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RESUMO 

 

Esta dissertação inicia um debate epistemológico acerca de uma proposta de ensino e 

pesquisa para a Dança, designada em sua gênese como Sistema Universal de Dança – 

atualmente Teoria Fundamentos da Dança – e desenvolvida, na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, pela professora Emérita Maria Helena Pabst de Sá Earp, a partir de 1939. Proposta 

esta que, sem precedentes na história da dança brasileira, se constrói sob uma síntese 

interdisciplinar. 

Enquanto produção acadêmico-científica, a Teoria Fundamentos da Dança tem por 

objetivo maior a irrupção do gesto. Propõe, para isso, um embasamento teórico/prático, que 

projeta o saber, o fazer, a reflexão e a liberdade da criação artística no horizonte do 

conhecimento. 

Por não existir ainda uma publicação organizada de todo o seu conteúdo, optou-se por 

apresentá-lo e esgarçá-lo hermeneuticamente. Para embasar este empreendimento, recorreu-se 

ao suporte complexo da Teoria das Estranhezas, do Professor Ued Maluf, um dialeto 

indispensável, por permitir que, no amplexo da dissertação, características qualitativas e 

amensuráveis fossem cientificamente consideradas. Sob sua tutela teórica, pôde-se manter a 

liberdade e o rigor, suficientes e necessários, para a investigação e a análise epistemológica da 

Teoria Fundamentos da Dança. 

Palavras-chave: Teorias da Arte –– Dança –– Epistemologia –– Fundamentos da Dança –– 

Teoria das Estranhezas –– Helenita Sá Earp. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The present dissertation brings about an epistemological discussion on the dance 

teaching and researching proposal first called Dance Universal System – then become Dance 

Fundamentals Theory – developed by Professor Emeritus Maria Helena Pabst de Sá Earp 

during decades since 1939 in UFRJ. This proposal has no precedents in Brazilian dance 

history and was conceived under an interdisciplinary synthesis. 

Coming up as an academic/scientific production, its main concern is the rising of 

poetic gesture. The theory offers theoretical/ practical bases that lay all the wisdom, the skill, 

the reflection and the freedom in artistic creation out on knowledge horizon. 

Because there‟s still no complete organized publishing of its contents, our chosen has 

been to hermeneutically introduce and scrutinize it. To support this project, we appealed to 

Professor Ued Maluf‟s Strangenesses, an indispensable dialect which allows qualitative and 

not measurable aspects to be scientifically considered. Under its theoretical guard, it was 

possible to keep enough and necessary freedom and rigor together during Dance 

Fundamentals investigation and epistemological analyses. 

 

Key words: Art‟s Theory –– Dance –– Epistemology –– Dance Fundamentals –– 

Strangenesses –– Helenita Sá Earp. 

 

 

 



A nós, acadêmicos... 

“O que é, efetivamente, um ensaio? Diz-se no meio teatral que o ensaio é uma 

preparação: ensaia-se para aprender a peça, impregnar-se dela; e os ensaios se 

repetem, começam sempre de novo, denunciando sua natureza inconclusiva, seu 

simples estar-a-caminho: por isso os franceses lhe dão o nome de répétition. Em 

química fazem-se ensaios, há mesmo tubos ditos „de ensaio‟; é neles que se 

experimenta, quando ainda nem se conhece a fórmula, e experimenta-se uma e várias 

vezes, até encontrar: ainda aqui o ensaio é repetição. Quando uma criança começa a 

querer andar diz-se (se se é mau literato) que ela ensaia os primeiros passos e isto 

significa que a todo o momento ela cai, que talvez erre mais do que acerte; mas também 

significa que, não sabendo andar, ainda assim ela tenta, e repete até conseguir. 

Ora, nós nos acostumamos tanto – tanto nos acostumaram à natureza 

predicativa do conhecimento – isto é aquilo – e à forma conclusiva, redonda e sábia 

das teses acadêmicas, que acabamos nos esquecendo de que nada é mais ensaístico, 

aleatório, livre e ao mesmo tempo existencialmente comprometido do que o 

pensamento. Como a história – a das idéias inclusive – sempre nos é contada sob o 

signo da necessidade e da causalidade, não somos capazes de lembrar, tanto quanto 

deveríamos, de que  inúmeros ensaios foram necessários, e muitas repetições para que, 

por exemplo, esta forma única que chamamos Platão se produzisse – e o quanto o 

próprio Platão é um repetido (o que no limite significa sempre diferente) ensaio de si 

mesmo; e que cada diálogo é um ensaio do seguinte, e não há um diálogo final. 

A forma acadêmica deste esquecimento é a Tese. Alguém duvidaria que um sem 

número de ensaios foi necessário até que uma Forma se impusesse, como se fosse fatal 

e não, na verdade, um resultado apenas da arte, maior ou menor, do ensaiador? Não; 

mas o que aparece e merece o nome Tese, é essa Forma, em sua limpidez final e algo 

árida: dela estarão excluídos os andaimes, e tornaram-se invisíveis, à força de reboco, 

as vigas e ferragens. 

Acaba uma Tese por ser o relato final de uma vitória. A pensar deste modo, a 

Ilíada se resumiria à descrição de uma batalha, a Odisséia a uma chegada ao lar, e 

toda a história de Édipo poderia ser contada numa anedota de gosto duvidoso. Houve, 

portanto, um tempo, em que as peripécias – que através do aleatório e do múltiplo 

acabaram por fixar um resultado – precisavam ser mostradas, fosse apenas para dar 

credibilidade à narrativa. Depois, e durante muito tempo, acreditou-se na pura 

objetividade, portanto também na objetividade do conhecimento: é o tempo das 

fórmulas, das leis, mais fortes que os homens – e a maçã de Newton, que é um ensaio, 

uma irrupção do aleatório, passou a ser contada como anedota à margem da Verdade. 

Talvez este tempo esteja acabando, ou talvez, a soberania do resultado tenha se 

enfraquecido: o fato é que houve Nietzsche – e para uns é um grande poeta, para 

outros um demolidor terrível, para alguns um notável filosofo, para si mesmo 

Fatalidade: e enquanto isto não puder ser decidido, recuperamos um palmo de terra 

limpa onde a ignorância e a curiosidade voltam a se instalar, e perguntar volta a ser 

mais importante que responder, e o método volta a ser um caminho, ao invés de um 

instrumento de intervenção, e andar e desenhar com os pés uma geografia do caminho 

ganha uma importância que há muito não lhe era atribuída. O ensaio é a forma dessa 

experiência da ignorância curiosa, como a tese foi a da curiosidade saciada” 

(AMARAL,1995, p. 10-11). 

 

De uma dissertação que ensaia sua jornada.  



1 PRÉ-ATO 

 

 
Tem mais presença em mim o que me falta. 

(Manoel de Barros, 2002, p. 67). 

 

 

1.1 DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Ser uma Artista na Academia ou ser uma Acadêmica Artista? Na imprecisão de 

uma resposta definitiva, fico com as duas.  

Ao ingressar no mundo acadêmico, através do Bacharelado em Dança da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrei em contato com a Teoria Fundamentos 

da Dança. Não imaginava que ampliar os horizontes e, conseqüentemente, a 

autoconsciência pudesse ser um processo tão doloroso. Uma das questões mais 

recorrentes, durante esse processo árido, era a da „verdade‟ da dança, que até então se 

afigurava dentro de meus horizontes como algo em torno da primazia do desempenho 

técnico aliada a um manancial de genialidade criativa (o famoso talento nato). A maior 

e a mais feliz das conquistas em relação a tal verdade foi justamente descobrir, através 

da Teoria Fundamentos da Dança, que a verdade da Dança é livre e múltipla, não 

dependendo apenas dos desígnios divinos da genialidade. À frente de qualquer questão, 

há uma frase que ouvia incessantemente da Professora Kátia Gualter, a qual acabou 

marcando a minha relação com a dança e com a vida dali em diante: “poderia ser assim, 

mas [nesse momento] não é”. Tudo era definido, mas nunca definitivo! A frase “poderia 

ser” inaugura para mim a liberdade da verdade, algo que mais tarde eu descobriria 

devidamente fundamentado como um conceito: a fluidez da Teoria das Estranhezas. 
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Estudei e compreendi um corpo múltiplo, o homem como um ser integral e 

integrado. O intelecto trabalhando em minhas aulas de técnica e meu corpo reagindo e 

sendo repensado e trabalhado nas aulas teóricas. Percebi, ainda, como a dança poderia e 

deveria ser desenvolvida academicamente, enquanto área de excelência dos saberes 

humanos. A fundamentação proposta pelas pesquisas de Helenita Sá Earp fez mais que 

ampliar meu cabedal de conhecimentos sobre a dança; fez com que eu me apaixonasse 

pelo conhecimento. E o desejo de conhecer é agenciamento incessante que engendra 

sempre outras e muitas possibilidades. A própria Teoria traz em si a potência dos 

agenciamentos e convida a ser infinitamente explorada, desvelada em potencialidades. 

O fato de não haver uma publicação sistematizada sobre as pesquisas de Helenita fez 

com que meu desejo de conhecer profundamente a dança fosse direcionado para a 

continuação e o desenvolvimento das pesquisas sobre a Teoria. Além disso, senti a 

necessidade de avaliar mais cuidadosamente seus processos e sua fundamentação, 

investigar a sua estrutura, contribuindo para o enriquecimento da dança como um todo 

e, quem sabe, facilitando a árdua tarefa do estudante universitário, ao oferecer mais uma 

possibilidade de estudos teóricos; pois, no fim das contas, nossas pesquisas só ganham 

vida quando animadas pela partilha e debates.  

O presente estudo se propõe no campo das Teorias da Arte. Aborda 

epistemologicamente a constituição da Teoria Fundamentos da Dança, sob a tutela do 

dialeto das Estranhezas. Embora contenha muitos questionamentos, não traz, 

inicialmente, nenhuma grande linha a ser problematizada. Em seu lugar, apresenta e 

explora um estudo organizado para a dança que precisa ser divulgado, debatido, 

pesquisado e, aí sim, problematizado. Isso não quer dizer que muitas problemáticas não 

surjam durante o percurso, mas estas se dão no próprio ato de caminhar (ou dançar).  

O enfoque do estudo se perfaz numa pesquisa da dança enquanto linguagem da 

arte, enveredando por liames da epistemologia, porém, sem se deter na visão desta (da 

dança) como manifestação cultural ou histórica. Embora estes aspectos estejam 

imbricados e sejam até mesmo inseparáveis, esta ressalva se dá por não 

pormenorizarmos determinados aspectos sócio-culturais e históricos da dança em 

detrimento de um maior alcance e aprofundamento na área da epistemologia. 

Igualmente, os fatos históricos tornar-se-ão eventos de uma proposta de análise 

epistemológica, adquirindo o caráter de arquivos que têm sua consistência advinda não 

de uma linha temporal contínua, mas de sua importância nas relações do acervo do 

conhecimento reunido em torno da dança. 
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Sob a perspectiva teórica (theorós), este trabalho se inicia como uma tentativa de 

engendrar novas discussões, ampliando o aporte de conhecimentos da/na dança.  

Sob a perspectiva do pé (podos) que abre e cria o caminho, apresenta e analisa 

uma fundamentação para a dança, denominada em sua gênese Sistema Universal de 

Dança – atualmente Teoria Fundamentos da Dança. Pesquisa que, sem precedentes na 

história da dança brasileira, se constrói sob uma síntese interdisciplinar dos aspectos do 

saber e do fazer em dança (técnica, conhecimento, criação e expressão).  

Nesta nossa proposta de trabalho, a epistemologia pode ser entendida como a 

face metamorfoseada da estética e a estética como face metamorfoseada da 

epistemologia. Esta última, normalmente, não é a ferramenta utilizada ao nos referirmos 

aos processos da arte, mas sim aos processos e à história da evolução dos conceitos e 

saberes da ciência. Tal alocação advém do processo histórico ocidental onde ciência, 

conhecimento e verdade tornaram-se correlatos, quase semelhantes. À arte estarão 

ligados, mais diretamente, os princípios da estética, plano onde se articulam 

filosoficamente as especulações em torno da experiência artística, seja do ponto de vista 

do artista, do historiador, do crítico, do filósofo ou do fruidor. Embora estejamos 

tratando, especificamente, de uma arte – a dança – que talvez se assentasse mais 

confortavelmente no terreno da estética, onde seria abordada de acordo com o escopo 

dos parâmetros da área; preferimos o desconforto de adotar, no desenvolvimento da 

dissertação, uma disciplina que é utilizada para abordar os eventos do conhecimento 

científico, por estarmos questionando os processos constituintes da Teoria Fundamentos 

da Dança (TFD
1
), no solo objetivo do conhecimento, enquanto conhecimento de uma 

linguagem da arte.  

A acepção do movimento enquanto arte é um resultado possível dentro da 

proposta da Teoria; mas não é ao resultado que se dirigem as nossas investigações, e 

sim ao caminho que a teoria propõe como possibilidade de um plausível resultado. 

Enquanto teoria acadêmica, a TFD tem uma causa final, que é a irrupção do gesto; e 

propõe, para isso, um embasamento teórico/prático, contido no escopo de sua 

elaboração. É uma estruturação que propõe o saber, o fazer, a reflexão e a liberdade da 

criação no horizonte do conhecer. Diferente de uma teoria científica, não está implicada 

em criar caminhos corretos para a acepção garantida de um dado evento; mas propõe, 

                                                
1 A partir deste momento estaremos adotando a sigla TFD para designar a Teoria Fundamentos da Dança, 

no intuito de deixar o texto mais leve em seu fluir. Em alguns momentos, quando sentirmos a necessidade 

do próprio texto, voltaremos ao destaque do nome da Teoria em sua descrição nominal completa. 
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claramente, diretrizes amplas que possam nortear o acesso ao desvelamento do 

movimento como arte. Na TFD, o enfoque é dado aos aspectos do fazer e do saber em 

dança – o lugar da possibilidade de realização – como um “tal fazer que, enquanto faz, 

inventa o por fazer e o modo de fazer” (PAREYSON, 1997, p. 26). 

Como já asseverado, o que nos interessa não é pesquisar a afirmação e a 

garantia, bem como o controle e a previsibilidade dos eventos finais de uma proposta 

teórica, mas sim verificar a coerência de uma proposta de embasamento para a dança, 

colocando em destaque a importância e a necessidade do esgarçamento de tais pesquisas 

no ambiente do conhecimento artístico/universitário. Interessa-nos trazer ao debate e 

respaldar a legitimidade do local entre a pulsão inicial que impele um corpo à dança e o 

seu resultado como fruição: o espaço, por nós denominado como espaço do 

conhecimento. Sítio ainda pouco problematizado e que se apresenta tanto como lugar da 

objetividade, possibilidade de apreensão e análise, quanto como espaço da 

materialização artística, do ofício. É o topos da insatisfação permanente e do infinito 

questionar ao movimento, impostos pela necessidade da criação artística. O espaço da 

transpiração e (da) inspiração, dos reflexos e (das) reflexões; onde as comportas 

poéticas são sensibilizadas e poderão desaguar em gesto. 

Para embasar esta análise, recorreremos a um suporte plural que nos dê a 

liberdade e o rigor, suficientes e necessários, para a investigação e exploração da TFD. 

Partiremos de uma visão epistemológica em seu sentido mais amplo: a epistemologia – 

do grego  (epistéme) compreendido no ocidente como verdade, ciência, 

conhecimento científico, e  (logos) compreendido como palavra, verbo, estudo, 

discurso – é aqui, entendida como estudo e investigação da ciência que constrói a 

Dança. E, circunscrito nesse olhar, o recorte de um estudo particular: a abordagem 

epistemológica da Teoria Fundamentos da Dança. 

 

 
No pensamento acerca do movimento criador – dança, Helenita procura tecer 

reflexões acerca de uma possível ciência da arte coreográfica enquanto uma 

dialética complementar entre imaginário e mobilidade; tratando a imagética 
como a pulsão originante da criação do movimento e a investigação dos 

conceitos de variação das possibilidades do movimento dançante como pólos 

complementares. Sua investigação racional para subsidiar uma epistemologia 

não-fundacionista, não-fechada na dança, se traduz numa estética da 

inteligência das possibilidades do corpo enquanto ser em devir aberto. 

(LIMA, 2002, p. 2). 
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Em nossa abordagem, é vital o embasamento teórico da Teoria das Estranhezas, 

bem como a inspiração dada pelo exemplo do pensador Gaston Bachelard, pois este foi 

ao mesmo tempo filósofo da ciência e da imaginação criadora. Apesar de, 

freqüentemente, as vertentes do pensamento de Bachelard (científica e poética) serem 

consideradas separadas e até mesmo antagônicas, julgamos procedente olhar tais 

aspectos como faces metamorfoseadas de um mesmo pensador. O mesmo homem da 

ciência, que busca a abstração e a clareza, contribuiu para o prestígio da imaginação 

como tema de reflexão, reafirmando-a como função humana fundamental e definindo-a 

como poiésis, criação.  

Não consideraremos, aqui, o dilema ciência ou poiésis, epistemologia ou 

estética; pois nossa pesquisa se embrenha, justamente, em fronteiras fluidas, onde o 

conhecimento é imanente ao fazer artístico, onde a experiência é, ao mesmo tempo, 

plano de reflexão e verificação do pensamento e este, simultaneamente, é resultado e 

guia da interpretação da experiência. O plano gerador deste trabalho está, portanto, 

circunscrito ao nível interdisciplinar das Epistemologias Não-Ordinárias
2
.  

 

 

Podemos entender por epistemologias não-ordinárias uma linha de pesquisa 

que reúne, sob uma mesma epígrafe, epistemologias diversas, mas com uma 

temática comum – o estranho – em três domínios: hermenêutica 

fenomenológico-existencial, exegese analítica e teoria das estranhezas. O 

estranho e o familiar, dês-velados, singularmente, por esses olhares de „alta 

complexidade‟ expressos em múltiplas manifestações, tais como a 

psicanálise, a metacognição, a ciência da arte, a ciência ambiental, a 
epistemologia teórica, a história, a comunicação, a psicologia, a filosofia, a 

matemática e a física. (MALUF, 2003, contracapa). 

 

 

Propomo-nos adotar uma atitude filosófica diante do conhecimento da/na dança, 

para que nos tornemos amantes do nosso saber tanto quanto do fazer. Partindo dessa 

atitude, a cada momento, encerraremos a possibilidade demiúrgica de sermos os 

criadores/pensadores dos fenômenos aos quais nos dedicamos – epistemólogos 

dançantes. Neste ínterim, constituem-se arte e ciência, como experiências mesmas da 

novidade e da abertura antropológica entre o homem, ele próprio, e o mundo. 

Movimento no qual necessitamos tanto do potencial de reflexão e questionamento, 

quanto da imaginação criadora. E não há nada que contradiga a habitação 

metamorfoseada, de um no outro.  

                                                
2 C. f. MALUF, Ued. Epistemologias não-ordinárias. Paradigmas Alternativos nas Ciências Humanas e 

Sociais. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Booklink, 2003.  
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Assim sendo, a abordagem epistemológica, aqui inscrita, há de se consistir em 

plano do olhar científico tanto quanto do artístico, utilizando-se da extensão dos 

sentidos, guiando-se pela experiência – porém, não adormecendo nela –, buscando, 

sempre por vetores que não desvinculem teoria e prática, experiência e reflexão, 

diferentes modos de olhar/mover o conhecimento na/da dança. 

Tentado antever – uma visão de pesquisa, mas também de fé – o mergulho que 

tal trabalho poderá proporcionar, e tendo no gesto de nossa memória a sede e o ímpeto 

dos antigos navegadores na descoberta e exploração de novos territórios; lançamos 

nossa embarcação ao mar do conhecimento poético... 

Ao mar, aventureiros! Pois, navegar é preciso; dissertar precioso; viver... Viver 

contém todo o grau de imprecisão necessária que, apesar das restrições, regras e normas, 

sempre nos abre para um modo de transbordar, metamorfosear outras desordens e 

harmonias como faces inseparáveis de uma mesma existência.  

 

 

1.2 DA COMPOSIÇÃO DO MOSAICO DISSERTATIVO 

 

 

Partindo deste contexto, esta dissertação transforma-se em ato de dançar/refletir 

sobre o papel – como em um espetáculo – dividindo-se em quatro movimentos (ou 

seriam cenas?) que se desdobram e se revelam/inventam/interagem à medida que a 

pesquisa teórica vai apontando a necessidade de exploração de novos rumos. Eles são, 

em realidade, desejos de compreensão, existindo a partir de impulsos apaixonados (o 

que não excluem dolorosos), por isso foram nomeados sempre a partir de preposições; 

pequeno jogo de palavras para que fique subentendido que sempre há alguma coisa 

antes. Tanto o desejo de compreensão, quanto toda uma miríade de movimentos, 

pensamentos e desejos que lhes são anteriores.  

Os movimentos se imprimem da seguinte forma: do movimento da pesquisa; do 

movimento arqueológico; do movimento conceitual; do movimento da práxis. E, como 

em todo espetáculo, se faz necessária uma cena final; a que nos deixa sempre com 

aquela sensação de quero mais, esquecendo o quanto foi difícil chegar até lá, mas com a 

sensação de que tudo valeu a pena. Por isso nossa cena de conclusão foi denominada: 

dos movimentos que continuam...  – Embora as reticências não sejam normalmente 

bem-vindas nos trabalhos acadêmicos, resolvemos como artistas, bancar essa vertigem. 
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Cada movimento, como fragmento singular, independentemente da ordenação 

em que pode ser disposta, possui um perfil de certa completude. Porém, em todo o 

percurso, sua inteireza de sentido enquanto movimento, se dá simultaneamente ao se 

remeterem cada um a todos os outros, trazendo ao empreendimento uma textura de 

Mosaico das Estranhezas, tanto em relação ao conteúdo, quanto à sua formatação. 

No primeiro movimento – da pesquisa – delineamos os aspectos gerais 

necessários à compreensão da dissertação; justificando a escolha, o modo, a visão e a 

direção desta pesquisa. Sua existência se dá através da pessoalidade do ritmo e da 

dinâmica pessoal (da primeira pessoa da nossa fala); do espaço e do tempo em que é 

gerado (do nosso tempo: contemporaneidade e dança em questão) e das formas e 

trajetórias que utilizará para se dar a ver (do embasamento teórico). 

No segundo – do movimento arqueológico – se encontram três eventos que têm 

como suporte maior a questão dos contextos espaço-temporais. Organizados para 

compor a construção de um horizonte de possibilidades discursivas no qual a TFD, 

enquanto acontecimento se desvela e é tornada possível. Apontamos o condicionamento 

dos fatos a um dado contexto histórico, temporalizando e atrelando-os a um espaço 

específico. Elencamos três perspectivas diferentes acerca desse panorama histórico no 

qual a TFD é gerada e desenvolvida: a história da dança propriamente dita; a inserção 

da Teoria no sistema histórico do conhecimento; a história da própria TFD como um 

conhecimento, a partir de seus meios de conservação e transmissão.  

Chegando ao terceiro – do movimento conceitual – iniciamos uma exploração 

norteada pela análise e exploração da constituição estrutural da TFD. É o local no qual 

investigamos, dilatamos e questionamos as idéias presentes na Teoria; abordamos o seu 

arcabouço e analisamos a sua coerência. É também onde as idéias tomam formas 

específicas e, a partir delas, iniciamos uma explanação hermenêutica acerca de sua 

compreensão. 

No quarto – do movimento da práxis – avançamos até o momento da análise 

operacional, onde e a partir do qual, se materializam as propostas existentes no corpus 

conceitual da TFD. Sendo este o ponto onde se realizam em plenitude, sua 

materialidade formal (suas idéias) e sua materialidade substancial, através do que é o 

próprio ao corpo colocado em dança; mas é também o local onde se constroem e 

questionam todas as reflexões tornadas arcabouço formal. Corroborando com esse 

movimento de compreensão e explanação que é, na mesma medida, tanto teórico quanto 
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prático, tentaremos esclarecemos quais são os princípios metodológicos e de 

operacionalidade, atuantes na TFD, no sentido de perceber seu horizonte didático. 

 

 

 



2 DO MOVIMENTO DA PESQUISA 

 

 
Com efeito, mesmo que a realidade não fosse inesgotável, bastaria a 

necessidade que tem cada geração – e mesmo cada um de nós – de resolver 

por si só, cada problema, em nossa própria linguagem, para tornar o 

conhecimento aquilo que ele é por natureza – a tentativa, incessantemente 

renovada, de explicar o homem e o mundo. Talvez seja mais exato dizer, 

aliás, que o importante é tornar a linguagem comum em carne, e sangue, e 

ossos para cada pessoa em particular; esta é a tarefa que cada pensamento 

particular, cada geração, cada pessoa, tem de realizar ao serem chamados a 

repensar o mundo. (SUASSUNA, 1972, p.16). 

 

 

 

2.1 DA PRIMEIRA PESSOA DE NOSSA FALA 

 

 

Acadêmica, professora, mãe, filha, esposa, mulher, artista. Somos muitas e 

somos uma. Unidade desvelada em diversidades; falando no trabalho a partir dessa 

primeira pessoa do plural: nós. Em nosso discurso somos muitas; simultaneamente 

também somos muitas vozes e pensamentos vindos antes de nós. 

Somente nesse pequeno pedaço podemos afirmar nossa unidade. Eu: dança 

d‟eus. 

As minhas (an)danças são meu modo de existir.  

 

 

2.2 DO OBJETO (!?) 

 

 

Como proporcionar um recorte, a partir do qual toda uma dissertação vai se 

erigir, se o conteúdo deste recorte só está registrado nos corpos e experiências das 

pessoas que falam por ele? Explicando mais detalhadamente: o conteúdo organizado da 
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TFD ainda não foi publicado (como mandam os códigos acadêmicos de 

registro). Algumas soluções se apresentam... 

Como bibliografia de base, contamos com uma única publicação da criadora da 

TFD, a Professora Emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro Helenita Sá Earp, 

e com cinco artigos seus, publicados na revista Arquivos da Escola Nacional de 

Educação Física e desportos, da então Universidade do Brasil. Entretanto, estes textos, 

que são do início de sua carreira, não versam especificamente sobre a TFD, que nos tais 

momentos ainda estava em processo de constituição. Traduzem muito mais uma 

poética, que seria referencial básico para o nascimento e o desenvolvimento de sua 

proposta. Ainda assim são fundamentais para auxiliar a nossa compreensão da pesquisa 

atual em diversos aspectos. Contamos, também, com uma compilação de três trabalhos 

da professora Helenita (Estudo do Movimento I/II/II), realizada, de modo interpretativo, 

pelo professor André Mayer sobre seus estudos. 

