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O artigo busca abordar o percurso da pesquisa da qualidade do corpo-artista 
que vem sendo explorada a partir da prática continuada (artística e didática) da 
Técnica Klauss Vianna e de procedimentos do LUME - teatro como meio para 
criar e desenvolver uma abordagem brasileira de teatro-dança. Considerando 
a hipótese da imaginação enquanto ação incorporada – à luz das ciências 
cognitivas contemporâneas – pretende-se refletir sobre a possível dramaturgia 
do corpo que emerge desses processos criativos.
Palavras-chave: desejo, teatro-dança, corpo-artista, memória, imaginação.

This article seeks to approach the researching route of performing-body which 
is been explored since Klauss Vianna Technique continued practice (artistic 
and didactic) and LUME procedures - theatre as a way to create and develop 
a theatre-dance Brazilian approach. Considering hypothesis of imagination 
whereas embodied action - beneath the light of contemporary cognitive sciences 
- we intend to reflect on the possible body dramaturgy that emerges from these 
creative processes.  
Keywords: desire, theater-dance, artist body, memory, imagination.

O desejo é o começo do corpo.

Arnaldo Antunes.

O Desejo é um dos temas centrais de discussão do filósofo Baruch de 
Espinosa, importante pensador racionalista do séc. XVII na Filosofia Moderna. 
Para o filósofo, o desejo se relaciona ao movimento: 

“(...) pelo nome de desejo entendo todos os esforços, impulsos, 
apetites e volições do homem que variam, [...] e não são de tal 
maneira opostos entre si que o homem é puxado em sentidos 
contrários e não sabe para onde voltar-se (ESPINOSA apud 
CHAUÍ, 1990, p.61).

1 Doutora em Artes da Cena (2014), bacharel e licenciada em dança pela mesma universidade. 
Possui pesquisa continuada na Técnica Klauss Vianna, desde 2005. Integra a Cia 22:22 de 
teatro e dança (Campinas-SP) como bailarina, coreógrafa e diretora cênica. Foi pesquisadora-
colaboradora do LUME-teatro (UNICAMP) e é pesquisadora do GP Núcleo Fuga! (UEMS). 
Integra o Núcleo Curatorial do Programa de Qualificação em Artes-Dança das Oficinas Culturais 
do governo do estado de São Paulo (edições 2021-2022). É professora adjunta de Artes (PEB II) 
da rede municipal de educação da cidade de Campinas (SP).
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Dentro da sua ética dos afetos, Espinosa propõe ser importante 
conhecermos a natureza em movimento dos nossos desejos. Nesse sentido é 
que o filósofo Gilles Deleuze, em seu abecedário, sugere que não há desejo 
que não corra para um agenciamento [...] desejar é construir um agenciamento, 
construir uma região, é realmente agenciar. Para Deleuze, o desejo convida à 
ação do agenciamento. Este texto configura parte de uma rede de escolhas e 
agenciamentos dos meus desejos, ações éticas/estéticas e políticas na arte e 
configuram, no tempo da experiência, às redes de afeto que honrosamente me 
convidam à escrita: a edição comemorativa dos cinco anos da Revista TKV e 
dos dez anos do Curso de Especialização na Técnica Klauss Vianna (PUC-SP) 
– a qual fiz parte como aluna na primeira turma, no ano de 2012. 

As propostas de Klauss Vianna2 foram-me apresentadas ainda durante a 
minha formação acadêmica em dança, na UNICAMP (1999 – 2003), e foi a partir 
desse encontro que segui na contínua busca pela compreensão da sua prática 
metodológica, didática e artística. Meu encontro com a sistematização da técnica 
Klauss Vianna deu-se de forma mais efetiva, logo depois de minha formação 
(nos anos em que frequentei como aluna o curso livre em Técnica Klauss 
Vianna, oferecido por Jussara Miller no Salão do Movimento, em Campinas-SP, 
a qual tive a honra de acompanhar e trabalhar em diversos processos artísticos 
e didáticos). 

