerência identitária da organização
autopoiética. Sob esta perspetiva, a capacidade autopoiética enquanto processo poderá
ser vista como um sistema dinâmico de tensão entre a necessidade de definir uma lógica
unitária organizativa de ciclos recursivos, e a necessidade de trespassar ou transbordar
esse sentido fechado de ciclos unitários que não cabem em si.

12.2.1 O MOVIMENTO ESPÁCIO-TEMPORAL DO PROCESSO AUTOPOIÉTICO
Os autores clarificam que um sistema autopoiético necessita de se constituir enquanto
unidade no espaço físico, pois “without unity in the physical space a living system would
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lack the dynamics of production relations which constitute it as a concrete entity in space”
(p.94). O domínio de organização autopoiética impõe uma dimensão espacial, que se
manifesta como uma unidade topológica concreta e independente.
Todavia, como referem os autores, enquanto por exemplo um cristal se situa num
domínio de relações entre os componentes, uma unidade autopoiética situa-se num
domínio de relações entre processos de produção de componentes - de concatenação
(encadeamento, ligação) de processos. Os autores analisam as dimensões do espaço
autopoiético em (1) produção de relações constitutivas; (2) produção de relações de
especificação; (3) produção de relações de ordem. A este respeito, Maturana e Varela
clarificam que, como observadores poderíamos projetar o espaço autopoiético num
sistema de coordenadas ortogonal, no entanto, embora tal projeção possa representar uma
relação cognitiva com o espaço autopoietico, não o reproduz. “The autopoietic space,
however, is curved and closed in the sense that is entirely specified by itself” (p. 92). Num
sistema autopoiético todas as relações de produção estão coordenadas como um sistema
homeostático que tem o seu caráter unitário como a variável que mantém constante. “In
such a system any deformation at any place is not compensated by brining the system back
to an identical state of its components as it would be described by projecting it upon a three
dimensional Cartesian space; rather it is compensated by keeping its organization constant
as defined by the relation of the relations of production of relations of constitution,
specification and order which constitutes autopoiesis” (p. 92 e 93).
O movimento de torção e o desdobramento recreativo de auto-subversão
Ora, perante estas considerações podemos então ponderar que um sistema de
organização autopoiética não é um sistema de sentido ortogonal, linear, mas sim de sentido
curvilíneo em que cada dimensão do seu espaço se relaciona através de uma dinâmica de
equilíbrio homeostático do todo. A organização autopoiética revela um sentido curvo e
fechado sobre si, que se auto-especifica e autorrecria, no entanto, como temos vindo a
ponderar, esta organização autopoiética envolve em si um outro domínio de sentido – um
sentido operativo processual, o qual opera constantes processos de relações interativas
da unidade, permitindo a estabilidade do espaço de variação homeostática. Esta
perspetiva, de sentido operacional vem trazer em consideração a dimensão temporal da
unidade autopoiética. O sentido curvo e unitário da organização autopoiética não é então
contemplado sob uma perspetiva estática no tempo, mas sim como um processo de
atividade constante que mantém um espaço ou modo de organização autopoiética. Como
tal, quando observada ao longo do tempo o sentido curvilíneo fechado da unidade
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autopoiética vem expressar um sentido cíclico, recursivo. Este seu sentido recursivo não
se manifesta como uma viragem repetitiva de si próprio sobre si próprio, pois não é uma
repetição sobre valores constantes, mas uma recriação do seu sentindo unitário perante
um espaço de homeostasia e, portanto, perante um espaço de variações em equilíbrio
dinâmico - cada recriação cíclica é diferencial. Podemos então conceber que, sob uma
perspetiva operativa, a unidade de organização autopoiética opera um sentido circular
cíclico, sentido este que se perpetua numa recriação diferencial de si próprio num
movimento de viragem sobre si próprio – um movimento de torção.
Como vimos, ao considerar o domínio operativo da uma unidade de organização
autopoiética estamos perante um sentido processual, o qual reflete um exercício de
incorporação do sentido unitário de individuação autopoiética com o sentido interativo do
movimento transformativo de afeto. Perante tal exercício encontramos um sentido
paradoxal em que o sentido unitário autopoiético se subverte. Assim sendo, a capacidade
autopoiética não se manifesta meramente como um movimento cíclico de viragem sobre si
próprio (torsão), típico de uma unidade topológica fechada, mas torna-se concebido como
um movimento de auto-subversão desse sentido de unidade. O movimento de torção
cíclica vai moldando uma espiral que perfura o espaço, tornando-se um movimento em
profundidade. Esta coordenação de contínuo movimento de torção incorporado com o
movimento de auto-subversão revela uma capacidade da unidade topológica autopoiética
se desdobrar sobre si própria.

Fig. 28 Espiral de torção e auto-subversão – Movimento de desdobramento topológico
recreativo. Imagem retirada da Internet, alterada por Cecília de Lima
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Tal como na imagem da fita de Moebius em que concebemos o movimento duplamente
paradoxal de afeto, também aqui se observa um desdobramento topológico em que a
noção de interior se subverte em exterior. Todavia, agora o cariz processual torna-se mais
evidente: este movimento não se fecha no seu reciclar, mas através dele gera um
movimento espiral onde se concebe uma dimensão temporal.
Resta então salientar que, será neste desdobramento que perfura o espaço em
profundidade que se processa a dimensão temporal da organização autopoiética.
Considerando o domínio operacional, como a função de constante movimentação interativa
de continuidade de relações de produção, e, portanto, como o poder dinâmico de
transformação, observa-se que este domínio define uma dimensão temporal. Este
cruzamento dimensional é insinuado por Maturana e Varela ao analisarem que é
impossível observar uma máquina autopoiética parando-a no tempo: apesar de que se
encontram relações espaciais entre os seus componentes quando se a estagna para
observação, as relações espaciais observadas não a definem como autopoiética. Tal
acontece porque as relações espaciais entre os componentes de uma máquina
autopoiética são especificados pela network de processos de produção dos componentes
que constituem a sua organização e estão necessariamente em contínua mudança. Como
vimos, estes domínios são interdependentes logo também as suas respetivas projeções
cognitivas de espaço e tempo. Ou seja, o domínio organizativo, projeta uma dimensão
espacial que se correlaciona e interseta com o domínio operativo, o qual projeta uma
dimensão temporal.
Resumindo
Apesar de que a teoria de autopoiesis denota uma perceção organizativa de condição
de vida enquanto unidade topológica independente, esta evidencia uma compreensão de
sentido inerente a uma lógica de dinâmicas entre relações, e não uma lógica constitutiva
quantificável e qualificável. Como tal, a organização autopoiética integra e entrelaça-se
com um processo operativo relacional alopoiético que funciona dentro de um jogo
constante de equilíbrio e coordenação homeostática. Ou seja, o domínio organizativo
desenha-se através de um domínio operativo, o qual atua enquanto lógica dinâmica de
interdependências. Estamos perante dois modos opostos, mas correlativos de conceber
sentido. Por um lado, o poder ou domínio organizativo autopoiético denota uma
necessidade de individuação, em que se desenvolve um sentido unitário autónomo
encerrado sobre si próprio; por outro lado esta lógica organizativa integra uma lógica
processual operativa a qual denota uma necessidade de afeto, em que se desenvolve
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sentido enquanto organismo interdependente, sem constrição unitária fechada. Podemos
então considerar que o sentido duplamente paradoxal de afeto/ individuação que temos
estudado também se verifica enquanto sentido intrínseco ao funcionamento de uma
unidade de organização autopoietica. Contempla-se então a unidade de organização
autopoiética enquanto movimento processual, o qual se concebe enquanto um entrelaçar
cíclico criado pela coordenação do movimento de torção e auto-subversão. Esta
coordenação subversiva de cadências cíclicas é aqui sugerida como um movimentar que
qualifica a dimensão espácio-temporal de uma unidade autopoiética.
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CAPÍTULO 13:
PHYSICAL MIND-MAPS: METODOLOGIA PARA A
EXPLORAÇÃO ARTÍSTICA

13.1 A metodologia
Baseando-me na noção e na metodologia de Trans-Meaning tenho vindo a desenvolver
uma outra metodologia a que chamo de Physical Mind-maps (PM-m). Esta é uma
metodologia de índole educacional e intra-disciplinar aplicada às áreas de estudos
performativos e artísticos. De modo conciso diria que Physical Mind-maps vem aplicar o
processo de Trans-Meaning direcionado ao desenvolvimento de uma Visão Artística. Este
processo explora a prática de um modo de pensamento incorporado criativo, a partir do
qual, se trabalha o desenvolvimento, articulação e transferências de sentidos de uma visão/
voz artística idiossincrática. Mais especificamente, PM-m opera no movimento de relação
entre dois focos: (1) o desenvolvimento de um pensar que parte do exercício de
consciência sensório-somática: (2) o desenvolvimento e articulação de uma visão artística
idiossincrática, com base no sentido experiencial sensório-somático, mas que
simultaneamente se referencia no contexto sociocultural onde se produz.
Em linhas gerais PM-m opera através de uma abordagem estruturada através de três
práticas exploratórias inter-relacionadas, as quais designo como:
1. Consciência Corporal,
2. Mind-maps.
3. Visão/ Voz Artística
1. PRÁTICA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL é uma abordagem à exploração de
movimento que concilia diversos princípios de Release Technique e Contact
Technique para estimular o desenvolvimento da consciência sensorial do corpo e o
desenvolvimento de uma linguagem artística própria. Este processo aplica diversos
exercícios de toque e de manipulação corporal, e imagens físicas para estimular a
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perceção de sentidos sensórias e exercícios de escrita associativa. Com esta prática
pretende-se trabalhar dois propósitos interrelacionados:
A.

Intensificação da consciência propriocetiva

Explorar a perceção sensorial de conceitos emergentes e a sua transferência de
sentidos do domínio primário para domínios secundários. Para tal, (conforme descrito na
metodologia de Trans-Meaning) as práticas de movimento são acompanhadas de práticas
de escrita associativa.
B.

Explorar uma linguagem de movimento autêntica e distinta. Com estas práticas
de improvisação de movimento não se procura incrementar qualquer tipo de
estilo ou forma de movimento, mas, ao focar a consciência e reação sensorial,
pretende-se explorar um modo de movimento próprio que corresponde ao
estímulo sensorial e imagético do momento. As práticas de improvisação de
movimento focadas na consciência sensorial e somática são aliás reconhecidas
como práticas que permitem explorar uma autenticidade no modo de estar, reagir
e movimentar (Bacon, 2015)68. Tal como na essência de qualquer prática a que
Bacon denomina como o campo de Authentic Movement, aqui a atenção do
participante é interior, o corpo é movido por impulsos internos do momento
presente, o propósito é explorar “ this inner impulse—whether it be image,
memory, feeling or sensation—with curiosity and follows the subtle movements”
(Bacon, 2015) 69. Bacon (2010) propõe a prática de Authentic Movement como
uma metodologia para pesquisa criativa, onde as conexões psicofísicas se
tornam manifestas e disponíveis à consciência. 'Following the inner sensation,
allowing the impulse to take the form of physical action, is active imagination in
movement (…) It is here that the most dramatic psychophysical connections are
made available to consciousness' (Whitehouse,1963/1999: 52).

68 Editora da edição especial do Journal of Dance and Somatic Practices dedicado ao campo de “Authentic Movement”.
Nesta edição Bacon demonstra que apesar de que esta designação foi inicialmente referenciada por Mary Starks
Whitehouse, (na década de 1940) como uma prática de psicoterapia Junguiana, atualmente existem diversas práticas de
“Authentic Movement”, quer no campo profissional da dança, quer em diversos campos de desenvolvimento pessoal - cada
prática aplicando modos partilhados e diversificados de trabalhar esta “unique form”.
69

Excerto do Website janebacon.net, acedido a 22-2-2016
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A procura e questionamento sobre a autenticidade tem vindo a manifestar-se
como uma preocupação que atravessa todas as disciplinas artísticas. “O que
acontece hoje, não apenas na dança, mas certamente em todas as disciplinas
artísticas, é que para além das exigências estéticas e técnicas – antes e acima
destas- está a exigência de autenticidade. E neste sentido, no mapa das
disciplinas artísticas, poder-se á afirmar que a dança ocupa por direito próprio a
região da autenticidade do corpo” (Tércio, 2005).
2. PRÁTICA DE MIND-MAPS: esta prática é inspirada nos módulos disciplinares Art of
Branding e Mind-maps desenvolvidos durante os meus estudos de mestrado

70

.

Estes módulos consistiram em explorar os contextos, referências e valores
intrínsecos ao desenvolvimento de uma visão artística. Aqui interrelaciono esta
abordagem com diversos exercícios de mapeamento onde se pretende explorar a
transferência entre sentidos primários (explorados através da prática de Consciência
Corporal) e sentidos secundários ou conceptuais; e entre um modo pensar intuitivo
idiossincrático e um modo de pensar analítico. Os exercícios de mapeamento
desenvolvidos

seguem

3

linhas

de

indagação,

(estes

mapas

funcionam

simplesmente como ferramentas as quais podem ser moldadas ou readaptadas
conforme os grupos e circunstâncias):
A. Mapas Percetivos e de Sinestesias
B. Mapas de Perspetivas do Pensar;
C. Mapas de Contextualização.
A. Mapas Percetivos
A.1. Mapa de Sentidos - Descrever o trabalho artístico ou experiência
marcante, sentidos através de: coração, olhos, boca, pélvis, mãos e mente.
A.2. Mapa de Sinestesias - Trabalhar uma conexão entre planos sensoriais
diferentes: escolher imagens relativas a um projeto, ou imagens de interesse
artístico, com as quais o participante se identifique e não se identifique.

70

Programa de mestrado do curso: Dance Unlimited ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem (NL), ano 2006-2008
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Associar às imagens duas ou mais palavras respeitantes a: sabores, texturas,
ações, movimento e valores; (ver esquema).
A.3. Mapa de Espaço de Movimento: (ver esquema).
A.4. Mapa de Observação de Corpo de Sentidos: (ver esquema).
A.5. Mapa de Modos de Observação de Performance: (ver esquema).
B. Mapas de Perspetivas do Pensar:
Esta perspetiva é inspirada na teoria da divisão horizontal do cérebro do
neurobiologista Roger W. Sperry (1984), galardoado com o Prémio Nobel em
1981. A sua teoria aponta que o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do
cérebro humano têm dois modos diferentes de processar informação. A parte
direita do cérebro será essencialmente de natureza visual e processa
informação de modo intuitivo e simultâneo, olhando primeiro para o total e
depois para os detalhes. Por sua vez, a parte esquerda do cérebro foca o
sentido verbal e processa informação de modo analítico e sequencial, olhando
primeiro para os detalhes e depois juntando-os como um todo. Apesar de que
estudos subsequentes demonstraram que esta diferenciação do modo pensar
não é claramente polarizada entre os dois hemisférios, o grau em que esta
teoria ocorre está ainda aberto a discussão. Independentemente do grau de
precisão desta teoria, utilizo aqui este discernimento como uma base de
configuração de exercícios para exercitar uma interação consciente entre
diferentes modos de perceção.
Para explorar diferentes modos de focar o modo de pensamento tenho
desenvolvido três exercícios de mapeamento:
B.1. Exercício do hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Neste exercício os
participantes observam um objeto, como por exemplo uma maçã e fazem dois
tipos de descrição deste objeto: uma considerado o modo de pensar descrito
como o do hemisfério direito e outra do hemisfério esquerdo; (ver esquema).
B.2. Exercício da visão sonhadora, real e crítica: descrever um projeto ou um
trabalho artístico segundo esta três perspetivas.
B.3. Mapa de análise do trabalho artístico próprio ou de outrem: (ver esquema).
C. Mapas de Contextualização
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C.1. Mapa de Posicionamento Artístico e Pessoal: mapear do centro (mais
relevante) para periferia (menos relevante): inspirações, referências artísticas,
interesses artísticos e interesses gerais; (ver esquema).
C.2. Mapa da História Pessoal – analogia da árvore: (ver esquema).