Contamos, ainda, com uma apostila produzida pelas professoras da UFRJ Kátia 

Gualter e Patrícia Pereira, sobre indicações de Helenita Sá Earp e, também, sobre as 

colocações da professora Ana Célia de Sá Earp
3
, que esteve à frente dos processos de 

estudo e pesquisa da TFD, quando da aplicação de seu conteúdo na Cia. de Dança da 

UFRJ e, posteriormente, quando da aplicação da Teoria no Curso de Bacharelado em 

Dança desta mesma instituição, enquanto material informativo sobre as bases do Curso. 

Tal apostila é de extrema importância para a dissertação por se converter no único 

documento no qual todo o conteúdo da TFD é descrito, ainda que muito superficial e 

resumidamente.  

Além destes, iremos considerar como documentos de registro, os vídeos 

didáticos existentes no acervo do Departamento de Arte Corporal da UFRJ, que podem 

nos dar indicativos sobre o processo operacional da Teoria; os documentos 

institucionais deste mesmo acervo – que são de ordem diversa
4
, mas que contém 

citações ao trabalho de Helenita; as monografias do Curso de Bacharelado em Dança da 

UFRJ; os estudos e pesquisas contidos em dissertações de mestrado e publicações 

recentes nos quais existam referências diretas ao escopo da TFD; as entrevistas com 

pessoas que obtiveram no conteúdo da teoria, a base de sua formação profissional.  

Por último e fundamentalmente, a Teoria Fundamentos da Dança é aqui exposta 

e explorada por um processo neo-hermenêutico; onde a separação rígida entre sujeito e 

                                                
3 Filha de Helenita; uma das grandes responsáveis pela continuação de seu trabalho. 
4 Proposta de abertura do bacharelado em Dança; dos programas interdisciplinares; etc. 
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objeto do conhecimento tende a desaparecer, uma vez que o conteúdo da Teoria aqui 

apresentado toma como ponto de partida a experiência advinda da graduação da autora, 

no Curso de Bacharelado em Dança da UFRJ, durante os anos de 1996 a 2001.  

Neste período a Teoria Fundamentos da Dança funcionava como principal 

estrutura de embasamento e formação curricular do curso em questão. Além disso, era 

transmitida, exclusivamente, por uma geração de professores que estudou diretamente 

com a Professora Emérita Helenita Sá Earp.  

Apesar de nosso envolvimento emocional, político e intelectual com a TFD, 

tentaremos manter, no movimento da escrita, um equilíbrio dinâmico e contínuo, que 

possa promover a dose certa de paixão e distância. Certamente nos arriscaremos, mas 

sem esse ímpeto, não seria possível o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

De fato, se o objetivo do pesquisador é contribuir para uma problematização 

e uma clarificação da prática vivida pelo grupo, ele deve preservar uma 

distância crítica em relação à realidade e à ação quotidiana do grupo. A 

verdadeira inserção implica, portanto, numa tensão permanente, entre o risco 

de identificação excessiva do pesquisador com os protagonistas da situação 

em que está inserido e a necessidade de manter um recuo que permita uma 

reflexão crítica sobre a experiência em curso. É preciso, justamente, alcançar 
uma síntese entre o militante de base e o cientista social, entre o observador e 

o participante, sem sacrificar nenhum dos dois pólos desta relação. 

(BRANDÃO, 1986, p.28). 

 

 

Face ao exposto, a investigação do conteúdo da Teoria Fundamentos da Dança, 

nesta dissertação, não possui a pretensão de propalar-se como o discurso original, o que 

contradiria a característica fundamental da estrutura deste trabalho, que é o isomorfismo 

das estranhezas. Todavia, a apresentação da pesquisa de Helenita, no que tange a este 

trabalho, deverá ser entendida como um particular mosaico-interpretativo e como tal, 

será sempre o resultado de uma transformação sujeito dependente sobre o protótipo da 

Teoria Fundamentos da Dança. Uma peripécia reflexiva que não invalida, de forma 

alguma, as demais visadas e outras possíveis abordagens, ainda que discordantes, sobre 

tal conteúdo. Como diria o filósofo Giles Deleuze “não se refaz uma teoria, fazem-se 

outras; há outras para se fazer” (apud FOUCAULT, 1979, p. 71). 

Por entendermos que a Teoria Fundamentos da Dança mantém uma de suas 

principais características que é permanecer definida, mas não ser definitiva e, 

principalmente, por ser esta dissertação fruto de um labor que tem sua força motriz no 

desejo poetizado do conhecimento, transbordará abaixo, a exploração deste território 
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aberto e fluido; propício a transformações e pesquisas contínuas. Um território das 

Estranhezas.  

Bem vindos à Teoria Fundamentos da Dança. 

 

 

2.3 DO NOSSO TEMPO, DO NOSSO ESPAÇO: DANÇA E POLÍTICA. 

 

 
A dança precisa estar articulada com a 

sociedade e, para isso, precisa olhar  

para além de si mesma. 

(Maguy Marin, 2003, p. 17) 

 

 

Na dança contemporânea, herdeira das profundas alterações ocorridas com o 

advento da modernidade, as produções artísticas já não detêm a homogeneidade e o 

direcionamento filosóficos formais existentes no início do movimento moderno. 

Atualmente, não há a necessidade e/ou a exigência por determinado método ou escola, 

tendo cada criador apenas a preocupação de produzir o seu próprio caminho. Tal 

discurso da dança – que poderia ser batizado pelo neologismo idiolético – volta-se 

duplamente sobre si mesmo. Assim como o sujeito da contemporaneidade, a dança 

contemporânea, justamente por ser a experiência deste sujeito,  

 

 

apresenta-se fragmentada indefinida e complexa. Após rompimentos com 
valores anteriores, a Dança contemporânea abre espaço para todas as 

vertentes técnicas e escolas bem como aos atravessamentos múltiplos de 

outras disciplinas e também a modificação, justaposição e transformação 

destas mesmas técnicas em outras [um perfeito mosaico de isomorfos não-

triviais]. Dissolve suas fronteiras propondo uma instabilidade e uma 

localização sempre dinâmica [que não permite rótulos permanentes]. 

(ROBATO, 2002, s/p). 

 

 

Tem-se, portanto, um quadro teórico de onde urgem cada vez mais questões de 

ordem genérica, imbricado num plano da práxis onde o fundamental é a resposta que 

atenda ao plano da produção pessoal e imediata. Multiplicam-se as criações 

performáticas; produções coreográficas que seguem a linha de ruptura pessoal do 

coreógrafo, nas quais os conceitos do fazer muitas vezes alcançam um amplexo do risco 

e do combate; o espaço urbano e vivido é, muitas vezes, o palco – como na estética do 

movimento Hip Hop. São faces metamorfoseadas do em si e por si. Um up grade 
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generalizado da construção/desconstrução do narciso pós-moderno que, voltado a olhar 

para si como reflexo e refletor do mundo em que se insere/constrói, já não pode 

simplesmente acomodar-se à segurança morna do palco, precisando travar relações nem 

sempre tranqüilas, com o mundo enquanto fenômeno movente.  

 

 
A percepção da realidade sob o domínio constante da imagem, onde a 

velocidade,o vídeo-clip e a informática determinam soluções visuiais 

ininterruptas, de fato, produzem o surgimento de uma nova forma de pensar, 

uma segunda natureza humana. A quase obrigação de lidar com essa 

realidade virtual ambivalente nos faz desenvolver a necessidade de tecer 

muitas redes e conexões, extremamente dinâmicas e constantemente 

mutáveis. [...] A arte Pós-Moderna, como reflexo direto de sua época, reflete 

com fidelidade essa estrutura multíplice e veloz. [...] Abole-se a ordem de 

importância entre sujeito e objeto, entre processo e produto artístico, entre 

representação e realidade. A ambivalência pós-moderna instala-se a partir de 

sua multiplicidade, da fragmentação, da justaposição, da repetição, do uso 
constante de referência de épocas diversas, da experimentação exaustiva, da 

ousadia em ironizar o modus vivendi, da combinação de vários estilos, 

linguagens e técnicas e da relevância da arte popular. (RODRIGUES, 1999, 

p. 12-13). 

 

 

No meio dessa cacofonia de discursos, onde “tudo é bom, nada é ruim; não há 

quaisquer valores, mas todos são felizes” (BULEZ
5
 apud BAUMAN, 1998, p. 131), fica 

cada vez mais delicado afirmar a possibilidade de fundamentações sólidas para o estudo 

e criação em dança. Existem, é evidente, um sem número de estudos, pesquisas e 

métodos, mas todos tendem muito mais ao enriquecimento de caminhos particulares, 

não tendo a exigência (como na ciência, por exemplo) de se apresentar para a 

comunidade da dança como um todo ou de se colocar em debate e, talvez, propiciar uma 

expansão do conhecimento ao alcance de todos e qualquer um. A tão propalada 

singularidade contemporânea acaba por tomar ares de uma individualidade que isola o 

conhecimento ao invés de expandi-lo. Assim,  

 

 

esse discurso, tão liberalizante quanto pode querer ser, reforça, ao contrário, 

os guetos, consola a experiência das pessoas por estar num gueto, 

especialmente se de quando em quando elas excursionam nos guetos das 

outras. A intolerância pode matar, mas a tolerância, mesmo 

reconhecidamente menos cruel, isola: uma espécie de música [ou dança] da 

outra, um artista do outro, a música [dança] e o artista de sua platéia. 

(BAUMAN, 1998, p. 131). 

 

 

                                                
5 Debate entre Pierre Boulez e Michel Foucault, traduzido para o inglês por John Rahn sob o título 

Contemporany music and the public in Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings. 

Londres: Routledge, 1988, p. 314-322. 
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Apesar disso e, até paradoxalmente, a dança brasileira cresce como área do saber 

acadêmico, porém ainda se enquadrando num ranço que explicita relações de poder, 

muito questionadas e pouco modificadas devido ao peso dos costumes e tradições. O 

poder discursivo sofre uma equalização geográfica e passa a ser proferido, cada vez 

mais, por especialistas da área, não exclusivamente, mas, principalmente, acadêmicos. 

Tal tendência pode ser muito positiva no sentido de fortalecer a dança como área do 

saber; contudo, também muito perigosa, pois pode nos remeter às funções intelectuais 

hierarquizantes. 

O pesquisador contemporâneo Roberto Pereira termina seu livro A Formação do 

Balé Brasileiro
 6

 apontando para o que deveria ser um desafio para os corpos das futuras 

gerações da dança brasileira: “ser brasileiro” (2003, p. 290). Uma pergunta circular, que 

quebra a linearidade temporal, pois, é proferida num antes, a partir de um hoje, para 

instigar e questionar uma inquietação do discurso atual: é plausível afirmar um caráter 

identitário nas produções brasileiras? O caminho para possíveis respostas poderia ser a 

leitura de uma história recente e pouco conservada? Talvez a história seja um dos 

possíveis caminhos. 

A pesquisa sobre a dança brasileira começa a investir, com maior atenção, sobre 

suas bases históricas, somente a partir do final do século XX. Tal lapso de tempo entre a 

recuperação da história da dança brasileira – em comparação a outras áreas do saber e, 

até mesmo, da história de outras linguagens da arte – traz dificuldades instigantes; pois, 

se a arte contemporânea abandona referências únicas para se dar à multiplicidade, a 

dança brasileira se multiplica em torno de variados referências, antes mesmo de 

delimitarmos se já houve alguma referência pátria (ou será mátria?) a ser discutida e 

esgarçada epistemologicamente.  

Embora as opiniões de críticos, professores, pesquisadores e/ou artistas 

reconhecidos publicamente sejam muitas vezes discrepantes – alguns, inclusive, falam 

do contra-senso de tal assunto – pode-se perceber que o momento em que vivemos é tão 

perturbador para analistas sociais quanto para o meio artístico. Destarte, por mais que 

não haja um plano de fundo engajado para a dança brasileira como um todo, há uma 

sede pelo cruzamento e dissipação das fronteiras regionais, por um atravessamento 

cultural no/do movimento dos muitos “Brasis”, eles mesmos já sendo produto e 

produtores de novos e outros fluxos-movimentos-danças.  

                                                
6PEREIRA, Roberto. A Formação do Balé Brasileiro: nacionalismo e estilização. Rio de Janeiro: FGV, 

2003. Livro sobre a formação do bailado brasileiro na cena cultural das décadas de 30 e 40. 
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A postura pluricultural dos nossos coreógrafos [...] procura entender o 

imaginário e os valores de cada manifestação popular, dentro do seu contexto 

particular, aprendendo outras possíveis soluções, estabelecendo uma relação 

dialética entre a tradição e a inovação, a assimilação do outro com 

transformação e a manutenção de valores mais permanentes, criando novas 

relações estéticas que venham enriquecer o nosso patrimônio cultural e 

atingir uma expressão com uma dimensão contemporânea universal. 

(ROBATO, 2002, s/p). 

 

 

Dentro desse turbilhão, encontram-se imbricadas a situação político-econômica 

do país e a maneira como essa conjuntura – com seus fomentos à produção, 

manipulações comerciais das mídias de massa, a globa(na)lização,  a tão perseguida 

formação de público para a dança e as possibilidades justas de acesso aos teatros e bens 

culturais – afeta diretamente nossos discursos e posturas, nossos movimentos, nossas 

tensões e intenções. Esse mosaico político-cultural do Brasil não deixa de ser um plano 

de fundo que constitui um norteamento para nossas questões, circunscritas – ainda que 

com diferenças atordoantes de região para região – aos fluxos que são pertinentes a esta 

cartografia espaço-temporal brasileira.  Talvez este momento, um tanto quanto 

ambíguo, e as relações que se formam e se revelam entre a arte, a política e os meios 

acadêmicos sejam extremamente necessários para que a dança se institua 

definitivamente como área do conhecimento. 

Levando em consideração o processo edificador de outras áreas do saber – 

enquanto instituições tradicionalmente solidificadas –, onde houve ao longo da história 

uma série de estudos e pesquisas sobre referenciais estéticos e epistemológicos, que 

hoje podem ser negados, seguidos, multiplicados, desconstruídos; a dança brasileira 

salta vertiginosamente da tradição do balé clássico – de uma identidade nacional forjada 

a fouetés e fogo – à polissemia contemporânea, da pecha de atividade elitista à condição 

de veículo educacional, de referência nacional a movimento globalizado. 

 

 
A esse respeito, as artes partilharam a situação da cultura pós-moderna como 

um todo [...]. A arte, agora, é uma entre as muitas realidades alternativas (e, 

inversamente, a realidade social é uma das muitas artes alternativas), e cada 

realidade tem seu próprio conjunto de presunções, táticas, de procedimentos e 

mecanismos abertamente proclamados para a sua auto-afirmação e 

autenticação. É cada vez mais difícil indagar, e mesmo mais difícil decidir, 

qual é o primário e qual é o secundário, qual deve servir como ponto de 

referencia e critério de correção e adequação para o resto. Mesmo se 

perguntas como estas continuam sendo feitas por força do hábito, não é claro 

onde dar início à busca de uma resposta. (BAUMAN, 1998, p. 129). 
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Por outro ângulo, essa ausência de consensos e ordenações, como critérios 

validadores e norteadores da arte/dança, promovem uma abertura sem precedentes “por 

manter a imaginação desperta e, assim, as possibilidades vivas e jovens. [Essa não-

referencia] Também acentua a liberdade ao manter princípios fluidos, de modo que não 

se petrificassem na morte e nas certezas enceguecedoras” (ibid, p. 136).  

Neste (sem?) sentido, a questão que nos resta é saber como nos colocarmos 

diante dos moldes acadêmicos, que exigem referências moldadas num outro momento e 

que soam, no mínimo, estranhas ao fazer dinâmico do corpo em movimento.   

Após estas considerações (parciais e pessoais), poderia parecer um despropósito 

reafirmar e/ou pesquisar uma fundamentação norteadora para a criação e o ensino da 

dança – como a Teoria Fundamentos da Dança.  Mas, se pensarmos que é justamente 

essa polifonia que empurra o discurso da Teoria como mais um dentre tantos, 

poderemos nos debruçar legitimamente (e academicamente) sobre ele enquanto 

estrutura formal. Questionar até que ponto a proposta da Teoria Fundamento da Dança é 

fluida e coerente o bastante para, em meio à complexidade da dança brasileira na 

atualidade, manter-se como um expoente legítimo da maleabilidade e da transformação 

permanente à qual nós, artistas do movimento, latino-americanos, brasileiros, somos 

continuamente exigidos. 

 

 
Nós produzimos cultura e essa cultura é histórica. Além disso, nascemos em 

meio a tradições, nascemos em um meio cultural, histórico, que está 

determinado, marcado, por alguns traços característicos que são diferentes 

dos que marcam outras tradições. Essa situação é um fatum histórico no qual 
nos encontramos: estamos em meio a tradições e estar em uma tradição 

também é inovar na tradição. As configurações materiais e espirituais que nos 

foram dadas são objetos de contínua transformação. Nossa ação foi [é] dupla: 

receber o que foi dado e estabelecer uma nova configuração. (TAMBUTTY, 

2005, s/p). 

 

 

 

2.4 DAS BASES TEÓRICAS – CARTOGRAFIAS DO PÉ 

 

 
Prefiro as linhas tortas, como Deus. 

(Manoel de Barros, 2002, p. 39). 

 

O desafio deste trabalho é expor(-se); definir direcionamentos sem torná-los 

cristalizações. Unir epistemologia e dança. Invadir, sem preconceitos ou cerimônias, 
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templos sagrados da objetividade e do método, bem como, do êxtase e da sensibilidade, 

para compor uma amálgama que, ao fim e ao cabo, tenda a produzir uma objetividade 

mais fluida e uma estética mais racionalizada. Para tanto, a trajetória muitas vezes 

parecerá sinuosa e vertiginosa, convidando ao risco. 

A abordagem epistemológica da Teoria Fundamentos da Dança, o território em 

direção ao qual nos dirigimos, toca em questões muito delicadas no que concerne aos 

modos de proceder para engendrar uma pesquisa rigorosa e profunda sobre sua 

constituição.  

Por sua especificidade, todo o percurso se apresenta como um mosaico 

discursivo não-trivial, compondo uma unidade complexa
7
 que venha a dar conta do 

enredamento da abordagem. Assim como pontos de um quadro impressionista que, se 

vistos em foco, não parecem compor a estrutura da obra, os teóricos e conceitos de 

diversas áreas que aqui se encontrarão devem ser vistos dentro e a partir desta unidade, 

sem que isto faça enfraquecer sua voz, ulterior ao processo. É justamente na força da 

voz dos outros que não são da estética – nessas relações travadas, muitas vezes, de 

forma um tanto quanto árida e áspera – onde a aventura e o desejo de conhecer se 

desvelam como nossa jornada. 

Pretender que epistemologia e estética comuniquem, unidas, o discurso deste 

trabalho significa, principalmente, fazê-lo existir como uma energia una que se 

manifesta e se constrói sob aspectos, múltiplos, diversos, que não se reduzem uns aos 

outros. Nesse sentido, nosso esforço é socorrido pela construção de um embasamento 

teórico complexo, onde, mais que o cruzamento de conceitos, há a instauração de um 

domínio singular e particular a este trabalho, marcado pelo que denominamos ser uma 

cartografia teórica, o dado mosaico discursivo que ora se institui. 

Alicerçado por dois argumentos básicos, um instrumental, outro epistemológico, 

o embasamento teórico se apresenta como uma construção singular de um domínio-

mosaico, uma cartografia transformada em caminho.  

O primeiro argumento nos fala da inseparabilidade intelectual dos aspectos 

teóricos e práticos, bem como da sua potencialidade operacional.  

 

 
Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. [...] É preciso que sirva, que 

funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar 

pelo próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou 

                                                
7 No item 2.3.2 do percurso teórico, será explicada a utilização dos termos, aqui destacados, como 

pertencentes ao sentido do dialeto da Teoria das Estranhezas. 
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que o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, fazem-se outras; 

há outras a serem feitas. [...] Proust, que o tenha dito claramente: tratem meus 

livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhe servem, consigam 

outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é forçosamente um 

instrumento de combate. A teoria não totaliza; a teoria se multiplica e 

multiplica. (DELEUZE apud FOUCAULT, 1979, p. 71). 

 

 

O segundo nos permite tratar, sob um mesmo prisma, complexidades não-físicas 

com faces diferentes e normalmente consideradas excludentes: o argumento 

epistemológico da Teoria das Estranhezas. Pois 

 

 
tudo que o fisicalismo sempre mitificou, isto é, a ordem, a ausência de 

contradição – redução ontológica – [...] ficou em contrapartida substituído 
pela pressuposição da vigência de desordens ou caos, intermesclando-se com 

ordens e vice-versa interpenetrando mutuamente, ou ... comutando-se entre si 

iterativamente. É como se distendesse a ordem a um ponto tal que dela 

eclodisse a desordem; e vice-versa: a desordem, a um ponto tal que dela 

também eclodisse a ordem. (MALUF, 2002, p. 65-66). 

 

 

 O argumento da Teoria das Estranhezas nos permite refutar a implausibilidade 

da pesquisa, diante das delimitações metodológicas que não incluem, como passíveis de 

análise, eventos de ordem aleatória, ambivalente, metafórica, em conjunto com a 

objetividade e a racionalidade. Além de constituir o próprio dialeto da análise 

epistemológica, seu princípio de diversidade na unidade nos permite traçar uma 

paisagem teórica – o mosaico discursivo – constituída na/pela diversidade de seus 

conceitos e territórios. Existe, contudo, sob a conjectura acima uma diferença 

fundamental: não se trata de ordens nem de desordens fechadas – sob aspectos quer 

físicos, quer metafísicos, lógicos e epistemológicos. Mas de ordens e desordens se 

interpenetrando mutuamente. 

A partir de tais reflexões sobre o mosaico discursivo, estaremos também nos 

preparando para que, mais adiante, possamos tratar a Teoria Fundamentos da Dança 

como epistemologia local e não-ordinária, relacionada a valores, e não como um 

conjunto de conhecimentos objetivos e neutros.  

 

 

2.4.1 Da Epistemologia 

 

 

A epistemologia normalmente não é a ferramenta utilizada quando nos 

referirmos aos processos da Arte, mas sim aos processos e à história da evolução dos 
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conceitos e saberes da Ciência. À Arte estarão ligados, mais diretamente, os princípios 

da Estética.  

 

 
A estética é filosófica justamente porque é reflexão especulativa sobre a 

experiência estética, na qual entra toda experiência que tenha a ver com o 

belo e com a arte: a experiência do artista, do leitor, do crítico, do historiador, 

do técnico da arte e daquele que desfruta de qualquer beleza. Nela entram, em 

suma, a contemplação da beleza artística, quer natural ou intelectual, a 
atividade artística, a interpretação e avaliação das obras de arte, as 

teorizações da técnica de várias artes. (PAREYSON, 2001, p.05).  

 

 

Embora a epistemologia e seu estatuto como disciplina seja tema controverso, 

objeto de diferentes perspectivas defendidas por diversos autores; alguns de seus 

apontamentos, delineados a partir de certo estatuto disciplinar, nos interessam por serem 

reflexões críticas da origem, natureza, limites e validade do conhecimento, por 

abordarem o conhecimento através do questionamento de suas possibilidades e sua 

coerência, ocupando-se do saber e dos conceitos correlatos, das fontes, dos critérios, do 

possível grau de exatidão de cada um, bem como das relações entre aquele que conhece 

e o objeto conhecido.  

Destarte, a epistemologia será, para nosso mosaico discursivo, um procedimento 

intelectual singular, voltado para a reflexão, por meio do qual, em embates racionais, 

projetamo-nos para abordar uma linguagem artística: a dança. Embora a arte 

freqüentemente seja abordada com advinda de processos não-racionais (da ordem da 

inspiração e do entusiasmo), nossa relação com esta é fortemente marcada por processos 

racionais (de análise e síntese); seja na materialização do objeto/obra, que depende de 

um mínimo de aprendizados técnicos e/ou encadeamentos lógicos, seja para 

exprimirmos de forma inteligível o resultado de nosso contato com ela (COLI, 2004, 

p.105). Talvez ela caminhe num nível de racionalidade distendida, não apreensível por 

sistematizações fechadas e constantes teóricas. Contudo, a partir de uma organização 

astuciosa e complexa – tanto quanto o mundo vivido por nós e em nós –, a arte projeta 

em nós certa compreensão que afeta, um conhecimento evasivo, inexprimível em 

termos simplificados.  

Mas, se esse conhecimento da arte é tão fugidio ou particular; efêmero e 

complexo; seria possível lançarmos mão de um movimento epistemológico acerca da 

dança? Ou, ainda, seria possível abordar o pensamento artístico na/da dança como 

conhecimento ou conjunto de conhecimentos através do ponto de vista epistemológico?  
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Com bastante cuidado, podemos dizer que a epistemologia, nesta dissertação, 

corresponde a pensar conhecimento, mas acrescentando o sentido especial de não o 

afastar de valores, tanto daqueles que já estão no próprio ideal de conhecimento puro, 

como daqueles com os quais qualquer conhecimento possa estar exteriormente 

relacionado. Se um conhecimento representa valores, pensá-lo implica também 

manifestação desses valores, que podem estar ou não compreendidos na área da qual 

esse conhecimento faça parte. Portanto, em que pese a sua histórica alocação como 

ciência (pura e neutra) das ciências ou teoria geral do conhecimento, ou ainda, filosofia 

da ciências; compreendemos que a epistemologia é tão competente para refletir o 

conhecimento estético quanto a própria estética, sendo apenas uma perspectiva 

diferenciada.  

Acrescentamos, ainda, que nossa obstinação em utilizar, também, a 

epistemologia e não, somente, a estética poderá ser reforçada, se lembrarmos que a 

primeira nos induz ao mesmo problema da arte em todos os tempos: não ter como 

responder definitivamente o que é; pois só é compreensível manifestando-se, 

determinando-se, sendo. Acrescente-se a isso, considerarmos a epistemologia um 

procedimento subjetivo, contudo, uma subjetividade que se pretende circunscrita por 

valores da história do conhecimento e, lembrando o quanto os valores podem se 

transformar, dizemos que, para compreender um procedimento epistemológico, é 

preciso acompanhá-lo contextualmente.  