O desejo que corre aqui para a “palavra escrita” caracteriza, portanto, 
outra forma de agenciamento do desejo: a pesquisa teórica, que, nesse caso, 
segue paralela e não dissociada à prática artística e didática na TKV3, e encontra 
outras redes e formas de organização e comunicação, lançando o corpo mais 
uma vez na deriva da criação. Realizei minhas pesquisas de Mestrado e 
Doutorado4, também apoiadas na TKV, e dessa forma, me sinto parte de uma 
importante escola brasileira de dança: a Escola Vianna. Miller (2012) nomeia 
a comunidade das pesquisas que se relacionam à prática da Técnica Klauss 
Vianna como Escola Vianna, propondo que as atualizações da relação entre o 
sujeito pesquisador não eliminam os princípios da mesma, mas os direcionam 
para a singularidade de cada pesquisa - que nasce de formulações diversas 
- atualizando-a constantemente e mantendo viva a prática de Klauss Vianna, 
que também sempre foi apoiada no princípio da pesquisa viva e em estado de 
diversificação. 

2 Klauss Vianna (1928-1992) foi um importante bailarino, coreógrafo, professor e diretor brasileiro 
atuante nas áreas da dança e do teatro. Para maiores informações ver: VIANNA, 2005; site: 
klaussvianna.art.br; entre outros.
3 Grafia abreviada de Técnica Klauss Vianna.
4 Ver: BRASIL, Ana Clara Cabral Amaral. Dança e imaginação. Tese (Doutorado em Artes da 
Cena) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2014.
AMARAL, A.C.C. Fuga!: Jogo de percepções na fronteira entre a dança e o teatro. Dissertação 
(Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2009.
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Podemos considerar as pesquisas como uma rede de 
interpretações que reaviva e alimenta a escola Vianna. Portanto, 
a diversidade dos trabalhos atuais não elimina um traço básico 
do ideário original (MILLER, 2012, p.34).

A especificidade de minha pesquisa em dança aprofunda-se ainda mais 
no encontro com a linguagem do teatro, que me acompanha como artista desde 
o período que antecede minha formação acadêmica, mas encontra de forma 
mais aprofundada, a partir da proximidade ao curso de graduação em Artes 
Cênicas da Unicamp, a oportunidade de conhecer e estudar práticas teatrais que 
correspondiam aos meus interesses como artista do corpo, como por exemplo 
as práticas do LUME Teatro5, entre outros. Assim, a proposta de estudo sobre 
a linguagem de teatro-dança se territorializa em minha pesquisa articulando 
métodos de artistas brasileiros da dança e do teatro; tendo como facilitadora a 
proximidade que o próprio Klauss Vianna já estabelecia com a linguagem teatral, 
tendo participado de vários processos de criação de montagens brasileiras 
importantes para a história do teatro brasileiro e atuando também como ator e 
diretor.

A dança enquanto linguagem, que fundamentalmente explora o movimento 
para além das estabilizações cotidianas, pode experimentar diferentes qualidades 
da percepção, gerando e gerindo memórias e imagens mentais no corpo artista. 
Pode ainda, na presença de um observador, permitir que esses fluxos sejam 
compartilhados e recriados em outros corpos: a sensação compartilhada da 
observação do movimento do corpo artista que, ao dançar, provoca a sensação 
desta em quem a observa. 

