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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo trazer a discussão acerca do discurso do corpo através 
da composição coreográfica, sob a perspectiva fenomenológica do corpo próprio, traçando 
um paralelo com a experiência do corpo-texto, que discute o exercício da intencionalidade 
de um sujeito de expressão transferida à esfera da linguagem, constituindo-se em um 
discurso propriamente dito. A dança, em seu aspecto autoral, e seus elementos 
constitutivos, os movimentos, configura-se como, para além de prática social, ferramenta 
reflexiva. O uso do corpo enquanto veículo de si próprio em seus questionamentos e lugares 
de discurso através do movimento estetizado, e da dança, faz emergir sujeitos mais aptos a 
posicionarem-se enquanto autores no universo da linguagem assumida performance. A 
partir da discussão acerca da elaboração discursiva do corpo próprio, busca-se atentar à 
necessidade de maiores e mais qualificados espaços de reflexão para metodologias e 
processos criativos que abarquem o corpo como sujeito expressivo autoral. 
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Abstract 

The present article aims to bring the discussion about body discourse through choreographic 
composition, under the phenomenological perspective of the body itself, drawing a parallel 
with the experience of the Body-text, which discusses the exercise of intentionality from a 
subject of transferred expression to the sphere of language, constituting itself in a discourse. 
The dance, in its authorial aspect, and its elements, the movements, configures itself as, 
besides social practice, a reflexive tool. The use of the body as a vehicle of its own in its 
questions and places of discourse through the aesthetic movement, and dance, brings 
subjects more able to deal with authorship in the universe of performance language. With 
this discussion about the body discursive elaboration, the intent is to attempt to the need of 
greater and more qualified spaces of discussion for creative methodologies and processes 
that embrace the body as expressive authorial subject. 
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Introdução 

O corpo discursa o sujeito, em sua sintaxe própria, que abrange esferas fisiológicas, 
culturais, sociais, históricas, via processamento incessante de dados e informações 
continuamente atualizados. O corpo enquanto algoritmo, conduz o sujeito e dele se constitui.  

                                                 […] Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cumpre 
    que sua visão se produza de alguma maneira nelas, ou ainda que a  
    visibilidade manifesta delas se acompanhe nele de uma visibilidade  
    secreta [...] (Merleau-Ponty, 2004, pg 18) 

O corpo deve ser sujeito: próprio, autoral, ancorado em experiência, individualidade e no 
direito de existir. E nesse direito de exercer-se talvez se configure o reconhecimento da 
alteridade. É a partir da assunção do discurso do meu corpo enquanto direito irrefutável, que 
sou capaz de reconhecer a autenticidade do corpo outro e, apenas dessa forma,  
legitimamente respeitá-lo.  

A cultura corporal do movimento, para muito além da prática de atividades físicas (embora 
também a abarcando), traz a perspectiva de completude do sujeito, que não mais cindido 
intelecto e fisicalidade, mas uno em seu latente potencial como projeto existencial 
concretizado. É só a partir da existência viva e encarnada e, nesse sentido, encarnada 
através da expressão corpórea e inevitavelmente, do movimento, que se pode falar em 
constituição da cultura. A cultura tem corpo constituído por corpos que, em seu exercício de 
reconhecimento da alteridade, capazes de assumir a existência e coexistência entre 
diferenças, em esfera, não de contraste, mas integradora.  

A cultura corporal se manifesta e recria através desses diversos "corpos pertencentes", a si 
mesmo e aos diferentes contextos que constroem e pelos quais são constituídos. Cultura e 
corpo são um único discurso 

E é nesse desenho de contrastes aptos à convivência, encarnados, constituindo-se 
procedimentalmente através dessa espécie de jogo da existência mediada corporalmente, 
que se pode afirmar a necessidade de leituras do mundo e produções de conhecimento que 
versem sobre a cultura corporal em sua complexidade, no sentido de orientar à reflexão 
sobre o corpo a partir do exercício do corpo, sempre aprendiz, porque constituído a partir de 
seus discursos existenciais. Necessita-se de produção de conhecimento acerca do corpo 
que parta da leitura do mundo através deste corpo que, inserido no mundo, deve aprender a 
se constituir de modo reflexivo, exercendo-se em seu direito de ocupação tempo-espaço 
enquanto um sujeito de si e de um corpo cultural que é vivo, em sua característica 
permanente de constante atualização. Devemos instruir corpos a que sejam e experimentem 
exercer-se no campo da existência via corpo e que, através dele, manifestem sua cultura 
enquanto indivíduos que percebem autoralmente a coletividade e a necessidade de 
integração.  