Fig. 29 Mapa Percetivo de Sinestesias. @ Cecília de Lima
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MAPA PERCETIVO
Physical Mind-maps
Mapa Espaço_de Movimento
O ESPAÇO DE MOVIMENTO

Proximal: linha de sensação
Movimentos internos pélvis e coluna – sistema nervoso
Eu sinto
Intimidade – pessoal

Distal: linha de imagem
Movimento de membros e cabeça – musculo/ osso
Eu sou
Interacção directa - partilhado

Espacial: linha de acção
Movimento através do espaço à resposta planeada
Existe/ está
Público

Fig. 30 Esquema de Mapa Percetivo: Espaço de Movimento. Desenhos de Antony Gormley:
Feeling Material VIII, 2003 e Trajectory Field 1, 3 2001-2003
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Physical Mind-maps
Workshop - 3o ano Curso Teatro da Universidade de Évora

MAPA PERCETIVO
Observação das apresentações dos colegas

Observação
deDE
Corpo
deDESentidos
MAPA
‘CORPO
SENTIDOS’

Formas
Cores
Paisagens

Sons e ritmos
Cheiros

Tacto e Texturas
Sabores

Movimentos

Partes do corpo/ órgãos

Energias e forças
Pulsações

O que inspira
O que expira
De que se alimenta
O que enerva

OUTROS

As mãos
Os pés

Fig. 31 Esquema de Mapa Percetivo: Corpo de Sentidos. Imagem alterada do original de
Antony Gormley, Connection II, 2000
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MAPA PERCETIVO
MODOS DE OBSERVAÇÃO DE PERFORMANCE

1) Espaço de relação do corpo mais utilizado:
Proximal: linha de sensação - movimentos internos, pélvis, coluna
Distal: linha de imagem - movimentos de membros e cabeça
Espacial: linha de ação - movimento através do espaço
2) Foco
Interno - sensações do corpo
Espacial – para o espaço à volta
Direto para o público - quebra da 4a parede
Para além do publico – horizonte
Para o Universo – refletindo-se numa espécie de foco interno
3) Partes do corpo mais usadas. Exs.:
Cabeça
Peito
Órgãos abdominais
Pélvis
Penas/ braços
Mãos
Sistema nervoso
Sistema muscular
4) Qualidades de movimento. Exs.:
Pontuação: Fluido/ Staccato
Articulação: Sequencial/ Desligado
Expressão: Gestual/ Abstrata/ Sensorial
Suporte: Grounded (sustentado pela chão)/ Suspenso
Peso: Forte/Leve
Tempo: Repentino/ Suspenso
Intervenção no Espaço: Direto/ Indireto

Fig. 32 Mapa Percetivo: Modos de Observação de Performance. @ Cecília de Lima
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Fig. 33 Esquema de Mapa de Perspetivas do Pensar: Exercício do Hemisfério Esquerdo e Direito. @ Cecília de
Lima
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Fig. 34 Esquema de Mapa de Perspetivas do Pensar: Análise de Trabalho Artístico. @ Cecília de Lima
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MAPA DE POSICIONAMENTO ARTÍSTICO

Inspirações

Referências

Interesses
Artísticos

Artísticas

Interesses Gerais

Fig. 35 Esquema de Mapa de Contextualização: Posicionamento Artístico. @ Cecília de Lima
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Fig. 36 Esquema de Mapa de Contextualização: História Pessoal – Analogia da Árvore. @ Cecília de Lima

352

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

3. VISÃO / VOZ ARTÍSTICA – 2ª fase do processo de trabalho: A prática de
Consciência Corporal e Mind-maps conduzem à exploração e desenvolvimento de
um trabalho criativo e de uma visão artística coerentes. Procura-se aqui desenvolver
uma visão criativa incorporada que inter-relaciona forças e técnicas criativas
idiossincráticas, contextos socioculturais e valores artísticos (ver esquemas abaixo).
Esta prática consiste numa segunda fase do processo de trabalho, na qual são
propostos dois trabalhos finais: (1) A realização de um Diário Artístico onde é feita
uma compilação dos trabalhos desenvolvidos, e, a partir dos quais deverá ser
formulada uma visão artística. (2) A realização de um trabalho coreográfico coerente
com a visão artística desenvolvida.

Fig. 37 Esquema de Visão Artística e Conteúdo Artístico. @ Cecília de Lima
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Algumas diretrizes para a realização de proposta do projeto coreográfico:
1)

Título

2)

Breve descrição do campo de exploração, objetivos e desejos inerentes ao
trabalho (poderá ser formulado usando uma combinação de perguntas e
sub- perguntas).

3)

Contexto: histórico e/ou contemporâneo e/ou teórico

4)

Metodologias

5)

Plano geral de trabalho:
- Etapas gerais
- Horários de ensaio, pesquisa, produção e apresentação
- Participantes / colaborações
- Média/ materiais / tecnologias etc.

6)

Previsão da estrutura/ linhas gerais de composição/ modo de apresentação

7)

Outros estudos e/ ou conexões que pensem ser importante referir

8)

Referencias escritas, visuais, auditivas etc.

9)

Outros: imagens, escritas associativas, ideias ainda inconsistentes, etc. que
complementem esta proposta (ainda que de modo intuitivo)

Como critérios de feedback e avaliação destes trabalhos são propostas as
seguintes reflexões:
1) Com que dimensão o estudante implementou e explorou uma visão/ voz
artística através do trabalho.
2) Com que dimensão o trabalho desenvolve uma linguagem de movimento
individual e especifica
3) Com que dimensão a linguagem de movimento e/ou o movimento da
linguagem se relaciona com a intenção/ visão artística
4) Com que dimensão o estudante demonstrou/ desenvolveu conhecimentos
relativos à exploração de composição coreográfica como potencial criativo,
artístico e como agente de significação.
5) Com que dimensão o estudante demonstrou consciência do uso de
ativadores/ estímulos per- formativos.
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6) Em que medida o estudante é capaz de refletir sobre o processo criativo e a
sua aprendizagem individual através do modulo de Oficina Coreográfica.
7) Em que medida o estudante foi capaz de lidar com os aspetos logísticos
inerentes às necessidades criativas.

13.2 Laboratórios71
Laboratório piloto72:
Estudo piloto anterior ao inicio desta investigação de Doutoramento. Realizado de
Setembro a Dezembro de 2009, desenvolvido com 35 alunos do 1º e 2º ano do curso de
formação de bailarinos da Amsterdam Faculty of Arts - Contemporary Dance Department.
Este curso tem uma forte componente de práticas de movimento (correspondendo a cerca
de 90% do currículo), práticas estas que variam desde formação clássica e
contemporânea,

técnicas

somáticas,

Laban

análise,

criação

artística,

projetos

coreográficos, etc. O estudo que desenvolvi com estes alunos foi integrado no programa
de formação académica (tanto a nível do 1º como do 2º ano) e teve a duração de 3 meses,
com uma frequência de 2 vezes 2 horas semanais. Estes alunos provinham de diversas
nacionalidades, com idades que rondavam os 20 anos, sendo que muitos deles mostraram
um forte background técnico e envolvimento criativo. No início deste laboratório encontrei
dificuldades em comunicar e fazer transparecer o sentido do trabalho proposto e a sua
aplicação. Todavia, após uma fase inicial de sintonização de propósitos e métodos, o
trabalho desenvolvido mostrou ser muito proveitoso. Este foi especialmente apreciado
pelos participantes por proporcionar uma prática de desenvolvimento da sensibilidade
somática associada ao pensar criativo, por exercitar diferentes modos de abordar o
pensamento e por proporcionar técnicas para a descoberta de uma voz artística.

71

Toda a documentação sobre a realização dos Laboratórios de Physical Mind-maps, pode ser acedida em:

ceciliadelima.com/ docs/ Pm-m
72

Este laboratório de investigação foi realizado sob a tutela da Direção Geral das Artes do Ministério da Cultura de

Portugal no âmbito do Programa Inov-Art do ano de 2009.
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Transcrevo aqui parte do feedback da coordenadora do curso: 73
“The attendance and concentration of the students was significant for the stage, since
it was also an extra workload for them together with the tasks they had to fulfil in their
own free time. The students were really interested and were convinced about the value
for their studies and own development. This due to the feedback they gave about the
work” (Angela Linssen - Artistic director of Modern Theatre Dance department - 6 de
Janeiro de 2010)

Segundo Laboratório 74:
O 2º laboratório da metodologia Physical Mind-maps foi já inserido no âmbito deste
trabalho de doutoramento e demonstrou ser essencial para corroborar e, conjuntamente,
adaptar a aplicação do método num contexto académico diferente. Esta metodologia foi
integrada no módulo de Oficina Coreográfica do 1º semestre do curso de Mestrado em
Dança da Faculdade de Motricidade Humana, e foi realizado de Outubro de 2011 a Janeiro
de 2012. Participaram 9 alunas num total de 8 aulas, de 2h.30 cada aula. As alunas eram
de origem Portuguesa e Brasileira, com idades entre os 24 e 31 anos, e provinham de
diferentes backgrounds relativos à sua experiência na dança e ao estilo de dança praticado.
Apenas três ou quatro apresentavam um currículo com experiência consistente na criação
artística no campo performativo. Cerca de metade das alunas apresentavam uma
experiência mínima em técnicas somáticas, improvisação na dança ou técnicas de
contacto. Apercebi-me que, nestes casos, a prática física de consciência corporal, em vez
de uma técnica de desenvolvimento da perceção e sensibilidade sensoriomotora, foi por
vezes confundida com uma prática de estilo de dança. A noção de consciência somática
revelou-se como algo desconhecido e estranho, como tal tornou-se também mais
complicado abordar o desenvolvimento de um pensar incorporado. Verifiquei também que

73

O documento de feedback completo pode ser acedido no link sobre os laboratórios de Physical Mind-maps referido

acima
74

Para além destes dois laboratórios, a aplicação prática desta metodologia foi ainda complementada com um workshop

de 2 dias com os alunos do 3º ano do curso de teatro da Faculdade de Artes de Évora. Realizado nos dias 11 e 12 de
Outubro de 2012.
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algumas alunas partiam de uma perspetiva sobre criatividade em que a conceção de corpo
e mente se apresentava como algo desligado, quase independente. Estas circunstâncias
obrigaram-me a rever a metodologia partindo de um pressuposto diferente do original, em
que conceitos centrais como: consciência somática, pensar incorporado e perceção
sensorial, precisaram de ser apresentados e iniciados.
Esta grande diferenciação entre as participantes, no que respeita à experiência artística
criativa (como criador ou performer) e no que respeita a experiência em técnicas somáticas
e improvisação de movimento, veio salientar os conceitos centrais (acima referidos)
pressupostos por esta abordagem metodológica. Ao fazer tal, veio ainda indicar a
importância de debater e aprofundar tais pressupostos, e realçar a necessidade de adaptar
o ritmo e profundidade da investigação criativa, ao grupo de alunos com quem se trabalha.
Reflexões gerais:
Estes laboratórios permitiram incrementar a estrutura e particularidades da metodologia
que aqui descrevo. A prática desta metodologia poderá afigurar-se com propósitos
sobejamente ambiciosos ou abrangentes, no sentido em que pretende incluir diversas
vertentes da formação artística, no entanto, pretende-se trabalhar precisamente a
passagem de sentido entre estas diversas vertentes através da reflexão e da experiência
de cada aluno. “Na verdade, o investimento no corpo enquanto alfa e ómega da criação
tem proporcionado a exploração dos territórios interdisciplinares e de novas zonas de
transdisciplinaridade” (Tércio, 2005:50). É então a partir da intensificação da consciência
somática e cinestésica que se pretende proporcionar ferramentas para explorar, estimular
e articular a voz criativa peculiar do aluno/ participante. É a partir desta voz que se faz o
cruzamento e transferência entre os diversos ângulos de conhecimento e abordagens
disciplinares. As diversas vertentes propostas pela metodologia são desenvolvidas nesse
sentido.
No geral as mais-valias do laboratório foram especialmente consideradas a nível de
desenvolvimento

da

criatividade

e

sensibilidade

sensoriomotora,

a

nível

de

autoconhecimento e do desenvolvimento da capacidade pensar a dança. Transcrevo aqui
alguns dos feedbacks dos colaboradores quando questionados sobre as mais-valias do
processo desenvolvido ao longo do laboratório:
“Permitiu-me repensar, reavaliar, reafirmar ou modificar o meu pensamento acerca do
performer ou da dança contemporânea (qual a estética, linguagem, qual o corpo, formação
etc.)”
“Pude desenvolver um lado mais sensível que é fundamental na dança.
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“Comecei a explorar alguns movimentos novos e a abrir movimentos que já conhecia”
“(...) Crescimento ao nível criativo, sensitivo, propriocetivo e mental (...) ampliando a
minha visão artística”
“Permitiu-me amadurecer mais o comportamento do meu corpo em cena, como
perceber o tempo dele e respeitar isso”.

13.2.1 EXS. DE ALGUNS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS:

.

Fig. 38 Ex. de exercício de Mapa de Experiência Pessoal e Profissional
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.

Fig. 39 Ex. de exercício de Mapa de Experiência Pessoal e Profissional
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Fig. 40 Ex. de exercício de Mapa de Interesses Artísticos

.

Fig. 41 Ex. de exercício de Desenho de Energia sobre Improvisação de Movimento
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.

Fig. 42 Ex. de exercício de Mapa de História Pessoal

.

Fig. 43 Ex. de exercício de Mapa de Posicionamento Artístico e Pessoal
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.

Fig. 44 Ex. de exercício de Mapa de Observação de Performance

.

Fig. 45 Ex. de exercício de Mapa de Corpo de Sentidos
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CAPÍTULO 14:
DERIVANDO: ARTE SENSORIAL: VESTIR E DESPIR
SENTIDO

14.1 Arte como um desafio à descoberta do sentido nu
Inicio este capitulo com uma reflexão sobre a obra A+B=X do coreógrafo Gilles Jobin,
reflexão esta que funciona como paradigma de uma voz artística a que chamo de Arte
Sensorial que aqui pretendo expôr.

14.1.1 REFLEXÃO SOBRE A OBRA A + B = X DE GILLES JOBIN
Nesta reflexão sobre da obra A+B=X 75 de Gilles Jobin faço uma leitura que intenta
relevar o sentido que advém da vivência sensorial da forma. Esta leitura foca o fascínio da
descoberta do sentido nu provocado pelo jogo percetivo da obra. Nesta perspetiva
distingue-se um primeiro movimento de in-versão em que o corpo nu se torna
cognitivamente despido, e um segundo movimento de per-versão - um movimentar que
simultaneamente inverte e revira o verso. Finalmente, contempla-se o enlace entre estes
dois movimentos, onde se abre a perceção de um espaço paradoxal de constante reconhecimento.