O estudo do movimento de dança, portanto, articula-se de maneira única 
em cada singularidade do desejo e experiência do artista, que a explora enquanto 
linguagem artística e a qualidade de suas experiências que acabam por inscrever-
se no corpo - aqui compreendido como uma soma, segundo MILLER (2012, 
p.13) "[...] remete ao ser corporal humano na sua integridade. [...] vestido pelas 
vivências e pelos saberes do século XXI [...]" uma qualidade de performance e 
comunicação através da dança. A historiadora francesa Annie Suquet (2008), 
em seu ensaio O Corpo Dançante – um laboratório da percepção, aborda a 
forma como se observam artistas da dança ao longo da história, a exploração 
da percepção – e da propriocepção – e puderam criar e desenvolver formas 
particulares de criação e elaboração da arte da dança. Nesse sentido, a autora 
considera a história da dança moderna também como a história de diferentes 
“ficções perceptivas”:

É este território da mobilidade, consciente e inconsciente, do 

⁵ Núcleo Interdisciplinar de pesquisas teatrais da UNICAMP.
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corpo humano que se abre para as explorações do bailarino no 
limiar do século XX. O sensível e o imaginário nele dialogam 
com infinito refinamento, suscitando interpretações, ficções 
perceptivas que dão origem a tantos outros corpos poéticos 
(SUQUET, 2008, p.515-16).

Josette Feral propõe que Performer, quer seja num sentido primeiro “de 
superar ou ultrapassar os limites de um padrão” ou ainda no sentido de “de 
se engajar num espetáculo, um jogo ou um ritual”, implica ao menos em três 
operações, diz Schechner, são eles:  1. ser/estar (“being”), ou seja, se comportar 
(“to behave”); 2. fazer (“doing”) é a atividade de tudo o que existe, dos quarks aos 
seres humanos; e 3. mostrar o que faz (“showing doing”), ligada à natureza dos 
comportamentos humanos) aqui consiste em dar-se em espetáculo, em mostrar 
(ou se mostrar). A performatividade que foca o primado da cena na ação e no 
processo de abertura de seu processo de feitura, enquanto uma ontologia da 
ação em ato, de certa forma, define a performance. 

Greiner (2005) desenvolve a hipótese de que o corpo artista possui 
especificidades de organização de pensamento relacionadas à criação de novas 
metáforas complexas. Segundo a autora, é provável que haja especificidades no 
que diz respeito ao modo como tais imagens se organizam, significam e tornam-
se visíveis: “Assim, há evidências de que alguns desses pensamentos-imagens 
se processem de modo específico no corpo artista. Esta especificidade não está 
nas ¨coisas¨ que representam, mas no ¨modo¨ como operam” (p.109). A autora 
ainda propõe que a potência desestabilizadora da pesquisa do movimento no 
corpo artista, poderia ser uma das chaves para a emergência de novas metáforas 
complexas: 

Uma primeira hipótese seria a de que são os pensamentos 
organizados pelo corpo artista que nascem com aptidão para 
desestabilizar outros arranjos, já organizados anteriormente, de 
modo a acionar o sistema límbico (centro da vida) e promover o 
aparecimento de novas metáforas complexas no trânsito entre 
corpo e ambiente (Ibidem).

Processos de conhecimento e fenômenos como memória e imaginação 
relacionam-se fundamentalmente à percepção e todos engendram o corpo e o 
pensamento. Os filósofos cognitivistas George Lakoff e Mark Johnson (2002) 
propõem que toda ação cognitiva ativa é ativada pelo sistema sensório-motor. 
Ainda, segundo Greiner, 

[...] o movimento é uma das condições para sentir como o mundo 
é e quem somos. O conhecimento vem do movimento, tanto do 
movimento do corpo como dos objetos moventes que fazem 
parte do entorno (GREINER, 2010, p. 90). 
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Nesse sentido, é possível considerar que práticas corporais continuadas 
incorporam princípios éticos (e estéticos) de percepção e ação do corpo no 
mundo. 

A conquista de um estado de atenção e escuta mais efetivo do corpo, 
ao momento presente, torna-se um dos aspectos que podem contribuir para 
o envolvimento integral do agente da dança com seu fazer em tempo real; 
assim como o ambiente no qual essa comunicação se organiza. Respostas 
corporais que se conectem, de fato, aos estímulos que se apresentam no 
momento presente podem então desautomatizar alguns padrões de movimento 
e pensamento do corpo, permitindo novos arranjos e conexões. Essas parecem 
ser estratégias importantes para artistas que se interessam pela prática de 
criação e improvisação enquanto meio para a emergência da arte no corpo.