Tal concepção de uma cultura, corpo e corpos, necessita-se abrangente e de caráter 
experimental, não em um sentido "amadoresco" (um mau sentido), mas amador, 
inspiracional. Esse discurso corpo-cultural deve, sim, dar-se à experimentação de conteúdos 
capazes de atender a todos os corpos, em suas capacidades e ingerências, em suas 
prematuridades e urgências.  

Essa cultura corporal, amparada grámatica, sintática e semanticamente no discurso do 
corpo, necessita-se diversa e integrada às diferentes linguagens para que se faça veículo ao 
discurso de um corpo íntegro e integral, eficaz em seus processos comunicacionais e 
configurando-se plataforma, de si, reflexiva, mas reflexo de um si coletivo, a ele circunscrito 
e nele inscrito. 

O corpo é feito de corpos e sua voz é, paradoxalmente, polifônica e representativa de um 
discurso autoral. Educar o corpo para o exercício da linguagem e reflexão ativa sobre a 
percepção de sua complexidade, é apoiar o discurso em seu elemento mais caro: a 
atualização. E é na atualização do discurso, sua contextualização a partir do sujeito 
corporalmente “falante”, sob a perspectiva de uma coletividade compassiva, que podemos 
vislumbrar uma possibilidade de integração e, ao mesmo tempo, auto-afirmação (no caso da 
esfera expressiva, uma auto-suficiência criativa). 

Nesse contexto, de corpo-discurso em sua potencialidade expressiva e identitária e da 
necessidade de espaços de fala que auxiliem gramatical, sintática e semanticamente a 
reflexão sobre esse discurso autoral assumindo-o enquanto parte integrante de uma 
coletividade sob a qual está constituída a cultura corporal, o presente texto busca trazer 
como pauta a revisão de um processo coreográfico autoral (um discurso), incitando à 
necessidade de assunção dos estudos da cultura corporal como campo em que estas 
questões estejam colocadas não apenas em seu viés técnico, ou teórico, mas polifônico e 
existencial, prático, tanto quanto se faz a existência humana através do corpo.  

O discurso dançante 

A dança, inserida na perspectiva da cultura corporal, tem sido, ao longo das diferentes 
épocas, veiculo de expressão individual e coletiva nos mais diversos contextos. Não se 
pode, porém, aliar intento expressivo a sua componente exclusivamente estética ou  a uma 
intencionalidade estritamente comunicacional. A intencionalidade do sujeito de expressão 
dançante pode abarcar também, e isso, claro, dependendo do que se dança, e como se 
dança, aspectos íntimos de lida com sua própria individualidade contextual. 

Desta forma, o homem pré-histórico, em um contexto de busca por elementos que lhe 
garantissem a sobrevivência e estabelecimento no mundo, dançava para estabelecer 
contato com a natureza, ou mesmo para representar ciclos e diferentes estágios da vida. A 
dança estabelecia-se enquanto rito. Já na Grécia Antiga, o sentido da dança estava atrelado 
à perspectiva religiosa, à adoração e tentativa de comunicar-se com os deuses, ou ainda, 



com o forma de agrada-los. Estamos aqui na esfera do movimento-linguagem em um 
discurso primal, menos estético do que existencial. Já na Idade Média, uma vez sob o 
paradigma da intencionalidade pecadora e cisão entre corpo e alma, a dança de 
característica primal, espontânea, passa a ser condenada e sobrevive um outro tipo de 
dança, de caráter mais social, sobretudo direcionada à nobreza. Sinaliza-se o início 
processo de estetização e normatização da dança que adentrará à história em sucessões  
de aprimoramentos e elaboração de novas teorias, destacando-se, dentre estas, sob o 
ponto de vista assumido nesse texto, duas vertentes principais: a dança enquanto discurso 
estetizado e a dança enquanto discurso identitario. Obviamente que existem, entre tais 
polos de simplificação, inúmeras nuances e entrelaçamentos. Talvez nunca uma dança seja 
exclusivamente estetizada, ou exclusivamente identitaria, e sim, um misto de ambas.  