Esta proposta não deve ser confundida com a tão freqüente exigência de que 

todo o pensamento deva se produzir e, em seguida, explicar-se – tendendo a tautologias 

e redundâncias. Em tal exigência reside o pressuposto objetivista de que todo 

conhecimento e toda compreensão têm que ser, inevitavelmente, puramente racionais. 

Se concordássemos com isso, não estaríamos, justificando pensar uma teoria de dança, 

dentro de uma estrutura epistemológica. Enfim, para desdobrar a compreensão daquilo 

que consideramos ao falarmos em epistemologia, precisamos entender conhecimento 

como ato de criação e desejo.  

Seguindo a energia bachelardiana, apostaremos no esclarecimento de algumas 

questões acerca da epistemologia, para melhor questionar as proposições da Teoria 

Fundamentos da Dança. Em nosso auxílio, utilizaremos uma proposta de delineamento 

do estatuto disciplinar epistemológico, da pesquisadora portuguesa Olga Pombo (2003), 

que apesar de amplo é simples e esclarecedor para a conduta deste trabalho.  
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Nesta tentativa estatutária, a epistemologia é definida em três sentidos, três 

modos fundamentais de procedimento.  

 

 
[O primeiro,] enquanto ramo da Filosofia, no prolongamento da reflexão 

gnosiológica e metodológica, convêm para indicar o estudo da origem e do 

valor do conhecimento humano em geral, pelo que constitui tarefa de 

filósofos (é o caso de Peirce, Husserl ou Cassirer). [No segundo,] a 

epistemologia é atividade emergente da própria atividade científica; é 
considerada como uma tarefa que só o cientista pode realizar, analisando e 

refletindo sobre a sua própria atividade científica, explicitando as suas regras 

de funcionamento, o seu modo próprio de conhecer. Neste caso, o cientista 

como que ultrapassa o seu papel assumindo o de filósofo (é, por exemplo, o 

caso de Einstein, Heinsenberg ou Monod). [No terceiro grande grupo,] a 

epistemologia é vista como ciência autônoma; é considerada uma 

investigação meta-científica, uma “ciência da ciência” ou ciência de segundo 

grau constituindo domínio de epistemólogos e que tem o seu próprio objeto 

(o discurso científico e/ou a atividade científica e os seus produtos) e o seu 

próprio método (consoante os casos, a análise lógica da linguagem científica 

no neo-positivismo de Carnap, Hempel, Raichenbach ou Nagel; o método 
psicogenético e histórico-crítico do projeto piagetiano de uma Epistemologia 

Genética; o comparativismo transcendental de G. G. Granger de uma 

epistemologia comparatista; ou ainda as abordagens mais teoréticas e 

especulativas de Bachelard, Popper, Kuhn ou Lakatos). (POMBO, 2003, s/p). 

 

 

Em nossa abordagem da Teoria Fundamentos da Dança, irrompem, 

principalmente, aspectos localizados no segundo modo de utilização da epistemologia; 

pois, ao apresentarmos uma reflexão sobre tal teoria, isto se faz a partir da investigação 

de conhecimentos particulares e específicos da dança – conhecimento enquanto saberes 

inerentes ao fazer artístico –, desenvolvidos por uma visão estética. Entretanto, ao 

olharmos para o conjunto de conhecimentos da história da dança, percebemos que suas 

formas de transmissão e acontecimento vieram se transformando, inserindo-a em um 

estatuto disciplinar do conhecimento intelectual, onde seus conceitos passam a ser 

debatidos e suas condições de irrupção obedecem, ainda que não hegemonicamente, a 

uma série de saberes técnicos racionalizados e aplicados ao corpo do intérprete. Nesta 

perspectiva, não há como negar a possibilidade de inserção da dança em uma 

estruturação lógica e mutante, seu caráter de conhecimento, sobre o qual devem coligir 

todas as reflexões que lhe sejam possíveis. O emprego da dança dentro de uma visada 

epistemológica, nesta dissertação, acaba por introduzi-la num plano mais amplo, que 

aponta o conhecimento da dança como espaço de possibilidades e valores, e corrobora a 

premissa da epistemologia como uma possível área de reflexão filosófica para a mesma. 

Ainda Segundo Pombo (2003), torna-se possível, mesmo que à força do artifício, 

organizar de modo geral algumas categorias epistemológicas, tais como epistemologias 
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Gerais (encontrada, por exemplo, em A. Comte) e Regionais (Canguillhem, Monod); 

Continuístas (Duhen) e Descontinuístas (Bachelard, Popper, Kuhn); Cumulativistas 

(Bachelard, Popper) e Não-cumulativistas (Kuhn); Internalistas (Popper, Bachelard) e 

Externalistas (Kuhn, Koyré, Ziman). 

No presente momento, nossa análise pode ser apresentada como regionalista, 

descontinuísta, não-cumulativa, e a um só tempo externalista e internalista. 

Regional, pois, como citado anteriormente, a TFD é uma teoria local e não-

hegemônica, precipitando-se, nossa avaliação, sobre a particularidade desta pesquisa, 

dentro do cabedal de conhecimentos referentes à dança como um todo. 

Descontínua, pois não trata a teoria como um prolongamento de outros estudos e 

sim a partir daquilo que compõe sua singularidade e ruptura com outros padrões. O 

olhar descontinuísta revela que o desenvolvimento de um conhecimento se dá através de 

grandes alterações qualitativas que não podem ser reduzidas a uma lógica de acréscimo 

de quantidades de um estudo anterior. Uma abordagem continuísta atenderia , por 

exemplo, a outros estudos do movimento dançado, tais como os métodos que 

empregam, de maneiras diversas, o conjunto cartográfico do balé clássico (Vaganova, 

Royal, Verchinina, etc.). Sendo a Teoria Fundamentos da Dança uma pesquisa 

alicerçada por um ponto de vista que inclui a arte, a educação e a ciência como modos 

de desvelamento humano, através do movimento poetizado, podemos dizer, com 

tranqüilidade, que ela não nasce do balé, ao contrário, rompe com sua tradição de 

caráter normativo da Dança.  

Concordamos em parte, com Bachelard quando ele afirma que o progresso da 

ciência acontece dizendo não às teorias e concepções anteriores. Um exemplo agudo 

desta descontinuidade na Dança é o discurso inovador de Isadora Duncan. Quando ela 

rompe definitivamente com os cânones do balé clássico, inaugurando uma Dança Livre 

– embora não tenha gerado uma teoria direta acerca dos novos modos de fazer que 

propõe e pratica – sua atitude ocasiona um novo modo de pensar e fazer dança, que 

engendraria inúmeras outras proposições, métodos, técnicas e reflexões teóricas.  

Optamos por uma articulação temporal não-cumulativista, por entendermos que 

o conhecimento não se articula linearmente em direção à verdade, embora seja possível 

discorrer sobre a transformação destes em termos de abordagens – a partir de um 

processo isomórfico não-trivial. Bachelard é nitidamente um filósofo cumulativista, pois 

defende que a ciência cresce ao longo do tempo através de um processo de acumulação 

de conhecimentos. É importante frisar, porém, que, segundo este autor, tal crescimento 
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da ciência em direção à verdade não se faz por justaposição, mas sim por reorganização 

dialética. Ainda que fosse inserida nos temos citados, não nos pareceria lógica a 

perspectiva cumulativa bachelardiana neste trabalho por não consideramos a Teoria 

Fundamentos da Dança necessariamente mais verdadeira que as anteriores, 

constituindo-se, apenas, como uma outra maneira de ser/fazer a dança. Aliás, a questão 

da proximidade em relação à verdade nem nos é relevante. O que envolve e impulsiona 

este trabalho é avaliar de que modo essa nova teoria constitui uma diferente maneira de 

pensar a dança e como propõe e alcança um campo de aplicação e reflexão que é 

instituído genericamente e desvelado singularmente. 

Quanto à sua relação com as outras atividades e outros conhecimentos humanos, 

a presente avaliação é tanto internalista, quanto externalista.  

 

 
Para os internalistas a ciência constitui uma forma autônoma do 

conhecimento. [...] A ciência deve ser pensada, [...] em função do 

desenvolvimento dos seus próprios objetos, leis, métodos e processos. Ao 

entrar com outros factores externos perturba-se a compreensão de uma 

construção intelectual que vale por si, que tem a sua própria força, a sua 

própria dinâmica. Numa perspectiva externalista a ciência é uma actividade 

humana que para ser compreendida, necessita de ser inserida no conjunto 
mais amplo de todas as actividades humanas. Ao estudar a ciência de uma 

determinada época há que estudar a estrutura social, a relação das classes, o 

modo de produção, a personalidade dos cientistas, os sistemas artísticos e 

culturais dessa época. (ibid). 

 

 

Nossa abordagem é internalista, pois trata o conhecimento artístico, como algo 

autógeno, singular, que se desenvolve e transita em possibilidades muito específicas da 

linguagem da dança. Por um outro prisma, não pensamos ser possível que a dança de 

apresente como um apêndice do mundo. Ou seja, nossa avaliação é também, 

externalista, uma vez que sua materialização atende ao contexto sócio-cultural em que 

se produz. Em mais de uma ocasião, no desenvolvimento desta proposta, afirmamos que 

toda atividade humana, entre elas a arte (dança), co-responde ao seu momento histórico. 

Seus processos, intersubjetivos e intramundanos, tendem – ainda que intuitivamente – a 

uma livre tradução das condições de sua existência.  

Com esta necessária contextualização conceitual da presente abordagem 

epistemológica, e apontadas as categorias a partir das quais o enlace entre o aspecto 

estético e o epistemológico do conteúdo da TFD será interpretado; esperamos ter 

elucidado como a utilização do aporte teórico da epistemologia na abordagem da 

pesquisa demonstra e confirma a necessidade da aliança fecunda e inseparável entre o 
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fazer e a reflexão sobre este fazer, que se instituem, simultânea e ininterruptamente, no 

plano das pesquisas sobre a dança. 

 

 

2.4.2 Da Teoria das Estranhezas 

 

 

Tentando nos resguardar de incorreções e, ao mesmo tempo, manter o rigor e a 

riqueza da pesquisa, inscrita na necessidade interdisciplinar; adotamos como linguagem 

mestra do trabalho e como suporte da avaliação epistemológica da TFD a Teoria das 

Estranhezas criada e desenvolvida, há mais de vinte anos, pelo Professor Ued Maluf.
8
 

A Teoria das Estranhezas nos dá, através de suas características particulares, 

uma alternativa frente aos dispositivos teóricos determinísticos que não podem, por sua 

lógica interna, considerar como válidos aspectos importantes e indispensáveis à 

totalidade fragmentada que é o mosaico humano. Ela nos permite falar do homem 

inteiro (uma unidade de altíssima complexidade, a pré-sença heideggeriana
9
), onde não 

há uma separabilidade absoluta de seus aspectos constitutivos. Por conseqüência e 

lógica, as ações e intervenções deste homem nunca serão absolutamente simples: 

estarão sempre presentes, em gradações variadas, os aspectos físicos, mentais, 

emocionais e espirituais; estarão sempre presentes os outros homens; estará sempre 

presente o mundo. Todos eles fragmentos (isomorfos como será visto à frente) do 

grande enigma complexo que é a vida. Todos pertencentes, inseparavelmente, ao 

mosaico que denominamos zôa-bío-ontológico
10

.  

A Teoria de Maluf advém do desenvolvimento de sua pesquisa, que propõe 

“uma concepção de ciência, sem o vezo do „reducionismo fisicalista‟” (MALUF, 2002, 

p. 65); sendo, portanto, um importante instrumento heurístico para pesquisas nas áreas 

                                                
8 Docente da pós-graduação em Psicologia na UFRJ, pós-graduação em Ciência Ambiental e pós-

graduação em Ciência da Arte. Neste último a Teoria das Estranhezas foi reconhecida pela Capes como 

“um dos principais paradigmas teóricos que ampara o debate interdisciplinar [...] em Ciência da Arte”. 
9 “[...] A pré-sença é um ente que, na compreensão de seu ser, com ele se relaciona e comporta. Com isso, 
indica-se o conceito formal de existência. A pré-sença existe. Ademais a pré-sença é o ente que sempre eu 

mesmo sou. Ser sempre minha pertence à existência da pré-sença como condição que possibilita 

propriedade e impropriedade. A pré-sença existe sempre num destes modos, mesmo numa indiferença 

para com eles” (HEIDEGGER, p. 90). 
10 Zoa é um termo do grego arcaico, plural de zoé, que designava a vida em geral. “Na sua linguagem 

cotidiana, os gregos tinham duas palavras da mesma raiz que vita, mas com formas fonéticas muito 

diferentes: bíos e zoé. [...] [O] termo zoé tem uma ressonância diferente de bíos [...]. Sua ressonância 

alcança a vida de todos os viventes. Estes são designados em grego como zôon (pl.) zôa. O significado de 

zoé é vida em geral, sem caracterização ulterior. Quando a palavra bíos é pronunciada [...] ela toca os 

contornos, [...] os traços característicos de uma vida específica, as linhas de fronteira que distinguem um 

vivente de outro” (KERÈNYI, p. 18). 
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Humanas, bem como uma “linguagem teórica não redutora para complexidades não-

físicas” (ibid), abrindo a possibilidade de pesquisar grandezas amensuráveis e imateriais 

através de uma unidade complexa (não fechada) onde seus “elementos constitutivos” 

sejam diversos, singulares e até mesmo opostos e, ainda assim, “inseparáveis entre si”, 

graças a uma capacidade de transformação “fluida, intérmina”. (ibid).  

Porque o alicerce deste trabalho, que permitirá a fala da dança, através da 

epistemologia, consiste na adoção/aplicação de uma língua comum a estas duas áreas, 

faremos uma explanação sintética da Teoria das estranhezas, explicitando a justa 

aderência ao dialeto, com seus termos e princípios, como essencial à tessitura da 

pesquisa que ora se propõe. 

Maluf, ao conceber a linguagem das estranhezas como “amensurável 

(adimensional e não-quantitativa)” (ibid, p. 63), vê como imprópria a utilização de 

termos como “sistema” e “elementos” fora dos domínios matemático e fisicalistas. 

Apesar de tais termos terem sido adotados por muitas disciplinas das áreas humanas, 

sua utilização em princípios qualitativos, incorre na conseqüente ação da análise 

quantitativa (mensurabilidade). Propõe no lugar de sistema, a expressão “Mosaico de 

Isomorfos”. Nas palavras do próprio Maluf: 

 

 
Uma especial justificativa para este neologismo (...): „isomorfo‟, basta 
adiantar que lhe é supressa (...) a condição de „correspondência biunívoca‟ e 

lhe fica atribuída a conotação de resultado da „transformação não-fechada‟. 

Quanto a „mosaico‟ sua condição original, em qualquer léxico, transmite uma 

idéia geral de „unidade diferenciada – composição de figuras, por meio da 

combinação de elementos materiais diferenciados. (...) Do ponto de vista 

qualquer trabalho intelectual ou 

manual composto de várias partes distintas ou separadas‟. O que, 

decididamente contribuiu para determinar a opção Por este termo foi seu 

étimo: do it. mosaico, deriv. do lat. méd. musaicus, de Musa „musa‟, que 

indicava as grutas dedicadas às musas...; musa sf. „ (Mit.) Divindade 

inspiradora da poesia, ext. tudo quanto pode inspirar um poeta‟. [...] Dessa 
maneira, a expressão mosaico de isomorfos ficou escolhida como instância 

mais apropriada para se discutir a idéia de „inseparabilidade entre os 

componentes de uma unidade‟ ou de „unidade nas diversidades, nas 

diferenças.  (MALUF, 2000, p. 152-153, nota 84). 

 

 

Donde, “isomorfos” podem ser considerados “diversidades”
11

 não-triviais, não-

elementares, adimensionais, não-lineares, não-simétricas; dotadas da propriedade de  

                                                
11 A palavra “isomorfo”, uma adjetivação, nos remete a uma igualdade de forma, porém, dentro da Teoria 

das Estranhezas estas “formas” são sempre singulares, diferenciadas entre si; derivadas de 

transformações de transformações iterativas (processo que ocorre infinitamente), entretanto,  sempre 

preservando algo (iso), que estava presente anteriormente à transformação; características de faces 
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“fluidez” (explicada adiante). Os isomorfos são o resultado de uma aplicação particular, 

de transformação especial denominada “isomorfismo não-trivial”: “uma concepção 

não-matemática de isomorfismo, um tipo de equivalência” (ibid, p.65) reversível não-

fechada, onde a reversibilidade não é simétrica (uma dado x que se transforma em y, 

revertendo-se a transformação não voltará a ser x). Tal propriedade é geradora de 

complexidades, posto que cada criação é uma singularidade.   

Os isomorfos se constituem de protótipos e idiótipos, onde o protótipo é um 

recorte pessoal, algo original (unidade complexa), no qual – aplicada uma 

transformação especial (isomorfismo não-trivial) –, se descortinam idiótipos, de tal 

modo que, estes sendo outros, resguardem algo do protótipo originário e nesse mesmo 

fluxo de transformação sejam, simultaneamente, protótipos de transformações 

ulteriores. 

Sua consistência, enquanto complexidades, advém de sua força de 

transversalização, numa relação de constituição dinâmica que se forma e transforma 

continuamente, pois cada parte é composta pelo reenvio simultâneo de partes de outras 

partes ao mesmo tempo em que reenvia a si mesma, participando de uma co-criação; um 

movimento instaurador de singularidades que remetem ao todo, mas um todo que não 

totaliza; que não submete a diversidade a uma homogeneização da identidade do um, 

sendo, simultaneamente, diferença e repetição.  

A fluidez é o movimento
12

 intérmino de uma particular aplicação, um fluxo 

contínuo e alçado a todas as direções ubiqüamente. Por ser fluido-deslizante, a imagem-

movimento de uma “metamorfose líquida”, é não-definitiva e não-fechada, mas 

simultaneamente, definida e significativa (ibid, p. 69). A justificativa desta dupla 

atribuição ocorre pelo fato de a aplicação da noção de isomorfismo ser iterativa de modo 

restrito (não-matemático), ou seja, o resultado (da transformação) “deverá sempre sofrer 

uma transformação ulterior, de maneira não-sequênciada, não-transitiva”. Assim sendo, 

aspectos de conformação, fundamentalmente contrárias, “sofrem transformações 

                                                                                                                                          
metamorfoseadas em outras faces ad infinitum. Daí a improbidade de utilização da palavra unidade (no 

sentido elementar). 
12 Não se deve associar esta definição ao conceito clássico de trajetória. Tal movimento é mudança 

qualitativo-contínua no espaço-tempo. Henry Bergson (1859-1942) esteve atento a este ponto de vista. 

Para ele, a realidade última não era nem ser e nem mesmo ser mudado, mas o próprio processo contínuo 

de mudança, a que chamou de “la durré”. Para Bergson o movimento é indivisível, pois não pode ser 

reconstituído em sua essência a não ser através de planos temporais ou cortes móveis. Estes movimentos 

produzem algo que está para além do movimento (trajetória), algo que não se relaciona espacialmente 

com a cronologia e que produz uma mudança qualitativa nas relações. 
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recíprocas entre si – é a fluidez básica”. O “processo”, que desencadeia a aplicação das 

transformações (fluidez) estará sempre “condicionado às motivações de um sujeito” 

(ibid). Ou como nos diz uma música popular brasileira, ao desejo, necessidade, 

vontade
13

. Todo o processo, então, é dito “sujeito dependente” (ibid).   

Correndo o risco da simplificação demasiado mutiladora, apresento abaixo um 

esquema (um particular mosaico tradutor-interpretativo) contendo as principais 

características da Teoria das Estranhezas: 

 

 Isomorfismo – noção especial de transformação amensurável, onde o 

resultado da aplicação é reversível de modo não simétrico e, portanto, 

não-fechada, não-reflexiva. Não há uma correspondência seqüenciada e 

linear entre as partes que remontam a um todo. E tais partes nunca 

refletem a si mesmas. Ao aplicarmos a noção de Isomorfismo a um 

original (protótipo) este se desvelaria em múltiplos formatos, distintos e 

singulares (idiótipos), mas que preservam algo do original (protótipo). 

Um exemplo básico é o Mosaico do Universo: o uno (protótipo) se 

desvelando nos versos (idiótipos), onde cada verso, contendo algo do uno 

(protótipo), é absolutamente singular. Como a transformação é reversível 

não-fechada, os versos se transformam em protótipos (diferentes do 

original) que, por sua vez, se transformam em novos versos em 

transformações de transformações. Tudo isso ocorre em todas as direções 

e ao mesmo tempo.  

 

 Isomorfos não-triviais – fragmentos de um todo complexo, que são 

inseparáveis entre si e estão em constante transformação 

(isomorfismo). São os protótipos e os idiótipos. Instituem o Mosaico 

de Isomorfos. 

 

 Protótipo – um algo original ao qual é aplicada a noção de 

isomorfismo. 

 

                                                
13 Comida, 1987; música do grupo Titãs composta por Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto. 
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 Idiótipo – aspectos múltiplos e diferenciados de uma unidade inicial, 

pela ação de uma transformação, não-fechada; diversidades singulares 

e amensuráveis, não localizáveis no tempo e no espaço, mas que 

preservam algo do original (protótipo). Inseparáveis entre si, podem 

ser revertidos em protótipos; porém, devido à transformação iterativa, 

não seqüenciada de comutatividade restrita (isomorfismo não trivial), o 

resultado desta contínua transformação (idiótipos em protótipos em 

idiótipos e, assim por, diante ad infinitum) nunca é um retorno à forma 

original. 

 

 Mosaico de Isomorfos: um todo complexo, instituído a partir da 

motivação de um sujeito e constituído de diversidades complexas 

(isomorfos). O termo é utilizado quando se deseja destacar os 

constituintes de Unidade de Alta complexidade.  

 

 Unidade de Alta Complexidade: Um todo que não pode ser simples 

(1=0). Termo de expressão do Mosaico de Isomorfos quando se quer 

destacar a visão do “todo” sem homogeneizar suas partes constituintes. 

Por exemplo: a Teoria Fundamentos da Dança pode ser apresentada 

como uma Unidade de Alta Complexidade e suas partes constituintes 

(Tempo, Espaço, Movimento, Forma e Dinâmica) como o Mosaico de 

Isomorfos da referida Teoria. 

 

 Fluidez – é o movimento intérmino de uma particular aplicação, onde o 

resultado é sempre não-definitivo e não-fechado e, simultaneamente, 

definido e significativo.  Esta dupla atribuição ocorre pelo fato de a 

aplicação da noção de isomorfismo (não-matemática) ser iterativa de 

modo restrito, isto é, o resultado (do movimento da transformação) 

deverá sempre sofrer, posteriormente, uma transformação ulterior, de 

maneira não-sequênciada e não-transitiva, onde cada fragmento se 

reconhece em cada outro fragmento instantaneamente.  
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 Afinidade Global – propriedade na qual cada fragmento de um 

particular Mosaico de Isomorfos se remete a todos os outros 

instantaneamente. 

 

 Inseparabilidade – como cada fragmento contêm em si a totalidade de 

todos os outros e vice-versa, numa relação de interdependência, onde – 

resguardada a identidade (dinâmica) de cada um –, não é possível que 

qualquer um deles seja visto insularmente, separado de todos os outros 

dentro de determinado contexto. 

 

 Transitividade restrita – sucessão de transformações iteradas que 

instituem (de forma fluida, como descrita acima) o Mosaico de 

Isomorfos. 

 

 Isotropismo – transformações de transformações não-sequenciadas e 

não-lineares (transitividade restrita), desdobramentos infindos em 

todas as direções ubiqüamente. 

 

 Grafo Conecto – um grafo é a representação geométrica plana ou 

tridimensional vinda das matemáticas qualitativas, que não utilizam 

medidas de grandeza. As relações entre variáveis são relações 

múltiplas, é um conjunto de objetos (os vértices) postos em 

correspondência dois a dois, podendo representar relações e eventuais 

estados sucessivos de um sistema (GRANGER, 1994, p. 95) . No caso 

da Teoria das Estranhezas, o grafo possui pontos não-reflexivos e não- 

idênticos a si próprios. “É um modo prático de descrever uma Unidade 

de Alta Complexidade [o Mosaico de Isomorfos]” (MALUF, 2002, p. 

76).  

 

Podemos perceber, portanto, que, ao elencarmos formas singulares e distintas de 

apreensão dos saberes para a construção desta pesquisa, o espaço que compreende a 

distância entre as fronteiras destas sofre uma espécie de atravessamento (fluidez básica). 

Estes atravessamentos, sem romper definitivamente (no sentido de extinguir) com as 

fronteiras de cada forma, causam uma espécie de modificação das estruturas de 
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fronteira, possibilitando a entrada de forças externas que modificam a estrutura original, 

ao mesmo tempo em que se modificam. Um bom exemplo da Biologia que ilustra esse 

processo de fluidez e atravessamentos é o que ocorre nos artifícios químico-celulares 

denominados como variação do potencial de membrana; entretanto, no caso da célula o 

que entra ou sai, será selecionado de acordo com as necessidades desta – 

permeabilidade seletiva. Este processo ocorre, simultaneamente, entre todas as partes ou 

formas iniciais (protótipos), instaurando outras forças que metamorfoseiam outras 

formas e assim por diante numa espécie de continuum, mas que, por serem plenas 

apenas no seio de uma interdependência, têm resguardado em suas co-criações 

constantes algo do original. Esses processos, por serem da ordem das possibilidades 

infinitas no tempo e no espaço, não podem ser absolutamente previsíveis ou 

mensuráveis. No presente caso, é no “entre” (metaxu
14

) que se descortinam as 

possibilidades. Assim é o corpo-mosaico dançante, onde aspectos múltiplos se misturam 

e transformam outros aspectos múltiplos da própria dança – como o movimento, o 

espaço, a forma, a dinâmica e o ritmo – em um fluir intérmino, inseparável e de 

possibilidades infinitas. 