75

Análise feita a partir do video da obra: Parano Productions Lausanne & Arsenic Theatre Lausanne (Producer) Jobin,

Gilles (Choreographer). (1999). A+B=X [performance vídeo registration]. Retrieved from
http://www.youtube.com/watch?v=obdmvGrJBkE
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O Background Contextual
A+B=X é uma obra do coreógrafo suíço Gillles Jobin, com música de Franz Treichler
e The Young Gods, estreada a 4 de Dezembro de 1997, no Festival Les Urbaines em
Lausanne, na Suíça. Jobin nasceu em 1964 na Suíça e atualmente vive e trabalha com a
sua companhia de dança em Geneva. Com esta peça, Jobin tornou-se internacionalmente
reconhecido, após o que se seguiram outras obras de grande impacto no mundo da dança
e performance arte, como: BRAINDANCE (2000) MOEBIUS STRIP (2001) ou mais
recentemente SPIDER GALAXIES (2011). A direção radical do seu trabalho artístico tem
levado a que seja considerado como um precursor da nova geração de coreógrafos
Europeus. Em 2012 foi-lhe concedido o primeiro prémio em dança e performance da
Collide@Cern, em Geneva para desenvolver a sua proposta de explorar a relação entre
corpo e mente no maior laboratório do mundo de partículas físicas. Para além das suas
próprias produções, Jobin tem vindo a potencializar a sua companhia e espaço de trabalho
como uma plataforma pioneira para o reconhecimento da dança contemporânea na Suíça,
promovendo intercâmbios internacionais, workshops e residências artísticas, tal como
projetos com países do hemisfério sul.
A+B=X é uma peça com três bailarinos (duas mulheres e um homem) que explora a
perceção da nudez intercalando momentos de projeções vídeo com performance ao vivo.
Introdução
And it is in the light of the condition of our senses, our capacities […], that the task of
the critic must be assessed. (…) What is important now is to recover our senses. We
must learn to see more, to hear more, to feel more. (Susan Sontag, 2001: 10)

Tal como Anne Sheppard defende (1987) esta reflexão tenciona realçar um modo de
significar que não pode ser parafraseado ou traduzido; como tal, o que se procura é deixar
sobressair o valor artístico na sua capacidade de gerar um sentido complexo, multifacetado
com a destreza de um simples movimento. Para mais, não se pretende abordar o trabalho
artístico como algo que necessite de interpretação intelectual, mas sim proclamar um
sentido que advém da vivência sensorial da forma. Sendo assim, este é um exercício que
procura um modo de interpretação transparente, sem associações alegóricas ou
simbólicas, mas simplesmente recorrendo à base sensorial do sentido da experiência
estética. Este modo de abordagem é consolidado por Sontag (2001) que declara forma e
conteúdo como indissociáveis. Neste sentido, parte-se apenas do exercício descritivo
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daquilo que é intrínseco à obra, e não de referências, contextos ou intenções exteriores.
Estes poderão apenas reforçar o sentido que advém do contexto percetivo interno.
Poderando que a peça explora o descobrir de um modo de fazer sentido gerado pela
transação entre a perceção do nu e do vestido, poderá considerar-se que esta obra se
estrutura em duas secções abordadas enquanto dois movimentos que se entrelaçam: os
movimentos de in-verter e per-verter a perceção da nudez. Como modo de enquadramento
artístico destes movimentos distingue-se ainda uma parte em modo de abertura e outra
como que em modo de remate conclusivo em aberto.

Fig. 46 Screenshot do video da peça A+B=X de Gilles Jobin. Imagem retirada da Internet

Em modo de abertura:
A peça inicia com a projeção de um filme Super 8 que mostra três faces do mesmo
homem, as quias nos olham de modo simultaneamente direto e alienado. O som contínuo
do mecanismo projetor que se desenrola sobrepõe-se com um som mecânico cadenciado.
Em tempos diferenciados, expressões e sorrisos forçados são rapidamente cortados com
um olhar sisudo; uma mão estranha coça o queixo levantado. Há um jogo quase infantil
com as distorções e o disforme dos músculos que produzem esgares no limiar da
estranheza. As três faces da mesma pessoa olham-se entre si, parecendo reconhecerem365
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se através de um esgar de cumprimento formal. Finalmente, por breves instantes, no lugar
das faces aparecem torsos. Produz-se um reconhecimento perturbador da estranheza do
profundamente familiar. Este contínuo estado de tensão hipnótica criado pela estranheza
do profundamente familiar é algo que subtilmente se vai patenteando enquanto espaço
tónico ao longo da peça.
Primeiro movimento: in-versão:
Um blackout dá lugar a um novo cenário. Imerge-se agora numa nova atmosfera
propiciada por uma luminosidade obscura que manipula a perceção e por um ambiente
sonoro alucinante e repetitivo, algo sombrio e inquietador. Esta secção desenrola-se
através de quatro partes, ao longo das quais uma exposição simultaneamente genuína e
neutra do corpo nu abre a sua natureza provocatória e subverte a sua expressividade
enquanto manifestação familiar.
Num primeiro momento (agora ao vivo) distingue-se as pernas e nádegas de três torsos
nus invertidos. Os três corpos movem-se em uníssono com movimentos lentos mas
precisos, com momentos de pausa respirada, em que o suporte gravítico do chão parte
frequentemente de uma relação física de inversão (com pés para cima). Com a cabeça e
a parte superior do tronco praticamente impercetíveis, a coreografia foca o olhar no pélvis
e pernas. Os vários momentos de posições invertidas produzem um especial realce para
as nádegas. Ecoa então um mistério atrativo das nádegas embrenhando o discernimento
racional consciente: como podem dois montinhos de carne que se juntam numa direção e
se separam na outra, exercer tal fascínio?
Através de outro blackout a peça apresenta um novo quadro em que várias imagens
são projetadas no torço dos performers: cruzes vermelhas, insígnias militares, diversas
formas e finalmente um olho que nos observa. Num jogo de procura de sentido, Jobin agita
com a simplicidade primária de um sentido puro autorreflexivo, gerado pelo poder provocatório do corpo. Tal como explicita: “The body as sculpture, the body as speech, the
body as meaning, the images generated suggest more than they say. It is up to the viewer
to look into his own self in order to give the presented images their true significance” (Jobin,
1997). Olham-se corpos que podem refletir / tornar-se qualquer coisa, mas, é na tensão de
ser olhado que o corpo se reflete em si.
Segue-se então uma espécie de dueto, um corpo que suporta outro com os pés e as
mãos esculpindo o movimento de um torso invertido, suspenso. No seu movimento lento
de transfiguração ele suscita um espaço de apreciação do puro poder sensorial do nu.
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Neste espaço a perceção do corpo nu oscila entre uma identificação da criatura humana e
um irreconhecível estado de vibração da forma, cor, texturas, movimentos.
Este primeiro segmento completa-se com um quadro vivo de um corpo nu a solo que
mais uma vez parte de uma posição invertida, com nádegas para cima e o suporte sobre
as mãos e pés. Mas agora na visão de nudez surge um novo elemento: os pés não estão
descalços, mas sim cobertos por uns ténis pretos... talvez um preludio do vestir que se
segue? Nesta atmosfera imersiva a índole elástica da carne enuncia-se em torções e
distorções de planos de referência: o corpo contorce a sua frente tornando-a
simultaneamente trás, a relação entre direita, esquerda, cima e baixo flutua continuamente.
Mas também a índole de expressão é aqui contorcida: o movimento das nádegas
espetadas para cima ganha uma eloquência algo constrangedora, por outro lado, a face
numa posição invertida articula palavras impercetíveis com uma neutralidade inexpressiva
como que inata.
A peça expõe um estado de nudez transparente, mas não vulnerável, explícita, mas
sem tocar a pornografia, indefinidamente expressiva sem irradiar desejo nem frigidez,
andrógina, mas simultaneamente delicada e pujante. “Nudity questions the basis of human
physical representation.

In all their phantasmagoria and metamorphoses scattered

throughout” (Salas, 1998). Ecoam corpos que se vestem apenas da sua nudez, sem
intenção inerente, eles são apenas a ambivalência latente da carne que vive. Na sua
manifestação de ambivalência impossível de agarrar eles produzem uma atenção
suspensa, em tensão. É uma tensão preceptiva, em que a fisicalidade plástica da carne e
pele que se vai disformando e transformando produz um forte apelo sensorial. Os corpos
nus, descontextualizados, sem manifestação de desejos são provocadores de um
despertar da sensação pura. Corpos que, como Jobin expressa, (1997) “speak a strange
language that corresponds to nothing but which means so much”. Nesta viagem entre o
profundamente familiar e o profundamente estranho cria-se tempo e espaço para redescobrir um sentido sensorial puro indefinível. A tensão preceptiva gera-se então na
oscilação constante entre um reconhecimento de si como expressão de um corpo ou
matéria vibrante despersonalizada, e em que o sentir de sentido acontece num movimento
de per-versão. É nesse movimento percetivo do familiar a transformar-se em estranho que
ocorre uma contorção da natureza expressiva, onde a perceção de sentido se espreme e
e simultaneamente se suspende.
Mas a obra não fica por aqui.
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Segundo movimento: per-versão
Um segundo movimento inicia-se com o retomar de uma projeção de filme Super 8,
mais uma vez com o ambiente sonoro do mecanismo projetor que se desenrola. São
projetados três corpos nus simplesmente verticais que giram sobre si expondo-se de frente
e de trás. A nudez torna-se agora crua. Uma vez de costas coçam-se as nádegas num
gesto casual, remetendo ao coçar inicial do pescoço. Mas agora estas mãos que tocam
não são estranhas, o gesto é tão familiar que se torna quase inconsciente. O coçar remete
a um ato intuitivo, mas imperativo de reconhecimento do próprio corpo. Através deste
paralelo gestual, as nádegas afiguram-se mais familiares do que o rosto, como uma nova
presença, ou uma outra superfície carismática de reconhecimento.
Os três corpos iniciam depois a ação de vestir... mas há algo desconexo, incoerente
com esta ação: apesar de os corpos se cobrirem com roupa, o movimento parece ser o de
despir. O filme desenrola-se em reverso. Nesta perceção chocam-se dois movimentos
inversos num só gesto. O vestir torna-se um exercício de despir.
Já vestidos com roupas casuais, práticas, os três indivíduos projetados desvanecem
para dar lugar aos mesmos indivíduos ao vivo. Eles assumem uma posição de atletas de
sprint e começam uma energética sequência coreográfica em uníssono ao som de The
Young Gods. Os movimentos, inicialmente bastante verticais, são como que uma
sequência aeróbia banal. Como Frétard (1999) refere no seu artigo para o jornal Le Monde,
a peça não se fecha sobre uma atmosfera cerimonial transgressiva, mas a banalidade
também faz parte da sua matéria. Uma aparente des-contração trivial dos corpos vestidos
parece opor-se à tensão subtil do nu. Mas ao mesmo tempo que expõe esta oposição
óbvia, a obra ecoa mais uma vez, o distorcer e inverter subtil do modo de perceção. Ao
vestir, os corpos deixam de se expor como corpo para se tornarem indivíduos. Esta
transição reflete um movimento de contração: como se os poros da pele se fechassem sob
as camadas de roupa, numa força de contração intensa, numa con-tensão material sobre
si. Ao invés, na atmosfera cerimonial transgressiva do corpo nu, a matéria íntima torna-se
despersonalizada. O corpo parece transgredir-se a si próprio num movimento de
abstração, de trespasse do seu estado material que o difunde no espaço.
Finalmente dois performers saem, ficando apenas um deles gatinhando. Sobre ele
desenha-se um circulo de luz no chão, a parte instrumental da música de The Young Gods
continua com um forte pulso energético. Apoiando a cabeça no chão, ele baixa as calças
expondo o rabo para cima e abanando-o de um lado para o outro, começa de seguida a
saltar energeticamente à volta do circulo, sempre com o suporte das mãos e pés no chão
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e o rabo de fora. Surge aqui uma forte associação com movimento primário de um símio
delimitando território com toda a sua pujança energética.
Este quadro suscita abertamente um movimento que agita o limiar do perverso. Neste
limiar abre-se um espaço vacilante entre uma manifestação puramente energética de um
gesto primário vital e a sua transmutação numa manifestação impura, grosseira, quase
obscena.
Como se todos os entrelaces de distorções e inversões anteriores se contivessem agora
num único ponto que se torna racionalmente indiscernível, mas intuitivamente elementar,
emerge-se então num exercício intuitivo não de perversão, mas de per-versão - um
movimentar que simultaneamente inverte e revira o verso.
Após tal momento vertiginoso, a peça respira através de uma simples imagem de nudez
frontal crua. Através de dois focos de luz gradualmente deslocados para a frente do corpo,
desmistifica-se o modo como esta nudez crua se vai tornando quase imaterial.
Desfecho: abrir o espaço paradoxal
A peça termina com uma última projeção, mas agora, inesperadamente, surge uma voz
associada a uma imagem arrepiante de um homem de lábios cozidos e corpo tatuado
(pertencentes ao performer de Body Art, Franco B). Apesar de que a imagem dos lábios
cozidos sugerir como que um voto de silêncio, uma voz-off discursa uma visão em aberto
sobre o que é a arte. Mais uma vez o jogo de manifestações aparentemente contraditórias.
“O que é a arte?” Questiona a voz. “Depende a quem se pergunta...Pode ser qualquer
coisa... Sobreviver é uma arte... Arte é muito estranho, confuso... como uma comichão...”
Neste espaço intangível da relação per-versa entre os limites da carne e do verbo, entre
um texto cândido e uma imagem chocante, A+B=X finaliza com uma provocação a nu do
exercício da arte como “um jogo com as fronteiras da perceção englobando todos os
sentidos” (Jobin em entrevista a Francis Cossu, 2010). Um jogo intrínseco de reconhecimento contínuo, que abre um espaço paradoxal.
Conclusão
Ao jogar com as fronteiras da perceção do sentido do nu, a obra suscita um outro jogo
percetivo exponencial, um jogo entre uma perceção nua e uma perceção vestida.
De acordo com José Gil (2005) a perceção vestida será uma perceção que se contém
sob as vestes conceptuais, em que a realidade se apresenta sob formas de
reconhecimento definíveis, ou seja, uma perceção que reconhece um conceito final
projetado na forma. Em contraponto, a perceção nua é descrita como um modo percetivo
369

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

sensorial que apela ao sentido das qualidades sensíveis. Neste modo percetivo “as
qualidades sensíveis intensificam-se como para compensar a falta de conceito” (p. 123).
“A finalidade subjetiva do jogo das faculdades destas formas, embora ignore o seu fim,
descreve a atitude estética” (p.121).
A obra joga com o espaço de transmutação entre estes dois modos percetivos: o corpo
inicialmente reconhecido como conceito corpo torna-se abstrato, distanciando-se do préreconhecível para suscitar um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento que surge
da intensificação sensível da matéria. Gera-se então uma faculdade de conhecer reflexiva,
ou seja, em constante movimento vibratório entre um reconhecimento sensorial do corpo
através da matéria sensível do mundo, e o reconhecimento do mundo através dos sentidos.
Neste movimento do sensível a matéria anima-se, ganha força. O conhecimento torna-se
um constante movimento de re-conhecimento.
Em última análise não é especialmente o corpo que se despe e veste, mas o modo
percetivo. Será neste movimento paradoxal em que o vestir se torna um exercício do nu, e
o despir um exercício do vestido, que a arte trabalha o jogo do conhecimento?