No entanto, serve aos propósitos do discurso aqui delineado assim discernir os campos de 
assunção da dança, uma vez que é na dança-discurso que tenho buscado, 
experimentalmente, enquanto ser humano e pesquisadora, o caminho em direção ao 
encontro desse corpo, que meu, mas mundo.  

Um corpo que nato de elementos da cultura, da estética, do momento, todos, enquanto 
variáveis do algoritmo da ação física em cena, derivada da necessidade, inerente ao sujeito 
de expressão (evito o termo artista), de sentir-se autoral via corpo presente, vívido e vivaz, 
enunciando-se, nesse discurso comunicacional, a si mesmo e ao outro. Um si mesmo e um 
outro que só sou capaz de entender e legitimar quando os sinto carne própria, minha e, da 
minha, diversa. Um de meus modos mais autorais de entender o outro, percebendo-o como 
a mim mesmo é, através do movimento, dançando-o.  

Danço o outro para que sua existência seja legitimada em mim. Tal qual se comporia um 
personagem no teatro, a partir de num texto. Na composição coreografia, posso reescreve-
lo a punho próprio, de próprio corpo, em um mais que descreve-lo, se-lo. E de mesmo modo 
que o corpo é capaz de reescrever o outro, encarna-lo para compreende-lo, assim sinto que 
posso faze-lo com uma ideia, um sentimento, uma cor, uma visão: todos podem atravessar-
se de mim, sedimentar-se em mim, transforma-se em um salto, um choro que distende o 
peito, uma pirueta que grita uma memória, a cabeça inclinada que lembra um perdão...  

Esse léxico do corpo em movimento, exprime e experimenta um discurso que não respeita 
língua e não se parametriza essencialmente por aspectos materiais da cultura. O 
movimento-rito, e mesmo quando posteriormente estetizado como discurso estético (uma 
coreografia marcada, ensaiada) é, inevitavelmente, de uma potencia inegável e 
transformadora. Aos corpos que dançam que se deixam dançar, ou que simplesmente 
assistem a corpos que dançam e os sentem como seus, em algum lugar bem ali, do próprio 
corpo próprio. 



O corpo-texto e o texto-corpo 

A fim de justificar o modo como se estabelece o discurso coreográfico no presente texto, 
cabe um breve recorte introdutório para contextualizar como em mim, performer-
pesquisadora, essas intertextualidades discursivas que vão, do movimento primal ao corpo 
estetizado, coexistem e se configuram.  

Minha tese "A experiência do corpo-texto: um aceno à construção da cena no corpo e à 
reinvenção do corpo em cena”, opera a validação teórica de um percurso que reconhece na 
palavra, a intencionalidade primeira da esfera artístico-expressiva. Sempre lidei de maneira 
especial com o gesto verbal, que a formação como atriz acabou direcionando à cena, 
através da experiência da transposição do texto autoral (caracterizado como emético, 
fisiológico) para o teatro e outros produtos ou suportes artistico-expressivos. Essas 
transposições de suporte ou estetização dos corpos-textos (palavra escrita de modo 
visceral, quase ritualístico) sempre apontaram a uma relação intrínseca entre o instinto e a 
percepção, capaz de capturar instantâneos via um código especifico e elege-los aptos a se 
transformar em outro.  