 

 

 

                                                
14 Termo grego que significa, grosso modo, entre e que será bastante utilizado dentro de nosso 

desenvolvimento dissertativo, principalmente no tópico de conceituação do parâmetro espaço. 
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3 DO MOVIMENTO ARQUEOLÓGICO 

 

 

 

A Dança, no recorte deste trabalho, é um produto do Séc. XX. Seu entendimento 

como área auto-reflexiva, “dança-que-se-pensa” (LEPCKI, 2003, p.7), é um processo 

que não se inicia na modernidade. Porém, foi em meio a esse apanágio de inquietações 

intelectuais que ele pôde se firmar como movimento abrangente que desaguaria em 

diferentes e fecundos caminhos; modificando, de formas diversas, porém generalizadas, 

a produção do conhecimento em Dança, bem como suas relações políticas com o 

mundo. Em um desses caminhos, encontra-se a criação e o desenvolvimento da Teoria 

Fundamentos da Dança.  

A Dança, mais intensamente que as outras manifestações artísticas, encontra-se 

imbricada no plano sócio-cultural. Ela é “atravessada pela História do que cada cultura 

definiu como limites aos movimentos propriamente humanos e que se corporificam 

numa alteridade inventada”. (VAZ E LISSOVSK, 200, p. 27).  

 

 

Uma espécie de necessidade não apenas de encontrar um modelo de vida 

diferente, mas de, a partir dos contrastes, buscar uma identidade mais 

definida, ou seja uma nova forma de organização para o que já existia. 

(GREINER, 1999, p. 7). 

 

 

Tal imbricação (entre dança e sociedade) possui implicações claras em relação à 

sua autonomia estética. Também influencia a forma dos estudos para a dança surgidos 

em cada época. É interessante, a título de ilustração desse complexo de relações entre 

dança e sociedade, subscrever o comentário agudo sobre o espanto de Noverre (no Séc. 

XIII) ante a defasagem no desenvolvimento da dança em relação às outras artes.  
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Referindo-se ao século de Luís XIV, surpreende-o que a pintura e a escultura 

tivessem alcançado graus de excelência, que a música, embora mais atrasada, 

também se encaminhasse para isso, enquanto a dança continuava sem vida, 

sem caráter, sem ação. Noverre julga com olhos de outra época; não vê que 

foi justamente a acentuada interpenetração das regras da vida social com as 

regras da dança que impediu esta de desenvolver sua autonomia como uma 

das belas-artes. Como regente de comportamento, exercendo-se na forma do 

controle corporal, a dança ficava presa a praticas de civilidade e bienséance. 

(MONTEIRO, 1998, p. 54-55). 

 

 

Um homem tem sua existência concreta a partir de sua presença corporal neste 

mundo. E é nela que habitam todos os perigos e possibilidades – Foucault argutamente 

refletiu sobre a questão. Uma arte que possui, como suporte expressivo, o próprio 

homem acaba sendo o local onde os eventos sócio-culturais se refletem com uma 

intensamente diretamente sensível, palpável, concreta; desdobrando-se, então, em 

realizações. A isso alude que a autonomia artística da dança no seio da estética é 

também uma reação da autonomia reclamada pelo indivíduo dentro de sua cultura. E 

que sua sistematização como área do saber atenda justamente ao apelo da razão 

circulante naquela cultura. 

Elencamos, neste movimento arqueológico, três eventos que se relacionam por 

terem como base narrativa a questão da passagem do tempo. São, na verdade, uma 

tentativa de deslocar o que seria uma descrição linear dos fatos para a simultaneidade de 

pontos de vista sobre uma série de acontecimentos. Ao mesmo tempo, evocam a 

necessidade de serem pensados a partir de sua ótica interna, enquanto acontecimento 

independente. E mesmo em sua ótica interna podem ser apresentados vários locais de 

onde se olha, corroborando a tentativa deste trabalho em se desvelar como isomórfico.  

O primeiro dos três eventos – Horizonte Histórico – traça diferentes incursões 

temporais com um único propósito: compor uma perspectiva mais ampla do horizonte 

histórico-contextual de possibilidades e acontecimentos que permitiram a nova dança e, 

conseqüentemente, o nascimento do Sistema Universal de Dança (primeira 

denominação da TFD).  

O segundo – Do Sistema Universal à Teoria Fundamentos da Dança – propõe a 

inscrição do Sistema SUD no seio do movimento dos saberes ao longo da história, no 

intuito de esclarecer sua conformação estrutural e também de compreender o fluxo do 

conhecimento que desaguou na necessidade de mudança de nome da pesquisa para 

Teoria Fundamentos da Dança.  
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O terceiro evento – Da Transmissão Corpo-oral – trata da fluidez dos conteúdos 

da TFD no tempo e no espaço de sua existência, uma vez que estes são transmitidos, 

consolidados e transformados durante várias gerações, unicamente pela via zelosa da 

corpo-oralidade. 

Na Estética, é esse mesmo horizonte temporal que pode conservar ou não o 

objeto, a obra ou os conhecimentos de uma arte, determinar a sua sobrevivência e 

delimitar quais são os critérios adotados nesta escolha; fazer viver um gênio ou motivar 

a sua rejeição; erigir critérios de validação e legitimidade, tratar o conjunto de obras e 

manifestações diversas de toda a história da humanidade sob a unidade da denominação 

formal Arte. E todos estes processos estão inexoravelmente ligados aos mesmos fatores 

que regem tanto a Filosofia quanto a Ciência ao longo de sua existência temporal – a 

diferença é funcional e obedece à lógica interna de cada área –, o que nos permitiu, 

muitas vezes, fluir por suportes que são filosóficos, científicos e/ou históricos para 

adequação e clareza de nossa eloqüência. 

 

 

3.1 DO HORIZONTE HISTÓRICO 

 

 
O movimento da dança é o próprio movimento da cultura; ela caminha para 

onde caminham os homens; ela se volta para onde se voltam os homens; e 

quando se petrifica em sal, como a mulher de Lot, é quando a humanidade, 

desorientada, se volta para as decrépitas Sodomas, para as arruinadas 

Gomorras de seu passado, buscando, no calor mortiço de suas cinzas 

conforto para seus músculos enregelados. Um reino pode ser julgado – diz 

um velho adágio chinês – „pela qualidade de sua dança‟. (EARP, 2000, p. 
27). 

 

 

 

3.1.1 Das condições de chegada à Dança moderna 

 

 

A Dança sofre, ao longo do complexo processo histórico, transformações
15

 que 

perpassam sua estrutura, suas técnicas, seus temas, suas formas. Sua História nos 

fornece subsídios para atestar que todos os movimentos políticos e sociais desaguaram, 

também, como mudanças em sua expressão e compreensão artísticas.  

Na antiguidade, flui do sagrado ao espetacular passando pelo ritualístico, com 

certa interpenetração desses campos. Era uma dança bastante livre (em termos de 

                                                
15 Preferimos evitar a palavra evolução para não evocar a idéia de linearidade numa escala qualitativa. 
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codificação), porém dentro de gêneros específicos, muitas vezes, com um repertório 

indicativo de gestos. Sua gênese, expressamente mítica, nos sugere que a realização 

orgânica da dança advém de um caráter cósmico do sagrado, que perpassa toda a vida 

humana. 

 

 
Essa gênese mítica nos faz tomar consciência da significação profunda da 

dança considerada como símbolo do ato de viver e como fonte de toda 

cultura. [...] Desde a origem das sociedades, é pelas danças e pelos cantos que 

o homem se afirma como membro de uma comunidade que o transcende. 

(GARAUDY, 1980, p. 18-19). 

 

 

Na Idade Média, projeta com maior intensidade seu caráter litúrgico, condizente 

com as condições de acontecimento daquele momento (isso não quer dizer que se 

extinguem os outros modos de dança). 

 

 
A Dança religiosa da Idade Média era uma herança popular que nunca deixou 

de ser suspeita para as autoridades eclesiásticas. [...] Assim, os testemunhos 
mais interessantes [...] são, antes de mais nada, os interditos que não 

cessaram de atingi-la. [...] Por outro lado, parece que as formulações do 

concílio de Avingnon e da Sorbone indicam que o hábito de dançar é 

permitido fora dos ofícios e de algumas datas. (BOUCIER, 1987, p. 47).  

 

 

No Renascimento, culmina um processo nascido anteriormente através do 

gênero denominado momo
16

 (por volta do Séc. XIII), que transformaria a dança em 

espetáculo. Intensifica-se a separação entre o que seriam danças eruditas e populares. 

Sua exibição se transforma em acessório obrigatório das aspirações aristocráticas, 

servindo de entretenimento, propaganda política, exaltação da nobreza e reafirmação do 

poder local. Em virtude da importância social, torna-se terreno de pessoas 

especialmente treinadas para sua execução. Surge o profissional de dança. 

 

 
É um fato importante: até então, a dança era uma expressão corporal de 

forma relativamente livre; a partir desse momento, toma-se consciência das 

possibilidades de expressão estética do corpo humano e da utilidade das 

regras para explorá-lo. (ibid, p. 64). 

 

 

                                                
16 Gênero francês que determinará a futura forma do balé-teatro – de momer: disfarçar-se; monon: 

máscara. O correspondente italiano é a mascherata: mascarada. “Espécie de carola burlesca, na qual os 

participantes estão mascarados, disfarçados” (BOUCIER, Op. cit. p. 58). Tal gênero se torna espetáculo 

quando passa a ser utilizado como entretenimento entre os pratos de um banquete. 
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É da Itália quatrocentista que vem o primeiro tratado de Dança: De arte saltendi 

et choreas ducendi
17

, trabalho seguido dos manuscritos de Guglielmo Ebreo e Antonio 

Cornazza. De modo geral, os tratados que surgem nesta época apresentam um repertório 

de danças a serem executadas, um corolário de passos – com uma terminologia que já 

esboça a construção gramatical de movimentos – e até algumas indicações de 

intensidade muscular (vigor), bem como as construções rítmicas do repertório 

apresentado.  

Poderíamos considerar este o momento onde se inicia a sistematização de 

conhecimentos da dança. A partir daqui, caminhará a dança, paulatinamente, rumo a 

uma maior codificação e ampliação do aporte técnico e pedagógico (incluem-se aqui as 

primeiras tentativas de notação para a dança). Entretanto, é preciso destacar que tais 

referenciais ainda atendem a termos que estão voltados tanto para a prescrição e 

montagem coreográficas quanto para atender a um virtuosismo que não cessa de 

crescer. A dança se põe sobre as próprias pernas, porém ainda não pode decidir (ou 

questionar) para onde ir. Portanto, as reflexões vigentes sobre sua práxis ainda não 

possuem a característica de proclamar, filosoficamente, o discurso da autonomia 

estética. 

As críticas ferrenhas às convenções puramente formais (o academicismo) e o 

caráter de divertissemant que a dança havia assumido só seriam criticadas a partir da 

segunda metade do Séc. XVIII por meio de uma tendência difusa e geral, 

acompanhando as mudanças no cenário social. Não nos cabe aqui uma descrição 

profunda destas relações. Destarte, basta-nos apontar que o balé de corte já não atendia 

às solicitações espetaculares de uma assistência diferente da aristocrática. Em seu lugar 

deveria haver uma dança mais realista, mais atuante em termos emocionais, onde a 

virtuosidade técnica estivesse a serviço da expressão: o balé de ação. Temos em Jean-

Georges Noverre
18

 seu mais visível expoente. É importante destacar que Noverre teve 

antecessores
19

, tanto no nível teórico quanto prático; porém,  

 

 
foi ele quem reuniu as noções sobre o „balé de ação‟ num corpo doutrinário 

claro, diretamente assimilável pelos dançarinos; foi ele quem examinou 

                                                
17 Manuscrito existente na Biblioteca Nacional de Paris. 
18 Alguns de seus escritos podem ser acessados em língua portuguesa a partir de: MONTEIRO, Mariana. 

Noverre: Cartas sobre a dança. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 1998. 
19 Luís de Cahusac escreve “La Danse ancienne et moderne ou Traité historique de la Danse”, em 1754, 

e o verbete referente à dança na Enciclopédia de Diderot. Franz van Weuwen Hilferding, a partir de 1740, 

passa a introduzir o realismo em suas montagens. 
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meios técnicos para uma reforma da dança; finalmente foi ele quem impôs as 

novas idéias através de suas numerosas e célebres obras. (ibid, p. 165). 

 

 

 Essa tendência reformista podia ser vista em várias outras manifestações 

artísticas, sendo fruto, como em todos os tempos, das intrincadas relações sócio-

culturais.  

Em relação à reforma na dança, alguns enunciados noverrianos são cruciais à 

nossa abordagem: a pretensão da autonomia artística desta arte; o retorno à 

expressividade por meio de uma formação complexa do dançarino (que ultrapassa as 

questões mecânicas); a transformação das condições de fruição de uma obra, que agora 

precisa atingir (afetar) um público leigo e pagante, ou seja, a inclusão do público, que 

passa de espectador à fruidor, como parte importante das reflexões estéticas. 

Tais enunciados propõem uma nova formação discursiva (embora ainda não a 

concretizem): situar a dança num amplexo que englobe em suas reflexões aspectos do 

fazer, do conhecer e do exprimir
20

, no sentido de poder discutir uma possível ontologia 

da Dança.  

Em termos históricos, tal atitude só poderia se concretizar por uma ruptura 

epistemológica (a que certamente Noverre não se predispõe), que só ocorreria como 

movimento generalizado, a partir do final do Séc. XIX e início do Séc. XX. É assaz 

importante justificar que a revolução do balé de ação, ainda que exercendo uma grande 

influência na dança daquele momento, teve um período de curta duração, sendo logo 

substituído pelo balé romântico e pelo novo academicismo como exigência de outras 

condições sócio-econômico-culturais. 

 

 

O Séc. XIX, o século da Revolução Industrial, é a idade de ouro do balé 

como arte de evasão da realidade. A primeira preocupação da burguesia, [...] 

foi imitar o luxo e as preferências da aristocracia precedente. [...] Essa nova 

exigência de fugir de um mundo que se tornava sórdido pela especulação 

financeira, [...] traduziu-se no simbolismo pueril de uma dança onde a 
preocupação essencial parecia ser a negação da terra e da gravidade. 

(GARAUDY, 1980, p. 36).  

 

 

A aspiração da leveza espiritual (sustentada pelo maquinário a vapor) levou o 

balé a inegáveis avanços técnicos, tanto na sistematização corporal, quanto na 

concepção das cenas (iluminação a gás; a invenção das sapatilhas de ponta, etc.); 

                                                
20 c.f. BOSI, Alfredo. Reflexões Sobre a Arte. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 1986. (Série Fundamentos).  
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entretanto, mais uma vez, não obstante a poesia em movimento, a dança estaria a serviço 

da afirmação de uma determinada classe, perdendo os rumos para sua auto-

referencialidade.  

Além disso, passa por um processo de internacionalização (que vai da Itália à 

Rússia passando pela França), que lhe confere um caráter de “arte eclética” (ibid, p. 38), 

o qual viria a imputar ao balé acadêmico o status de epistemologia fundamental como 

base pedagógica para qualquer tipo de dança. Essa condição só seria de fato questionada 

no Séc. XX, quando os ideais noverrianos de expressividade encontram solo fértil para 

florescer. É também quando a dança encontra condições de afirmar sua especificidade 

enquanto manifestação artística. 

A Dança torna-se arte (no sentido como a reconhecemos atualmente) no séc. 

XX, em virtude de seu movimento auto-reflexivo e do que poderíamos chamar de 

revolução epistemológica (em analogia à revolução científica), detonada e divulgada 

por Isadora Duncan. Esta dançarina dos pés descalços e túnicas gregas – inspirada em 

Nietzsche, Delsarte e Whitman
21

 – promove aberturas e consolidações a tudo aquilo que 

era outro à dança, criticando e rejeitando abertamente a dança morta e seus cânones 

cristalizados. Sopro vital de gênese do vendaval de ruptura aos padrões estéticos 

anteriores, avatar da liberdade de expressão, Isadora lança as bases libertárias para 

novos modos de fazer (novos valores) em dança.  

Essa revolução epistemológica e seu, conseqüente, desejo de experimentar e 

perseguir novas proposições, ecoou e reverberou em todas as direções que a dança 

segue desde então.  

 

 

Mas na arte, essa vontade de saborear o desconhecido, não se apresenta 

apenas como resgate de um „tema polêmico‟ ou como sua tradução para a 

„linguagem da dança‟ como se costuma dizer. Este diálogo entre as coisas 
que se modificam no mundo e o corpo que dança, ganha existência através 

da configuração de novas organizações. Istoé: novos modelos de pensamento. 

(GREINER, 1999, p. 7). 

 

 

É imersa neste mosaico de transformações estético-histórico-culturais que 

encontraremos a efervescência detonadora do pensamento de Helenita Sá Earp, o qual 

viria se concretizar como uma teoria inédita para a dança.  

                                                
21 C.f. DUNCAN, Isadora. Minha Vida. 11 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 
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Helenita é uma das pioneiras da Dança Moderna no Brasil.  Como artista, e 

como professora universitária, conjugava as novas orientações estéticas da época, ideais 

despertados nitidamente por Isadora Duncan, com o discurso científico, que exerceu 

grande influência em seus estudos. Assim, tanto sua dança espetacular, quanto a sua 

dança educacional possuem ecos e interferências que são datados. Se hoje podemos 

discorrer sobre a sua pesquisa, é porque neste, e somente neste, panorama temporal 

havia a possibilidade de esta dupla orientação (razão-expressão) aportar num contexto 

universitário recém inaugurado; permitindo, assim, que suas inquietações estéticas não 

se confinassem à expressão espetacular de sua dança, mas que também se 

desenvolvessem no plano epistemológico e se remetessem a uma possibilidade de 

perpetuação e ampliação de conhecimentos para a dança. 

 

 

 

3.1.2 Da Dança Moderna no Brasil  

 

 

A Dança Moderna brasileira coaduna diferentes características em seu percurso; 

entre eles a chegada do Balé Clássico ao cenário cultural brasileiro em meio à 

efervescência dos manifestos do projeto moderno instaurado pelas outras linguagens 

artísticas.  

O percurso da dança na cena brasileira é um tanto quanto recente. A partir do 

séc. XIX o Brasil passa a receber bailarinos, coreógrafos, professores de balé e 

companhias estrangeiras de Dança. Somente no séc. XX, com a inauguração do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro (em 1909) ampliam-se consideravelmente as 

possibilidades de crescimento desta arte pelas terras tupiniquins.  Da inauguração do 

teatro, que também abre suas portas para as formas de dança diferentes – Isadora 

Duncan se apresenta nele em 1916 –, passando pelas montagens do Teatro de Revista, 

até a consolidação da dança como arte no Brasil, abrange-se um processo que pode ser 

considerado tanto lento quanto rápido, tão conservador quanto vanguardista, tão 

nacionalista quanto globalizado. 

 Foi somente em 1927, com a criação da primeira escola oficial de dança do país, 

que um movimento de formação em dança começa a tomar corpo (PEREIRA, 2003, p. 

91). O fato de começarmos uma escola de bailados nacional pode ser vista como um 

importante movimento da abertura moderna. Mas o método formador dos intérpretes de 
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dança que se estabelece desde então no país tem os ares eminentemente tradicionalistas 

do balé clássico europeu, que estava sendo questionado pela vanguarda moderna.  

No Brasil, num segundo momento do movimento modernista nas artes, há o 

resgate romântico de uma nacionalidade, que, na dança, se reflete pelas temáticas mais 

figurativas, adotadas para os espetáculos – principalmente a retratação dos tipos 

brasileiros: índio, caboclo, negro. É através de coupés, ballonés, fouetés, passos 

extremamente geometrizados da técnica clássica, que o corpo mestiço é representado.  

 

 
A história do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro se consolida 

nessa direção. Não à toa, o índio se torna personagem de seus balés, 

inteiramente imersos na noção de cultura como aquilo que diferencia os 

povos. (KATZ, 2004, s/p).  
 

 

A estilização de um nacionalismo, de algum modo, era encontrada em todas as 

artes. Aliás, até mesmo nas questões políticas do Estado Novo, que têm como uma das 

diretrizes o fortalecimento do sentimento de identidade nacional, há uma imputação de 

um caráter nacional homogêneo. Ufanismos à parte, tal movimento da modernidade 

brasileira caminhará posteriormente em direção à abstração. E é justamente neste 

caminho que se abrem muitas comportas da experimentação artística.  

Rompendo com a tradição das Escolas, os artistas brasileiros saem em busca de 

novas possibilidades. Entretanto, se, por um lado, para a dança internacional 

(principalmente, alemã e norte-americana) rompem-se definitivamente os diques 

epistemológicos da tradição clássica do balé como verdadeira e única forma de dança, 

por outro, no Brasil esta tradição ainda luta para garantir uma intensidade definitiva, seu 

lugar enquanto arte. Portanto, 

 

 
Num país que ainda perfazia rapidamente, em algumas décadas, o mesmo 

percurso que o balé percorreu durante todo o século XIX, na Europa, vindo 

de uma herança que remonta de séculos, esse encantamento [a intensidade] 

era quase uma ditadura. Único modo de fazer dança, único modo de pensar 

dança [grifo nosso]. (PEREIRA, 2004, p. 289). 

 

 

 A identidade nacional da dança, apesar dos esforços de artistas como Eros 

Volusia
22

, se traduz na temática dos espetáculos
23

; porém, a metodologia formadora dos 

                                                
22 A própria afirma em discurso de 1945 “julgo indispensável a esses elementos uma base clássica”. 

(VOLUSIA apud PEREIRA, p. 1860). 
23 Também nas composições musicais e nos cenários, feitos por artistas brasileiros. 
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bailarinos brasileiros provinha principalmente das matrizes européias (ditas originais), o 

que acaba por reforçá-lo (o balé clássico), como método de base para o bailado 

nacional.  

 

 
A força que os Balés Russos de Diaghilev exerceram nos países onde se 

apresentaram era tão intensa que [...] foi capaz de disseminar padrões de 

representação de balé seguidos fielmente por seus teatros. Coincidência ou 

não, o Theatro Municipal do Rio de janeiro teve sua primeira temporada de 

dança com a apresentação desta companhia. Muitas das outras que ali 

passaram, [...] formatariam um consenso de modelos de construção de uma 

companhia, de encenação e, sobretudo, de modelo de uma técnica de balé. 

(ibid, p.131). 

 

 

É o primado do balé como embasamento para toda e qualquer dança que 

repercutiu por um longo tempo na dança brasileira. Entretanto, nesta mesma cidade, 

neste mesmo contexto cultural, uma jovem dançarina e professora de Ginástica Rítmica 

inicia uma busca ardorosa por outros caminhos, orientados pela Dança Moderna
24

 e 

diferentes do Balé Clássico; que permitissem acolher as possibilidades ilimitadas da 

expressão na dança. 

 

 

3.1.3 Do Sistema Universal de Dança – O Início  

 

 

Em 1939, militares e burocratas do Ministério da Instrução e Saúde Pública, 

implementam o primeiro curso superior de Educação Física do país (GUALTER, 2000) 

na Universidade do Brasil (1920-1965), hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Naquele momento, Helenita Sá Earp, contando, então, vinte anos, é convidada para ser 

catedrática na cadeira de Ginástica Rítmica.  

 

 
Apesar da Profª. Helenita não possuir formação strictu sensu na área da 

dança, sempre manifestou uma grande paixão por esta linguagem artística 

[...]. Porém, estabeleceu [a partir de sua própria experiência] uma série de 

críticas às formas de ensino e criação de dança academizada e estereotipada. 

Seus argumentos pautaram-se no fato de que estas comprometiam o 

                                                
24 Segundo Rodrigues (1999, p. 17), “a Dança Moderna enfatizava a movimentação natural do ser 

humano e representava acima de tudo as experiências pessoais e emocionais dos coreógrafos. [...] Por 

outro lado, o vocabulário técnico da Dança Moderna envolvia largo uso do centro do corpo como 

propiciador do movimento no chão em oposição ao Ballet Clássico cuja ênfase acentuava a verticalidade 

e as linhas periféricas. Novas inclinações de tronco, torções e flexões traduziam uma movimentação 

forte,percussiva e densa dramaticamente, o que se opunha naturalmente ao lirismo considerado superficial 

da escola romântica”.  
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desenvolvimento do potencial artístico e criativo inerente à capacidade do ser 

humano para a dança (GUALTER, 2000, p.27). 

 

 

Ainda que a dança, neste momento, estivesse atrelada à Ginástica Rítmica, 

Helenita inicia um longo e árduo trabalho de pesquisa que posteriormente a tornaria 

uma disciplina autônoma e abriria caminhos para a dança dentro da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  

Helenita Sá Earp inicia, portanto, há mais de sessenta anos, uma jornada em 

busca de novas propostas de ensino e criação para a dança.  

Percebe, através de sua cátedra, que os métodos que implementavam a poética 

nos corpos dos dançarinos, muitas vezes, não alcançavam a plenitude da produção de 

sentidos. Pressente que o ato dançante necessita de uma proposta que seja ampliadora 

das possibilidades criativas sem desvinculá-las da técnica. “Para Earp, dançar é muito 

mais que manipular os movimentos; é um habitar” (LIMA, 2004, p. 67). 

Estando na universidade, tem a possibilidade de trabalhar a dança como área de 

excelência. Debruçando-se sobre pesquisas científicas, artísticas e didáticas, compõe seu 

modus operandi através da interseção contínua entre teorias e práticas vivenciadas e 

debatidas em núcleos de experimentação que se constituíam como “laboratórios 

corporais, para a concepção, investigação e sedimentação das pesquisas” (GUALTER, 

2000, p. 28).  

Suas próprias palavras, num discurso da época
25

, colaboram para trazer à baila 

um pouco do caminho trilhado pela jovem professora: 

     

 

O nosso esquema de trabalho, que vem de mais de dez anos está aos poucos 

se completando. Ainda há claros, pontos vagos que precisam ser preenchidos 

e o serão. A nossa cadeira na ENEFD, inicialmente simples ginástica rítmica, 

contendo formações coreográficas elementares, quase que tão somente 
plástica e figuras, foi se transformando gradualmente em dança educacional. 

(EARP, 1951). 

 

 

Sua busca por fatores educacionais relevantes e coerentes com a poesia do 

movimento, é diretamente insuflada pelos ventos da modernidade, que se desvelam para 

a Dança através das idéias e práticas dos ícones da então fervilhante Dança Moderna. 