14.1.2 ARTE SENSORIAL: A DANÇA DA PERCEÇÃO
Com esta investigação verifica-se que a capacidade de Pensamento Incorporado em
Movimento desenvolvida na prática da dança trabalha precisamente sobre a capacidade
de aprofundar uma perceção emergente de sentido. Deste modo, o trabalho que aqui
exponho faz uma investigação da perceção estética, na qual se salienta e aprofunda um
logos do sentido sensorial. A essa arte de aprofundar a perceção sensorial donde emerge
sentido chamo de Arte Sensorial. Diria então que este exercício a que chamo de Arte
Sensorial caracteriza-se essencialmente como exercício percetivo que trabalha uma
intensificação sensoriomotora, através da qual a realidade se torna percecionada como
uma condição de movimento; tal exercício envolve, como Daniel Lepkoff (2001) menciona
(ao falar da prática percetiva de Contact Improvisation) “an intensively physical state of
questioning without an emergency situation to force me to do so. I discovered that in order
to accomplish this task with no lapses of awareness, my intention need to be constantly in
motion (…) When my attention stops moving, my interpretation of what is happening
becomes fixed and my vision becomes conventionalised, and thus the questioning
disappears” (p. 40). Ao esbater um reconhecimento pré-formatado ou pré-tencionado da
realidade e fazer imergir um modo de a-tensão respirada, intuitiva das dinâmicas vitais, a
realidade torna-se percebida como uma condição de movimento. Procura-se aqui
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incorporar o movimento corpo-mundo através do constante envolvimento sensorial.
Ativada pelo estímulo de constantes mudanças que concebem o eu-nuclear a perceção
torna-se um incessante viajar no momentum. Cada momento torna-se uma vertigem no
momentum. “Sensorial Art investigates the perception of reality as a continuous motion
process happening in between the tension of temporary, formal dualities (...) by practicing
a continuous flow of sensorial awareness, the gist of reality gains a motion quality” (de Lima,
2010:178)76. O exercício de Arte Sensorial vem manifestar o carácter vibrante da própria
perceção, e, ao fazer tal, revela uma capacidade de perceção que não se prende a prétensões, mas que se dança a si mesma, ou seja embrenha-se no seu movimento intrínseco
- corpo-mundo. Diria então que é no sentir do sentido de um movimentar que se fomenta
a si mesmo que ocorre uma perceção nua, onde se perceciona um grau zero de sentido.
Este é um sentido sofrível, um sentido permeável que nasce da constante mudança
intrínseca ao próprio eu-nuclear de que fala Damásio, e é pois, neste mudar, neste
transfigurar que se sente o motor, o animador de sentido.
A perceção virgem, nua e vestida
Debruço-me aqui sobre a conceção de perceção nua a partir da noção de consciência
de Damásio (2010) e de Edelman (1992) que considerei atrás. Ao refletir sobre perceção
nua associo uma conceção de perceção virgem e de perceção vestida.
Como Damásio refere, na base da consciência estão os mapas percetivos relacionados
com sistemas de controlo homeostático interno. Edelman vem-nos demonstrar que estes
são sistemas de Valor-Categoria primordiais, que regulam o funcionamento do organismo,
e, ao qual, todos os outros sistemas se vão referenciar. Como tal, poderemos considerar
que é já a este nível de perceção (de mapas dos sentidos interocetivos) que se gera uma
conceção orgânica de sentido enquanto um sistema de coerência de valores, ou propósitos
reguladores do funcionamento do organismo. Porém, apesar de que, a perceção que aqui
se gera demonstra já um sentido de reconhecimento por diferenciação da sensação
interna, como Damásio explica, a este nível não existe propriamente uma perceção de
consciência de si, apenas aquilo que ele chama de proto-eu. A este nível de perceção
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A prática e a noção de Arte Sensorial foi algo que comecei a investigar a partir do meu estudo de Mestrado (Curso de

2006-2008 Dance Unlimited ArtEZ University Arnhem, Nederland)
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denomino aqui como uma perceção virgem, pois é uma perceção de corpo como
organismo fechado, que se reconhece apenas nas suas variações internas. Este será um
modo percetivo que não reflete ainda o movimento intrínseco ao funcionamento corpomundo e, portanto, a perceção virgem de corpo como corpo impenetrado pelo mundo
revela-se como uma impossibilidade.
Como vimos, é então no movimento de interação do proto-eu com os mapas
propriocetivos e exterocetivos que se gera aquilo que Damásio denomina como
consciência do eu-nuclear. O eu-nuclear surge assim de um primeiro nível de perceção de
corpo-mundo gerado pelo constante pulsar que ocorre na incessante modificação do protoeu pela interação do organismo com o mundo. Este é assim um modo percetivo do
movimento interativo intrínseco ao processo de corporear, i.e., um modo percetivo que
manifesta um sentido de movimento interativo, enquanto um sentido que relaciona e
adapta os valores de diferenciação dos mapas interocetivos na sua relação com os mapas
propriocetivos e exterocetivos. Ao longo da evolução, estes dois sistemas ligam-se de
modo que as suas atividades pudessem corresponder uma à outra e permitindo uma
adaptação a ambientes cada vez mais complexos, explica Edelman. Este é um processo
inevitável de aprendizagem evolutiva a que Edelman denomina de processo de
Categorização Percetiva do Organismo77. A este nível de perceção denomino então como
perceção nua, pois estamos perante um sentido percetivo de processo de vida enquanto
movimento pulsante de interação com o mundo. Com a noção de perceção nua não quero
dizer que será a primeira vez que o organismo sente a diferenciação por exemplo do
sentido de mole por diferenciação a duro ou de verde por diferenciação a amarelo, mas
que a perceção destes sentidos se revela como um contínuo renovar ou redescobrir do
sentir. Ou seja, o sentir revela-se no seu movimento intensivo e, como tal, torna-se uma
constante recriação do sentir e logo uma renovação de sentidos.
Resta-me ainda considerar um terceiro nível percetivo, a que chamaria de perceção
vestida. Este será um modo de perceção que integra a consciência autobiográfica referida

77 Como vimos na 2ª parte da tese, Edelmam explica que o aparecimento da consciência primária compreende um
desenvolvimento evolutivo, o qual consiste num circuito reentrante que permite a contínua comunicação entre a memória
de valor-categoria e as cartografias globais em curso, relativas à categorização percetiva em tempo real. Ao longo da
contínua aprendizagem evolutiva e individual surgem experiências carregadas de valor, formando-se um sistema de
memória conceptual ou memória de valor-categoria, capaz de categorizar respostas nos diferentes sistemas cerebrais que
procedem à categorização percetiva.
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por Damásio ou a consciência elaborada referida por Edleman. Diria então que é um modo
percetivo que integra sentidos secundários que se vêm associar ao pulsar da perceção
momentânea. Ou seja, é um movimento percetivo que incorpora um registo de sentidos
prévios contraídos num valor cristalizado em experiência prévia ou experiência antecipada
de futuro ou como sentido armazenado em relações simbólicas.
O exercício percetivo nu que aqui considero, corresponde ao movimento percetivo
donde surge o eu nuclear. Este é então um exercício de construção do sentimento de si,
o qual se baseia no modo como a relação de mapas sensoriais interocetivos, exterocetivos
e propriocetivos refletem uma construção de valores biológicos de sobrevivência. Deste
modo, na perceção nua podemos observar uma manifestação de sentido primordial. Este
é um sentido nu pois integra uma coerência de valores de sobrevivência inerentes ao
próprio funcionamento do organismo, e incorpora uma vontade ou pulsão manifesta na
dinâmica de forças do movimento da relação corpo-mundo.
Em suma, o exercício de intensificação percetiva embala a perceção no ciclo recursivo
da relação corpo-mundo expondo um sentido nu enquanto movimento da relação. A
vibração da perceção nua não é apenas o gerar de uma relação pelo movimento, mas,
como explica Manning (2009 b), é da própria relação que surge uma nova força animada.
O sentido percetivo que se exercita já não é apenas o sentido de perceção de corpo, mas
é conjuntamente o sentido que emerge do movimento da relação corpo-mundo. Como
expõe Merleau-Ponty (1999) é importante acrescentar a experiência das relações à
experiência das qualidades.
Na sua índole de movimento de relação, o sentido nu não se deixa vestir ou formatar
por padrões de referência predeterminados, e como tal, a voz artística que denomino como
Arte Sensorial procura uma comunicação que ocorre através de uma perceção empática
dos micro-movimentos em vez de signos de comunicação pré-determinados. Diria então
que este é um processo que procura uma comum-única-ação – como uma perceção de
sentido, sentido pelo exercício intuitivo de dinâmicas de vitalidade expostas por Stern.
Aprofundar o sentido nu através de duas obras coreográficas
Na intensificação da perceção sensorial encontra-se, pois, um sentido nu. Mas, qual a
índole deste grau zero de sentido, ou da perceção nua que aqui pretendo evidenciar; como
contextualiza-lo?
Para abordar esta questão mais a fundo gostaria de ponderar duas reflexões sobre dois
trabalhos coreográficos distintos: uma sobre a peça A + B = X de Gilles Jobin, acima
exposta por mim; e outro sobre a peça JÉRÔME BEL de Jérôme Bel, escrita por Una Bauer
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(2008) no artigo: “The Movement of Embodied Thought The Representational Game of the
Stage Zero of Signification in Jérôme Bel”.
Jérôme Bel expressa que o esforço de representar o grau zero de significação é sempre
uma tentativa insuficiente - “the neutral or stage zero can never be neutral enough, zero
enough” diz-nos Bauer (2008:39). Ao deparar com esta tentativa torna-se óbvio que o corpo
nu nunca é um corpo neutro, de significação zero. O corpo nu expõe em si um sujeito
marcado não só pelas suas características biológicas, mas também pela experiência que
em si arquiva. No seu artigo Bauer demonstra que, na aparente tentativa de representar o
grau zero da dança, esta peça expõe antes um intuito propositado e provocatório de
questionar uma representação do grau zero de significação. No centro provocatório e
inquiridor desta obra está a tensão provocada pelo corpo nu e pela perceção do simples
ato de urinar em palco. Como mostra Bauer, esta obra não tem meramente o intuito de
substituir a representação convencional de urina (como algo nojento) por uma outra
representação menos convencional, a qual iria fixar a noção de urina a um outro
mecanismo representativo (associado a ideias de liberação, expressão interior, libertação
de opressão social etc.). Em vez disso a peça “stages a dialogue between the two, between
our possible understanding of them (...) The two positions, in Bel´s performance stand in a
dialogical relationship” (p.41). Ao lidar com a tentativa de neutralidade em palco, o que a
obra procura induzir é pois um “movement of an embodied thought” (p.39). Por outras
palavras, ao testemunhar esta performance entra-se num movimento entre dois polos de
sentido representativo: o rasgar do convencional tentando conceber urina como algo neutro
associado ao ato de urinar em palco como algo libertador, e a dificuldade ou incapacidade
em conceber tal e livrar-se de um sentido convencional já incorporado.
Ora, esta obra lida com um movimento na perceção de signos ou sentidos que se
convencionam, ou seja, movimentos entre modos de vestir a perceção. Estamos aqui
perante um domínio de procura de sentidos projetados num conceito, numa representação
ou num símbolo. Perante esta peça, a perceção de corpo, de urina, de musica, dança etc.
não são sentimentos primordiais ou meras sensações. Elas envolvem várias camadas de
sentido: experienciais, culturais, sociais, etc. Quero com isto dizer que nesta obra olha-se
para corpo, urina e o ato de urinar através de uma perspetiva que considera um sentido
em tensão entre objeto-sujeito, não para a capacidade de movimento intrínseca à
perceção. Ou seja, não se contempla aqui o exercício da perceção sensorial de cheiro, cor,
textura etc., mas sim a perceção projetada sobre o conceito objeto-sujeito contemplado por
signos como urina, corpo, dança etc.
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De facto, como realça Bauer, com esta obra Bel procura instigar um movement of
embodied thought; mas este é essencialmente um movimento do pensamento entre dois
pontos onde a perceção se fixa. Porém, o sentido nu que procuro aqui não é um sentido
presente na natureza representativa do gesto, do signo ou do conceito, mas sim um sentido
presente nas dinâmicas vitais do movimento da própria natureza sensorial. Deste modo,
não é um sentido que se move entre dois pontos fixos relativos ao plano de macromovimentos sujeito-objeto, mas sim um sentido dos micro-movimentos intrínsecos ao
próprio movimento que compõe a capacidade de perceção. Por isso, diria então que o que
procuro aqui não é tanto um movement of embodied thought, mas sim o exercício de
Embodied Movement Thinking - Pensamento Incorporado em Movimento; é a própria
capacidade de perceção intrínseca à capacidade de pensar que revela o movimento como
motor de sentido. É este movimento que penso que Gilles Jobin consegue fazer exercitar
na sua obra A+B=X.
Esta obra não se foca na dialética entre domínios convencionais de sentido e a ambição
de rasgar convenções. É também o corpo nu que está presente, mas este não se representa, apenas está presente, e com a sua presença apresenta um poder de provocação
sensorial. O corpo nu não é aqui um objeto-sujeito, pois não pertence a qualquer domínio;
ele é simplesmente uma força provocadora de sentidos. O corpo que o espetador observa
torna-se um provocador ou intensificador do sentir de sentidos sensoriais, e como tal, o
que está em jogo não é o sentido associado ao corpo como signo de si mesmo, mas sim
as pulsões ou micro-movimentos da tensão sensorial provocada. Nesta obra o nu não
representa um grau zero de sentido, pois não se joga aqui com a representação de
sentidos, mas sim com o sentir de sentido. Joga-se aqui com a intensificação de sentido
sensorial que o corpo nu incita, joga-se com a tensão sensorial intrínseca à carne viva do
corpo. Assim sendo, é ainda importante distinguir que esta peça não questiona diretamente
as fronteiras de sentido, mas sim, como afirma Jobin, (1997) ela joga com as fronteiras da
perceção englobando todos os sentidos.
Como vimos acima o sentido nu descobre-se no pulsar percetivo. Este é o pulsar do eunuclear de Damásio, no qual se relaciona e adapta os valores de diferenciação dos mapas
interocetivos com os mapas propriocetivos e exterocetivos, e como tal, é o pulsar de um
sentido que se gera no movimentar interativo corpo-mundo intrínseco ao funcionamento
do nosso organismo - É este movimento pulsante do eu-nuclear que Jobin consegue
estimular. Como consegue Jobin estimular este estado pulsante?
Nesta obra, o experienciar de corpo nu provoca dois tipos de movimentações percetivas
que se cruzam gerando um sentir de forças paradoxais que se revelam como o próprio
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motor de sentido: uma inversão da perceção corpo que se atravessa com um movimento
de perversão. Ao apresentar o corpo invertido (pés para cima), é a própria perceção que
faz um movimento de inversão: a perceção do corpo oscila entre uma identificação da
criatura humana e uma abstração que o materializa..., mas, ao fazer esta inversão, produzse como que um movimento de perversão. A abstração física e material do corpo é
trespassada num movimento que penetra a matéria através de um reconhecimento
sensorial intenso. Sente-se uma intensidade de vibração da forma, cor, texturas,
movimentos, e nesta vibração da matéria, sente-se um reconhecer intrínseco que se
aprofunda. É então a própria matéria física do corpo que se torna íntima. Porém este sentir
de intimidade não é um reconhecimento personalizado. O sentido íntimo da matéria é um
sentido despersonalizado. O sentido corpo torna-se manifesto enquanto movimento de
trespassar a sua perceção.
Por outras palavras, é a própria capacidade de reconhecimento que se desafia, pois a
perceção familiar de intimidade corporal torna-se algo estranho, abstraído na perceção de
simples matéria carnal. Mas, ao mesmo tempo que provoca este movimento de abstração,
de estranheza, a obra provoca também um movimento de zooming in. A matéria surge
vibrante, animada, pelo que, de novo, se sente uma intimidade sensorial dessa matéria
que ganha vida.
Subtilmente a peça manifesta o paradigma do sentido percetivo nu como um exercício
de movimento da relação e de constante redescoberta no contacto. Por exemplo o autotoque nas nádegas revela um ato casual inconsciente, mas que processa um reconhecer
de intimidade intensa; este toque revela-se de certo modo mais intimo do que o toque no
rosto. A perceção nua do eu nuclear não se processa tanto no sentido de identificação do
rosto, mas especialmente na estranheza intima do sentir vibrante da carne. Jobin joga com
a elasticidade do limiar entre o inconsciente familiar e o profundamente estranho, pelo que,
o reconhecimento de corpo nunca chega a ser reconhecido como sujeito singular e também
nunca chega a ser projetado como objeto que se desprende.
Mas a obra não joga apenas com o movimento de perceção a partir do corpo nu, joga
igualmente com a perceção do corpo que procura vestir-se, e perante este quadro, surge
um movimento percetivo paradoxal. O vestir torna-se um exercício de resistência, um
exercício do impossível, porque o corpo não consegue esconder totalmente o seu desejo
sensorial, não consegue cobrir a eloquência nua da carne vibrante. O corpo despido
procura vestir-se, mas, a prática de vestir reverte-se num exercício de despir – entra-se
num loop de forças, de desejos. Ao procurar vestir-se o corpo tenta penetrar numa outra
camada do sentido de si: dança como os outros em uníssono e procura um sentido
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representativo, tenta identificar-se no auto-reflexo de uma dança que veste todos os
corpos. Mas este é um desejo frustrado, pois o sentido que agora se tenta construir é um
sentido que se agarra a uma sombra, a uma projeção da capacidade de sentir sentido. Não
é o corpo nu que vem questionar o sentido do corpo vestido, é antes a atração vibrante da
matéria viva - aquele pedaço de carne que se des-cobre. Ou melhor, é o ato de vestir e
despir a matéria animada que questiona a perceção.