A tese parte do pressuposto que a estetização cênica do corpo-texto, ou sua transição a  
texto-corpo (caracterizado enquanto cena estetizada), pelo autor-ator, considerando-se 
diferentes variáveis tecnológica incidentes que influenciem tal estetização, insere-se na 
esfera da palavra revisitada, re-experimentada em sua intencionalidade primeira. E é essa 
potencia do re-experimentar que transforma o sujeito de ação ou expressão, pois 
transcende a realidade uma vez visitada e a reconfigura e atualiza, em um processo 
praticamente algorítmico ao autor-ator, em um continuo reinventar-se. Uma re-autoria.  

A partir da escrita da tese e reflexão acerca da lida com o corpo, o texto e o uso de outros 
códigos de acesso à intencionalidade autoral, e sob influência da prática esportiva da 
ginástica em aparelho vertical que, para além do gesto técnico, utiliza enquanto veiculo de 
exibição em esfera competitiva, a dança, passei a perceber o corpo enquanto algoritmo, 
extremamente complexo e transdisciplinar nas configurações que condicionam sua 
existência, sejam estéticas ou fisiológicas.  

Assim, o ato de dançar, passa a ser, sob a perspectiva autoral do corpo-texto, um interpretar 
mais pungente, mais vivificado, mais anima e animal do que a própria escrita em código 
verbal. que tomo e sempre tomei, enquanto sujeito de expressão, como ponto de partida 
para toda necessidade de exercer-me. 

Inevitavelmente, em contínua reflexão acerca do transito entre códigos na lida com a 
expressividade e a ocupação do espaço fenomenológico enquanto sujeito de expressão, 
surgiram questões ligadas especificamente à relação entre corpo e intencionalidade, em sua 
biomecânica discursiva e seus mecanismos fisiológicos, inerentes e comuns a todos os 
corpos, mas que fazem com que cada qual torne-se único e, desta forma, condicionado a 



singulares experiências perceptivas. Tais enfoques e questionamentos, sob influência da 
obra de Merleau-Ponty, base teórica trabalhada na tese doutoral, e considerando o corpo 
como conduta existencial, fio condutor de toda e qualquer experiência perceptiva, 
direcionaram a pesquisa ao aprimoramento da compreensão sobre as questões específicas 
do corpo, estrutural, fisiológica e biomecanicamente.  

A reflexão e a prática intensas com a escrita do corpo, resultaram em algumas experiências 
corpóreas, coreográficas e não coreográficas, que levaram à necessidade (talvez intrínseca 
ao ímpeto pesquisador) de repensar a lida com o movimento, conduta primeira do corpo, à 
esfera dos conceitos estabelecidos na tese doutoral e na transcrição do verbo à cena. 
Refletir sobre a escrita corporal através do movimento, não apenas em seu aspecto estético, 
mas o considerando inclusive em termos de processo de aprendizagem e desenvolvimento, 
cognitiva, técnica e emocionalmente.  

Dando continuidade à experiencia do corpo-texto (tese doutoral), buscou-se estabelecer 
uma correspondência entre a vivencia cênica do movimento e a transcrição da 
intencionalidade via código verbal. Assim, alguns conceitos essenciais representativos do 
que chamo a experiencia do corpo-texto, passaram a ser considerados em relação à 
composição do discurso do movimento. 

Corpo-texto: conceito que estabelece a relação emética entre intencionalidade e discurso, 
via uso do código verbal. Considera-se corpo-texto, por exemplo, um poema que nasce sem 
qualquer premeditação, como resposta a uma dor físico-emocional (por encarnada), um 
texto praticamente de caráter fisiológico. Ao transpor o conceito Corpo-texto à experiencia 
com o movimento, assume-se como correspondente o conceito de Movimento voluntário 
conectivo ou primal, calcado na intencionalidade primeira do sujeito de expressão, que 
engloba fisiologica e cinesiologicamente as classificações de movimento, voluntário e o 
movimento involuntário.  