A presença é um dos aspectos qualitativos da performatividade e do 
imaginário referentes a determinadas operações técnico-poéticas. Greiner (2010) 
propõe que a produção de conhecimento na dança contemporânea elabora 
mudanças de natureza epistemológica no contexto evolutivo da dança produzida 
no Brasil, no sentido em que apontam os estudos em "dramaturgias do corpo", já 
que muitas vezes, seus processos de composição não se sustentam mais sobre 
modelos de "composições de passos de dança". Nesse sentido, até mesmo a 
noção de técnica se altera: esta passa a se estabelecer também como habilidade 
especializada para determinadas ações.  A atriz e pesquisadora Eleonora Fabião 
(2010) analisa alguns princípios de treinamento nas Artes da Cena a partir do 
que o sociólogo Mihaly Cskszentmihalyi concebe enquanto qualidade de estado 
de fluxo entre corpo e ambiente: 

De acordo com o autor, o estado de fluidez é um estado alterado 
de consciência, ou seja, um comportamento fora dos padrões 
cotidianos de conduta, provocado pela realização de uma ação 
que envolve o agente de forma total (FABIÃO, 2010, p. 322). 

Nessa perspectiva, há uma diferenciação qualitativa entre experiências e 
ações já automatizadas e desatentas, além de formas “íntegras e engajadas de 
perceber, gerir e gerar o real'' (Ibidem). 

A memória é também outro assunto de grande relevância na obra de 
Damásio (2011). Em sua concepção, a memória humana é composta apenas 
por potencialidades. Abole-se de fato, a partir desta perspectiva, a ideia de 
memória enquanto acúmulo de informações. Damásio propõe que a memória 
se divida em dois espaços no cérebro: o primeiro, que se nomeia como Espaço 
Imagético, relaciona-se ao fluxo de imagens na interação com o ambiente. O 
Espaço Disposicional é onde a memória relaciona-se com a imaginação e o 
pensamento racional. De qualquer forma, o que se aciona de fato no cérebro 
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quando recordamos algo são potências, o que nos leva a concluir que a memória 
é, em última instância, criação. Importante lembrar também que as imagens 
a que se refere Damásio não são apenas visuais, mas de diversas naturezas 
perceptivas como sonoras, táteis, etc.

Quando pesquisamos o movimento na dança, estamos não só 
desestabilizando e recriando o movimento na memória, mas também agregando 
sentidos e afetos ao mesmo a cada nova experiência. O treinamento e a 
pesquisa do movimento na dança, pensados por esse aspecto, podem ganhar 
novos sentidos, inclusive no que diz respeito às qualidades dos treinamentos 
que oferecemos ao corpo artista da dança, pois a memória que se quer criar 
enquanto potência no corpo artista que dança passa a ser um assunto, no 
mínimo, importante, já que intrínseco ao saber-fazer do corpo na arte e na vida 
cotidiana. 

A partir da concepção da percepção enquanto base de nosso processo 
cognitivo - em trânsito permanente com o ambiente - é também importante 
considerar que nossa memória se desestabiliza a cada ato de percepção. 
Considera-se atualmente que a memória é um processo instável que pode ser 
ativada mesmo de forma inconsciente. Nesse processo, acontecem inclusive 
alterações e “ficcionalizações” de experiências vividas. Nesse aspecto, a 
faculdade da memória se aproxima da imaginação, agregando informações 
novas às potencialidades estabilizadas. O cérebro vai sempre além da informação 
recebida, recriando a partir da experiência atual, memória e imaginação. 