14.2 Abrir o sentido da forma para transferir sentido entre o
macro e o micro-movimento
O sentido nu na tensão entre o macro-movimento da forma e o micro-movimento
de intensidades
José Gil (2005) fala-nos da noção de imagem nua como a imagem que faz um apelo ao
sentido resultante de uma “dinâmica das forças pulsionais” (p.96), sendo que “toda a
imagem a que falta o seu sentido verbal provoca um apelo ao sentido (como um vazio
suscita um apelo ao ar)” p. 92. O autor expressa que a imagem nua produz uma massa
amorfa de sentido, no entanto, “ não podemos dizer que uma massa amorfa de sentido
existia antes da linguagem, uma vez que o sentido surge apenas graças à relação
semiótica. Todavia, o que permite afirma-lo é que a própria linguagem descobre essa
massa não formatada retrospectivamente, depois da sua constituição enquanto sistema de
signos” (p.96). Gil acrescenta que há sistemas de sinais biológicos cuja constituição não
depende da linguagem, porém só esta lhe deu sentido e significações. A solução para
superar esta dificuldade seria “concebermos o pré-verbal como um pós-preverbal” (p.97).
Segundo Gil, esta visão produz uma linguagem dos intervalos; é a perceção de intervalo
que permite apreender a diferença e é no intervalo interno que surgem as pequenas
perceções. São, pois, as pequenas perceções que garantem um laço entre o conteúdo
linguístico e o conteúdo não-linguístico em potência de verbalização.
Ora, a conceção que aqui proponho, não considera uma imagem nua, mas sim uma
perceção nua. Deste modo, a noção de sentido que apresento não é um sentido que se
procura formatar, mas é concebido como um exercitar dos micro-movimentos da própria
perceção, e emerge da constante prática de valores forjados pelo processo biológico de
sobrevivência na relação corpo-mundo. Como vimos, este é um sentido pulsante que
evidencia e nos dirige ao próprio animo da condição viva. Deste modo, a perceção nua que
aqui concebo não alude a um apelo ao sentido, mas é antes o sentido da força de apelo
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ao movimento do reciclar corpo-mundo. Como tal, o sentido nu não é um sentido que se
determina enquanto forma, mas também não é informe ou sem força, é sim o sentido da
força do processo constante de formar corpo, de corporear – o exercício de incorporar e
desincorporar, de vestir e despir.
Pondero então que o sentido não surge apenas graças à relação semiótica, mas que o
sentido nu dos micro-movimentos encontra a sua expressão de força na sua tensão com o
background da forma do corpo em que se inscreve. Não será necessário o verbo para
produzir uma linguagem dos intervalos e inscrever o sentido nu, pois, esse intervalo e essa
inscrição são instantaneamente proporcionados na tensão entre os micro-movimentos da
perceção e a perceção configurada de corpo. Ou seja, a intensidade de perceção dos
micro-movimentos é inerente ao macro-movimento do corpo ou da forma, e na elasticidade
desta inerência encontra-se uma in-tensão transversal. Este então é um intervalo de
ligação transversal entre sentido enquanto disposição de delinear ou de especificar e
sentido enquanto vontade ou força de movimento, entre micro e macro-movimento da
perceção. Assim, por exemplo, não será necessário o conceito verbal de frente para sentir
a força do sentido frente. Frente acontece na relação de forças de gravidade do corpomundo, sente-se com os constantes micro-movimentos da perceção dos sentidos
sensoriais, descobre-se no valor-categoria dos mapas percetivos, distingue-se na
configuração do corpo, e articula-se na sua capacidade de manifestar frente enquanto
macro-movimento.

14.2.1 ARTE SENSORIAL: FERIR A FORMA PARA ATRAVESSAR SENTIDOS
Ora, a investigação que aqui desenvolvo vem propor um trabalho que considera não
apenas o exercício de uma perceção nua, mas especialmente o exercício entre os dois
planos de movimentos (o micro e o macro movimento) do sentido manifestados por estas
duas obras coreográficas.
Por um lado, como suscita a obra JÉRÔME BEL, é importante considerar o sentido no seu
plano de macro-movimentos, no qual se apura uma impossibilidade de conceber sentido
no seu estado nu. Estamos aqui no plano da representação: qualquer sentido que aqui se
concebe está agregado a um signo no qual se enraíza fixo. É um sentido incorporado
porque está preso nas marcas temporais do corpo, adere ao corpo que se vai fixando a
uma linha de tempo. Deste modo, o movimento que aqui se faz é um macro-movimento
entre dois sentidos que se afixam, é um movimento que provoca uma relação dialógica. Ao
fixar a incorporação de sentido no tempo, este é um sentido que não incorpora o movimento
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no tempo. Neste caso, estamos perante uma representação de sentido e, como vimos, o
sentido projetado, articulado e expandido com a linguagem ou nos signos tem a sua
fundação na experiência e sentido sensório-motor. Como tal, é possível abrir a forma de
qualquer representação; é possível ferir o corpo de sentido preso nas vestes do tempo do
corpo. É essencialmente este o trabalho de Open Form que aqui procuro desenvolver.
Como expus no início deste trabalho, faço aqui uma aplicação do método de Open-Form
Composition praticando-o não especialmente a nível de composição, contexto, estrutura,
material criativo ou modo de disseminação, mas sim a nível da experiência da própria
forma. Procura-se o exercício de ferir a forma representacional (enquanto conceito verbal,
forma corporal, visual etc.) e abrir o sentido que nela se inscreve, todavia não de modo a
provocar meramente um rasgar da forma em pedaços dialéticos. Como apresentei na
primeira parte deste estudo, nesse buraco ferido da forma procuro a possibilidade de
aprofundamento, de zooming in; nele encontro um poro de respiração onde se pratica a
incorporação dos micro-movimentos de transformação intrínseco ao corporear, onde
circulam os micro-movimentos do sentido nu. Tal como no trabalho de Jobin, procura-se o
sentido da forma, da representação ou do signo através da perceção intensiva dos sentidos
sensório-somáticos que dela emana. A perceção de sentido emerge agora num plano de
intensidades. O sentido torna-se incorporado, não como um sentido preso, marcado na
história do corpo ou da forma, mas como um sentido emergente ao momentum das
dinâmicas vitais, um sentido animado pelo processo de transformação do corporear.
O exercício de Arte Sensorial que aqui apresento não descura a forma, mas opera
precisamente com a tensão entre o plano de macro-movimentos ou movimento extensivo
(da perceção da forma) e o plano de micro-movimentos ou movimento intensivo (da
perceção sensorial vibratória intrínseca à forma). A prática de Trans-Meaning opera sobre
um movimento transversal - um movimento de zoom in e zoom out - que permite trespassar
dois planos de sentidos. Deste modo, a vibração dinâmica de micro-movimentos de relação
corpo-mundo manifesta sentido na tensão com os macro-movimentos da forma.
Como tenho exposto, estamos perante uma perceção incorporada de corpo-mundo
como processo dinâmico do paradoxo intrínseco ao movimento. Ora, enquanto numa
abordagem estática do mundo existe um conflito permanente entre a dualidade de
oposições formais, porém, numa abordagem de movimento, este conflito é o motor da
existência de estar vivo. A índole do movimento revela-se enquanto tensão paradoxal de
forças ou desejos em oposição, é o paradoxo da relação de forças que gera movimento;
assim sendo, ao trespassar e relacionar estes dois planos de movimento estamos a
atravessar sentidos duplamente paradoxais. Melhor dizendo, aquilo que, a nível do macro379
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movimento da forma, se apresentaria como um conflito entre dualidades de oposições
formais, torna-se agora percebido como um motor de sentido. Por outro lado, o próprio
movimento intrínseco à perceção sensorial necessita da constrição, da tensão dos limites
inerentes à forma; necessita de um limite de diferenciação interior/ exterior, através do qual
provoca o seu estado vibratório. O eu-nuclear de Damásio vem sugerir precisamente essa
necessidade de jogar com a capacidade de atravessar um limiar de contacto. Se os
sentidos sensoriais são mapas de sentidos que diferenciam e interrelacionam o sentir de
um mundo interior e exterior, será então ao transpor o limiar permeável de um limite de
corpo que surge a perceção do sentir de sentido. O corpo revela-se como esse limiar
paradoxal, e é através desse limite paradoxal, que se potencia uma vibração onde se sente
o contacto (um sentir de sentido interior e exterior). É pois, na restrição da forma que os
micro-movimentos encontram tensão para se manifestarem. Os micro-movimentos da
perceção necessitam assim da delimitação da forma como o campo de tensão onde se
movem. Resumindo: na restrição da forma encontramos movimento através de um ato de
zooming in, e simultaneamente, o movimento da perceção nua necessita do limite da forma
como fundo de resistência.
É ainda importante relembrar que neste exercício de zooming in zooming out não é só
a perceção de espaço que se expande e se torna dupla (exercitando-se o movimento de
perceção que relaciona o micro e o macro), é também a perceção de tempo. Como elucidei
antes, o tempo deixa de ser apenas um conceito linear, a sua linha duracional torna-se
densa e ganha uma dimensão corpórea de transformação. Ou seja, também na linha de
tempo se exercita um movimento de zoom in em que cada momento presente se desdobra
no seu sentido potencial. Assim, gera-se um experienciar de duas dimensões de tempo em
simultâneo: a perceção de tempo é agora vivenciada na sua cadência vibratória, onde a
consciência do presente se dilata, se revela como um movimento em expansão contínua,
porém, o macro-movimento do modo de tempo habitual permanece e torna-se
percecionado como que em slow motion.

14.2.2 O SENTIDO UNIVERSAL: O SENTIDO DE CO-MOÇÃO DE RELAÇÃO COM O UNIVERSO
Husserl faz notar que aquilo que descreve como conhecimento nu, sendo uma
consciência que se autoapresenta absoluta aos sentidos, é também uma universalidade.
Como exemplo desta ponderação do sentido de universalidade refere o sentido nu
universal do vermelho:” Fala- se da essência genérica ou sentido genérico do vermelho ou
do seu estar dado na intuição genérica” (Husserl, 1989:86). A intuição genérica de
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vermelho é uma autorrepresentação singular, de uma relação reflexa com o mundo, mas
é uma singularidade intuída, que a si mesma se dá, não é uma autorrepresentação
interpretada, ou associada a algo especifico ou definido, é a pura sensação de apreender
um vermelho deixada em aberto sem outras associações, sem outros sentidos que não o
sentido nu, imanente ao experienciar desse fenómeno que os meus sentidos captam. Esta
essência do vermelho, ou melhor, dos mapas sensoriais que percecionam o vermelho,
constitui uma consciência imanente da universalidade vermelho. O sentir sensorial de
vermelho é algo incorporado em mim, que sinto simplesmente como um sentido de
aderência, de imanência ao mundo - é, como Husserl descreve, uma singularidade da
essência do geral. “O fenómeno absoluto, a cogitatio reduzida, não vale para nós como
absoluto dar-se em si mesmo por ser uma singularidade, mas porque se revela
precisamente como autoapresentação absoluta ao puro olhar (…) podemos não menos,
encontrar como justamente um tal dado absoluto, a universalidade” (Husserl, 1989:85).
Através da intensificação sensorial da dança encontro um modo de perceção vibrante
que manifesta um sentido sensorial nu e através do qual surge um sentido universal. Por
exemplo, no movimento de abrir o peito para cima, produz-se uma sensação física
especifica – a sensação do peito que se abre, se expõe ao mundo e o contacta - que gera
um modo de relacionar com o mundo e um sentir de comoção associado a essa relação.
Diria então este é um sentir emocional nu, pois surge sem causa mundana ou psicológica
definida, e sem objeto direcional, sem desígnio para além da experiência em si, e sem
qualquer outra referência específica para além de um modo de relação que o corpo
estabelece com o mundo. É um sentir emocional que se produz simplesmente pela
consciência intensificada do sentido sensorial gerado com a experiência do corpo que abre
o peito para cima. Assim, o modo de relação físico-sensorial do corpo com o mundo resulta
num estado emocional de singularidade universal, pois este é gerado e experienciado pelo
meu corpo, naquele momento, mas que não reflete uma circunstância individual
contextualizada numa história de vida exclusiva; é antes um estado emocional que reflete
uma relação do corpo com o universo, uma relação imanente do corpo no mundo. É
singular porque este é um movimento específico que gera um modo de relação específico
(neste caso é uma relação do peito que se abre ao mundo, não é por exemplo o pé que
bate no solo) e porque este movimento é manifestado através de um corpo particular (e
cada corpo revela singularidade). Porém esta é uma singularidade universal porque não
reporta a uma história ou contexto particulares, reflete antes uma relação do corpo com o
mundo e do mundo com o corpo; ou seja, o sentido nu que dele imana surge de um
sentimento de reflexo do corpo no universo e do universo no corpo e por isso, esta relação
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universal deste corpo particular é também o reflexo de uma relação universal de qualquer
corpo. Deste modo, o sentido universal de que fala Husserl revela-se não como um sentido
genérico, comum, mas como um sentido de um momento de relação com o universo. É
uma singularidade experiencial e temporal, mas, é o experienciar de um movimento que
compreende através de si próprio um relacionar funcional que integra o todo e que
expressa em si todo um potencial de conexão com universo. Logo, é essencial não
confundir este sentido de universalidade com um sentido monofónico ou como uma
declaração, ou procura de uma verdade.
E é o próprio movimento percetivo que causa um movimento emocional. Emoções, de
acordo com Damásio (2000, cap. 2) são coleções de complicadas respostas químicas e
físicas a estímulos internos e externos causando mudanças corporais, de modo a regular
o equilíbrio homeostático do organismo. Ora, a intensificação sensorial do peito que se
abre para cima intensifica a perceção do movimento vibratório intrínseco à perceção do eu
nuclear; será então o próprio movimento de vibração sensorial que provoca uma mudança
no organismo reconhecida como emoção – uma emoção nua, pois é a emoção sobre a
excitação intrínseca ao próprio o movimento da relação corpo-mundo. O organismo
comove-se com a própria intensidade do pulsar percetivo.
Também Merleau-Ponty (2006) refere este sentido universal imediato do corpo sensorial
que se sente trespassado pelo mundo: “Instrumento que se move a si mesmo, meio que
inventa os seus fins, o olho é o que foi comovido [minha ênfase] por um certo impacto do
mundo (…) a visão é espelho ou concentração do universo” (p. 26, 27)
Este estado emocional que surge do sentido universal de um movimento singular, ao
fazer emergir a consciência do sentido reflexo e recíproco próprio de qualquer relação
universal, torna-se um fator potenciador do próprio estado emocional, produzindo aquilo
que chamaria de comoção de universalidade - um estado de co-moção com o universo:
um movimento recíproco reflexo do corpo no universo e do universo no corpo; ou, por
outras palavras, um movimento de forças afetivas que imanam do sentimento de refletir o
mundo e de estar refletido nele.
Em suma
O que aqui quero evidenciar não é se o sentido do vermelho, ou o sentido por exemplo
de um movimento brusco do braço para a frente tem um sentido universal enquanto sentido
qualitativo comum a cada um de nós. Tal seria outro âmbito de estudo, pois a biologia, a
fisiologia a genética e o modo de experienciar será simultaneamente comum e particular a
cada um de nós. O movimento do braço que se move brusco para a frente não é um
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movimento de sentido nulo, sem provocar uma carga de sentimento que lhe dá sentido,
mas também não tem de ser pré-percebido através de um sentido pré-determinado a ele
associado. Ora, este macro-movimento terá certamente incomensuráveis sentidos, pois
cada vez que é feito, ele manifesta um sentido próprio do corpo único, naquele único
momento, naquele único contexto. O que aqui quero evidenciar é que é importante
exercitar uma perceção que atravessa o macro-movimento de qualquer manifestação, não
como um gesto ou signo que se fecha num sentido pré-determinado, mas precisamente
como uma manifestação do momento, da qual emerge sentido percecionado
essencialmente através da intensificação dos sentidos. É importante não confundir a
emergência de sentido que se dá na vibração percetiva do momentum com sentidos já
incorporados numa aprendizagem cultural tão entranhada que se torna inconsciente.
Quero assim evidenciar o sentido emergente próprio dos sentidos em si. Por exemplo o
sentido da relação com a força de atração à terra, o sentido do cheiro, da visão, paladar,
de temperatura, de perceção somática etc., são em si sentidos que criam um sentido de
corpo animado na relação paradoxal corpo-mundo. Essa capacidade de sentir essa relação
provoca sentido por si, pois é no vibrar desta relação que sente a perceção corpo manifesto
no seu limiar de contacto com o universo; enfim, é neste vibrar percetivo que se sente o
paradoxo de corporear.
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Usando o exemplo de Tércio (2005: 62), num estudo como este, “concebido como um
percurso errático pela problemática do corpo estranho e contraditório seria termina-lo com
uma conclusão”. O corpo vivo enquanto modo paradoxal intrínseco ao seu movimento
transformativo, e enquanto capacidade de se abrir e fechar sobre limiares, não é um corpo
concluído. Deste modo, empresto a expressão de Tércio e irei rematar e não concluir esta
tese. Utilizo este termo enquanto um desejo de fazer um movimento que projeta algo para
além do espaço onde se encontra, como um movimento de lançar uma esfera para além
do corpo de onde vem.
Concebo este remate em dois momentos de respiração: um momento de contração,
onde se exercita uma necessidade de condensação do trabalho, onde o corpo da escrita
tenta conter numa só inspiração o mundo aqui investigado. E um momento de expansão,
onde se exercita a vontade oposta - de projetar o corpo desta investigação para a extensão
do mundo. Tal como o sentido do ar que se liberta do corpo, remato este exercício de
investigação projetando-o para fora do corpo de escrita onde se contém.