Tal influência, que seria vital para a composição da Teoria Fundamentos da Dança, 

                                                
25 Discurso de agradecimento por ocasião da inauguração do novo ginásio de Ginástica Rítmica da Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos, na Universidade do Brasil, em 1954. 
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pode ser demonstrada em suas afirmações sobre o desenvolvimento de suas atividades 

dentro da Ginástica Rítmica: 

 

 

Anos de trabalho, de pesquisas, de colaboração de pessoas e grupos com o 

mesmo ideal, de intercâmbio, cultural, de meditação, sobretudo de meditação 

levou-nos ao movimento lírico de Isadora Duncan, ao movimento dramático 

de Marta Graham. Pelo seu aspecto multiforme, ritmo dinâmico, seu 

colorido, sua amplidão de recursos, sua identificação com o próprio „eu‟, a 
dança moderna tinha de infiltrar-se no terreno educacional, assim como as 

demais artes plásticas.  A possibilidade de o homem desrecalcar-se, desinibir-

se, lançar fora os estigmas de anos e anos de superficialismo. De exprimir-se 

por movimentos que revelassem de fato seus impulsos, que interpretassem 

com exatidão suas próprias idéias e sentimentos, encontrou apoio, guarida e 

significação na dança moderna. (ibid). 

 

 

 Em relação às bases epistemológicas do balé clássico, Helenita vê a Dança 

Moderna como uma prática libertadora capaz de acolher harmoniosamente a expressão 

do movimento sem limitá-lo quantitativamente. Todavia, pressente, em suas reflexões, 

que toda liberdade aspirada pelo corpo em movimento não se concretizará se for 

impulsionada somente pelo desejo. 

 

 
Ao deparar-se com a perspectiva de estabelecer pontos para a formulação de 

propostas de ensino, criação e treinamento da dança, percebeu que o ensino 

organizado do ballet era restrito em suas formas e processos pedagógicos, 

prejudicando os aspectos criativos, anatômicos, artísticos e filosóficos. Por 

outro lado, os processos pedagógicos das tendências modernas, que 

permitiam uma liberdade maior de movimentação, baseavam-se na repetição 

de séries e na improvisação sem elementos de referência, não possibilitando 

também, um embasamento mais consciente para o desenvolvimento da 
linguagem da dança. (GUALTER, 2000, p. 28) 

 

 

 

Entrevê, no fecundo campo da expressividade humana, a necessidade de um eixo 

norteador que, sendo um instrumento racional, não cristalize quantitativamente e, 

simultaneamente, possa potencializar a criação através das possibilidades infinitas do 

movimento.  

 

  

A idéia de liberdade que emana na dança não significa falta de técnica. A 

execução dos movimentos tem que ser perfeita, embora estes sejam 

combinações sem limites quantitativos. Mas seja qualquer o movimento tem 

de haver qualidade, qualidade não se adquire repentinamente por „push 
button‟. É necessário trabalho físico individual. Primeiro o domínio muscular 

do corpo. Para isso é mister a percepção do detalhe, é imprescindível uma 



 

 

55 

gradação de dificuldades, é determinante a elaboração de um sistema de 

aprendizagem lógico, [grifo nosso] de complexidade crescente (EARP, 

1954, p. 37).   

 

 

Seu discurso evidencia que, em sua pesquisa, havia de fato uma busca incessante 

por uma outra proposta de embasamento educacional coerente com as novas correntes 

libertadoras da Dança, sem, contudo, desatrelar tais possibilidades expressivas do 

desempenho técnico.  

Helenita, apesar das críticas à limitação do balé, reconhece que este, mesmo em 

suas restrições, havia se consolidado como escola de dança por se pautar numa 

estruturação coerente com seus princípios. Baseada nessa visão, “pretendia dar à dança 

moderna fundamentos que se sustentassem através dos anos” (GUALTER, 2000, p.28-

29). 

Entende que um dos objetivos da Universidade era a formulação de teorias e 

estudos que articulassem as questões entre práxis e idéia. Estando no âmbito 

universitário, suas pesquisas sobre o movimento, além de se pautarem nos pioneiros da 

dança moderna, embrenham-se em diferentes áreas do conhecimento superior daquela 

época, fazendo com que a estruturação de seus estudos se estabelecesse sobre bases 

interdisciplinares.  

De forma recorrente, buscaria auxílio em outras linguagens e áreas do 

conhecimento (Medicina, Física, Matemática, Filosofia, entre outras) para um melhor 

embasamento de sua pesquisa, tornando seu Sistema interdisciplinar desde sua gênese. 

Como catedrática,  

 

 
várias vezes [recorreu] a colegas das artes plásticas para trabalhar as noções 

de espaço e forma. [...] Ela buscou auxílio para construir parâmetros para a 

dança, tanto na medicina, quanto na física e na matemática. A construção [...] 
do Sistema Universal de Dança [...] deveu-se por um lado às influencias 

teóricas de Rudolph Von Laban e de Isadora Duncan, mas se consolidou 

através de um longo e árduo trabalho de pesquisa multidisciplinar na 

universidade. (CARDOSO26 apud EARP, 2000, p. 10). 

 

 

Vê a dança como uma atividade holística que não poderia estar encerrada nas 

rígidas circunscrições de estilos e escolas. Desta forma, rejeita a concepção fragmentada 

do ensino da dança daquela época; pois, se o ser humano se compõe de aspectos físicos, 

                                                
26 Prefácio do livro in EARP, Helenita de Sá. As atividades Rítmicas educacionais segundo nossa 

orientação na ENEFD. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2000. 
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mentais e emocionais, sua educação dentro da Dança deveria atender e proporcionar um 

crescimento simultâneo de tais aspectos.   

Além do horizonte estético, em suas reflexões intelectuais, considera a dança 

como atividade que vai muito além do espetáculo, tendo uma função social e de 

ampliação do espírito humano. 

 

 
A demonstração para o público deve ser considerada um resultado, que é 

bom não há dúvida, e nunca um fim em si. A dansa (sic) educacional não 
pretende formar artistas e sim libertar as qualidades do indivíduo que não 

podem ser arrancadas de seu íntimo por outro processo a não ser o do toque 

emocional. É claro que a arte deve vir ligada aos outros objetivos, uma vez 

que não se pode falar de dança sem pensar em estética. Digamos, porém que 

a arte é uma conseqüência entre muitas e não a única conseqüência. (EARP, 

1945, p. 21). 

 

 

Tal proposta, no desenrolar de suas pesquisas, viria a se concretizar através da 

formulação de um sistema no qual constariam os princípios básicos que conduzem à 

ação corporal. O estudo e a investigação de tais princípios, onde os aspectos técnicos e 

criativos fossem desenvolvidos sem dicotomias, deveriam proporcionar a totalidade do 

ato estético, através do gesto pleno de consciência e poesia. Helenita promove a síntese 

de suas pesquisas, fruto de suas inquietações intelectuais e artísticas, através da criação 

do Sistema Universal de Dança, hoje intitulado Teoria Fundamentos da Dança. 

 

 

3.2 DO SISTEMA UNIVERSAL À TEORIA FUNDAMENTOS DA DANÇA 

 

 

A Teoria Fundamentos da Dança nasce como um corpo de proposições para a 

dança estruturado tal qual um sistema. Principia-se com a denominação Sistema 

Universal de Dança, inscrita no campo educacional. O fato é que o batismo de uma 

pesquisa baseia-se, em parte, sobre um chamamento que implica certa coerência entre 

forma e conteúdo. Destarte, que caminhos e relações proporcionaram a necessidade da 

mudança de nome? Quais os fatores e relações implicados na mudança para Teoria 

Fundamentos da Dança? Tal mudança atende a critérios coerentes?  

Para um nível de compreensão mais amplo, faz-se necessário inserir a pesquisa 

no amplo domínio do saber, tentando perceber, ao longo da história, o quanto as 

relações que se formam entre conhecimento, verdade e ciência puderam influenciar a 
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concepção do que seja um estudo profundo, lógico e objetivo para a arte, bem como 

apoiar sua estrutura de enunciação e acontecimento.  

O desenvolvimento dos saberes comportou, por muito tempo, uma concepção 

determinista de mundo. Esta perspectiva determinou todo um escopo de configurações 

pré-estabelecidas na organização do conhecimento. Daí, que organizar um estudo, 

através de um corpo de proposições, deverá encerra algumas peculiaridades, quer este 

empreendimento se concretize como doutrina, sistema, teoria ou outra estrutura 

qualquer. É preciso esclarecer e organizar conceitos; dar significados definidos, ainda 

que iniciais, e que contenham uma coerência para com os termos utilizados. Tal 

organização é reverberação dos liames do pensamento científico. 

De forma recorrente, as áreas das Ciências Humanas estruturam seu pensamento 

sob a tutela da linguagem científica. Embora, em muitos aspectos, esta não alcance o 

nível de complexidade e particularidades exigido pelas atividades do homem, pois 

mantém um ranço de quantificação incabível, seus princípios têm sido deslocados e 

aproveitados (não sem causar certo desconforto) para que se estabeleçam as bases das 

diversas disciplinas.  

A linguagem científica e seus sistemas simbólicos esquematizam dados 

empíricos ou formais em teorias, axiomas, enunciados, índices de avaliação, análise, 

probabilidade e validação; fundamentando, assim, os contextos de uma área de 

pesquisas, seus parâmetros e sua metodologia, suas reflexões lógicas e racionais. Sua 

universalidade, critério básico, implica que as proposições devem ter um grau de 

generalidade que explique e unifique uma grande variedade de fenômenos.  

Embora a arte claramente não se encaixe neste protótipo de linguagem, é notório 

que as reflexões dos pensadores
27

 que se dedicaram a compreender os diversos 

momentos da trajetória do pensamento humano, freqüentemente, abordam tanto o 

discurso científico, quanto as concepções intelectuais, análises e reflexões sobre a arte. 

Podemos perceber que, em diferentes momentos históricos, por diferentes vias e modos, 

os pensadores da arte empreenderam um esforço para adotar esquemas e parâmetros, 

referenciais que transcendessem ao dado empírico e proporcionassem a fixação de 

modelos ou pontos de vista. Tentativas de sistematização e categorização, que 

amparassem a proposição da arte como um conhecimento, aproximando-a das ciências 

como coisa mental; arcabouço que poderia ser transmitida num conjunto de saberes. Tal 

                                                
27 Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Spinoza, Hegel, Kant, Heidegger, Foucault, Deleuze, entre outros. 
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contextualização pode ser vista nas bases das estruturas formais de diversas 

manifestações artísticas. 

 

 

Certos princípios de simetria e de unidade do ponto de vista persistiram até 

hoje como uma espécie de abc de todo aprendizado sistemático da Pintura e 

da Arquitetura. Nos textos de Leonardo Da Vince, o elogio incondicional à 
Pintura [...]funda-se precisamente no caráter de ciência rigorosa, isto é, 

matemática, atribuído a perspectiva, ostinato rigore.  

Para as artes sonoras e temporais [...] os elementos de base também são 

codificáveis em números. O ritmo pode ser binário, ternário, quaternário. Em 

números se dizem os metros, os compassos e a duração de dada figura. [...] 

Os intervalos entre as notas da melodia contam-se em terças, quintas, 

sétimas, etc. Os versos do poema são pentassílabos (redondilhos menores), 

heptassílabos (redondilhos maiores), decassílabos, dodecassílabos 

(alexandrinos), etc. Numa palavra, o espaço e o tempo, categorias universais, 

que preexistem a todas as artes, e de todas são a matéria primeira, recebem de 

cada uma delas um tratamento que jamais dispensa medida. (BOSI, 1986, p. 

18). 

 

 

Pode parecer um despropósito, mas de alguma forma, mesmo na observação das 

manifestações artísticas, estamos sempre à procura de regularidades estéticas que 

forneçam certo equilíbrio à nossa reflexão frente a um sem número de estímulos 

oferecidos pelo mundo – o estilo, por exemplo, é subordinado à idéia de recorrência de 

constantes. Mesmo em manifestações culturais de povos ancestrais ou na diversidade da 

cultura popular são investigados, em sua vida simbólica, certos padrões estilísticos e 

regularidades internas (pintura corporal, máscaras, trançados, técnicas de cerâmica, 

danças e cantos rituais, etc.) que se assemelham, em termos de estrutura e permanência, 

aos cânones formais das escolas clássicas de artes (ibid.).  

Da razão grega (demarcada, principalmente, pela filosofia socrática) em diante, 

ao percorrermos a história da civilização ocidental, atestamos que a reflexão sobre as 

coisas do homem e suas relações com o mundo foram se tornando um pensamento cada 

vez mais rigoroso, conceitual, objetivo; caminhando em direção à confiabilidade que 

pudesse estabelecer parâmetros seguros que balizassem os questionamentos. Essa 

confiança, que até certo ponto se pretende imutável, toma para si o nome de 

conhecimento em oposição ao caráter ilusório do senso comum (doxa).  

O conhecimento nasce do desejo do homem por algo que, saindo das questões 

teológicas, tão pouco palpáveis ao raciocínio, lhe oferecesse certezas mais duráveis e 

menos subjetivas; uma certeza que resistisse à volúpia das sensações, que pudesse ser 

provada e, ao mesmo tempo, debatida; um princípio que não dependesse da fé para 

sobreviver e orientá-lo. O conhecimento nasce do desejo do homem pela verdade.  
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Pois seguramente a questão [da verdade] não é nova. A palavra que a designa 

– alethéia – beneficia-se da mais remota antiguidade, em termos de ocidente. 

Mas não disse sempre a mesma coisa. Quando os gregos a que ainda 

chamamos pré-socráticos a usaram, provavelmente falavam do cuidado, da 

atenção cuidadosa ao jogo da identidade e diferença. [...] É ainda desse 

mesmo jogo que se alimentam os sofistas, mas segundo outras regras. E logo 

em seguida os metafísicos imporão a esta palavra seu próprio regimento, a 

lógica; e depois ela estará longamente associada ao conhecimento, a tal ponto 

que para nós hoje ainda seja razoável pensar no discurso quando a algum 

pretexto se diz o nome verdade. (AMARAL, 1995, p. 13). 

 

 

O princípio da verdade se torna semelhante ao do conhecimento. Por isso, a 

procura pelo conhecimento guia o homem desde o início da civilização ocidental. Nessa 

busca criaram-se regras e normas que passaram a configurar a realidade das coisas 

do/no mundo, mundo este – representado por verdades – ao qual se chama de 

científico.  

Esse mundo passa a contar com critérios cada vez mais claros e específicos, 

preocupa-se cada vez mais com os processos de validação e a adoção de metodologias 

(sua possibilidade operacional), que possam delimitar precisamente a fronteira entre a 

verdade (epistéme) e a opinião (doxa). A reflexão sobre a verdade (o conhecimento) 

encaminhou-se naturalmente (!) para a ciência e, simultaneamente, afastou-se das 

paixões do homem prosaico e de suas percepções.  

A ciência se tornou a figura central da experiência ocidental. Portanto, quando se 

quer conhecer alguma coisa, é compreensível que, ao perguntar pelo seu “[...] 

fundamento verdadeiro, que este se vá encontrar do lado da ciência” (ibid.).   

Quando Helenita Sá Earp deseja fornecer à dança fundamentos sólidos e 

objetivos, parece fazer da verdade (do conhecimento) sua força motriz, uma vez que a 

percebe como um caminho para o reencontro do ser humano com o seu movimento 

natural e total que se perdeu ao longo de sua história. Entende, portanto, que o 

surgimento da dança é meio de expressão “não só no sentido do belo, mas [também] da 

verdade” (1948, p. 19).  

Em sua época, diante das revoluções científicas que fervilhavam e, 

principalmente por pertencer a um contexto universitário, torna-se determinante que 

essa iniciativa seja fundamentada pelos indicadores da ciência. Principalmente porque 

vê na ciência o arauto da relatividade, onde as verdades são dinâmicas. Podemos 

afirmá-lo através da força de suas próprias palavras: 
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Assim como a ciência evoluiu em seus princípios, o conceito de arte também 

transformou-se. Podemos dizer que [...]a tendência da arte, [...] é estar mais 

ligada à ciência do que antes, porque ela não se limita à representação 

objetiva da natureza, mas sim sua expressão subjetiva. Não é apenas a forma 

que interessa, mas também a idéia. Com a evolução da ciência, a arte cada 

vez mais se lhe aproxima. Arte e ciência, portanto caminham juntas no 

tempo. Não poderíamos ter atualmente um conceito rígido de arte, se a 

ciência nos prova, dia a dia, a relatividade das coisas, o que motiva a queda 

das formas rígidas, das regras antigas. Foi a ânsia na aproximação da verdade 

que levou o mundo atual a quebrar tabus, libertando-se cada vez mais dos 

preconceitos antigos, adquirindo desta forma liberdade relativa ao conceito 
de estética. (EARP, 2000, p.19). 

 

 

Essa possibilidade de evolução, de quebra de tabus e de rompimento de 

fronteiras só é demonstrável, nos meios acadêmicos, através da adoção de uma 

linguagem metodológica. Nesse sentido, Earp considera Rudolf Von Laban
28

 como um 

grande pioneiro; pois se a dança moderna alcança um valor de pesquisa teórica e uma 

aplicabilidade mais ampla, é graças de seu estudo sistematizado do movimento. 

 

 

O que permitiu [...] tal conceito atribuído à dansa, foi a metodologia 
introduzida por LABAN, no estudo da dansa moderna. Muitos outros 

professores contribuíram e vem contribuindo, é claro, para isto. A idéia 

principal, porém, de tensão e relaxamento, de ritmo dinâmico, de 

„movimento‟ como substância da dansa, de preparação psicológica íntima, foi 

a que orientou todas as demais no terreno da pedagogia. (EARP, 1945, p.20). 

 

 

Na realidade, muitas destas idéias já se encontram nos estudos de Delsarte
29

 e 

são realmente a pedra fundamental que guiariam toda a dança moderna, mas este, além 

                                                
28 Teórico da dança e coreodramaturgista, o trabalho de Rudolf Von Laban pautava-se pela busca dos 

ritmos naturais do corpo, que expressariam os estados mentais e emocionais das pessoas e libertariam a 

dança das cadências da música. Por isso, seus trabalhos têm um sentido amplamente humanista, 

esperançoso e celebratório. Desenvolveu um sistema de notação de movimentos, a "labanotação", e 

investigou os princípios do movimento para encontrar um meio de organizar e analisá-los.  
29 François Delsarte (1811-1871), francês, considerado um pioneiro, um dos principais precursores da 
dança moderna, influenciou nomes como Isadora Duncan, Kurt Jooss e Mary Wigman, principalmente 

por sua repercussão na Europa e nos Estados Unidos. Os estudos de François Delsarte surgiram da 

necessidade de aliar o conhecimento da linguagem do corpo com a linguagem da alma, proporcionando 

uma investigação sistemática dos traços e suas diversas variações de emoções como medo, o amor, a 

cólera, a tristeza. Estudou a relação entre a voz, o movimento, a expressão e a emoção do ser humano. 

Através de suas pesquisas percebeu que a expressão humana é composta basicamente pela tensão e o 

relaxamento dos músculos (contration and release) e que para cada emoção existe uma correspondência 

corporal específica. Posteriormente esse princípio foi a base da técnica de uma das mais famosas 

bailarinas modernas, Marta Grahm. As leituras corporais realizadas por Delsarte, combinavam diversos 

princípios que depois foram utilizados por Rudolf Laban, para a criação da metodologia labaniana, como 

as relações de peso, espaço, tempo, volume, velocidade do movimento.   “Inicialmente ator, consagrou a 
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de nunca publicar diretamente seus estudos, era muito mais ligado ao teatro, à mímica e 

ao canto. Laban é tido como o primeiro a estruturar logicamente o estudo e a pesquisa 

do movimento, o que abriria caminhos para inúmeras outras abordagens, inclusive a de 

Helenita, que o acompanha no caminho de construir uma estrutura lógica para a dança 

através da adoção de uma linguagem científica. 

 

 
Assim, considerando que o alcance social da dança, a partir do advento da 

modernidade, extrapolou o sentido elitizado do espetáculo, e compreendendo 
que uma das missões da universidade era a elaboração de teorias que 

atendessem às verdadeiras necessidades da práxis, a prof ª. Helenita 

reconheceu que, como profissional do ensino superior, lha cabia um papel 

fundamental na sedimentação de um estudo que articulasse todas estas 

questões. Além disso, a inserção da dança no contexto universitário firmava 

suas relações com as diferentes áreas do conhecimento – ciência, arte e 

filosofia – e com as novas concepções e práticas pedagógicas e artísticas, 

atribuindo-lhe um caráter interdisciplinar [...]. (GUALTER, 2000, p. 29).  

 

 

Por isso, a concepção de Earp acerca de uma estruturação para a dança 

“absorveu a forma de organização e desenvolvimento da teoria dos sistemas” (ibid), 

onde “o todo é maior que a soma das partes” (DURKHEIM
30

 apud ANDLER, 2005, p. 

556).  

Corroborando este contexto científico, Helenita necessitava que o Sistema 

pudesse ser universal, porquanto deveria permitir um questionamento que abarcasse 

uma gama variada de eventos, que ultrapassasse as fronteiras da temporalidade, da 

regionalidade tanto quanto a separação da dança em estilos e escolas.  

Assume, portanto, que sua estrutura lógica para a dança deve atender aos 

princípios da objetividade científica. Assim, o Sistema Universal de Dança é 

estruturado como um todo composto de partes específicas, que pode ser entendido a 

partir da seguinte formulação: 

 

 
Existem conjuntos articulados, nos quais o que acontece com o todo não 

provém do que são suas partes individuais, nem de sua articulação mútua – 

ao contrário, em que o processo, que afeta cada uma das partes desse mesmo 

todo é, como tal, determinado pelas leis estruturais pertencentes a ele. 

                                                                                                                                          
sua vida à observação e classificação das leis que regem o uso do corpo humano como meio de expressão. 

Delsarte nunca se interessou pela dança [...]” (GARAUDY, 1980, p. 79). 
30 DURKENHEIN, Emilé. Les règles de la méthode sociologique. Pairs:1895. p. 102. “Um todo não é 

idêntico à soma de suas partes, ele é algo diferente, cujas propriedades diferem daquelas apresentadas 

pelas partes de que é composto.” DURKENHEIN, Emilé. Les règles de la méthode sociologique. 

Pairs:1895.p. 102. 
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(DILTHEY, apud ANDLER, 2005, p. 557)31. 

 

 

Também o apóia em bases filosóficas que coadunem com a idéia de um todo 

constituído pela representação dinâmica de suas partes. 

 

 
A base filosófica do sistema aberto para dança [...] foi inspirada na obra de 

Huberto Rohden que enunciou que tudo no universo está em perfeita e 

constante interação. A própria etimologia pressupõe a idéia de unidade na 

diversidade – Uni – verso – o Uno se manifestando nos diversos. Tudo possui 
uma essência, indivisível que faz parte de todas as manifestações. Este então 

passou a ser o seu desafio, a descoberta das unidades e das variações dos 

movimentos do corpo. (GUALTER, 2000, p. 30). 

 

 

Percebe que, no sistema, as partes que compõem o todo careciam ser unidades 

que permitissem, a partir de sua investigação, identificar elementos variáveis, 

aprofundar as pesquisas e observações e, a partir daí, expandir as possibilidades, 

reinterpretando limites como potencialidades para extrapolação. 

 

 

Após alguns estudos sobre anatomia humana [...], percebeu que estas 

unidades e diversidades deveriam ser decorrentes do estudo das 

possibilidades mecânico-motoras do corpo e, portanto, a base do SUD 

deveria ser o estudo do movimento. Investigou como estabelecer uma 

estrutura lógica, procurando os elementos que poderiam estabelecer inter-

relações entre diferentes fatores do movimento. Seguindo o raciocínio 

científico, definiu que as unidades do sistema de dança poderiam estar 

organizadas em parâmetros [...]. (GUALTER, 2000, p. 30). 

 

 

Os parâmetros são as unidades básicas, genéricas e fecundas e estão presentes 

enquanto diversificadores de toda e qualquer ação corporal. A consciência de tais 

unidades ou princípios – aplicados em atitudes, analíticas, técnicas e experimentais – e 

seu entrosamento permitiria a investigação e descoberta de possibilidades corporais 

diversificadas. O que potencializaria o desvelar de infinitas formas de movimento, tanto 

quanto abarcaria qualquer tipo de execução, fomentando a criação em dança. Pois, “se o 

artista revisita a origem, pode perceber que a gênese daquela ação possui múltiplos 

encaminhamentos” (EARP,A.C., apud GUALTER, 2000, p. 12).  É um processo de 

conscientização dos múltiplos caminhos do corpo dançante. 

                                                
31 DILTHEY, Wilhelm. Oeuvres III, L‟édification du monde historique dans lês sciences de l‟espirit. 

(1910, tradução francesa de S. Mesure). Paris: Éditions du Cerf, 1988 . 
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Os parâmetros, a partir da investigação dos fatores atuantes nas relações 

mecânico-motoras, foram definidos da seguinte forma: movimento, espaço, forma, 

dinâmica e tempo. Como fator fundamental para o Sistema, a noção de movimentos do 

corpo foi instituída como o parâmetro essencial.  

Instituir movimentos do corpo como um parâmetro significa que, no sistema, 

não estamos falando de qualquer movimento, mas das ações de um corpo, de um ser, 

um dançarino. Os demais parâmetros só podem ser compreendidos, dentro do SUD, a 

partir do lugar gerador destas diversidades: o corpo dançante. Tal colocação, além de 

instituir o corpo como o local onde se funda e se diversifica o processo de existência da 

dança, acaba por permiti-lo em sua generalidade fecunda, diferenciada e diferençável, 

atestando que não nos atenhamos a um padrão físico específico para dança, mas que 

todos os corpos sejam acolhidos como possibilidades de transformação do movimento 

em arte
32

.  

 

 

A partir desta identificação, estes parâmetros podem estabelecer relações 
entre si, gerando infinitas possibilidades de combinação de formas de 

movimentos. Além de facilitar a compreensão destes elementos básicos e de 

suas variações, o estudo dos parâmetros da dança (unidades do sistema) 

permitem a formulação de uma ação interdisciplinar, visto que estes fatores 

relacionados à dança possuem interseções com outras áreas do conhecimento, 

principalmente com as linguagens artísticas. (GUALTER, 2000 p. 30-31).   

 

 

Assim, temos que o Sistema Universal de Dança se compõe a partir das 

possibilidades de relações infinitas entre unidades e diversidades expressas no corpo 

que dança.  