O foco desta pesquisa, lançado ao processo de imaginação como ação 
incorporada, nasce, portanto, com base nas proposições acima apresentadas 
e ilumina a prática da dança enquanto processo de produção de subjetividade. 
A partir da perspectiva do pensamento monista - que considera o corpo e a 
mente enquanto unidade -, a noção de que o conhecimento humano se faz na 
experiência do corpo em ação ao mundo, se amplia também à perspectiva do 
engendramento corpóreo das faculdades da memória e da imaginação. 

A dança como prática que explora o movimento humano para além de 
seus padrões de funcionalidade objetiva, ao ser aproximada do conceito de 
imaginação, enquanto um processo incorporado, alicerça a hipótese da possível 
especificidade de produção de imagens mentais no corpo artista que dança. 
A integridade entre os processos corpóreos e imagéticos, quando percebidos 
e explorados pelo e no corpo artista talvez possa também acordar diferentes 
qualidades nas informações apresentadas como dança que, quando na presença 
do olhar de um observador, poderá criar certa qualidade performativa; e até 
mesmo conduzir a produção de dramaturgia.

Acompanhar o processo de agenciamento dos nossos desejos artísticos e 



ARTIGOARTIGO

105105REVISTA TKVTKV

a consequente produção de conhecimento do corpo artista, que dança no tempo 
da experiência, pode permitir (e criar condições para) que ele verticalize sua 
potência única de criação e comunicação já que, no caso do artista do corpo, é 
durando na prática da investigação atenta que sua arte se desenvolve. Como 
cita a atriz, performer e pesquisadora Eleonora Fabião:

Outro entrelaçamento que o corpo cênico investiga é a trama 
memória-imaginação-atualidade – o fato de que circulamos 
e entrelaçamos ininterruptamente referências mnemônicas, 
imaginárias e perceptivas (FABIÃO, 2010, p. 323).

Dessa forma, as práticas de trabalho que oferecemos ao corpo compõem 
em uma via de mão dupla, com a forma como o pensamento do corpo se organiza. 
Não seria, portanto, qualquer treinamento que permitiria a criação de qualquer 
qualidade de presença do corpo em estado cênico. Não é também, portanto, 
qualquer prática que se conecta coerentemente a qualquer teoria e vice-versa. 
Essa empatia emerge de relacionamentos em níveis de princípios éticos e 
visões de mundo. Já em minha Dissertação procurei desenvolver uma reflexão 
acerca das fronteiras entre as linguagens da dança e do teatro, fundamentada 
nas práticas de trabalho da técnica Klauss Vianna e do LUME Teatro. Percebo 
atualmente que, para além da questão da fronteira entre as linguagens da dança 
e do teatro, o que de fato se coloca como principal discussão, se dá sobre a 
prática de repetição ou treinamento e a consequente qualidade da dança que 
emerge da articulação de princípios de trabalho prático. 

Os princípios que compõem as práticas que vivencio se amparam no 
diálogo entre pesquisas de Klauss Vianna e Luís Otávio Burnier, dois importantes 
pesquisadores das Artes Cênicas no Brasil. Os trabalhos de ambos convergem 
na importância que dão à criação de procedimentos artístico-pedagógicos que 
possibilitem ao ator-bailarino, a partir da pesquisa sobre o próprio corpo, uma 
conquista de sua autonomia criativa. Apesar de suas práticas descenderem 
inicialmente de diferentes fontes de pesquisa artística (Klauss Vianna do balé 
clássico e Burnier da mímica moderna e da antropologia teatral)6, é possível notar 
que nas duas propostas as atenções são dadas ao artista enquanto pesquisador 
ativo de seu próprio processo; além da investigação de estados de presença do 
corpo cênico e da chamada de atenção constante à escuta do outro e do ambiente 
em situação de jogo. O treinamento, enquanto repetição criativa, apresentada na 
pesquisa deste corpo-artista em busca de uma dramaturgia em teatro-dança 
advém do relacionamento criativo entre alguns dos procedimentos da TKV e do 
LUME. Esta prática foi inicialmente desenvolvida no Laboratório Fuga! – linha 

6 Maiores informações sobre o histórico de Vianna ver Miller (2007) e Tavares (2010). Para 
informações sobre a história da pesquisa de Luís Otávio Burnier, ver Burnier (2009).
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de pesquisa do LUME, existente entre os anos de 2007 e 2019 junto ao CNPq. 
Atualmente, segue sendo um dos pilares de investigação artística relacionada à 
técnica Klauss Vianna na Cia 22:22 de teatro e dança7 . 