Contraindo
Pensamento Incorporado em Movimento
No cerne desta investigação está o fenómeno da dança conhecido como Embodied
Thinking do bailarino (pensamento incorporado do bailarino). Derivando da prática artística
experienciada ao longo da minha carreira e a partir de uma abordagem fenomenológica
das práticas somáticas, investigo aqui o fenómeno de pensamento incorporado, associado
à capacidade de intensificação percetiva desenvolvida com a prática da dança. Ao
aprofundar esta relação surge desde logo um outro fenómeno central: ao intensificar a
perceção sensoriomotora o bailarino entra num processo de incorporação do próprio
movimento, em que a sua consciência se transubstancia na natureza do movimento. Este
fenómeno de transubstanciação revela duas outras questões fundamentais. Primeiro:
aquilo que se designa como pensamento incorporado do bailarino, não é meramente uma
competência de pensar o corpo derivada da capacidade de perceção sensório-somática,
mas revela-se essencialmente como uma capacidade de conceber e articular sentido
enquanto um ecossistema de movimento dinâmico e transformativo. A noção de
pensamento incorporado é então aqui aprofundada enquanto pensamento incorporado em
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movimento. Porém, surge ainda uma segunda questão, pois ao incorporar a natureza de
movimento, o corpo em dança vem descobrir uma dança intrínseca ao corpo. Assim sendo,
a índole de movimento não se revela tão-somente como uma deslocação no espaço, mas
essencialmente como um processo de transformação – um processo de corporear, de
autorrecriação do corpo vivo, a partir do qual o tempo se desdobra. Entra-se então no
movimento intensivo intrínseco à conceção de tempo.
A perceção de movimento intensivo vem revelar um outro logos do pensamento, i.e.,
outro modo de conceber coerência de sentidos. O logos de sentido que se concebe a partir
da experiência percetiva de corpo enquanto movimento de transformação, é um logos de
sentido duplamente paradoxal, o qual surge como sentido intrínseco à capacidade de
sobrevivência do organismo, intrínseco à capacidade autopoiética da manifestação de
corpo vivo. O corpo, enquanto unidade de organização autopoiética, opera perante uma
relação de forças que, encaradas perante uma perspetiva estática no tempo, serão
concebidas como sendo duplamente paradoxais. Por outras palavras, a manifestação de
vida do corpo revela-se como uma condição duplamente paradoxal intrínseca à dinâmica
de afeto. Afeto manifesta um movimentar constante entre a necessidade de inspiração/
incorporação do meio e a necessidade de expiração/ desincorporação. E ainda, esta
condição de afeto, enquanto força de um corpo que se abre ao mundo, é manifestada
através de uma força oposta: uma necessidade de individuação – de regular os poros de
afeto num movimento de fechar.
Affection and individuation can´t exist without each other; they are opposite forces of
an equal porous nature. They relate to one another through a motion cycle driven by
a double paradoxical condition. It is like the recursive motion of a Moebius String and
it actually reflects the nature of the movement of our breathing. (Lima: 2013b:75,76).

A perceção da realidade como um padrão re-creativo de movimento
Esta incorporação da natureza do movimento vai subverter a perceção da realidade
enquanto dimensão de movimento espaço-tempo, e logo enquanto relação de valores:
“Reality isn´t perceived as a formal experience of matter moving through space and time,
but rather as a recursive movement pattern that `matters´” (Lima: 2013b:75,76).
Esta perspetiva evidencia o padrão de movimento recursivo como a ligação entre
espaço, tempo e forças, no qual se concebe matéria. Neste sentido importa considerar um
modo de realidade enquanto padrões de movimento que se repetem e diferenciam.
A experiência de espaço revela-se então como um campo de tensão elástica entre uma
necessidade de contração numa partícula discreta e expansão no ilimitado. Esta tensão
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elástica, em que a contração se reverte em expansão, implica um movimento de per-versão
(em que o dentro se torna fora e vice-versa) gerando limites de condição paradoxal.
Seguindo este paradigma, a manifestação de matéria viva vem ainda introduzir uma outra
dimensão de movimento: um movimento subversivo de transformação, do qual se concebe
tempo. Esta é uma dimensão de movimento que trespassa os limites formais da matéria
gerando manifestações de afeto.
Deste modo, se a natureza da nossa fisicalidade é este duplo paradoxo de corpo
enquanto momentum de movimento, é necessário imergir e incorporar a lógica fundada no
movimento. Perante este outro modo de perceção de corpo e do logos de sentido paradoxal
a ele intrínseco, levanta-se então uma outra questão: quais as implicações e mais valias
de tal modo de conceber e articular pensamento?
Penso que esta será uma questão que envolve inúmeras contemplações e reflexões.
No entanto, numa tentativa de abranger as dimensões de sentido fundamentais que
surgem desta perceção, concebo neste trabalho três manifestações de sentido emergente
do exercício de incorporação de movimento. Assim sendo, apresento a natureza do
movimento transformativo como uma natureza relacional, transversal e de elasticidade e
tensão paradoxal. A cada uma destas características associo alguns parâmetros e
inferências de sentido. Perante a sua natureza relacional surge a incorporação de um
sentido processual, de um sentido de adaptação e plasticidade e de uma necessidade de
constante reaprender e descobrir. Perante a sua natureza transversal passamos a
incorporar um sentido de lógica do todo que funciona como coerência dinâmica integral e
que reflete uma capacidade de ressonâncias e porosidades. E perante a sua natureza de
elasticidade e tensão paradoxal pode-se observar que, para além das 3 dimensões da
arquitetura do corpo sujeitas à força da gravidade, se reconhece uma dimensão
multidirecional das dinâmicas de tensão de forças intrínsecas à própria constituição
corpórea. No seu movimento externo o corpo sobrevém de um movimentar dinâmico de
tensões internas intrínsecas à sua matéria. Deste modo a noção física de tensão intrínseca
ao estado do corpo torna-se um motor de movimento, e como tal torna-se o animador de
tensão interna – o jogo de tensão surge como a in-tensão animadora do corpo. Ao
incorporar esta dimensão tensional o bailarino desenvolve um modo de atenção porosa,
respirada, uma capacidade de estar presente no momento em que a perceção de espaçotempo se dilata. É ainda importante acrescentar que esta natureza elástica intrínseca ao
movimento vem então revelar-se como um sentido de elasticidade própria a qualquer
relação entre corpos, pois, é a própria relação que faz emergir movimento. Revela-se então
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um sentido que surge do movimento da relação, o qual não é determinado por uma intensão externa, mas é antes potenciado pelo movimento intrínseco da relação, ou seja, é
potenciado pelo jogo de dinâmicas internas da tensão entre corpos.
Trans-Meaning
Verificámos que o exercício da dança, enquanto exercício de intensificação
propriocetiva, ganha uma perspetiva singular enquanto tecnologia de conhecimento e
enquanto modo de conceber sentido próprio da capacidade de pensar. Contudo, surge
aqui uma outra questão central que atravessa esta investigação:
Como fazer essa passagem de conhecimento, como trabalhar essa passagem de
sentido entre o pensar concebido com a transubstanciação em movimento e a lógica de
pensamento articulada e desenvolvida com a linguagem verbal? Perante esta questão
proponho então uma metodologia a que designo de Trans-Meaning.
As diversas abordagens disciplinares das ciências de Embodied Cognition têm vindo a
demonstrar que a conceção de sentidos inerentes ao pensamento e à construção de
qualquer sistema linguístico (e inclusivamente os próprios sentidos de abstração dele
derivado) são fundados na nossa capacidade de perceção e experiência sensório-somática
e motora. Contudo, como também temos vindo a observar, é fundamental não fazer
equivaler a experiência à linguagem que descreve essa experiência. Sentimos a água do
apoiar numa cadeira, mas não na palavra
A descrição de uma experiência, por

cadeira

rio que corre contornando o corpo, porém a palavra rio não corre; podemo-nos sentar ou

adeira.

mais exaustiva e expressiva que

seja, nunca irá substituir a potência da

experiência sensório-somática. O

sentido

transmite

experiencial

e

sensoriomotor

primordialmente

intensidades afetivas, e, como Stern defende (1985), é essencialmente de caráter
dimensional em vez de categorial. Essa génese de sentido imerge em grande parte para
um nível inconsciente. O sentido consciente, concebido enquanto sentido verbal, sofre uma
tendência para se referenciar meramente em códigos representativos e como tal sofre
tendência para se tornar abstraído do sentir e do sentido experiencial.
Assim sendo, a questão que aqui investigo inclui uma outra questão básica no seu
âmago: como é feita a transposição de um sentido sensorial e percetivo para um sentido
linguístico e vice-versa? Lakoff e Johnson respondem a esta questão através da Teoria
das Metáforas Cognitivas, demonstrando que o nosso funcionamento cognitivo opera de
modo metafórico, transpondo um sentido emergente, diretamente derivado da perceção
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sensório-somática para um sentido conceptual ou secundário presente na linguagem. A
metodologia de Trans-Meaning trabalha essencialmente a partir desta capacidade
metafórica intrínseca ao nosso funcionamento cognitivo. O que proponho com esta
metodologia não é um trabalho na linha de Image Schemata, o qual segue uma perceção
esquemática, representativa das metáforas estabelecidas com a linguagem. Tal
abordagem, por mais exaustiva que fosse, iria resultar num mesmo modo de perceção,
afastado do gradiente de intensidade afetiva de sentido. O que proponho é partir desta
teoria para explorar uma abordagem experiencial a esta questão. Assim sendo, TransMeaning trabalha sobre os próprios sentidos emergentes da linguagem. Ou seja, trabalha
sobre o sentir do sentido gerado pela experiência física do que os autores designam como
Conceitos Emergentes da linguagem (conceitos diretamente derivados da experiência
sensório-somática). Não se procura aqui encontrar metáforas no movimento para depois
as transcrever numa descrição verbal, mas sim algo de certo modo inverso. Pratica-se aqui
o exercício de intensificação da dinâmica vivencial intrínseca a Conceitos Emergentes
específicos. Este é um trabalho de base que procura reavivar e aprofundar o sentido que
surge do sentir sensorial, pois como Merlau-Ponty realça (1963): antes de transferir e
alterar a nossa perceção sensoriomotora para domínios abstratos e conceptuais do
pensamento, é o nosso envolvimento concreto, performativo no mundo que tem de ser
compreendido em profundidade. Ao focar o trabalho de intensificação sensoriomotora
sobre conceitos específicos identificados linguisticamente, este trabalho permite não só
incrementar um outro paradigma de sentidos, em que a perceção de sentido se desenvolve
através da perceção incorporada do movimento corpo-mundo, mas possibilita ainda trazer
à consciência o próprio sentido experiencial de transferência entre o domínio sensóriosomático e o domínio linguístico.
A noção de sentido atravessa e relaciona vários âmbitos e domínios de significado:
desde uma génese de sentido que se manifesta desde logo a nível sensorial e funcional
do organismo (o qual está inclusivamente associado a sentimentos de valores validados
pelo propósito de sobrevivência), ao sentido como um desígnio consciente ou uma
coerência de propósito consciente, até ao sentido presente no pensamento abstrato
simbólico, como o sentido matemático, semântico ou mesmo cultural. Ao atravessar todo
o processo de refletir e articular a consciência de si, o pensamento vai então jogar com um
movimento trans-versal da noção de sentido. Deste modo, diria então que a prática de
Trans-Meaning trabalha com a metáfora original do movimento transversal próprio da
metáfora: a transferência metafórica entre sentido e sentido, i.e., o movimento de
atravessar os diversos sedimentos de sentido.
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A questão da leitura metafórica da linguagem artística
No seu livro A ARTE COMO LINGUAGEM, José Gil (2010) introduz a noção de que existe
“uma ideia que é praticamente estabelecida e aceite, que «linguagem artística» é uma
metáfora de «linguagem verbal»” (p.10). Gil salienta que, se bem que seja uma linguagem
metafórica, há na linguagem artística “qualquer coisa que resiste nuclearmente e que
parece ter uma verdade intrínseca” há que analisar “o que é que esta metáfora tem de
literal ou possivelmente mais que literal” (p.11). Ora, como temos vindo a observar, o
estudo que aqui apresento foca precisamente essa potência metafórica em relação ao
movimento dançado, e o que daqui se pode depreender é que a questão se inverte. Como
o próprio José Gil declara: “a única realidade é a sensação, a gramática é uma gramática
de sensações; (...) ela está dentro das sensações, são as sensações que formam a sintaxe
e o léxico” (p.31). A noção de Arte Sensorial que aqui sugiro, é pois, um processo de
redescoberta que (tal como o suprematismo de que fala Gil) apela à sensação onde se
concebe um sentir de sentido primordial, nuclear. Como temos vindo a verificar, o sentido
da sensação é um sentido de imanência, e é a partir desta capacidade de sentir sentido
que se compõem e articulam os sentidos compostos de unidades específicas próprios da
linguagem verbal. A teoria das metáforas cognitivas demonstra precisamente como o
sentido verbal deriva deste sentido emergente da sensação somática e experiencial. Deste
modo não há que procurar um sentido metafórico na linguagem artística, ela é em si um
exercício de intensificação do sentir de forças emergentes à condição do corpo vivo donde
surge sentido. Ou seja, se a arte (ao lidar com micro e macro-movimentos percetivos) joga
com sentidos emergentes, e a metáfora é em si um processo cognitivo capaz de transferir
sentido emergente para um sentido projetado na linguagem verbal, logo, será antes a
linguagem verbal que, ao projetar e circunscrever sentidos através de códigos, arrasta a
emergência do sentido produzindo o movimento metafórico.
O valor artístico tem a capacidade de gerar um sentido complexo multifacetado, com a
destreza de um simples movimento, expressa Sheppard (1987) e, para percecionar este
valor de sentidos, é importante recuperar os nossos sentidos sensoriais, salienta Sontag
(2001): “We must learn to see more, to hear more, to feel more” (p.10). É nesta base que
procuro desenvolver o exercício artístico a que chamo Arte Sensorial. O nosso processo
cognitivo é metafórico, pois é um processo que transfere sentido de um domínio para outro,
assim, ao fazer este movimento transversal de Trans-Meaning, a Arte Sensorial vai não só
intensificar uma perceção sensorial donde emerge sentido primário, mas, vai também
percorrer e investigar a própria capacidade metafórica intrínseca à cognição.
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Arte sensorial: o exercício de ferir o limiar e abrir espaço para a queda
O corpo vivo enquanto organização autopoiética vai gerar uma delimitação de espaço
topológico interior e exterior, logo, o primeiro sentido é por isso o sentido cíclico de dentro
para fora e de fora para dentro. É um sentido que se concebe no propósito de sobrevivência
baseado no ânimo paradoxal entre forças de afeto e individuação. O primeiro movimento
de procura de sentido é então um movimento que simultaneamente define e respira o limiar
do corpo, um movimento de virar-se e revirar-se de dentro para fora e de fora para dentro,
pervertendo o seu limite formal, e navegando sobre os poros vibratórios que tecem o corpomundo. Quero mais uma vez enfatizar que não se procura o sentido pela pureza inocente
do nu, mas sim o movimento de trans-ferir, investiga-se uma passagem que fere o sentir
carnal de sentido.
Proponho a prática a que chamo de Arte Sensorial, não meramente como uma prática
artística, mas como uma prática de natureza simultaneamente investigativa e criativa que
aprofunda este espaço de trans-ferir sentido. Diria então que, a noção de Arte Sensorial
que aqui desenvolvo é um exercício de relação de forças percetivas, um exercício que
pratica a resistência da relação para investigar os seus limites na queda e na necessidade
de agarrar. Ou seja, trabalha sobre os limites da forma ou do signo, mas não meramente
com o intento de os abrir a uma relação dialética de sentidos que continuam agarrados à
forma ou ao signo, mas sim investigando o movimento de perfurar estes limites abrindo
uma zona transversal para o sentido em queda.