Tal formulação (a de sistema), ainda que esclareça como foi formada a 

proposição da pesquisa teórica, traz alguns impasses metodológicos; pois, quando 

falamos de arte ou de qualquer outro campo que não atenda aos cânones fisicalista, a 

questão não pode ser reduzida apenas à forma de instrumentos de caráter puramente 

nominalista. Faz-se necessário ressaltar que teoria e prática nunca foram reflexões em 

separado no SUD. Portanto, não é a pesquisa em si que possui caráter limitante e 

fisicalista, sendo de extrema relevância epistemológica. Também não se trata de 

abandonar a objetividade ou de, simplesmente, descartar a possibilidade de construção 

de um estudo racional sobre a dança. A pesquisa do SUD é de extrema relevância 

                                                
32 “Dança é a capacidade de transformar qualquer movimento do corpo em arte” (EARP, 2000, p. 3).  
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epistemológica para a dança; pois possui um princípio de construção lógico, um 

princípio de operacionalidade, uma capacidade de generalização fecunda, através de 

proposições que tem uma implicação real, mas que não subordinam essa realidade a um 

postulado. Ele (o sistema) é instaurado para possibilitar realidades e realizações, mas 

não antecipa tais realidades, nem prevê com exatidão o caminho das representações 

destas.  

Torna-se, então, necessária a substituição de uma forma oclusiva e limitante, que 

trata “o ir e vir único – do todo às suas partes, e das partes ao todo – característico do 

modo de proceder analítico sintético” (ADLER, 2005, p. 557), por um modelo que seja 

menos normativo, hermético e mais adequado aos processos reais do SUD, que, não 

obstante sua estrutural formal, nunca operou nos moldes de um sistema tradicional. Daí 

a inadequação de seu batismo. Temos, a partir do contexto supra-traçado, o impulso 

para a mudança do nome do conjunto da pesquisa: no lugar de Sistema Universal de 

Dança, Teoria Fundamentos da Dança. 

Na arte, tanto quanto na ciência ou na filosofia, as pesquisas e discursos atendem 

às condições especificas de seu acontecimento e pertencem ao movimento espiritual de 

cada época. Ao olharmos para as condições de existência da Dança e, conseqüentemente 

da criação do SUD, habitamos um sentimento que responde ao espírito da nossa 

atualidade, o que torna mais complexa a abordagem. Apesar disto, necessitamos desse 

olhar para desenvolvermos a nossa compreensão das formas e atitudes de hoje.  

Entendemos que a mudança do nome da pesquisa para Teoria Fundamentos da 

Dança foi necessária e importante, mas entendemos também, e isso é o essencial, que 

ela não poderia ter tido, em sua gênese, um outro nome que carregasse tamanha 

coerência quanto Sistema Universal de Dança. Assim como entendemos que Isadora 

Duncan jamais dançaria de túnicas e pés descalços, se tivesse nascido na Europa do 

Séc.XVIII (e, se acontecesse, talvez jamais saberíamos).  

Somos dançarinos do tempo e atendemos sempre aos apelos e atravessamentos 

da cultura e da história. 

 

 

3.3 DA TRANSMISSÃO CORPO-ORAL 

 

 

A consolidação dos saberes no meio acadêmico, no meio científico em geral (a 

partir do qual se erigiram as universidades brasileiras), passa por uma aprovação da 
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comunidade que a constitui. Normalmente, o assentamento e a discussão de uma 

hipótese passam pelo cunho do registro escrito, sem o qual o discurso inicial tende a 

perder a força e, até mesmo, o valor de seu conteúdo. Tal registro, normalmente, é 

veiculado através de instrumentos próprios para a divulgação científica – revistas, 

livros, defesas de dissertações ou teses. Estes recursos têm como vantagem o 

fornecimento de material concreto para a discussão e até para uma ampliação da 

qualidade e/ou do conteúdo da pesquisa. E são necessários para publicizar tanto quanto 

para afetar o meio em que se inserem. É necessário ressaltar que dificilmente as 

hipóteses são predições de um único sujeito, sendo constantemente a conclusão de um 

estudo ou pesquisa que envolve o trabalho de várias pessoas (atualmente, das áreas mais 

diversas), atendendo, mesmo que em outros termos, a uma convivência partilhada ainda 

em seu desenvolvimento. Tal registro, além da divulgação, almeja respaldo e validação 

através da aprovação de seus pares (o que conta com regras altamente específicas). 

Apesar de desenvolver toda uma estrutura lógica de ensino e criação para a 

dança, extremamente rica em minunciosidades e com um arcabouço no mínimo 

profundo, uma vez que não se baseia apenas em batismos aleatórios, mas em muitos 

princípios científicos; Helenita Sá Earp nos lega muito poucos registros sobre a 

estruturação original (o protótipo) do formato que atualmente é utilizado. Isso não 

significa que seu estudo veio se perdendo ou enfraquecendo ao longo dos anos, muito 

menos que deixou de ser utilizado, ao contrário, manteve-se vivo e dinâmico, através de 

um processo de transmissão que denominamos corpo-oral.  

Ainda que uma explicação profunda e dilatada deste processo não caiba no 

espaço desta dissertação, abordaremos brevemente a sua concepção, para contextualizar 

e compreender a peripécia de um estudo que se inicia em 1939, se firma nas décadas 

seguintes e que, sem nunca ter sido publicado, mantém-se inteiro, vivo e potente.  

O corpo é a tecnologia de informação mais antiga da humanidade. Continua 

sendo, ainda, instrumento indispensável na transmissão dos conhecimentos em dança. 

 

 

As primeiras formas de ensino desenvolveram-se a partir do corpo – meio de 

comunicação constituído por voz, entonação, gestos, intensidade do olhar, 

respiração. É no ato de uma pura performance que a Grécia inventa a ágora, 

portanto a democracia [...]. Em outras palavras, muitas idéias na cabeça e 

vocação de ator para corporificá-las. (ROCHA, 2003, p. 40). 
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A relação mestre-discípulo é muito antiga na arte. Podemos dizer que muitas das 

transformações ocorridas, não só na arte, mas em todo o conjunto do conhecimento, 

partiram justamente deste encontro entre corpos.  

 

  

A presença real do mestre era condição sine qua non do ensino. O diálogo 

platônico, enquanto gênero filosófico, representou a própria encenação dessa 

circunstancia. Igualmente, o sentido peripatético das lições de Aristóteles 

recorda o tempo todo que o filósofo também pensa através do corpo. (ibid). 

 

 

As mudanças e rupturas na dança obedeceram, via de regra, a uma negação dos 

cânones da fase anterior, que, para serem negados, tiveram que ser vividos, 

experimentados, ainda que superficial ou rapidamente. 

Na dança, aliás, sua própria condição de arte, depende da interlocução e do 

afetar outros corpos. O gesto singular – que interfere no outro, o público, mesmo sem a 

existência do toque concretizado corpo a corpo – é possibilitado pela materialidade da 

intersubjetividade corpórea, constantemente atualizada para todos, dançarinos ou 

assistência. Acima das noções de emissor e receptor, próprias da ciência da 

comunicação, o que importa é o canal e, nesse sentido, tanto dançarino quanto público, 

professor ou aluno, são simultaneamente canais afetivos
33

.  

 

 

Portanto, numa sociedade onde prevalece a escritura, e por isso mesmo 

centrada no visual, analisar a palavra contada e cantada [aqui, literalmente, 

corporada] requer um certo deslocamento desse meio do plano auditivo 

[intelectual]. Nesse caso, a idéia de autor como escritor e de um leitor inerte 

não é adequada ao contexto [corpo] oral, porque há na verdade a presença de 

um executante/performer – que, não sendo o autor do que canta e conta [e 

transmite como conhecimento da dança], acaba por sê-lo na medida em que 

modifica [por isomorfismo] a obra quando a apresenta – e de um ouvinte 
sempre atuante. [...],e desse modo, a leitura [transmissão] só poderia ser 

pensada nos domínios da performance, o que nos leva a ter de representar 

tanto a execução/recepção quanto o papel de escritor/leitor sob novos 

parâmetros, cujas estruturas se denominem não escriturais. (SILVA, 2005, 

s/p). 

 

 

                                                
33 DELEUZE, Gilles. Espinosa: Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002. p.55 “As afecções (affectio) 

são os próprios modos. Os modos são as afecções da substância ou dos seus atributos. [...] Em um 

segundo grau, as afecções designam o que acontece ao modo, as modificações do modo, os efeitos dos 

outros modos sobre este. De fato, estas afecções são imagens ou marcas corporais [...] e as suas idéias 

englobam ao mesmo tempo a natureza do corpo afetado e a do corpo exterior afetante”.  
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Temos, portanto, que o processo de aprendizado (mesmo atendo-se ao básico) e 

a transmissão de conhecimentos na dança, não obstante as relações de poder implícitas 

nessa questão, nunca dispensaram a interlocução corporal. As publicações, os impressos 

e os outros meios de intermediar essa fluência dificilmente partem de uma razão 

inteiramente abstrata. 

 

 

A palavra oral [...] nunca existe num contexto puramente verbal, como ocorre 

com a palavra escrita. As palavras proferidas são sempre modificações de 
uma circunstância total, existencial, que sempre envolve o corpo. A atividade 

corporal que acompanha a mera vocalização não é eventual ou arquitetada na 

comunicação oral, particularmente a pública, a imobilidade é em si um gesto 

que impressiona. ONG34 apud SILVA, 2005, s/p). 

 

 

Enquanto dotados de uma compreensão que é transmissível, dependemos, 

necessariamente, do suporte material, o corpo, que é único para cada dançarino, a cada 

momento, a cada experiência.  Aliás, esse é, também, um grande motivo para a 

dificuldade de inserção de uma notação para dança que se torne popular e que 

possibilite a conservação das obras com exato teor no qual foram concebidas. Toda 

descrição ou escrita do movimento, por mais precisa que possa ser, afasta o contato rico 

e estimulante entre pessoas; além disso, está sempre sujeita às interpretações diversas.  

Se atualmente as ciências humanas resgatam a transmissão oral dos 

conhecimentos como fonte viva e considerável para suas pesquisas, pode-se dizer que a 

dança jamais teria sido formulada como um corpo de conhecimentos consistente, se a 

oralidade não a acompanhasse. Não são só os passos, as coreografias, os movimentos 

que são continuamente transmitidos e transformados; mas também uma métrica, uma 

tradição estilística, uma sistematização dos conhecimentos e até modos de criar, ver e 

viver.  

Lembremos o quanto foram imprescindíveis à dança os discursos de Isadora 

Duncan, tanto quanto suas práticas revolucionárias. Aliás, em Isadora, discurso e prática 

nunca estiveram separados. De sua obra, só nos restam poucas fotografias e desenhos, 

porém a força de seus discursos ecoa até hoje através de suas biografias, mesmo não 

tendo a acompanhá-las o recurso do registro em vídeo de suas coreografias. Também 

nos aproximamos de seu movimento visceral, através dos comentadores de sua época. 

Isadora não se preocupou com registros definitivos. Ela nunca deixou escrita uma 

                                                
34 ONG, Walter. Oralidade e cultura: a tecnologia da palavra. Campinas: Papirus, 1998. 
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técnica ou um método que abrigasse toda a sua liberdade e talvez seja justamente essa 

ausência de cristalizações que permite que seu dis-curso ainda esteja em-curso. 

Nas organizações sociais mais antigas, a transmissão oral é o principal modo 

pelo qual o conhecimento e cultura são perpetuados. O conhecimento faz parte do 

contexto cultural e é ensinado através de situações de convivência, o que nos indica que 

a transmissão entre gerações requer contato intenso e prolongado dos membros mais 

velhos com os mais novos. Isto acontece normalmente em sociedades rurais ou 

indígenas, nas quais o aprendizado é feito pela socialização no interior do próprio grupo 

doméstico e de parentesco, sem necessidade de instituições mediadoras. 

 

 

A experiência de vida como prática das realidades do sujeito marca a 

presença existencial no relacionamento com o mundo, que, visto através de 
observações participantes empíricas nos vários encontros, vai descobrir os 

sentidos das histórias de vida. Desta forma, a abordagem empírica e 

experimental como vivência individual não apaga a realidade mas a 

incorpora. No trabalho do diálogo somos ao mesmo tempo sujeitos e objetos 

da experiência da fala, que ao mesmo tempo é pensamento e ação. 

(VARGAS, 2002, s/p). 

 

 

Quando se fala em transmissão oral, o efeito da palavra ou discurso se afigura 

como o principal meio de transmissão, porém esta comunicação também passa pelas 

atividades corporais, pela convivência e partilha de experiências, é atravessada pelo 

contágio, expressão que remonta aos períodos pré-científicos ou mágicos da 

humanidade como contato físico. 

 

 

Uma concepção extremamente difundida por toda a humanidade, desde 

tempos remotos, é a de que se estabelece uma ligação ou vínculo com aquilo 

que tocamos. Em diversas práticas de magia, para se enfeitiçar uma pessoa e 

obter o seu amor, era necessário tocá-la com o dedo, ou obter algum objeto 

que tivesse sido tocado ou usado pela pessoa, pois assim se podia criar uma 

ligação com ela. (MARTINS A., 2006 s/p).  

 

Na presente exposição, este contágio é fundamentalmente necessário para a 

transmissão. É preciso ser contagiado, tocado, para que o conjunto de conhecimentos 

trafegue nas vias do tempo. Um ótimo exemplo dessa divulgação de saberes são os 

eventos das religiões afro-brasileiras, que se mantiveram vivas no correr da história, 

sendo continuamente transformadas e multiplicadas internamente, tanto quanto 

desdobradas em muitas outras produções culturais e não-religiosas. Podemos 
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percebemos que tal conjunto de conhecimento também obedeceu a uma lógica que teve 

na oralidade, nas vivências e em seu poder de contágio (afetação) o grande veículo de 

transmissão. 

 

 

Duas pessoas, ao menos, são indispensáveis para que haja a transmissão 

iniciática. [...] A transmissão efetua-se através de gestos, palavras proferidas 

acompanhadas de movimento corporal [...]. Num contexto, a palavra 

ultrapassa seu conteúdo semântico racional para ser [...] um elemento 

condutor de poder de realização. A palavra faz parte de uma combinação de 

elementos, de um processo dinâmico, que transmite um poder de realização. 

(SANTOS, 2001, p. 46). 

 

  

Tal processo (transmissão corpo-oral) parte, inicialmente, da premissa de que o 

conhecimento a ser divulgado não se constitua como um conjunto cristalizado ou 

cristalizante de informações; mas de um conhecimento íntegro, que se permite ser 

atualizado e dilatado, por meio de referenciais que atravessem essa dilatação, na medida 

em que são transmitidos/vivenciados. Além disso, esse processo é essencialmente 

cognitivo, elencando emoção, raciocínio, memória e intuição. Um processo do plano 

orgânico. “O cérebro de um corpo com mente” (DAMÁSIO, 1996, p. 24). 

No que concerne à continuidade do trabalho desenvolvido por Earp, esse meio 

de transmissão é o élan vital, pois a TFD se desenvolve e consolida por meio de 

investigações e vivências coletivas. Restrita, inicialmente, ao âmbito da cadeira de 

Ginástica Rítmica, começa a necessitar de um espaço que dê suporte às investigações e 

que possa fomentar o desenvolvimento da pesquisa. Em 1943, é aberta, então, a 

primeira Especialização em Dança e Coreografia dentro do Curso de Educação Física. 

Para que as pesquisas teóricas e práticas pudessem ser intensificadas e intercambiadas 

com a estrutura curricular da especialização é criado, simultaneamente, o Grupo Dança 

da UFRJ.  

 

 

A Companhia de dança se constituiu como pólo da pesquisa de Helenita 

reunindo nas suas atividades, alunos e professores da graduação em 

Educação Física e da pós-graduação em dança, nos processos de aula e 

montagem coreográficas. Assim a Companhia de Dança Contemporânea 

Helenita Sá Earp/ UFRJ [denominação atual] tornou-se imprescindível para o 

desenvolvimento dos Fundamentos da Dança. (GUALTER, 2003, p. 8). 

 

A criação desses programas acadêmicos como centros de investigação fariam 

com que a dança crescesse e se consolidasse dentro da Universidade. 
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Com isso, a Companhia de Dança Helenita Sá Earp criou uma dinâmica na 

pesquisa em dança sedimentando e reformulando os conteúdos ministrados 

nos programas mencionados. A companhia promoveu um espaço constante 

de reflexão e crítica na UFRJ, sobre os modelos de ensino de técnica da 

dança, composição coreográfica e seus resultados na produção artística (ibid).  

 

 

Tais centros sempre foram espaços de convivência, investigação e troca, não só 

entre corpo docente e discente, mas também entre corpos disciplinares de várias áreas 

do conhecimento. A Pesquisa de Helenita se consolida no coletivo. 

 

 

Seus estudos e pesquisas, feito juntamente com colegas e estudantes, se 

desenvolveram e se expandiram ao longo dos anos, tornando a dança, 

primeiro, uma disciplina autônoma, segundo, um departamento organizador 
de disciplinas, terceiro, um curso de graduação, e quarto, um curso de pós-

graduação, formando especialistas em dança. (ibid, p. 11). 

 

 

 Além destes centros de investigação e pesquisa, Helenita excursiona, na 

década de 50, por vinte e sete universidades dos Estados Unidos da América, num 

intercâmbio fecundo e produtivo. Segundo Robatto, “provavelmente tenha sido a 

primeira professora de Dança Moderna de influência norte-americana” (ROBATTO, 

1994, p. 61) no Brasil.  

Traçando o caminho dessa transmissão corpo-oral, podemos destacar que ela se 

dá intensamente no meio acadêmico, onde vai estabelecendo espaços cada vez mais 

direcionados à excelência. Contrariamente, por ter fugido aos cânones de registro 

acadêmico, o conteúdo da TFD não possui uma divulgação consistente no meio 

artístico. Não nos cabe, nesse momento, ingressar na questão dos motivos históricos 

dessa ausência de publicações. Isto, para nós, é fato. Interessamos-nos, apenas, o tipo de 

registro que manteve a pesquisa fluente.  

Como ressaltado acima, foram os programas acadêmicos, muitos deles abertos a 

toda comunidade
35

, que consolidaram a pesquisa TFD como um estudo respaldado tanto 

em seu arcabouço formal, quanto na aplicabilidade e visibilidade de resultados. Mas se 

há um resultado, ele é essencialmente fruto de um movimento fluido, de uma teoria 

                                                
35 Grupo de pesquisa e produção artística de dança UFRJ, dirigido pela Professora Helenita, com o nome 

de Grupo Dança; Programa Interdisciplinar de Iniciação e Profissionalização Artística em Dança do 

Departamento de arte Corporal, dirigido pela professora Ana Célia de Sá Earp até 2003 ?, divididos em 

dois extratos: GID (Grupo de Iniciação à Dança) e GED (Grupo Experimental de Dança). 
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aberta, com conteúdos dinâmicos, que rejeitam a estagnação temporal e seguem no 

rastro de cada pessoa que dela se utilize; sempre convocando à pesquisa e invitando um 

constante questionar aos seus conteúdos. Não é a utilização da TFD que enquadra e 

forja o dançarino ou professor; ao contrário, estes é que são agentes transformadores da 

teoria, que se torna, apesar de sua generalidade, generosa e singular a cada um.  

Devido à sua profundidade e coerência teórico-prática, acabou indo ao encontro 

das aspirações de uma universidade do porte da UFRJ e, por uma peripécia acadêmica, 

mesmo sem ter seu cabedal organizado em uma publicação, abriu em 1992 o espaço 

para a graduação em dança, que tem sua grade curricular baseada na estrutura formal da 

Teoria Fundamentos da Dança.  

Ainda que cause surpresa, é perfeitamente aceitável que o trabalho de uma vida 

dedicada à dança e à educação, construído solidamente dentro dos parâmetros 

universitários de pesquisa e extensão, ganhe seu respaldo pelos anos de aplicação e 

solidez, ainda que sem uma publicação. Principalmente, porque, ao estruturar o 

Bacharelado em Dança da UFRJ, a TFD se torna um corpus independente de sua 

criadora, passando a ser sólido conhecimento transmitido ao público discente. Ganha 

espaço no campus e alça vôo para outros campos. Talvez, hoje, o registro tenha se 

tornado uma necessidade. Mas que fique claro: se não houver a continuidade da 

transmissão corpo-oral, este conteúdo tão rico poderá se perder em cristalizações 

estéreis ou até cair no esquecimento.  

Despautério acadêmico? Talvez, mas somente a arte pode fazer tremer as 

paredes seculares do conhecimento institucional e, através de pequenas fendas, fluir até 

acomodar (ou incomodar) um rio, quiçá um mar. 

 

 

 

 

 



4 DO MOVIMENTO CONCEITUAL 

 

 
A ciência salta das páginas de um livro escrito em linguagem técnica para 

misturar-se à poesia do palco, onde o publico pode escolher entre 

compreender a fórmula ali contextualizada e o que determinou sua 

descoberta ou se emocionar com que a criou. (AZEVEDO, 2002, p. 16836). 

 

 

4.1 DA TEORIA 

 

 

Sabemos que não basta uma mudança de nome para que, magicamente, uma 

proposição se transforme. Apesar de termos destacado que o SUD não operava nos 

moldes de uma linguagem sistemática, quando o Sistema Universal de Dança passa a 

ser Teoria Fundamentos da Dança, uma outra questão se inaugura: O uso do termo 

teoria é apropriado dentro da proposição intelectual e acadêmica na qual ela se insere? 

O que seria uma teoria dentro destes termos? A TFD equivaleria, neste sentido, a uma 

teoria? O que a fundamentaria enquanto tal? São questões a serem desdobradas a seguir.  

Podemos perceber que sempre que se falou de teoria no ocidente, foi em 

oposição à prática e que, essa última, nos procedimentos ditos científicos, vem 

subordinada à primeira. 

Já levantamos, anteriormente, o quanto à questão do conhecimento foi associado 

o desenvolvimento da ciência como verdade. A noção de teoria se desenvolveu 

justamente no processo deste percurso, como uma possibilidade de neutralidade e 

distanciamento do objeto a ser compreendido e explicado. Dada a identificação entre 

                                                
36 Esta citação é parte de um texto de uma equipe multidisciplinar de profissionais da Casa da Ciência – 

Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A parte aqui 

registrada é de autoria de Isabel Azevedo. Para mais referências vide Bibliografia. 
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conhecimento e ciência, ao usarmos a palavra teoria, segue-se uma lógica 

acadêmica tradicionalista, que vem questionar a propriedade no uso do termo.  

 

 

A noção de teoria, desde a sua origem, aplicada à ciência, apresenta duas 

vertentes completamente distintas: parte racional, discursiva, demonstrativa, 

da atividade cognitiva que provém da lógica e pode ser objeto de um 

consenso muito amplo, na perspectiva da lógica aristotélica, silogística ou 

tradicional. Parte intuitiva, muito mais sutil, que se refere ao conhecimento 
dos princípios sobre os quais se podem fundar as demonstrações lógicas. 

Como essa parte pode envolver concepções muito diversas sobre imaginação, 

intuição e inspiração há muitas dificuldades com essa concepção da teoria. 

(MARTINS, 2001,s/p). 

 

 

Temos, nas ciências exatas, a noção de que as teorias tanto fundam quanto 

fundamentam o conhecimento racional, sendo responsáveis por todo este escopo.  

 

 

O conhecimento científico é o conjunto de teorias sobre tudo que há no 
universo. As teorias são mais ou menos aceitas pelos integrantes da 

comunidade científica, quando mostram uma correspondência consistente 

entre as suas estruturas lógico-argumentativas e os resultados dos testes das 

predições de suas hipóteses. Explicar, por sua vez, é expressar-se de tal modo 

que motive o interlocutor a mudar seu estado de consciência. Compreender é 

exatamente modificar o estado de consciência sobre a natureza científica de 

fenômenos do universo. Ampliar a abrangência da compreensão científica 

deve ser, portanto, um objetivo fundamental, senão principal, da criação de 

teorias. No caso da explicação, creio que Popper atribui imerecidamente 

muita importância a um poder explicativo da teoria. A função básica da teoria 

não é a de explicar coisa alguma, mas contribuir para o aumento da 

compreensão [grifo nosso]. Para tal finalidade a explicação é um mero 
acessório, quando não dispensável, especialmente quando expressa mais uma 

eloqüência retórica do que as qualidades da teoria (ibid). 

 

 

Junto à epistemologia científica, encontram-se uma gama variada de concepções 

e usos da teoria que muda de acordo com a transformação histórica da ciência. Muitas 

vezes o significado do termo assume proposições extremamente contrárias, antitéticas. 

Encontramos, ainda, em outras instâncias, diversas designações referentes ao 

vocábulo. Junto ao dicionário vernacular, localizamos algumas:  

 

 

Teoria: s.f. Conhecimento especulativo, ideal, independente das aplicações. / 

Conjunto de regras, de leis sistematicamente organizadas, que servem de base 

à uma ciência e dão explicação a um grande numero de fatos. / Conjunto 

sistematizado de opiniões, de idéias sobre determinado assunto. 

(KOOGAN/HOAISS, 1997, p. 1562).  
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Já, em um dicionário de termos filosóficos, encontramos:  

 

 

conjunto sistematicamente organizado de conceitos, proposições ou teses, 

versando sobre um determinado tema ou assunto; conhecimento de caráter 
abstrato, desenvolvido de modo puramente intelectual, que se opõe, por isso, 

ao conhecimento prático; atividade puramente intelectual e desinteressada, 

em contraste com a prática, entendida como atividade concreta e interessada. 

(GIACOIA, 2006, p. 168).  

 

 

Numa publicação das Ciências Sociais, especializada em compreender método, 

teoria e criatividade como procedimentos intelectuais localizamos que “a teoria é um 

conhecimento de que nos servimos no processo de investigação como um sistema 

organizado de proposições, que orientam a obtenção de dados e análises dos mesmos, e 

de conceitos, que veiculam seu sentido” (MINAYO, 1994, p. 19). 

A relatividade do termo mais confunde do que revela. Porém, se levarmos em 

conta a fluidez das estranhezas, essa diversidade é fruto da multiplicidade de visões e de 

processos como vias do conhecimento e atende ao que é próprio do humano.  

As áreas ditas humanas foram fundadas sobre o manto positivo do fazer e 

promover ciência (conhecimento). Nossa pesquisa precisa se encaixar nos rigores 

científicos que, apesar das correntes epistemológicas historicistas, ainda possuem um 

ranço de quantificação.  