A Técnica Klauss Vianna nasce da pesquisa prática de Klauss Vianna. Na 
sistematização da Técnica Klauss Vianna8, desenvolvida a partir da observação e 
organização rigorosa de princípios contidos em suas práticas didáticas, o estudo 
sobre a presença se encontra como primeiro tema corporal a ser explorado na 
prática de seus processos criativos e didáticos. Na técnica de Klauss Vianna, a 
conquista do estado de presença pressupõe a elaboração da atenção e de uma 
escuta refinada do corpo em tempo presente e em meio ao trânsito constante 
de informações que o circundam. A presença é, então, acordada sensorialmente 
no corpo que dança a partir de três níveis de atenção: eu e meu corpo, eu e o 
espaço e eu e o outro. 

É um processo que se baseia na percepção como mola propulsora 
do estudo do movimento em estado de atenção e prontidão 
para estabelecer relações sensíveis, com enfoque somático, de 
diálogos consigo, com o espaço e com o outro e toda a inevitável 
contaminação em rede (MILLER e NEVES, 2013, p. 5).

Ainda, a conquista desse estado de presença é investigada durante o 
estudo do movimento e improvisação da dança, propondo assim “a ação criativa 
imbricada na ação técnica, ou melhor, o indivíduo em trabalho técnico está em 
ação investigativa de sua relação com o próprio corpo, com o corpo do outro e 
com o ambiente/espaço” (MILLER, 2012, p. 30). 

A especificidade dos últimos processos artísticos da Cia 22:22 basearam-
se principalmente na articulação entre o Processo dos Vetores (TKV) e a 
Mimese corpórea (LUME). O Processo dos Vetores mapeia oito vetores de força 
distribuídos na estrutura óssea do corpo humano. Reconhecer e direcionar esses 
vetores em relação ao espaço é uma ação que permite a exploração do movimento 
em um nível sensível, criativo e potente. Trabalha na sensibilização da sensação 
da estrutura óssea e na ação do direcionamento dela, que desencadeia a reação 
de diversas cadeias musculares e processos subjetivos, em um estudo contínuo 
do movimento na diferença de cada corpo-soma. A Mimese corpórea é uma das 

7 A Cia 22:22 de teatro e dança busca desenvolver uma abordagem da linguagem de teatro-
dança baseada nas pesquisas de seus integrantes Ana Clara Amaral e Eduardo Brasil. Partindo 
de seus repertórios individuais de pesquisa na dança e no teatro – amparadas principalmente 
pela técnica Klauss Vianna, por princípios do LUME Teatro, Barracão Teatro (Campinas-SP) e  
Seres de Luz Teatro (Campinas-SP), entre outras parcerias – o grupo desenvolve seus processos 
artísticos e didáticos em busca da sua autonomia criativa e dramatúrgica, sem perder de vista 
a importância dos princípios de suas escolas; afirmando e dando continuidade às pesquisas de 
importantes artistas brasileiros das Artes da Cena. Para maiores informações, acesse: www.
cia2222.com 
8 Ver MILLER (2007).
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linhas de pesquisa9 do LUME Teatro. Estrutura-se na observação, codificação 
e posterior teatralização de informações da vida cotidiana como: imagens, 
objetos e outras corporeidades. Os elementos que compõem cada informação 
são decupados, estudados e relacionados à materialidade do corpo do ator ou 
do bailarino. Aqui, o foco se dá no processo de relação, na apropriação e na 
recriação das informações da alteridade pela diferença de cada corpo. O estudo 
sobre a Mimese corpórea é sempre relacionado ao movimento dançado nesta 
pesquisa.