Texto-corpo: o conceito diz respeito à passagem cônscia da intencionalidade à estetização, 
podendo, no entanto, servir de veículo à reconfiguração ou releitura da intencionalidade 
primeira, em se tratando da experiência de um autor-ator, ou performer. Transpondo tal 
conceito à esfera do movimento, teríamos o Movimento voluntário estetizado, de caráter 
funcional e recorrência cotidiana, mas inerentemente e inconscientemente carregado de 
características simbólicas, como por exemplo, andar encurvado, andar ereto, agachar. Além 
dessa categoria, o Movimento estetizado artístico, caracterizado como performance ou 
dança, conscientemente elaboradas, podendo partir ou não de movimentos primais. No caso 
de uma improvisação inicial para elaboração coreográfica, estaríamos em principio, na 
esfera do movimento primal e, ao concatenarmos os elementos coreográficos e alinhava-los 
mediante ajuste rítmico ou temático, passaríamos à esfera do Movimentos estetizado.   



Ainda, conforme conceituado na tese, pode-se estabelecer uma correspondência entre o 
conceito de Corpo-texto-corpo-texto-corpo, ou cena algorítmica, auto-geradora, em que 
imbricam-se intencionalidades e estetizações de modo contínuo e concomitantemente 
responsivo, à Dança improvisacional. 

Uma vez que esses diferentes corpos-textos e textos-corpos de diferentes autores façam-se 
presentes na elaboração de um discurso estético em conjunto, na tese conceituado como 
Teatro de arquivo, pode-se traçar um paralelo a uma dança que, em princípio, chamaria 
também de Dança de arquivo, caracterizada pelo mesmo ímpeto gerador autoral de 
diferentes sujeitos, e podendo, inclusive, fazer parte, enquanto arquivo, deste Teatro 
algorítmico, o Teatro de Arquivo . Por exemplo, uma dança de improviso dentro de um 2

espetáculo multimidiático generativo, com uso de diferentes linguagens cênicas e arquivos 
de autores diversos.  

 Teatro de arquivo/ algorítmico, conceitua-se enquanto modalidade de expressão artística derivada 2

da lógica hipermidiática, não linear, baseada no uso da casualidade e do algoritmo enquanto 
conceito, e também sintaticamente, a partir de variáveis, como elementos de conjunção e 
composição, ou ainda de desvelamento participativo do fenômeno performativo (em analogia à 
fenomenologia existencialista). A lógica do Teatro de arquivo é ancorada no software: a partir de uma 
base de dados imputados em um algoritmo pré-setado, ou randomicamente constituído, tem se a 
cena resultante enquanto imagem, verbo, som (enquanto dígitos), em um discurso estruturado sem 
predominância de uma ou outra matriz de linguagem. A lógica de Teatro do arquivo é a evocação do 
perceber enquanto fenômeno de atualização incessante. Tais conceitos, esclarecidos detalhadamente 
na tese doutoral, são apenas apresentados neste projeto, ainda que superficialmente, por terem sido 
preditivos da pesquisa pós doutoral.  



E é nesse sentido, podendo-se considerar o corpo como um veículo de escrita, seja a partir 
de verbo, movimento ou qualquer outro resíduo, de linguagem, cultural ou fisiológico 
(adrenalina, por exemplo), compara-se, o movimento, enquanto unidade básica do discurso 
corporal estetizado e voluntário, como correspondente, na experiência autoral do corpo-
texto, à palavra; sendo este movimento tão caro quanto o verbo à minha lida com questões 
que me constituem sujeito de expressão e autor.  

Nesse imbricar de inspirações e experiências, a prática discursiva através do corpo (e aqui,  
a dança) vai ao encontro da necessidade de refletir e estruturar, através da reflexão 
fisicalizada, uma escrita verbo-cinesiológica que potencialize corpo autoral em cena.  

Após mergulho na esfera das elaborações dos movimentos, sob aspectos não apenas 
externos, mas intencionais, retorno aos preceitos da tese doutoral que estabelece a 
experiência do corpo-texto na lida com a transcrição da intencionalidade em códigos, 
transitando do estado primal à estetização e novamente ao estado primal, com intuito de 
exercitar e reiterar o autor-ator-pesquisador: indo do corpo ao texto, do texto ao corpo e ao 
texto e ao corpo, sempre e ciclicamente, como percurso inerente à existência fisiológica, 
fenomenológica, sociocultural e, acima de tudo, inevitável e irreversível em sua autoridade 
sobre a autoria. 