Num esforço de resistência e coragem, as áreas humanas abrem cada vez mais 

espaço dentro da academia. Mesmo assim, corre-se o risco de engessamento; pois, em 

nome da validade de uma pesquisa, tomamos um caminho que busca „cientificizar‟ as 

proposições. Por que desejamos que nosso fazer seja científico? De acordo com Bunge 

(1980, passim), sê-lo é ter que se enquadrar nos cânones que constituem os saberes da 

ciência. A resposta para a questão acima poderia ser – Porque a Ciência (o consenso 

científico) dita verdades ao mundo no qual nos inserimos.  

Longe de desqualificar todos os avanços conseguidos através da busca dos 

cientistas, o que tentamos ressalvar é que a pseudoneutralidade da ciência em relação 

aos valores humanos é uma fraude; pois, como nos diz Habermas, “há suspeita de 

objetivismo nas ciências por causa da ilusão ontológica de teoria pura” (HABERMAS
37

 

apud GARCIA, 1986, p. 36).  

  

                                                
37 O livro não cita a fonte de onde foi retirada a citação. 
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Na prática científica, a teoria muitas vezes é encarada tão somente como um 

dogma a ser fielmente seguido, sem discussões, pois indicaria o caminho da 

descoberta de verdades incontestáveis. […] Em virtude disso, especialmente 

em nossos dias, o cientista alienado da importância dessas reflexões, colabora 

involuntariamente na construção de uma sociedade pós-moderna onde as 

pessoas estão cada vez menos interessadas em refletir. (MARTINS, 2000, 

s/p). 

 

Para não perdermos o viés da reflexão, não devemos nos esquecer que a Teoria 

Fundamentos da Dança, quando de sua origem, tem seu labor voltado para a educação, 

tanto quanto para a arte. Ela nasce e é desenvolvida dentro do meio acadêmico, tem em 

suas bases muitos conhecimentos advindos das ciências matemáticas e da natureza, 

ainda que sejam utilizados em favor da possibilidade da criação artística. Não podemos 

deixar de declarar que, em sua constituição, sempre buscou não se afastar muito dos 

moldes de objetividade e clareza, mesmo quando a dança de sua época estava muito 

mais interessada na expressividade dos tons surrealistas. Desta forma, não podemos 

simplesmente declinar da questão inicial e nos voltarmos apenas para o âmbito da 

estética contemporânea, onde autonomia artística nos daria certa liberdade quanto aos 

enquadramentos. O nosso objetivo perpassa a relativização de enquadramentos fixos, 

congelados a priori. Mostrando o quanto aspectos variados de áreas diversas podem 

conviver objetivamente dentro de uma mesma estrutura formal (no presente caso, a 

TFD). 

 

 

A pintura, a fotografia, o teatro, a dança, a imagem em movimento, a música 

o debate, o contar uma história são algumas das linguagens utilizadas pelo 

homem para provocar emoções. Em que pesem as tecnologias adotadas pela 

arte como facilitadoras de sua expressão, o que está por trás dessas 

linguagens é a intenção de representar uma idéia, de passar uma emoção. 

Essas formas de expressão apropriam-se da ciência porque buscam sempre a 

superação dos seus limites: limites do corpo, do espaço, da gravidade, da 

propagação do som, da reprodução da imagem. Ao desejar superar esses 

limites, o homem se apropria do conhecimento científico, reinventa, recria, 
dispõe, e faz ciência e arte. (AZEVEDO, 2002, p. 168). 

 

Avancemos, entretanto, na nossa questão inicial.  

Apresentamos uma estrutura histórica do saber que nos coloca frente a dogmas 

bastante precisos quanto ao uso do termo teoria. Temos, também, um estudo profundo 

sobre as bases da dança, que é uma arte, mas que utiliza tal termo. Dentro da TFD 

podem ser encontrados princípios que se enquadrariam nos cânones formais de uma 

teoria clássica, mas também princípios que são da arte e da filosofia. Passemos ao 
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exame de algumas das características que a enquadrariam como teoria dentro dos 

moldes científicos: 

 

 A TFD possui um arcabouço, um conjunto de estruturas conceituais e 

factuais articulados que lhe dá consistência como suporte de 

compreensão dos fenômenos;  

 Uma inteligibilidade, que depende tanto de uma racionalidade interna 

da teoria, remetendo à consistência de seu arcabouço lógico-

argumentativo, quanto de uma racionalidade externa, que diz respeito 

ao grau de correspondência entre a estrutura da teoria e os fenômenos 

de seu domínio explicativo;  

 Uma causa eficiente – a atividade pela qual o resultado foi produzido, 

que envolve processos cognitivos tanto quanto processos de ordem 

física; 

 É demonstrável; 

 Possui uma operacionalidade – uma capacidade de atuar ativamente 

nos domínios para o qual se projetam seus conteúdos; 

 Uma terminologia eficiente e satisfatória; 

 

Das regras às suas exceções. Passemos, agora, às características que fogem ao 

cientificismo exato. A TFD envolve: 

 

 Uma lógica polivalente, diferente da lógica clássica, pois trabalha com 

o indeterminado e o amensurável; 

 Uma razão fenomenológica; 

 Um arsenal de conceitos que não propõe enquadramentos fixos e 

rígidos à sua natureza; 

 A imaginação e a intuição como processos presentes para sua 

eficiência;  

 Opera por princípios de investigação e análise qualitativos, singulares e 

amensuráveis; 

 Relações nas quais o particular define, singularmente, o sentido das 

generalidades; 
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 Relações onde as causas e os efeitos, seguindo a lógica polivalente, são 

respectivamente da ordem das intervenções e das possibilidades. 

 A não proposição de verdades seguras, absolutas e corretas, para a 

obtenção de resultados; 

 Possui um caráter hipotético (de pequenas teses), o que garante sua 

mutabilidade constante e a aproxima muito mais dos questionamentos 

filosóficos e sociais que dos científicos. 

 

Radicalizando a questão, poderíamos dizer que a arte não precisa de princípios 

racionais e/ou objetivos para continuar existindo. Contudo, num momento como esse, 

em que os processos artísticos invadem a academia, os corações e as mentes de muitos 

artistas e teóricos (ou teóricos-artistas), em busca de uma reflexão que intenciona não 

explicar, mas compreender o fazer e a concretude de seu acontecimento, é 

extremamente admissível que utilizemos ferramentas de linguagem originadas nas 

ciências para auxiliar esta compreensão.  

Procurar por processos cognitivos, estruturações e sistematizações de um saber 

ou utilizar processos técnico-químicos e tecnológicos como parte indispensável da 

criação, não é pedir que a arte se afaste de seu potencial onírico. Muito menos, significa 

adotarmos uma metodologia científica, até porque o método científico não é ciência e 

sim o modo como esta se constrói.  

Ainda no domínio da Ciência, porém no campo chamado de Ciências Sociais – o 

que se aproxima muito mais de nosso fazer – temos a utilização do termo teoria, com 

legitimidade e propriedade, mesmo que em meio a um debate constante, permeado por 

conflitos e contradições entre o ser ou não ser científico. 

Acima das divergências estatutárias, as “humanidades” continuam a ser 

denominadas ciências: Ciência Humanas, que – apesar ou justamente em função da sua 

diferenciação em relação às Ciências da Natureza – estão impregnadas de contradições 

(não obstante, as tradições) de conflitos entre ser ou não Ciência – o que, inclusive, 

ainda é confundido com ser ou não Conhecimento Verdadeiro. 

Temos, então, a possibilidade de empregar legitimamente, na TFD, alguns 

princípios advindos da denominação teoria e, a despeito desta utilização, que não se 

entenda que ela seja, por isso, uma teoria científica.  

Mas toda esta nossa digressão garante ou não o uso da palavra Teoria para os 

Fundamentos da Dança? Nossa hipótese caminha no sentido de legitimar a afirmação.  
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Partindo do princípio que a arte é uma atividade essencialmente humana e que a 

dança é uma manifestação que pode
38

 estar contida no seio artístico, forma-se uma 

precedência para a utilização do termo teoria na construção das linguagens artísticas, 

assim como ele é utilizado nas Ciências ditas Sociais e Humanas. Tal afirmação parte da 

pressuposição da interdisciplinaridade não só como entrelace entre diferentes áres no 

desenvolvimento de uma pesquisa, mas também também como base dos fundamentos 

desta. A interdisciplinaridade é invocada 

 

 

[...] sempre que nos confrontamos com os limites do nosso território de 

conhecimento, sempre que topamos com uma nova disciplina cujo lugar não 

está ainda traçado no grande mapa dos saberes, sempre que nos defrontamos 

com um daqueles problemas imensos cujo princípio de solução sabemos 

exigir o concurso de múltiplas e diferentes perspectivas. (POMBO, 2003, 

s/p). 

  

 

Tanto porque a interdisciplinaridade é estrato fundamental na atualidade – e, 

neste caso ciência, arte e filosofia se permitem partilhar processos e conceitos (aliás, 

sempre o partilharam à sombra) –, quanto porque a TFD, que já nasce sobre a bênção de 

diversas disciplinas, utilizando seus diferentes conceitos e tentando fugir, desta forma, 

“à falha da maioria dos métodos [na dança] que se limitam a um determinado horizonte 

[...]” (EARP, 2000,p. 5).  

A TFD é um processo habilmente organizado que, ao ser utilizado, não afiança 

(cientificamente) a eclosão da arte, não prevê quais serão os caminhos que esta virá a 

traçar, mas oferece uma possibilidade de colocar o „pé‟ no caminho. É uma teoria 

dinâmica, sempre fluindo entre reflexões práticas e teóricas, através das diferentes áreas 

do conhecimento que acessa, mostrando porque o caráter tradicionalista de “dar a ver” 

da teoria, estando em dança, é processo tanto do corpo que observa, quanto do corpo 

que experimenta. Aliás, só acontece na fluidez deste entre (metaxu). 

Corrobora nossa afirmação, o argumento do filósofo que nos fala (aliás, já citado 

anteriormente) da inseparabilidade intelectual dos aspectos teóricos e práticos, bem 

como de sua potencialidade operacional.  

 

 

                                                
38 Embora não tenhamos a pretensão de hierarquizar ou dividir a Dança, poderíamos ser questionados 

sobre a natureza artística das danças enquanto rituais ou em sua inegável e enorme asserção atual como 

lazer ou, ainda, sobre sua utilização nos processos terapêuticos. 
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Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. [...] É preciso que sirva, que 

funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar 

pelo próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou 

que o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, fazem-se outras; 

há outras a serem feitas. [...] Proust, que o tenha dito claramente: tratem meus 

livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhe servem, consigam 

outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é forçosamente um 

instrumento de combate. A teoria não totaliza; a teoria se multiplica e 

multiplica. (DELEUZE apud FOUCAULT, 1979, p. 71). 

 
 

 

A Teoria Fundamentos da Dança é uma teoria. O que precisa ser questionado 

não é seu cabimento dentro da cientificidade, vício ocidental do reconhecimento, mas 

sim sua clareza e atuação. É preciso buscar bases sólidas e consistentes o bastante para 

tratar seu embasamento conceitual, e, ao mesmo tempo, líquidas e dinâmicas o 

suficiente para acompanhar as suas transformações, para seguir o movimento intérmino 

e maravilhoso das peripécias artísticas.   

 

 

4.2  DO ENCONTRO: DANÇA E TEORIA DAS ESTRANHEZAS 

 

 

Para que uma teoria passe a existir, é premissa básica que haja uma 

problematização acerca de um ou mais assuntos de um domínio específico. No caso da 

TFD, o problema inicial era a estrutura do embasamento técnico e criativo para a dança, 

vigente até então: o balé. Este era considerado estruturalmente organizado, porém 

limitado, quantitativa e qualitativamente, no processo de investigação das ações do 

corpo do dançarino. 

Dada a problematização, foi necessária uma investigação sobre o assunto em 

questão, que se deu por caminhos que foram (e são) tanto práticos, quanto teóricos, 

constituindo o corpo denominado como pesquisa.  

Retomando a referência das Ciências Sociais, encontramos que a prática da 

pesquisa é vista como essencialmente teórica (no sentido filosófico de oposição à 

prática); entretanto, os próprios cientistas sociais, em seu labor, afirmam que não há 

pesquisa que não esteja intimamente vinculada a uma dada realidade. 

Conseqüentemente, 

 

 

entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 
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teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática. (MINAYO, 1994, p. 17).  

 

 

Na ocorrência da Dança, a pesquisa (o corpo da investigação) também pode ser 

de cunho teórico, ou prático. Na asserção da TFD, essas instâncias sempre foram 

indissoluvelmente ligadas, uma vez que a problematização não decorreu apenas da 

observação de Helenita, mas também a partir de sua própria formação como dançarina e 

de sua atuação como catedrática. O próprio processo investigativo instaurado sempre 

contou com uma fluidez entre esses dois aspectos. 

Em decorrência das pesquisas, tornou-se necessária a construção de um conjunto 

de proposições que dessem clareza e organização aos dados desse processo e que 

fornecessem uma maior compreensão do domínio pesquisado. Além disso, este 

conjunto de declarações afirmativas sobre os fenômenos e os processos deveria atender 

à lógica de concepção de novos questionamentos e outras hipóteses. Tal conjunto de 

explicações parciais da realidade assentou-se sob a denominação inicial de Sistema – 

proposição que se revelou limitada – e, posteriormente, acedeu à denominação teoria. 

Em sua conformação de teoria dinâmica e ambivalente – atendendo à premissas 

científicas e artísticas – a TFD se encontra num horizonte que é epistemológico e 

simultaneamente ontológico, uma vez que, operando sobre um conjunto de 

conhecimentos da dança, também instaura uma busca sobre o Ser da dança – desvelado 

em múltiplos modos através da investigação individual –, busca esta que não possui 

uma parametrização totalizante.    

Para dar conta da ambição dessa afirmação, foi necessário que recorrêssemos a 

algo que coadunasse com a afirmação da TFD, mas que fosse outro – instaurado a partir 

de uma outra instância (face) do conhecimento –, uma pesquisa que, em seu corpo 

propositivo, permitisse o habitar dinâmico das concepções da TFD, um mote para uma 

compreensão mais ampliada de suas proposições.  

 

 

Compreender [nesta instância] significa [...], integrar um fato ou uma lei num 

sistema de conceitos em que eles apareçam como resultado desse sistema; 

mais geralmente, é mergulhar uma teoria numa teoria mais ampla (mais 

„compreensiva‟) da qual ela se torna, então, um caso particular [...]. 

(GRANGER, 1994, p. 109). 
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Foi justamente no atravessamento das proposições da Teoria Fundamentos da 

Dança dentro do corpus dançante da Teoria das Estranhezas (resumida no tópico 2.3.2), 

que conseguimos um aporte mais amplo para esta compreensão. Poeticamente, podemos 

afirmar este feliz encontro como sendo a dança das estranhezas, ou como afirma o 

professor André Mayer de Lima – Drança
39

. 

Na conformação sistemática, os parâmetros movimento, espaço, forma, 

dinâmica e tempo constituíam os termos internos do sistema – as partes de um todo – 

entretanto essa conformação impunha certa estabilidade hermética, isto é, os termos 

internos da TFD não deveriam sofrer variações ulteriores. Já na composição Mosaical 

das Estranhezas, apesar de os termos (parâmetros) se manterem definidos – com a 

mesma denominação – estes permitem e até mesmo exigem que as transformações 

aconteçam. Isso significa afirmar, por exemplo, que nas danças de qualquer momento 

histórico ou de qualquer indivíduo dançante há uma ocupação espacial e temporal, 

através do movimento dinâmico das formas num dado ritmo; ainda que as concepções 

sobre forma, ritmo, dinâmica e/ou movimento tenham sido radicalmente transformadas 

desde a época de Heráclito até Einstein. Ainda implica na transformação desses mesmos 

conceitos pelo desvelar dos múltiplos modos singularizados e concretizados por cada 

corporalidade dançante.  “Não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as 

transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos” 

(FOUCAULT, 2002, p. 6). 

 

 

A concepção mosaiquiana na dança, pode então, ser entrevista dentro das 

pesquisas de Earp, enquanto um modo de compreender o corpo como 

protótipo básico, em qualquer uma de suas disposições, podendo se 

transmutar em inúmeras genealogias gestuais para outros protótipos 

derivativos, que podem se relacionar isomorficamente com outros 

movimentos, que por sua vez vão configurar novos protótipos, num processo 

ad infinitum. (LIMA, 2004, p. 68-69).  

 

 

Assim sendo, de acordo com sua estrutura conceitual, a TFD é um protótipo do 

conhecimento da/na dança, aplicado singularmente por cada dançarino; os parâmetros, 

por sua vez são fragmentos constituintes do todo original da TFD, mas são, 

simultaneamente, protótipos desse mesmo conhecimento e, cada uma das indicações 

contidas no estudo de cada um dos parâmetros (ou ainda, surgidas no curso das 

                                                
39 Comunicação pessoal em entrevista acerca do encontro da pesquisa de Helenita Sá Earp (Teoria 

Fundamentos da Dança) com a pesquisa do professor Ued Maluf (Teoria das Estranhezas). 
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investigações) são também um protótipo originários de outras transformações, e assim 

por diante, num processo intérmino. Abaixo, em dois exemplos ilustrativos deste 

processo, poderemos perceber que cada um dos tópicos elencados pode ser visto como 

parte inseparável de um processo de investigação e pesquisas da TFD, mas que cada um 

deles é também é o topo de uma pirâmide, ou seja, o protótipo de outras investigações. 

 

 

Grafo da Teoria Fundamentos da Dança 
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Grafo do Estudo do Parâmetro Dinâmica (como protótipo) 

 

 

 

Estes exemplos ilustram como as transformações são intérminas e ao mesmo 

tempo inseparáveis, pois, mesmo quando o foco da investigação se dá junto ao 

parâmetro dinâmica, estarão sempre presentes todos os demais parâmetros; mesmo que 

o foco da investigação seja igual para dois dançarinos, eles irão se desvelar 

singularmente. Sendo este processo de fluidez permanente aplicável a qualquer tempo, 

qualquer que seja o foco da investigação por qualquer corpo dançante. Habitando as 

características da Teoria das Estranhezas a Teoria Fundamento da Dança não precisa 

abrir mão de seu princípio de generalidade fecunda coadunada à sua inteligência 

operacional que se revelará infinitamente singularizada, corroborando sua ambivalência 

enquanto teoria científica e simultaneamente artística.  

 

 

4.3 DOS FUNDAMENTOS 

 

 

Teoria Fundamentos da Dança. O enunciado da teoria proclama sentenças. 

Como um de nossos objetivos é delimitar uma possível definição para a TFD, 

iniciaremos uma análise sobre os termos que a compõem para tentar dar conta de um de 

nossos intentos.  

Mas o que são “fundamentos da dança”? E o que significa agrupá-los no corpo 

de uma teoria? A questão que se coloca implica um transbordamento que deságua ainda 
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mais longe. O que são fundamentos?  O que os define? E a dança, o que a define como 

manifestação artística? Há o que se fundar em dança?  Para chegarmos a um 

delineamento do perfil da TFD, é necessário seguir o rastro dessas questões.  

Partindo novamente de um nível elementar (recorrendo ao dicionário), 

encontramos as seguintes definições: “Fundamento s.m. Alicerce, base de um edifício. / 

Principal apoio, base [...] – S.m.pl. As primeiras noções de qualquer arte ou ciência” 

(KOOGAN/HOUAISS, 1997, p. 722). No mesmo dicionário, encontramos: 

“Fundamentar v.t. Lançar fundamentos ou alicerces. / Firmar, assentar em bases, 

estabelecer, basear. Indo nesta direção fundamento seria algo sobre o qual se edifica 

outro algo. (ibid). Os fundamentos seriam, nesse sentido, as noções primárias sobre esse 

algo de base que alicerça ao mesmo tempo em que estabelece o outro algo. 

Operando por analogia e metáfora, fundamentos seriam aquilo que não aparece 

após a construção de um edifício, mas sem os quais não teria sido possível erigi-lo. No 

presente caso, é preciso levar em conta que este embasamento não opera como 

procedência determinante da coisa erigida, porém fornece um horizonte de 

possibilidades. D‟Amaral, falando sobre os fundamentos da linguagem (o que ocasiona 

confusão ainda maior) afirma: “Pois um fundamento é exatamente o que não está em 

parte alguma do fundado. Ele não causa aquilo que funda: ele dá sentido” (AMARAL, 

1995, p. 19). Tal afirmação parece corroborar com o encaminhamento que se deu até 

agora para a nossa questão. Entretanto, é importante imputar uma ressalva: um 

fundamento está, sim, na coisa fundada, porém ele não é, de forma alguma, localizável 

enquanto coisa elementar; pois, de acordo com nosso embasamento teórico, um 

fundamento é um isomorfo não-trivial, ou seja, é fragmento de um todo complexo, que 

seria “os fundamentos” especificamente no corpo da TFD. Cada fragmento é 

inseparável dos outros fragmentos e, como tal, possui a propriedade de afinidade 

global
40

, remetendo-se a todos os outros instantânea e ubiquamente. 

Feita esta ressalva, podemos continuar perseguindo os rastros da questão sobre 

os fundamentos. 

Dado o contorno inicial (dos fundamentos), outros pontos vão surgindo. Sendo 

fundamentos, são bases para a possibilidade de se fundar algo. E aí novamente se 

imprimem inquietações. No corpo da teoria, são fundamentos da dança ou fundamentos 

para a dança? O que se funda na dança? Em que (onde) se funda a dança? Como se 

                                                
40 C.f.  p. 38 desta dissertação.  
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funda a dança? Esta última pergunta nos remete, circularmente, à resposta dos 

fundamentos; a dança é fundada a partir de seus fundamentos (!), que na TFD, assumem 

a forma de parâmetros do corpo. Mas não poderemos, ainda, passar para a questão dos 

parâmetros; pois é mister que se compreendam as questões anteriores, sem as quais os 

parâmetros não possuem uma lógica. 

Qual seria então a implicação lógica (se é que ela existe) ante a utilização dos 

diferentes vocábulos “da” e “para” na proposição da TFD? É coerente a utilização 

corrente? Nossa hipótese tende a se firmar da seguinte forma: “da” e “para” são duas 

preposições que “relacionam dois termos de uma oração de tal modo que o sentido do 

primeiro é explicado ou completado pelo segundo” (CUNHA, 1982, p. 511).  A 

primeira é uma preposição composta e tende a indicar o afastamento de um limite, a 

procedência, a origem; a segunda é simples e tende indicar para um limite, uma direção, 

uma perspectiva, uma finalidade; comportando o traço distintivo que é o destaque para o 

ponto de partida (ibid, p. 522 e 526).  

Sendo fundamentos da dança, eles dizem respeito a uma arte em particular e nos 

dão princípios específicos que esclarecem genealogicamente esta arte, no caso a dança. 

Situam-se num nível de compreensão ontológica. 

Sendo fundamentos para a Dança, também se dirigem a uma arte em particular, 

mas portam muito mais um caráter de operacionalidade, específico para aquela arte – 

princípios a serem aplicados à dança. Situam-se num nível de compreensão 

epistemológica. E isso nos leva ainda mais longe.  

Em primeiro lugar, a utilização da sentença “fundamentos da dança”, enquanto 

asserção ontológica desta, não inviabiliza sua operacionalidade “para a dança”. As 

sentenças não são excludentes. O modo pelo qual irão operar tais fundamentos não 

necessariamente precisa estar denominado em sua inscrição ontológica, sendo dado 

muito mais pela forma como se estruturam tais fundamentos. Logo, apontando para uma 

compreensão da origem, precisam possuir uma capacidade de generalização, contendo 

um princípio lógico de construção.  

Muito afortunadamente, quando Helenita procurou dotar os processos de criação 

e ensino da dança com um instrumento que fosse lógico – mas não limitante –, acabou 

por nos fornecer uma perspectiva genealógica sobre esta. Ao delinear os fundamentos 

sob a forma de parâmetros, segue o raciocínio de construção da linguagem científica
41

. 

                                                
41 Toda ciência se expressa e se produz a partir de uma linguagem. Tal linguagem se constitui num 

sistema simbólico, um plano de representação dos objetos tratados, “um conjunto de signos que remetem 
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E abordando a dança sob a ótica dos sistemas, define os parâmetros movimento, espaço, 

forma, tempo e dinâmica como seus elementos básicos. 

Entendemos que Helenita, inicialmente, pretendia desenvolver alicerces sólidos 

para o estudo e a criação aplicável à dança. Não sabemos se intencionalmente ou não, 

mas esse processo acaba ganhando uma amplitude muito maior, pois atinge um grau de 

generalização importante e indispensável na organização de um estudo teórico. Na TFD, 

isso não invalida sua aplicabilidade, que tem como foco principal desenvolver e 

fomentar singularidades. Sua generalização não implica uma totalização, uma 

previsibilidade de ações ou uma cristalização de procedimentos.  

Até aqui, o termo fundamentos da dança contido na TFD já pode nos fornecer 

uma compreensão parcial, mas admissível. Isso nos precipita para a nossa segunda 

questão: o que se funda na dança? Essa é, por si, só uma questão muito complexa.  

 

 

A apreciação intuitiva da dança é tão direta e natural quanto a fruição de 

qualquer outra arte, mas analisar a natureza de seus efeitos artísticos é 

especialmente difícil [...]; conseqüentemente, existem inúmeras teorias 

enganosas sobre o que fazem os dançarinos e o que essa feitura significa, que 

desviam o observador da simples questão intuitiva e, levando-o a dar atenção 

à mecânica e acrobacia, ou a encantos pessoais e desejos eróticos, ou então, 

induzindo-o a procurar retratos, estórias, ou música –  qualquer coisa à qual 

possa ater o seu pensamento com confiança. (LANGER, 1980, p. 177). 
 

 

Não é nossa intenção, nem há espaço ou tempo hábil para tal, iniciar uma 

investigação a esse respeito. Partindo do princípio que existem fundamentos da dança, 

conseqüentemente há de haver um espaço tal que nos fornece a abstração de que a 

dança pode ser fundada. Seu acontecimento seria possibilitado por aberturas 

alicerçantes – seus fundamentos. Contudo, não poderíamos seguir adiante sem, ao 

menos, adotar uma terminologia que, ainda que provisoriamente, nos permitisse 

conceituar o que é fundado na dança. Admitamos que a essência da dança seja o 

movimento, mas não um movimento qualquer, pois tudo no mundo físico é movimento. 