Expandindo: a dança como tecnologia de transferência de
sentidos interdisciplinares
Como parte deste remate gostaria ainda de anotar aqui o potencial da relação entre este
trabalho e outros campos de estudo. Sendo um trabalho de investigação pela arte, não
deseja fechar-se sobre uma redoma de ideias que apenas servem o campo artístico, mas
sim abrir a sua voz a um envolvimento interdisciplinar e social.
Como vimos, a prática artística da dança expande a capacidade de conhecer gerada a
um nível inconsciente e produz uma tecnologia de acesso à base do conhecimento
primordial; assim sendo, considero que esta voz artística não é uma voz que se deva limitar
ao campo artístico, pois ela é fundamentalmente uma voz que atravessa todos os campos
de conhecimento. Ao lidar com um aprofundamento percetivo e sensório-motor do corpo,
a dança em particular e as práticas artísticas em geral, aprofundam os fundamentos do
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conhecimento e do sentido inerente ao pensar, investigam o corpo vivo enquanto
manifestação física, biológica, afetiva, espiritual, ética e estética i.e., especialmente
enquanto manifestação integral do processo de vida.
Fischer (1963) defende a função social da arte, como modo de encontrar um estado
íntegro, de ajudar o homem a compreender a realidade e transforma-la e como modo de
encontrar equilíbrio entre o homem e o meio. Readaptando esta visão, este estudo vem
afirmar o valor experiencial da arte em si mesma, a arte é em si um exercício de valor,
contudo este não é um valor hermético. Pelo contrário, defendo aqui o exercício artístico
como um exercício de abrir e atravessar valores, propósitos ou sentidos; nele se redescobre a experiência de um conhecimento e sentido nu em confronto com diversas
camadas de sentido sociais, académicas, culturais, politicas, etc. Para mais, a voz artística
que aqui exponho não procura tão-somente um equilíbrio entre o homem e o meio, mas
procura mover-se com e aprofundar o movimento dessa relação corpo-mundo. O exercício
artístico re-descobre o pensamento e o conhecimento enquanto contacto corpo-mundo. Ou
seja, exercita especialmente a capacidade de movimento de interação e inter-relação entre
a emergência da capacidade de conhecer e o conhecimento já construído, logo, tem em si
uma voz interventiva única fundamental, capaz de atravessar e vincular os mais diversos
campos de conhecimento.
Também como temos visto, este estudo baseia-se e vai buscar referências a diversos
campos disciplinares, como as neurociências, as ciências cognitivas, a biologia, a física, a
fenomenologia, a psicologia, etc. O fenómeno experiencial da prática de dança apresentase assim consubstanciado nas suas relações com outros âmbitos de conhecimento. Penso
que, neste exercício de relação, a intensificação sensoriomotora praticada na dança
deixará de estar fechada sobre um âmbito reduzido de especialistas, podendo tornar-se
articulável e aberta a uma compreensão mais comum. Portanto, não desejo que este
discurso e este exercício caiam mais uma vez num círculo fechado sobre si próprio; é
importante relaciona-lo com outros campos/ modos de pensamento e usar este exercício
como plataforma interdisciplinar. Assim sendo, gostaria de concluir esta investigação
propondo novas pontes de Trans-Meaning, com as quais penso que seria relevante dar
continuidade a este trabalho.
A primeira relaciona-se com a possibilidade de adaptar a prática de Trans-Meaning
conjuntamente com os métodos de Physical Mind-maps a profissionais de outras áreas de
estudo. Penso que, aplicar e adaptar esta metodologia a processos de estudo e
investigação de variadas áreas de estudo, (como a psicologia, física, antropologia, ciências
cognitivas, as diversas disciplinas artísticas, etc.) será um trabalho particularmente
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interessante e marcante para o desenvolvimento de um pensar transversal, no qual se
trabalha a capacidade de atravessar e interrelacionar a especificidade de cada área de
estudo. Por exemplo: investigar a prática de Trans-Meaning de peso ou sobre espaço
interno externo ao corpo com profissionais da física, ou de contacto com profissionais da
psicologia, ou de contração-release com neurocientistas. Embora tal aplicação fuja ao
âmbito desta investigação, fica aqui, desde já, uma projeção de propósito futuro para uma
possível continuidade deste trabalho.
Um outro modo de dar continuidade à passagem de sentido proposta com este estudo
consiste na ideia geral de investigar como o logos de sentidos e valores que aqui
desenvolvo - derivados do Pensar Incorporado em Movimento e da Arte de Experienciar o
Mundo como o Paradoxo de Movimento - se relacionam com diversas questões de debate
e âmbitos de estudo. Assim por exemplo:
Ao desenvolver um modo de atenção focado no fluir das sensações sensoriomotoras, e
num modo de atenção sem movimentos intencionais predefinidos, esvaziado de prétensão, este trabalho vem apontar uma capacidade de observar sem juízos de valor, a qual
o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti (1987) argumenta ser uma prática fundamental da
inteligência. Advinha-se aqui um outro modo de desenvolver e conceber inteligência que
vai para além dos parâmetros da cognição focada de uma identidade limitada por uma
noção de corpo definido e estático.
A liberdade descoberta do movimento interior ao corpo implica uma maior
responsabilidade no movimento exterior. Tal como O`Donnell (2006) reflete através do seu
conceito de Responsible Anarchy e Ethical Reformation, a prática de Open-Form
Composition é uma prática de atitude ética que não se limita à criação artística e
performativa, mas que reflete um modo de praticar liberdade e responsabilidade. “The
responsibility of her ‘OFC’ lays on the dancer acknowledges that freedom is always
precarious” (da Silva, 2010: 61).
O organismo vivo, na sua inteligência milenar, consegue lutar pela vida e, ao fazer tal,
manifesta um sentido nu enquanto sentido animado. Este sentido animado inerente ao
corpo vivo revela-se no simples ato de sentir o corpo no mundo: respirar, tocar, equilibrar,
ver, cheirar, alimentar-se, etc. Porém, como aludi antes: o perigo de esquecer o sentido
que se apresenta como algo inerente, básico ou adquirido, é que esse essencial se torna
parte da nossa inconsciência; então tornamo-nos inconscientes sobre o essencial;
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esquecemo-nos de sentir o basilar e perdemos o sentido. O sentido simples do ânimo de
estar vivo torna-se um dado adquirido, esquecido, torna-se enterrado por outras camadas
de sentido; gera-se um vazio de sentido animado; o sentido torna-se algo abstrato,
distanciado.
Também sob por exemplo partindo desta abordagem, tal como da noção de afeto aqui
explorada, será muito estimulante estabelecer um diálogo com áreas de psicologia,
sociologia e até da economia, pois como escreve o coletivo Théâtre du Balèti:
“Já não se come apenas para viver, come-se avidamente destruindo e digerindo muito
para além daquilo que nos seria necessário. Devoração fala de um impulso
consumista, que muitas vezes não é mais do que uma forma de preenchimento do vazio
existencial” 78. O impulso consumista vem preencher um vazio de sentido? Pode o exercício
de uma prática sensoriomotora e a contemplação da perceção nua ajudar a desenterrar a
apreciação, a vivência desse sentido animado?
Projeto ainda este trabalho através de um confronto a que daria o título: “entre a física
e a fisicalidade” onde penso que seria muito interessante partilhar o estudo da fisicalidade
do bailarino aqui aprofundada (em que o corpo joga com espaço, tempo, forças, tensões,
matéria, intensidades, etc.) com o âmbito da física, e onde se faria um estudo sobre estes
mesmos conceitos concebidos sob perspetivas diferentes.
Finalmente, gostaria de terminar esta projeção futura citando Carl Sagan, no seu
admirável discurso, pronunciado na famosa serie COSMOS, no qual, através da perspetiva
da física ele evidencia o homem enquanto uma incorporação do universo. Em tom de
contemplação e arrebatamento, ele incorpora a física do cosmos com o corpo, com os
sentidos, e os sentimentos; integra o sentido estético com a necessidade de conhecimento,
e evidencia a lealdade ecológica inerente à vida no cosmos.
Our lives, our past and our future are tied to the sun, the moon and the stars… We
humans have seen the atoms which constitute all of nature and the forces that sculpted
this work… and we, who embodied the local eyes and ears and thoughts and feelings

78

Texto do programa da performance Dévoration, do coletivo Théâtre du Balèti encenada por Maxime Franzetti,

apresentada em Portugal em Julho de 2015 pelo Festival de Almada 2015
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of the cosmos, have begun to wonder about our origins… star stuff contemplating the
stars, organized collections of ten billion billion billion atoms, contemplating the
evolution of nature, tracing that long path by which it arrived at consciousness here on
the planet earth… Our loyalties are to the species and to the planet. Our obligation to
survive and flourish is owed not just to ourselves but also to that cosmos ancient and
vast from which we spring (Carl Sagan 1934-1996).79

Para finalizar quero ainda expressar que sinto que a dissertação que aqui apresento
sob formato escrito, não é meramente um trabalho marcado do papel, mas tem sido
sobretudo um exercício de trespassar o conhecimento experiencial da dança para o
conhecimento experiencial das palavras. Foi, pois, na prática deste exercício de

que se foi gerando novo conhecimento.
Acabo por hoje este ensaio com o projeto de o ir performando, adaptando, recriando,
perfurando. Acabo por hoje esta peça com novas questões, novas necessidades, novos
interesses. Acabo por hoje este exercício de investigação, que como qualquer exercício e
qualquer investigação, produz um novo conhecimento que pergunta ainda mais sobre o
mundo.

79

Transcrição do programa final da serie televisiva Cosmos difundida originalmente na televisão pública dos Estados

Unidos durante o ano de 1980.
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ANEXOS

Atividades relevantes desenvolvidas no âmbito da pesquisa de
Doutoramento
Laboratórios e Projetos desenvolvidos
2017 – Integra a comissão organizadora das Jornadas “o mestre nú”, desenvolvidas pelo CEAP- Instituto
de Etnomusicologia- Música e Dança (INET-MD), com o apoio da Faculdade de Motricidade Humana
2014-2015 –Integra a equipa do Projeto de Intercambio com a Universidade de Lille 3 – Curso de Dança:
Etate de corps – Corpo Arquivo: Recherche avec la pratique. INET-MD – CEAP, com o apoio do Programme
Hubert Currien| Pessoa.
2013, Junho a Setembro - Coordena o laboratório de pesquisa pela dança: “Trans-meaning” - FMH-UL,
com o apoio da Vo´Art.
2012, Outubro – Coordena um laboratório de ‘Physical Mind-maps’ para os alunos do 2º e 3º ano do curso
de teatro; (2 dias) - Universidade de Évora - Escola de Artes (PT):
2012, Setembro - Orienta “Oficina de Movimento e Escrita Criativa para adultos” - Teatro de Aveiro:
Estágio de Dança de Aveiro.
2011, Setembro a Dezembro - Coordena o laboratório de pesquisa ‘Physical Mind-maps´’- Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa – em colaboração com os alunos de Mestrado em Dança.

Comunicações orais em Conferências e Seminários
2017 Jan.: Conferência-Performance “Praticar o Peso: o corpo de sentidos sofridos pela gravidade” in
Simpósio “O corpo que fala e pensa”, Lisboa: ESTAL - Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa.
2013, Dez.: Conferência-Performance “Trans-meaning – praticar sentido pelo sentir” in Festival
InShadow, Lisboa: Teatro S. Luís.
2013, Dez.: Conferência-Performance “Trans-meaning – praticar sentido pelo sentir” in “Perspectivas
da Investigação em Artes”, Évora (PT): Universidade de Évora - Escola de Artes.
2013, Maio: ‘Capturing the dancer’s embodied knowledge – why to overcome an ephemeral nature? ’,
in International Conference Multimodal Communication: Language, Performance and Digital Media,
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Lisboa: F.C.S.H./ F.C.T. 2013, Março: ‘Incorporando Movimento - intensidades de um paradoxo
recursivo’, in Colóquio Movimento e Mobilização Técnica, Lisboa: CECL/ Universidade Nova de Lisboa.
2012, Nov.: ‘Trans-meaning, a choreographic based methodology for articulating embodied thinking’,
in ARTECH, 6th International Conference on Digital Art, Faro: Universidade de Faro.
2012, Set.: ‘‘Trans-meaning - a choreographic practice-base methodology for a bi-directional
transference between the sensory-motor domain and the conceptual domain’, in International
Conference (In)Perfect Bodies In Contemporary Performance – Lisboa: CEAP/ Universidade de Lisboa
–Faculdade de Motricidade Humana.
2012, Junho: ‘Trans-meaning’, in Somatics & Technology International Conference, Chichester (UK):
University of Chichester.
2011, Nov.: ‘Physical Mind-maps’, in SIDD – Seminário Internacional Descobrir a Dança, Lisboa:
CEAP/Universidade de Lisboa –Faculdade de Motricidade Humana.

Publicações
Artigos
De Lima, Cecília , (2013) ‘Trans-meaning – dance as an embodied technology of perception’, Journal of
Dance and Somatic Practices 5.1 - Special Edition 2013
De Lima, Cecília (2013) ‘Practicing thought as Trans-formation’, Danswetenschap in Nederland vol. 7.
Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek editions
De Lima, Cecília (2010) ’Sensorial Art- Perceiving the world as e-motion’, Danswetenschap in
Nederland, vol. 6. Autumn 2010. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek editions
Capítulos de livros
De Lima, Cecília (2013) ‘Penetrating Movement – Intensities of a paradoxical movement’. In: João da
Silva ed., Inventing Futures, Arnhem: ArtEZ Press
Em atas de encontros científicos:
De Lima, Cecília (2013) ‘Incorporando Movimento - intensidades de um paradoxo recursivo’, in
Colóquio Movimento e Mobilização Técnica, Lisboa: CECL- Universidade Nova de Lisboa
De Lima, Cecília (2012) ‘Trans-meaning, a choreographic based methodology for articulating embodied
thinking’, in ARTECH, 6th International Conference on Digital Art, Faro: Universidade do Algarve.De
Lima, Cecília (2012) ‘Physical Mind-maps’, in SIDD – Seminário Internacional Descobrir a Dança,
Lisboa, Universidade de Lisboa –Faculdade de Motricidade Humana e CEAP/INET-MD
420

Pensamento Transversal:
A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo do Movimento

Cursos e workshops frequentados; destaco:
Junho 2016: Participa nas jornadas “Práticas Performativas em torno do corpo arquivo” Universidade
de Lisboa –FMH.
Junho 2016: Curso “Explicitation Interview” de Anne Cazemajou, Universidade de Lisboa –FMH.
Setembro 2013: Workshop de Dança Inclusiva - CIM. Vo´Arte, Lisboa.
Junho 2013: Workshop de Nancy Stack Smith. Forum Dança, Lisboa.
Julho 2012: Workshop “Material for the Spine” de Steve Paxton, Forum Dança, Lisboa.
Julho 2012: Workshop “Mãos”, de Sofia Neuphart, CEM, Lisboa.
Fevereiro 2012: Workshop “Embriologia” com Sofia Neuphart, CEM, Lisboa.
Dezembro 2011: Workshop “Corpo e Escrita” com Margarida Agostinho, CEM, Lisboa.