O discurso coreográfico  

A coreografia, enquanto elemento discursivo autoral, quando não restrita a seu aspecto 
exclusivamente técnico, ou à cópia de movimentos pré-estabelecidos por terceiros, traz ao 
sujeito dançante, enquanto autor, a possibilidade de reconfigurar-se em seus processos 
criativos e na reflexão acerca da própria elaboração de discursos via movimento. A 
coreografia autoral se assemelha à performance, qualificada enquanto manifestação que, 
utilizando-se das mais diversas linguagens, trabalha o universo autoral manifesto de um 
autor-performer, imbuído-se de um aspecto político por tratar, acima de tudo, da ocupação 
do tempo-espaço por esse sujeito que munido de códigos potencialmente expressivos, 
coloca-se vivo e visível.  

O autor-performer é mais do que apenas o ator que, sim, opera em uma esfera autoral na 
corporificação de um personagem, mas falta-lhe a intencionalidade da escrita deste; mais do 
que o bailarino que, sim, deve adequar o corpo tecnicamente à musicalidade e compassos 
da modalidade que representa, mas lhe falta o ímpeto gerencial da criação do movimento. O 
Performer ou dançarino que trabalha a coreografia autoral opera a reflexão acerca de seus 
próprios processos e mecanismos de elaboração de linguagem sob pressupostos 
existenciais geradores da intencionalidade primeira.  

A mera escolha temática do discurso coreográfico já se configura em posicionamento 
ideológico, um índice da necessidade, deste dançarino-autor, experimentar fisicamente 
questões que lhe são, de alguma forma, caras. A escolha do tema pode, muitas vezes, não 



se tratar de um posicionamento ideológico consciente, apenas necessário, resultante de 
alguma referência, própria ou alheia, uma imagem, ou pensamento, concomitantemente 
associados a qualseja a musicalidade, ou ao silencio, chegando a termo mediante 
experimentações, diversas e quase cotidianas, de intensidades, forças motrizes, internas e 
externas, e ocupação dos espaços.  

A coreografia, aos poucos, vai vestindo o corpo e, muitas vezes, transformando-o. Esse 
corpo musicado, contaminado por novas percepções de ocupação do espaço e 
preenchimento de si mesmo, modifica-se em suas leituras cotidianas, para muito além dos 
espaços que ocupa artisticamente. Esse corpo passa, em alusão a Garaudy, (xx), a dançar 
a vida.  

Elaborar uma coreografia é semelhante ao processo de criação de um conto ou crônica, ou 
um texto teatral: envolve incorporação de intencionalidades e fisicalidades que serão feitos 
subtextos a serem desvelados por aquele que o interpreterá (leitor, ator ou diretor) e, no 
caso de um autor-ator ou performer, esse desvelar se potencializa, e o transforma, já que a 
questões postas em sua experimentação expressiva nasceram de um ímpeto intimo, 
pessoal. E ouso dizer: nascem de uma necessidade existencial enquanto sujeito sujeito a 
elaborações complexas demais para serem dadas via linguagem.  

O ímpeto autoral, primal, enquanto declaração do espírito, inevitavelmente encontra 
resistência em seu desvelamento, uma limitação no que diz respeito à expressão através da 
linguagem - essencialmente humana e produto. No entanto, é essa limitação que trará ao 
autor a urgência da criatividade daqueles que não possuem o ferramental adequado e 
devem desdobrar-se para alinhar espirito-mensagem-meios com o intuito de exercer a 
autoria em seu caráter mais nobre, o existencial. Assim se desdobra a lida com a linguagem 
coreográfica: visceral, pois corpo, fisiológico, cinesiologico, social, cultural, manancial de 
todas e cada uma das memórias, vividas e vicárias, vibrantes, vulgares, lugares comuns 
revestidos de outros sentidos. O corpo próprio, enquanto algoritmo pulsante, coreografado 
traz um discurso altamente transformador para aquele que o exerce, uma vez que: 