Em ambas as práticas de pesquisa do movimento, o que se evidencia é uma 
atenção sensível à observação do próprio corpo e do mundo à sua volta, como 
potência de criação e exploração do movimento e da singularidade-subjetividade 
humana. As consequentes ações políticas que podem ser apontadas nas 
práticas da Escola Vianna (MILLER, 2012) e na sistematização da TKV, além de 
princípios de trabalho do LUME Teatro, podem ser refletidas sobre a constatação 
de que esses trabalham no sentido de gerar autonomia e presença no movimento 
consciente, criando territórios de experiência de diferentes qualidades de estados 
cênicos e potências de memória de treinamento. Sendo escolas brasileiras de 
pesquisa e produção em Artes Cênicas, possuem princípios que podem ser 
analisados à luz de teorias contemporâneas sobre a relação corpo-ambiente, 
considerando o contexto em que foram inicialmente idealizadas. A dança e o 
teatro, como áreas de produção de conhecimento humano, podem, nesse 
contexto, potencializar a produção de imagens e imaginários ao buscar na 
elaboração de dramaturgias de um corpo-artista especialista nesta proposta de 
teatro-dança, a presença e a comunicação.

Perceber e insistir em criar potências de memória no corpo relaciona-se 
ao desejo de potencialização de diferenças no movimento a partir da construção 
de um estado de escuta do corpo presente. As práticas de trabalho que relaciono 
nesta pesquisa buscam criar condições para possíveis intensificações das 
experiências do corpo no cotidiano. Seus procedimentos funcionam como 
estratégias para colocar o corpo em situação de estado de alerta, o que permite 
acompanhar com atenção os processos deste em relação ao ambiente e assim 
compor com eles. Refletindo sobre a qualidade das potencialidades de memória 
geradas por um treinamento constante, possamos talvez ampliar os limites de 
nossas ações e afirmar a importância de agir sobre o corpo, afastando a ingênua 
ideia de que nossas ações políticas não se vinculam à forma como trabalhamos 
o corpo em treinamento nas Artes da Cena. Tudo aquilo que percebemos está 
relacionado àquilo que estamos prontos para fazer. Fazer está relacionado com 
experiência (memória), presente e futuro, estar pronto para fazer (prontidão). 
Quando penso em fazer algo, já estou em ação. A impossibilidade real é a de 
9 Para maiores informações ver www.lumeteatro.com.br.
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zerar um corpo; pensar em um verbo já aciona nosso sistema sensório-motor. 

Nesse contexto, o treinamento incorpora princípios éticos (e estéticos) 
de ação no mundo. A conquista da autonomia de pesquisa do movimento 
depende dos princípios e consequentes propostas práticas de trabalho criadas 
e atualizadas constantemente por seus praticantes. Estar atento a questões 
como essa, no momento em que escolho por determinado treinamento é, então, 
uma ação política potente que compõe complexas redes de concepção de corpo 
e arte. Não é possível subtrair-se de um contexto. A ideia do filósofo Michel 
Foucault sobre a ética pode compreender ações nesse sentido: “como um tipo 
de relação que determina como o indivíduo se constitui como sujeito moral de 
suas próprias ações” (CARDOSO, 1995, p. 53). O corpo artista que pretendo 
pensar aqui está sempre relacionado a esses encontros e assim, é parte e faz-se 
neles. Os processos criativos do corpo artista da dança (e suas consequentes 
obras) exploram, reorganizam e traduzem essas imagens na materialidade do 
corpo em movimento, criando imaginários:

[...] em termos de percepção (e especificamente da percepção 
do “outro”), no momento em que a informação vem de fora, 
as sensações se colocam sempre “em relação a”, criando 
conexões. É assim que o processo imaginativo se organiza e 
quando começa não distingue mais o que vem de dentro e o 
que vem de fora. A história do corpo em movimento é também 
a história do movimento imaginado que se corporifica em ação. 
(GREINER, 2010, p. 96)

A ideia de mapeamento que sugere Damásio contempla o aspecto 
transitório das imagens mentais, que são criadas sempre em relação ao meio. 
Damásio propõe que é na interação corpo-ambiente que o cérebro cartografa os 
diferentes estados do corpo, que se criam na especificidade dos relacionamentos; 
ou na evocação de imagens mnemônicas, que, por sua vez, também alteram os 
estados do corpo: “Mapas são criados de fora para dentro do cérebro quando 
interagimos com objetos, por exemplo uma pessoa, uma máquina, um lugar. 
Quero frisar aqui a ideia da interação” (Ibidem). Esse fluxo é, então, ininterrupto. 
Enquanto houver vida, o fluxo de mapas e imagens mentais que se criam a partir 
do corpo em movimento é garantido. A partir dessa perspectiva, a questão que 
retomaremos é a hipótese da especificidade do pensamento do corpo artista e de 
sua produção de imagens mentais. DAMÁSIO (2011, p. 23) reflete também sobre 
a organização dos conteúdos mentais pela consciência: “A consciência não se 
resume a imagens na mente. Ela é, no mínimo, uma organização de conteúdos 
mentais, centrada no organismo que produz e motiva esses conteúdos”. A 
organização da produção de imagens mentais na dança desenvolve-se no 
fluxo do movimento, explorado e experienciado por um corpo atento a essas 
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transformações. O foco de atenção que se estabelece durante o movimento 
dançado passa, portanto, a ser uma importante chave para a compreensão 
desse estado de fluxo. Ainda em Gil, sobre a consciência no corpo artista do 
bailarino, em movimento dançado, o filósofo propõe que o corpo preenche a 
consciência com sua plasticidade e continuidade próprias: “Forma-se assim, uma 
espécie de “corpo da consciência”: a imanência da consciência ao corpo emerge 
à superfície da consciência e constitui doravante, o seu elemento essencial” (GIL 
apud FERRACINI, 2006, p.19).

Ao passo em que percebemos que internalizamos informações de acordo 
com a experiência física/emocional (diferentes estados do corpo), podemos 
compreender que a ficção é sempre real, já que, para o cérebro, o que é 
mapeado constitui sempre a imagem atual do corpo: “estreitas interligações 
entre um movimento real do corpo, as representações dessa movimentação nas 
esferas muscoesqueléticas e visual, e as memórias que podem ser evocadas 
em relação a algum aspecto dessas representações” (DAMÁSIO, 2011, p.138).

Apoiando meus pés no território de dança que habito, talvez possa elucidar 
alguns apontamentos sobre os treinamentos aqui mencionados e o estado de 
consciência que permitem alcançar. Estados que são gerados na experiência 
de observação, auto-observação e escuta do corpo em ação, em exploração 
criativa de movimentos. Torna-se evidente que o fluxo de imagens nesse estado 
de consciência pode sofrer alterações em relação a estados experienciados em 
um contexto mais ordinário, nos quais a percepção, a atenção e o estado de 
fluxo entre corpo e ambiente elaborados em movimento corporal, sejam exigidos 
de outra maneira, voltando-se mais em solucionar problemas imediatos a partir 
de padrões de movimento já estabilizados e talvez não tão conscientes (no 
sentido de corpo da consciência elaborado por Gil descrito acima). A liberdade 
tão sonhada em diversas instâncias da vida humana, talvez possa, em certa 
medida, ser experimentada na exploração do movimento enquanto potência 
desestabilizadora de padrões de pensamento e na criação de novas metáforas 
complexas na relação entre corpo e ambiente.      
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