Conferências e Seminários frequentados; destaco:
2017 Jan.: Seminário “Corpo e Imaginação na Cena Contemporânea”, com Ana Vitória Freire, Denise
Siqueira, Helia Borges, Sandra Meyer, Andrea Bergallo e Ana Macara – FMH e CEAP – INET-MD
2016, Nov.: Conferência/Demonstração TedDance,“A assinatura sonora de um corpo em movimento:
cruzamentos entre dança e tecnologia” - Institut Francais du Portugal, com Daniel Tércio, Jonas Runa e
Eva Baudry - FMH – CEAP- INET-MD
2015, Junho: Conferência “O Belo como Futuro”, com Daniel Tércio, Maria Manuel Batista e António José
Borges (coordenador) - Ciclo Novas Conferências do Casino: Manifesto Contra a Crise.
2012 Dez: Conferência “Corpo e Pensamento” de Gonçalo M. Tavares - Festival Inshadow.
2012 Dez: Conferência com Ivani Santana – FMH.
2012 Nov.: Palestra “História e teoria da Critica”, com Augusto M. Seabra – Culturgest.
2012, Junho: Master Class “By the way what did Marx really say?”, com Ludo Abicht - Alkantara Festival.
2012, Jan.: Palestra “Criativity: the playground of the brain”, com Vik Muniz e Rui Costa - Fundação
Champalimoud.
2012, Jan.: Palestra “A minha história da dança”, com Lisa Nelson - Fórum Dança.
2011, Nov.: Seminário “Nos confins da Razão” pelo Instituto de Ciências Sociais, com Alexandre Castro
Caldas, Michael C. Corballis, Mark Turin, Scott deLahunta e David Kirsh.
2011, Nov.: Seminários “Encontros de Estética – Que arte contemporânea? “, Instituto de Filosofia da
Linguagem da FSCH em colaboração com o Institut Français du Portugal, com Erin Manning, Brian
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Massumi, André Lepecki, Eleonora Fabião, Ana Godinho, Maria Filomena Molder, José Gil, Vera Mantero,
Francisco Tropa, entre outros.
2011, Out.: Seminário “O que faz a Arte pertinente?” com: António Guerreiro, José Gil, Silvina Rodrigues.
2011, Set.: Conferência/ Workshop “ANDLab -Artistic Research and Scientific Creativity”, de João
Fiadeiro e Fernanda Eugénio.
2011, Julho: Palestra “Material for the Spine” com Steve Paxton, - Culturgest.
2011, Março: Conferências “Arte do Século XX- grandes rupturas” com Raquel Henriques da Silva –
Culturgest.
2011. Fev.: Palestra: Raimund Hoghe – Culturgest.
Seminários e conferências no âmbito do Curso de Doutoramento da FMH:
2017 Fev.: Conferência “Educação Artística: Desafios para o sec. XXI’, com Prof. Sampaio da Nóvoa,
Prof. Gonçalo M. Tavares e com o artista Paulo Ribeiro (regência da Prof. Elisabete Monteiro e Prof.
Daniel Tércio).
2015, Julho: Conferência “Gesto e Memória”, com Luca Aprea e Duarte Araújo (regência de Prof Daniel
Tércio).
2013, Fev.: Seminário “Metodologia Practice Base Research”, com Prof. Daniel Tércio, Claire Buisson,
Fernando Matos Oliveira, João Mendes Ribeiro.
2013, Jan.: Conferência “Corpo e imaginação – processo do pensamento criativo”, com Professor Gonçalo
Tavares.
2013, Jan.: Seminário “Análise Contextual de obras coreográficas”, com Prof. Daniel Tércio.
2012, Janeiro: Conferência “Património Imaterial”, com Prof. Daniel Tércio, Paulo Ferreira da Costa,
Sérgio Lira, Pedro Fénix.
2012, Julho: Seminário “Intersecções entre artes performativas e novas tecnologias”, com Prof. Daniel
Tércio e Prof. Stephan Jurgens.
2012, Julho: Seminário “Sistemas interativos em/para palco”, com Prof. Daniel Tércio, e Prof. Stephan
Jurgens.
2011, Julho: Conferência “Arte, Cultura e Sociedade”, organizada por Prof. Ana Macara e Prof. Elisabete
Monteiro.
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CURRICULUM VITAE (Julho 2017)

NOME: CECÍLIA DE LIMA
CONTACTO PROFISSIONAL
Rua de Inglaterra, 155 r/c Esq. 2775-395 Carcavelos, Portugal;
Telefone: 96 1112547; Email:ceciliadelima@gmail.com
WebSite: www.ceciliadelima.com

FILIAÇÃO INSTITUCIONAL
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa
Instituto de Etnomusicologia –Música e Dança (INET-MD)

ATIVIDADE ATUAL
Coreógrafa (freelancer)
Professora assistente da Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana – Curso de Dança, nas
disciplinas de Técnica de Dança Contemporânea, Composição Coreográfica, Técnicas de Cena, e Produção de
Eventos Culturais.
Integra o Editorial Advisory Board do Journal of Dance & Somatic Practices.

FORMAÇÃO ACADÉMICA
Julho 2017 - Doutorada pela Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana, na especialidade de Dança
2008 - Mestrado em Coreografia da Faculdade de Artes -ArtEZ Dance Unlimited Arnhem. Tese de Mestrado e
Pesquisa Coreográfica intitulada: “Sensorial Art- moving through the vertigo of affection”. - Bolseira da Fundação
Calouste Gulbenkian.
2006 - Gyrokinesis Training System – teacher final certification
2000: Pós-graduação do EDDC (European Dance Development Center) da Faculdade de Artes de Arnhem
(Nederlands) focado em Novas Tendências da Dança Contemporânea e Produção de Espectáculos. Destaca o
trabalho com: Steve Paxton, Ric Allsopp, Angus Balbernie, Eva Karczag, Charlotte Zerbey, Martha Moore, Lisa Kraus,
Gill Clarke, Tony Thatcher, João da Silva, Peter Hulton, Olga Pona, Katie Duck and Mary Fulkerson.
1996 - Bacharelato da Escola Superior de Dança da Faculdade de Lisboa.
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De 1986 a 1991 - Frequenta o Centro de Formação da Companhia Nacional de Bailado (Portugal) onde participa em
alguns dos espetáculos da companhia.

ACTIVIDADES PROFISSIONAL
CRIAÇÃO ARTÍSTICA
2000-2008: Cofundadora da companhia Canvas Performing Art, juntamente com Attila Gonczi e Lorenzo Borella.
Como membro desta companhia desenvolve vários trabalhos coreográfico em colaboração com artistas de diversas
disciplinas, apresentados na Holanda, Itália, Hungria e Portugal.
2000-2008: Dança para diversas companhias e coreógrafos independentes, como: Muziektheater de Plaats,
Theaterwerkplaats GO, Monteure-Dance Theatre, YJK Dance, Stichting Eye-Land, Zoltan Nagy, Attila Gonczi, Lorenzo
Borella, Companhia Teatro de Gomma, Angus Balbernie.
DIFUSÃO CULTURAL e PRODUÇÃO CULTURAL
2000-2008 - Colabora na angariação de fundos e produção e de diversas performances multidisciplinares em palco
e em site-specific.
2003-2006 - Participa periodicamente como artista convidada no programa “Arte nas escolas" organizado por
Eduart Gelderland e Het Domein Arnhem.
ACTIVIDADE DOCENTE ACADÉMICA
2012, Outubro – Universidade de Évora - Escola de Artes (PT): leciona workshops de ‘Physical Mind-maps’ para os
alunos do 2º e 3º ano do curso de teatro
2011- Faculdade de Motricidade Humana- Curso de Dança, Mestrado (PT): leciona ‘Physical Mind-maps’ .
2009 - Faculdade de Artes de Amesterdão (NL) - Dep. de Dança Moderna: leciona ‘Physical Mind-maps’ .
2006 - Faculdades de Artes de Arnhem (NL) - Curso de Dança: leciona Técnica Contemporânea/Gyrokinesis.
2005 - Academia de Dança de Nyiregyhaza (Hungria): leciona workshops de dança contemporânea.
2004 - Universidade de Wageningen (NL): leciona workshops de Composição Coreográfica e Dança Contemporânea
no âmbito do programa cultural ‘Gelderland Dans’.

INVESTIGAÇÃO
Áreas de interesse: Fenomenologia da dança; Estética e linguagens artística; Metodologias coreográficas; Ciências
Cognitivas, Embodied Thinking;, A perceção somática e sensoriomotora; Técnicas de consciencialização corporal.
PUBLICAÇÕES/ DISSERTAÇÕES
Teses
De Lima, Cecília (2017) “Pensamento Transversal: A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo de
Movimento” - tese de Doutoramento, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, com bolsa
da Fundação para as Ciência e a Tecnologia (FCT).

De Lima, Cecília (2008) “Sensorial Art- moving through the vertigo of affection”, dissertação de Mestrado,
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten - Dance Unlimited Master Course, Arnhem
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Capítulos de livros
De Lima, Cecília (2013) ‘Penetrating Movement – Intensities of a paradoxical movement’. In: João da Silva
ed., Inventing Futures, Arnhem: ArtEZ Press

Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica
De Lima, Cecília , (2013) ‘Trans-meaning – dance as an embodied technology of perception’, Journal of
Dance and Somatic Practices 5.1 - Special Edition 2013
De Lima, Cecília (2013) ‘Practicing Thought as Trans-formation’, Danswetenschap in Nederland vol. 7.
Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek editions.
De Lima, Cecília (2010) ’Sensorial Art- Perceiving the world as e-motion’, Danswetenschap in Nederland,
vol. 6. Autumn 2010. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek editions.

Publicações em atas de encontros científicos
De Lima, Cecília (2017) “Praticar o Peso: o corpo de sentidos sofridos pela gravidade” in Simpósio “O corpo
que fala e pensa”, Lisboa: ESTAL - Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa (disponível em formato
digital)

De Lima, Cecília (2013) “Incorporando Movimento - intensidades de um paradoxo recursivo”, in Colóquio
Movimento e Mobilização Técnica, Lisboa: CECL- Universidade Nova de Lisboa

De Lima, Cecília (2012) ‘Trans-meaning, a choreographic based methodology for articulating embodied
thinking’, in ARTECH, 6th International Conference on Digital Art, Faro: Universidade do Algarve.
De Lima, Cecília (2012) ‘Physical Mind-maps’, in SIDD – Seminário Internacional Descobrir a Dança, Lisboa,
Universidade de Lisboa –Faculdade de Motricidade Humana e CEAP/INET-MD.(disponível em formato
digital)

Comunicações orais por convite
2017 Jan.: Conferência-Performance “Praticar o Peso: o corpo de sentidos sofridos pela gravidade” in
Simpósio “O corpo que fala e pensa”, Lisboa: ESTAL - Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa.

2013, Dez.: Conferência-Performance “Trans-meaning – praticar sentido pelo sentir” in Festival InShadow,
Lisboa: Teatro S. Luís,.
2013, Dez.: Conferência-Performance “Trans-meaning – praticar sentido pelo sentir” in “Perspectivas da
Investigação em Artes”, Évora (PT): Universidade de Évora - Escola de Artes.
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Outras comunicações orais
2013, Maio: ‘Capturing the dancer’s embodied knowledge – why to overcome an ephemeral nature? ’, in
International Conference Multimodal Communication: Language, Performance and Digital Media, Lisboa:
F.C.S.H./ F.C.T.
2013, Março: ‘Incorporando Movimento - intensidades de um paradoxo recursivo’, in Colóquio Movimento e
Mobilização Técnica, Lisboa: CECL/ Universidade Nova de Lisboa.

2012, Nov.: ‘Trans-meaning, a choreographic based methodology for articulating embodied thinking’, in
ARTECH, 6th International Conference on Digital Art, Faro: Universidade de Faro.
2012, Set.: ‘‘Trans-meaning - a choreographic practice-base methodology for a bi-directional transference
between the sensory-motor domain and the conceptual domain’, in International Conference (In)Perfect
Bodies In Contemporary Performance – Lisboa: CEAP/ Universidade de Lisboa –Faculdade de Motricidade
Humana.
2012, Junho: ‘Trans-meaning’, in Somatics & Technology International Conference, Chichester (UK):
University of Chichester.

2011, Nov.: ‘Physical Mind-maps’, in SIDD – Seminário Internacional Descobrir a Dança, Lisboa:
CEAP/Universidade de Lisboa –Faculdade de Motricidade Humana.
PROJECTOS QUE COORDENOU OU PARTICIPOU
2017- Integra o projeto `Tele-Média-Art –a Telepresença Multimodal no Suporte do Ensino e Treino Artístico a
Distância Online Inclusivo´, desenvolvido pela Universidade Aberta, com o apoio da Fundação Calouste Gulbekian
2017 – Integra a comissão organizadora das Jornadas “o mestre nú”, desenvolvidas pelo CEAP- Instituto de
Etnomusicologia- Música e Dança (INET-MD), com o apoio da Faculdade de Motricidade Humana
2014-2015 –Membro da equipa do Projeto de Intercambio com a Universidade de Lille 3 – Curso de Dança: Etate de
corps – Corpo Arquivo: Recherche avec la pratique. INET-MD – CEAP, com o apoio do Programme Hubert Currien|
Pessoa
2013, Junho a Setembro - Coordenadora do laboratório de pesquisa pela dança: “Trans-meaning” (projeto
desenvolvido no âmbito do Doutoramento). FMH-UL, com o apoio da Vo´Art
2009 – Coordenadora do Projeto de pesquisa artística, intitulada ‘Physical Mind-maps’, na Faculdade de Dança
Moderna de Amesterdão, com o apoio da DgArtes.
2008 – Coordenadora do Projeto de pesquisa e criação coreográfica intitulada ‘Zero Distance- the vertigo of
affection’, no âmbito do curso de Mestrado, DU- ArtEZ
2007 – Coordenadora do Projeto de pesquisa e criação coreográfica intitulada ‘No Strings Attached!’, no âmbito do
curso de Mestrado, DU- ArtEZ
OBRA COREOGRÁFICA DE DESTAQUE
2008- ‘Zero Distance’ - Produção: ArtEZ e Canvas Performing Art
2007- ‘No strings attached’ – Produção: ArtEZ e Canvas Performing Art
2005 - ‘Skinless’ - Produção: Canvas Performing Art
2004 - ‘Home Sweet Home’ – Produção: Edu-Art
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2004 - ‘MidZOMERnachtDROOM’ – Produção: Bureau theaterprojecten
2003 - ‘Heilige Huisjes’ – Produção: Canvas Performing Art
2003 - ‘Hellebal’ – Produção: Generale Oost
2002 - ‘Can you fix me?’ – Produção: Canvas Performing Art e GANG
2002 - Unknown Body- Island – Produção: Stichting Eye-Land
2001 - ‘F-action’ – Produção: Festival ‘Con- funsion’
2000 - Desert Dessert’– Produção Canvas Performing Art
BOLSAS E SUSBSIDIOS DE INVESTIGAÇÃO/ ARTÍSTICOS
FCT- Fundação de Ciências e Tecnologias (PT), DgArtes (PT), Fundação Calouste Gulbenkian (PT), Gemmeente
Arnhem - Mijn Cultuur Jouw Cultuur (NL), Fonds Cultuur Gemmeente Arnhem (NL), Provinvie Gelderland (NL),
Prins Bernhard Cultuurfonds (NL), Mama Cash Cultuurfonds (NL), VSB fonds (NL), Eduart Gelderland (NL), SKCG
(NL), Atelierbeheer SLAK(NL), Stichting GANG (NL), Theaterwerkplaats Generale Oost (NL), Fonds voor
Programmering Marketing, Sonsbeek Festival (NL).

NOTA:
O dispositivo de armazenamento digital que acompanha a tese contém:
-

Cópia da tese em formato digital

-

Artigos publicados

-

Curriculum até à data de defesa da tese

-

Resumo da tese em Portiguês e Inglês com 10 palavras-chave
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