Só posso compreender a função do corpo vivo realizando-a eu mesmo e na 
medida em que sou um corpo que se levanta em direção ao mundo. Assim, a 
exteroceptividade exige uma enformação dos estímulos, a consciência do corpo 
invade o corpo, a alma se espalha em todas as suas partes, o comportamento 
extravasa seu setor central. (MERLAU PONTY, 1999, pg 114)  



Sobre a experiencia libertaria da composição coreográfica  

Imagens: apresentação de White Rabbit 

Fonte: arquivo do autor / Fotografia: Débora Cardoso 



A performance White rabbit, título da música homônima utilizada para composição, teve raiz 
em um processo essencialmente baseado em improvisação: exposição do corpo à musica e 
ao contexto que esta trabalhava. White rabbit, da banda Jefferson Airplane, trata-se, em 
linhas gerais, de ambiência sonora psicodélica, que narra o universo surrealista de uma 
Alice de Lewis Carrol assombrada e lisérgica. Se afirmar que a escolha pelo tema e a 
música foram conscientes, estaria mentindo. O contexto escolheu-me e só fiz obedecer.  

Em principio, optei por trabalhar apenas elementos de solo e, ao longo de um período de 
experimentações, aos poucos, os movimentos na barra vertical, em plano elevado, foram 
sendo acrescidos e trabalhados em termos de ajustes de tempo e intencionalidade. Os 
movimentos ou gestos técnicos escolhidos para a base coreográfica foram incessantemente 
treinados para que a segurança em sua execução possibilitasse uma liberdade expressiva; 
caso contrario, haveria limitação em relação à fluidez e expressividade.  

A coreografia pressupõe domínio da linguagem corporal, quando objetiva-se execução  em 
esfera artística e em relação à estetização do movimento. Assim como em um texto, que 
para ser expressivo, necessita que seu autor conheça e domine regras e recursos 
linguisticos, os movimentos bem executados fazem-se elementos essenciais enquanto 
constituintes do discurso coreográfico. É necessário comprometer-se com a fluência para 
que a narrativa ou discurso alcancem seu fim expressivo, estético. No entanto, mesmo o 
objetivo estético não sendo almejado ou alcançado por falta de domínio técnico, a exposição 
à dança, ou ao deixar-se dançar, sem que haja preocupação com qualquer resultado final 
enquanto produto de apreciação ou exibição, já é, por si só, exercício libertador.  

O exemplo brevemente delineado constitui-se geralmente em uma especie de método 
intuitivo de composição coreográfica: inicio experimentando o Movimento primal 
(improvisacional), com ou sem base sonora, indo gradativamente à busca pelo Movimento 
estetizado artístico que culmina em uma performance elaborada, com fins estéticos, 
competitivos ou de apresentação e que, nesse sentido, passível de acréscimo de outros 
elementos cênicos como figurino, maquiagem, cenário, adereços. Não haveria sentido, em 
se tratando da preconização do texto autoral e da transposição das vísceras à cena, como 
proponho em meu percurso, não apenas artísticos mas teórico e reflexivo, que o modo de 
coreografar fosse diverso e baseado em aspectos técnicos. Mesmo com vistas a 
modalidades competitivas e de exibição, coreografar, para meu processo criativo, só faz 
algum sentido, se alocado de autoria e impetuosidade, calcados no direito de exercer-me 
corpo próprio. Assumindo a perspectiva de Eran Dorfman acerca da obra de Merleau Ponty: 

[…] é possível conceber a Fenomenologia da percepção como a tentativa 
quase terapêutica para desvelar uma percepção oculta, uma experiência 
secreta cuja reativação possibilitaria reencontrar a coexistência harmoniosa 
das consciências, anterior à hostilidade do mundo. (Revista Cult, online) 



Conclusão 

Apesar de, ainda, e sob muitos aspectos, ao pensarmos em movimento e cultura corporal, 
estarmos atrelados ou ao modelo esportivista, sobretudo em função da origem da disciplina 
Educação Física e sua institucionalização ligada ao militarismo e à promoção do esporte 
como ferramenta de exercício nacionalista, ou ao paradigma estético do ideário do belo 
como produto de consumo, a cultura corporal não deve (e  não pode) ser considerada 
apenas mediante tais perspectivas. Ainda que a tendência esportivista permaneça e tenda a 
ser enfatizada; e agora, não sob o viés do nacionalismo de raiz sócio-ideológica, mas sob as 
égides da motivação econômica e do tratamento do esporte enquanto marca e associado a 
marcas; ou que se consuma corpo como conteúdo incitando-se a uma disfuncionalidade  
social de baixa aceitação e inabilidade na lida com o corpo próprio, a cultura corporal, 
caracteriza-se, intrinsicamente, de acordo com Camara (2013) à adaptação humana ao 
meio levando-se em conta os mais diferentes aspectos (sobrevivência, economia, 
socialização, religião, ludicidade, religiosidade), considerando-se a historicidade e contextos 
dessa relação do homem com o mundo. 

É nesse sentido, de maior abrangência da lida, e sobretudo nas motivações e 
desdobramentos da lida com o corpo, que se conceitua Cultura Corporal, como conteúdo 
central no discurso coreográfico, extrapolando o sentido do movimento como fim, para 
lançar-se à perspectiva do movimento também como meio de expressão do sujeito no 
mundo e, consequentemente, de grupos e diferentes grupos de sujeitos, que constituem o 
mundo e, a partir dele, são construídos.  

Ancorando Merleau Ponty (1999), que traz o corpo como sendo a única forma de contato 
com o mundo, o discurso corporal, parece ser a mais legítima fonte de produção de 
conhecimento através da experiência, que esse sujeito pode ter. Sendo, portanto, uma 
ferramenta transformadora. Afinal podemos, a partir do uso do movimento discursado, 
trabalhar atitudes e valores, talvez, como em nenhuma discussão filosofico-sociológica se 
faria possível.  

É sob esse viés que cultura corporal do movimento não está apenas na esfera da 
fisicalidade fisiologicamente experimentada, mas da existência experienciada como principal 
fonte de conhecimento, aquele adquirido pelo corpo e através do corpo enquanto única via 
de experiência que não vicária. Ainda que se possa dizer que também a experimentação 
vicária aconteça via corpo próprio de quem a incorpora ou simula-vivencia.  

                    A subjetividade faz parte da inteligência do mundo, no que tange a sua 
compreensão, no sentido de se criar sentidos e abastecer-se deles para 
que a engrenagem do que nos conta como vida-presente, validada pelo 
fator tempo, se corporifique. É estranho, mas parecemos precisar de 
validação intelectual para exercício do próprio corpo, que não é um 
corpo-próprio porque poupado intensamente da materialidade bruta a que 
estamos expostos inevitavelmente, e da qual poderíamos tirar proveito 



em direção a uma liberdade existencial mais ampla. (BELLICIERI, 2016, 
pg. 49). 

Retendo-se ao aspecto da experiência imantada, impregnada de sujeitos, não há outro 
suporte que não o corpo, a esse sujeito experimentador e expressor, vivo e vivido, que se 
quer constituir em um contínuo através: da experiência, da vivência, do mover-se...  

Esse corpo algorítmico e atualizado, ancora-se no movimento (em esfera fisiológica ou 
expressiva, ambas) e, no contexto da coreografia enquanto discurso autoral, através de 
ritmo, dimensões espaciais e fiscalidade, é colocado diante do enfrentamento de suas 
próprias questões criativas e essenciais encarnadas. É desse pretexto, sobretudo 
experimental, e imantado de uma busca metodológica pela liberdade discursiva e criativa é 
que se deve intuir uma reflexão acerca da cultura que, para muito além de qualquer 
determinismo especulatório (histórico, social, teórico, racional) é, invarialvelmente, 
corporificada.  
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