Este movimento precisa de uma característica crucial ao seu atrelamento à dança. 

Poético, poematizado e extra cotidiano são algumas das qualificações dadas ao 

movimento na dança. Para Helenita, “Dança é todo movimento transformado em arte” e 

é daí que ela parte. Nossa asserção vai ao sentido de “empoderamento”, 

                                                                                                                                          
a outros signos ou a vivencias” (GRANGER, 1994, p.52). O emprego da palavra sistema é, aqui, admitido 

em sua conformação original, pois em um dado sistema científico, a admissão de um novo signo, se isso 

for possível, só acontece de acordo com um conjunto de regras e normas internas ao próprio sistema, 

configurando-o, freqüentemente, como fechado. 
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transbordamento: movimento isomorfado, mas a explicação desta afirmação demandaria 

uma outra produção. Entretanto, a atenção que damos às afirmações acima se apega à 

palavra “transformado”: dançar é trans-formar o movimento em arte. Mas, para ser 

arte, este movimento é transformado exatamente no quê? O que o definiria como arte e 

o diferenciaria do mover cotidiano? No momento, seguindo na direção de muitos 

pesquisadores, coreógrafos, estetas e dançarinos, admitamos que “todo movimento de 

dança é gesto, ou um elemento na exibição do gesto” (ibid, p. 182). Assim, o 

movimento transformado em arte é gesto. 

Como resultado deste movimento errante; chegamos, até agora, à seguinte 

compreensão: a dança pode ser fundada. O essencial à dança é o movimento 

transformado (para Helenita, movimento rítmico) em arte, ou seja, o que funda a 

dança é o gesto. Perante processos lógico-formais e/ou intuitivos imputam-se as 

possibilidades da existência da dança – são seus fundamentos: o como se funda a 

dança. Ainda nos resta uma questão: em que (onde) se funda a dança? A resposta, 

evidentemente, poderia ser questionada por muitas outras demandas; mas, no corpo 

dessa pesquisa, ela tem uma procedência que nos parece óbvia. A dança se funda no 

corpo.  

O conceito de corpo, dentro da TFD, é algo simples e complexo, real e 

conceitual, ao mesmo tempo. Para esclarecermos o porquê da obviedade deste locus 

fundante da dança; utilizaremos, abaixo, um espaço de discussão específico, que versará 

sobre a conceituação do corpo dentro desta teoria, instância que precede todo e qualquer 

fundamento da dança dentro do corpo teórico da TFD. 

 

 

4.4 DO CONCEITO DE CORPO 

 

 

O corpo que dança é um corpo adjetivado. Como fundante-fundado da/na poesia 

que atravessa e habita carne, sangue, ossos; materializa e atualiza constantemente a arte 

em ato; concretude dinâmica.  

Seja na plenitude litúrgica do atleta grego, seja na proposição de autômato em 

Descartes ou em correntes filosófico-religiosas, onde a negação ou a exaltação do corpo 

é prática ascética comum; o corpo é. Dois exemplos dessa relação intensa do corpo com 

a Religião são ilustrados, claramente, no cristianismo e nas práticas e ritos pagãos, 

como o culto a Dionísio. No primeiro,  
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o eixo em torno do qual a história gira é a encarnação, palavra e carne 

absolutas em união. A reverência pelo corpo como espaço sagrado é 

concedida à nossa carne, vista como a casa do Espírito Santo. Até mesmo o 

corpo sofredor pode se tornar uma vida cerimonial. (DESMOND, 2000, p. 

139). 

 

 

Já nos ritos de Dionísio
42

, a participação do corpo – principalmente, o feminino 

–, embalado pela alteração etílica em movimentos muitas vezes frenéticos, conduzindo 

a êxtases coletivos, explicita e exalta o caráter de transcendência erótico/sensual através 

da imanência corpórea.   

Mesmo em tempos de “humanidade pós-orgânica” (SIBILIA, 2002, passim), 

onde o fazer máquina parece poder dispensar a presença dos corpos (uma alegoria 

interessante pode ser vista no filme Matrix) ou quando a existência “ciborgue” ou a 

inteligência artificial deixam de ser apenas fantasias fílmicas e passam a ser 

construções, transformações e recriações vividas em nossos corpos, cada vez mais 

“protetizados”, expostos e implicados em um desejo-necessidade de up grades 

funcionais e estéticos; ainda, assim, o corpo persiste. 

Onde quer que haja tecnologia, ciência, história e cultura, haverá (ainda) a pré-

sença do homem corporada. O homem é seu corpo e tem nele o único modo de 

existência – mesmo quando relegado a adjunto inferior. Lembremo-nos de Nietzsche, o 

filosofo do corpo e da dança, nas palavras de Zaratustra:  

 

 
Aos que menosprezam o corpo quero expor a minha opinião. O que devem 

fazer não é mudar de regras, porém simplesmente dizerem adeus ao seu 
próprio corpo e, por conseguinte, ficarem mudos. (NIETZSCHE, 1985, p. 

25).  

 

 

Isso nos remete ao nome original da TFD – Sistema Universal de Dança. Pois, 

embora, acertadamente, a pesquisa tenha mudado de nome, uma vez que a proposição 

Sistema seria, neste caso, um agente limitador de sua operacionalidade (como 

comentado anteriormente), ainda nos arriscamos a dizer que o corpo é termo constante 

para a dança. O delineamento dos fundamentos da dança sob a forma de parâmetros os 

coloca, coerentemente, como parâmetros do corpo. Mas porque destacar o corpo como 

                                                
42 Para mais informações sobre os cultos de Dionísio conferir em KERÉNYI, Carl. Dioniso – Imagem 

Arquetípica da Vida indestrutível. São Paulo. Odysseus, 2002. 
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parte do arcabouço conceitual da TFD? Porque ao investir sobre a conceituação do 

corpo dentro do arcabouço teórico, a pesquisa de Helenita propõe um corpo 

diferenciado (na realidade, um retorno ao corpo natural, íntegro), distante das 

dicotomias históricas tradicionais que separam a ação intelectual da concretude 

corpórea; porque trazendo o corpo vivo/concreto para o campo teórico-coneitual 

interrompe-se a via que direciona a teoria como uma perspectiva abstrata e separada da 

realidade prática. Além disso, o corpo como conceito de base da teoria – talvez o 

principal -, propõe que este deixe de ser mero instrumento e/ veículo formal – tela 

expressiva – da linguagem da Dança e passe a ser a potencialidade geradora da arte do 

movimento, de onde irrompe o gesto.  

Dentro da TFD o corpo não é somente o agente da técnica e/ou da expressão 

e/ou da fundamentação da dança, mas sim o fluxo de aspectos plurais totalizados num 

mosaico movente e (co)movido.  

 

 

O corpo é fluxo e refluxo. É uma individuação do ser que está em constante 
processo de transformação das energias que se condensam em diferentes 

campos (físico, mental e emocional), interagindo continuamente entre si, 

formando o todo. O corpo vela e revela o ser. Deve ser compreendido e 

tratado em compatibilidade com o que é – a vitalização e revitalização da 

criação. (EARP, A. C., apud GUALTER et PEREIRA, 2000, p. 11). 

 

 

O corpo é laboratório científico-artístico, investigador dos saberes próprios ao 

movimento e, paradoxalmente, desconstrutor e destruidor de conteúdos e concepções 

estabelecidas numa relação infinita entre preenchimento e esvaziamento, criação e 

destruição das imagens; um detonador de barragens que cerceiam a liquidez dinâmica 

do fluxo criativo.  

O corpo na TFD é sempre um corpo humano integral e integrado; o corpo do 

devir, esgarçado e disponibilizado, onde as fronteiras físicas não delimitam tão somente 

o fim do conteúdo corporal e sim o início da possibilidade de outramentos. É o corpo 

sem órgãos
43

, atravessado pelas semânticas e polifonias, pelas totalidades efêmeras e 

dispersões dinâmicas; dotado com a capacidade de buscar/indagar, incessantemente o 

mundo e a si mesmo. 

                                                
43 C.f. DELEUZE, Gilles. A Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2003; GIL, José. O Corpo 

Paradoxal. In LINS, Daniel et GADELHA, Sylvio (orgs.). Nietzsche e Deleuze: o que pode o corpo. p. 

131-148. Relume Dumará: Fortaleza 
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O corpo que dança, sendo uma unidade, é múltiplo. Nele, aspectos materiais (sua 

fisiologia), mentais (seu processos cognitivos), emocionais (suas vivencias e 

sentimentos) e históricos (sua temporalidade) funcionam em uma simbiose inseparável 

e atualizada ao longo de sua existência. Cada um desses aspectos é singular, mas se 

remete a cada um dos outros, sem os quais não poderia ser. O Ser dançante não é uma 

síntese homogênea e indiferenciada, pois isso implicaria a mutilação da diversidade 

desses aspectos. Eles não deixam de ser o que são para se metamorfosearem numa única 

coisa uniformizada e homogênea. Aliás, contrariamente, celebramos a conservação de 

tais diferenças como plenitude da existência, compondo uma unidade complexa que, 

mesmo sendo transformada a todo o momento, propõe um sentido de permanência (o eu 

– o mesmo, mas não a mesma coisa). Segundo Gil (2005, p. 131-147) – num ensaio 

sobre o conceito deleuziano de corpo sem órgãos – esta multiplicidade cambiante é a 

estrutura que constitui o corpo como um paradoxo. 

 

Consideremos pormenorizadamente alguns aspectos essenciais da estrutura 

paradoxal do corpo (que se prendem nomeadamente com o esquema 

corporal): a. Paradoxo das direções do espaço. A esquerda e a direita são 

intercambiáveis [...]. O movimento mistura-se objetivamente, sem o que não 

haveria vetores nem mapeamento do espaço. Mas se tal é possível é porque a 

esquerda e a direita coexistem e opõem-se nesse mesmo espaço. Elas 

sobrepõem-se num único ponto do espaço interior (virtual) em que se 
diferenciam – ponto paradoxal. Este ponto não pode ser neutro, é já vetorial, 

é já mais que um ponto. É um ponto-intervalo, uma diferença primeira e, ao 

mesmo tempo, um lugar de coexistência. [...]. b. Paradoxo do corpo 

desmembrado. O corpo parece articulado como um todo orgânico. No entanto 

cada membro guarda sua autonomia [...]. É o que faz com que o corpo possa 

ser desmembrar sem se destruir; mas não possa existir, quer dizer, ser 

definido enquanto „corpo próprio‟ sem a integridade de todos os seus 

membros. c. Paradoxo do interior/exterior.  No plano da percepção, o corpo é 

um continente que envolve um conteúdo situado no espaço objetivo. No 

entanto, não sendo nunca visível como conteúdo, este escapa às suas 

determinações objetivas: o pensamento investe-o com uma série de 
determinações do espaço interior, da „alma‟. Neste sentido, o interior está 

fora do espaço objetivo. Logo que é percepcionado [...], cessa de ser interior, 

abre-se e confunde-se com o espaço exterior. É um corpo de presença e 

impresença. d. Paradoxo da presença e da ausência. O corpo pode ser 

habitado e desertado pela „alma‟; mais: pode ser receptáculo para acolher em 

si outras „almas‟ (ou psychés), constituindo assim uma multiplicidade de 

corpos virtuais num só corpo atual. 

 

 

Seguindo o movimento apontado anteriormente por Gil (ibid); embalados pelo 

fluxo das Estranhezas, entendemos que este corpo da TFD, capaz de ser ao mesmo 

tempo uma unidade e uma pluralidade – com diferentes graus de opacidade e 
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transparência (o corpo fluxo e refluxo) – seria mais adequadamente conceituado ao ser 

inscrito como Corpo-Mosaico. 

O Corpo-Mosaico compreende uma Unidade de Alta Complexidade que 

apresenta como fragmentos constituintes –isomorfos não-triviais – diferentes aspectos 

de cada ente dançante revelados em faces inseparáveis e amensuráveis, numa constante 

fluidez. Tais faces são conceituadas e concretizadas através de sua existência cultural, 

sua materialidade orgânica, sua face emocional, sua cognição ou face intelectual e 

sua transcendência paradoxal ou face espiritual. 

A face da existência cultural do Corpo Mosaico descreve o aspecto histórico, a 

existência inscrita numa certa cartografia espaço-temporal.  

A face orgânica compreende a da materialidade física do Corpo Mosaico, seus 

aspectos anatômicos, fisiológicos, cinesiológicos, biomecânicos. Sua compleição física 

singularizada a partir das vicissitudes de cada corpo em cada contexto de exigências 

motoras. 

A face emocional compreende a singularidade de cada dançarino desvelada 

através de sua experiência pessoal na existência. Trás para o Corpo-Mosaico a emoção, 

a memória, o fluxo da intersubjetividade, da busca constante pelo sentido.   

A face cognitiva compreende todo o processamento mental, analítico, intuitivo 

de cada ser dançante. Compreende também a capacidade de inferir conscientemente 

sobre aspectos de uma dada realidade. 

A face espiritual compreende a capacidade de transformação, engendradora de 

sentidos, um corpo que já é o próprio devir de múltiplos outros corpos. 

Para uma ilustração desta concepção conceitual do corpo na TFD utilizaremos, 

mais uma vez, o poder de síntese contido na ilustração do Grafo conecto do Corpo-

Mosaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 

Grafo conecto do Corpo-Mosaico 

 

 

 

 

 Corpo sócio-cultural – Vida vivida; temporalidade inscrita como 

existência. 

 Corpo orgânico – corpo fisiológico, cinético, anatômico, biomecânico. 

 Corpo emocional – corpo da memória, do sentido, das emoções, da 

intersubjetividade. 

 Corpo cognitivo – corpo da racionalidade, da inteligibilidade, da lógica, 

da intuição.  

 Corpo espiritual – corpo do devir, da disponibilidade, da transcendência 

paradoxal: ser o mesmo e sempre outro. 

 

Esta concepção mosaiquiana do corpo corrobora a acepção da TFD de um corpo 

visto em sua integralidade (aspectos físicos, mentais e emocionais), acrescentando-lhe 

as características sócio-culturais e de transcendência paradoxal.  Esta última 

extremamente ligada aos desígnios da linguagem artística, uma vez que a na dança a 

abertura contínua para outros movimentos tanto quanto para os movimentos de outrem é 

condição inerente ao corpo em dança. 

 

 

 

Corpo 

cognitivo 

Corpo 

Emocional 

Corpo sócio-

cultural Corpo 

Espiritual 

Corpo 

orgânico 
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4.5 DOS PARÂMETROS 

 

 

Parâmetros são referencias de valor (numéricos ou não). Permitem apresentar, de 

uma forma mais simples, as características de um conjunto. São, também, noções às 

quais se recorre na avaliação, abordagem e compreensão dos fenômenos. Sendo 

referenciais de valor que recrutamos em nossas pesquisas, tomam a conformação de 

conceitos, orientando e capacitando estratégias e questionamentos.  

 Na Teoria Fundamentos da Dança, os parâmetros são os fragmentos que 

compõem o Mosaico da teoria.  Haja vista a sua inserção nesta fundamentação 

específica, embora estes mesmos parâmetros habitem toda uma sorte de eventos nas 

ciências, eles deverão ser compreendidos como parâmetros do corpo, inseridos num 

dado contexto como fatores variantes das ações deste mesmo corpo.  

Movimento, Espaço, Forma, Dinâmica e Tempo: cada um desses fragmentos 

expressa um conceito que o difere do outro e singulariza sua estrutura. Entretanto, como 

isomorfos não-triviais, cada qual sendo singular e plural em si mesmo, não pode ser 

separado ou visto elementarmente. Sua complexidade dinâmica de fragmento só é 

possível a partir de sua integração no todo que constrói (a teoria) e que também o 

constitui.  

 

 

A pluralidade apresenta a interação de cada figura como uma contribuição 
para a comunidade de outros, em que a identidade de cada uma carrega a 

intermediação com figuras que são outras a elas mesmas. (DESMOND, 2000, 

p. 89). 

 

 

Dentro da TFD, os parâmetros não compreendem a definição de uma essência, 

muito menos a descrição cristalizada de um estado de coisas. Enquanto conceitos, não 

são totalidades fechadas nem simples, sendo definidos, mas não definitivos. 

Desempenham uma função que delimita sua consistência, sem que a pluralidade na qual 

se constituem seja efetivamente totalizada por sua unidade conceitual. Apresentam-se 

como o plano de emergência de algo, mobilizando “situações geminais” e redes de 

circunstancias engendradoras de dada realidade. São conceitos-ferramentas e, como tal, 

expressam um processo de produção. Atuam como estratégias de intervenção no corpo 

poético.  
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Como partes de um mosaico, estão simultaneamente presentes no corpo que 

dança e no corpus da dança. Toda a vida – que é movimento – acontece no tempo, no 

espaço, dinamicamente, através de formas. Para a dança, a manipulação destes 

parâmetros se dá através do corpo e é intensificando-os e investigando-os 

profundamente que o intérprete pode desvelar diversos caminhos para sua ação, que é 

singular. Lima define a acepção dos parâmetros em seu fluxo relacional, através do 

conceito de Cinestética. 

 

Esta Cinestética44 [...] procura promover um maior conhecimento do como 

criar e do como executar movimentos à criação de poéticas de movimento 

decorridas desta imersão nas imagens materiais do corpo, que por sua vez, 

absorvem as entremanhãs da racionalidade, corroborando-se mutuamente no 

processo criador. Em outras palavras, pela Cinestética, a epistemologia é 

estética e a estética é epistemológica, permitindo-se aos intérpretes e 

coreógrafos tornarem-se partícipes de investigar um corpo de conhecimentos, 

onde imagens e conceitos se interpenetram. (LIMA, 2002, p. 2).  

 

Como destacado anteriormente, na TFD não há uma forma conceitual definitiva 

para cada parâmetro. Entretanto, existe, sim, a instauração de domínios conceituais que 

delimitam o estudo e a investigação de cada um deles. Tais domínios, embora voltados 

para uma delimitação, freqüentemente nos falam da relação de um parâmetro com os 

outros, alertando para sua inseparabilidade. Podemos dizer, ainda, que o próprio 

domínio conceitual é o protótipo das estranhezas e adquire muitas faces ou aspectos. 

Aqui, destacamos duas: uma formação mais genérica, um panorama filosófico do 

parâmetro enquanto arcabouço da TFD e uma fundamentação teórica que versa 

diretamente sobre os princípios que serão aplicados na investigação, análise e criação.  

Na TFD, a observância desses princípios faz com que o estudo dos parâmetros 

seja visto através das relações de foco e fundo. Dada à inseparabilidade dos parâmetros, 

para edificar uma investigação aprofundada, torna-se necessária a potencialização das 

características de cada um deles, a fim de ampliarmos a percepção dos fragmentos e sua 

fluidez nos processos desse todo movente.   

Tomemos como exemplo os parâmetros espaço e forma. Em sua 

operacionalidade e por sua interconexão, são aplicados em conjunto. 

Concomitantemente às abstrações de cada um enquanto plano conceitual, sua 

                                                
44 Segundo Lima, Cinestética seria o “conceito criado por Helenita Sá Earp para indicara natureza da 

percepção cinestésica quando já elevada à condição do mover poético, isto é, quando o ser dançante 

intensifica a consciência psicossomática, inaugurando filomorfias no corpo em movimento” (ibid, p. 8, 

nota de rodapé). 
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investigação é feita através do estudo das geometrias (euclidianas e topológicas), onde 

são exploradas as possibilidades do mundo físico, tridimensional, norteadas pelo aporte 

teórico das disciplinas supracitadas. Relembramos aqui o matemático Poincaré que 

alertava como a abstração da geometria somente era possível a  partir da natureza 

dimensional dos nossos próprios corpos constituintes do que ele denominava 

“Geometria Natural”. Parte-se do fato físico, que é o mais direto e objetivo, em direção 

à significação artística e, nesse caminho, todo e qualquer produto da mente racional – 

sempre na relação indispensável prática/teoria/prática – poderá ampliar as 

possibilidades de irrupção da intuição. 

Não é nosso foco principal definir ou investigar profundamente o conceito de 

cada parâmetro; porém, em virtude da abordagem epistemológica e da análise sobre 

suas relações – enquanto arcabouço da TFD – e também em função da escassez de 

delimitações teóricas sobre alguns parâmetros, procederemos a pequenas incursões 

(assumidas como perspectivistas e parciais, praticamente, poéticas desveladas no fluxo 

da dissertação) nos conceitos de cada parâmetro dentro da estrutura teórica da TFD. 

Faz-se necessário ressaltar que, no estudo original dos fundamentos dos parâmetros 

espaço, forma, dinâmica e tempo, a investigação era norteada a partir de noções 

conceituais advindas da filosofia oriental.  Entretanto, para manter certa coerência 

analítica, optamos por interpretá-los à luz das filosofias ocidentais; tentando, da maneira 

mais fidedigna possível, trazer o mesmo aporte e conteúdos originários para o conjunto 

da teoria. Tal atitude só nos é possível pelo caráter isomórfico e hermenêutico desta 

pesquisa. 

 

 

4.5.1 Do Conceito de Movimento 

 

 

“Para Earp, dançar é muito mais que manipular os movimentos, é um habitar. 

Todo movimento é dançável, quando nele habita uma potencialização poética” 

(MAYER, 2004, p. 67). Na TFD, o movimento deverá ser uma potencialização do 

movimento da própria vida. 

 

 

Em todas as necessidades humanas, o movimento tem papel central. Nos 

diferentes níveis de organização das estruturações particulares física, mental 

e emocional, o movimento percorre um espaço, num determinado tempo, 

configurando formas, em diferentes intensidades. Esses níveis interagem 

constantemente nas relações que o sujeito estabelece no mundo, consigo 

mesmo, e com os outros, definindo e redefinindo estruturas de comunicação. 
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(EARP, A.C. apud GUALTER e PEREIRA, 2000, p. 12). 

 

 

No parâmetro Movimento, o plano conceitual é instaurado através da dilatação 

de seu sentido para além do ato da ação funcional e automatizada. Faz-se necessário que 

ele seja total, integral, sem "fendas", desvelando continuamente a dinâmica do ser 

através de uma atenção plena. 

 

 

Movimento é mudança. O movimento deve constantemente confluir as forças 

qualitativas e quantitativas. Entende-se, aqui, por qualidade a promoção do 

movimento que converge para a interiorização de uma ação. Por quantidade, 

entende-se a promoção do movimento exteriorizado pelas modificações da 

ação no espaço. O Movimento Real ou Integral expressa o máximo da 

totalidade do ser, envolvendo todas as energias corporais. O ato de mexer é o 
movimento reduzido ao ato puramente mecânico-motor, desconsiderando os 

aspectos mental e emocional do homem. Alcançar o plano do Movimento 

Integral é conquistar a consciência pela liberdade; integração através do 

conhecimento. (ibid). 

 

 

Temos, então, que o parâmetro Movimento é o domínio onde a ação deverá ser o 

mais consciente possível, plenamente dotada de sentido, mas de um sentido que nunca 

se esgota em si mesmo. É o movimento que perscruta e desafia o dançarino, 

transformando-o em consciência-corpo, onde a consciência dos movimentos se 

transmuta em movimentos de consciência, onde “todo movimento é convidado a sair e 

voltar à sua origem germinal, para nascer de novo no oceano da corporalidade” (LIMA, 

2004, p. 67). 

 

 

Em virtude de sua condição de ser, pela imaginação, aberto para a criação, 

este ser humano [o dançarino] ao se colocar em movimento corporal, pode 

irromper em gestos, expressando-se num fenômeno de totalidade, com uma 
presença corporal intensa, na disposição de cada movimento. [...] Nesta 

instauração/imersão do ser do movimento, o corpo torna-se uma contínua 

fonte de transmutação dinâmica, abrindo a própria condição do novo na 

gestualidade desse corpo no mundo. (ibid, p. 28). 

 

 

Para Helenita, dança é todo movimento transformado em arte, o que significa, 

necessariamente, uma habitação diferenciada do movimento cotidiano. Os movimentos 

naturais do corpo do dançarino precisam ser auscultados e, posteriormente, articulados 

em muitos sentidos: no anatômico, para conscientização das possibilidades básicas; no 

gramatical e semântico, para investigar e instaurar possibilidades diferentes das usuais; 
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no técnico e performático, para dar-lhes clareza e objetividade físicas que ampliam a 

criação; no simbólico, para instituir-lhes a intencionalidade, que é imanente tanto 

quanto é mediata e com a qual as relações afetivas irrompem em gesto.  

No movimento, como um todo, está a possibilidade do gesto, e neste, não há 

uma exigência de representação e sim da busca de plenitude de sentido em todo e 

qualquer movimento. Não há como mapear significados, pois no ato da execução o 

movimento dançado, basta-se a si próprio não comportando o acréscimo de 

significações ao seu próprio sentido. A significação diz-se numa proposição, o sentido é 

extraproposicional; a própria plenitude de sentido, contida, mas não alcançada (fugidia), 

em si mesmo. Articulando em outras palavras,  

 

 

Se o gesto dançado expõe um movimento aquém de si próprio, quer dizer, 

que não extrai o seu sentido de um signo previamente codificado, dizemos 

que é pura ostentação de um movimento em direção a significações: é tal o 

seu sentido. Não que a sua finalidade aí se deixe adivinhar como uma 
ausência presente, uma falta visível. Nada falta ao gesto dançado (no que se 

difere do sublime kantiano); pelo contrário, contém um sentido pleno. Se o 

podemos descrever como puro movimento em direção a (significações ), 

basta-se a si próprio,não acrescentando significações ao seu sentido. 

Movimento em direção a, ou movimento entre, ou movimento de transição. 

(GIL, 2005, p. 90). 

 

 

Para o estudo do parâmetro movimento, a conceituação teórico-prática advém do 

estudo anatômico a partir das variaçoes sobre situações básicasdo corpo, portanto, não 

existem exercícios básicos ou pré-definidos e sim possibilidades de combinação a partir 

das possibilidades cinéticas básicas (rotação e translação) codificadas geneticamente, ou 

seja, limitadas em escalas variáveis de acordo com as fronteiras físicas da estrutura 

humana (espécie) e da estrutura individual (possibilidades singulares a cada dançarino). 

Assim sendo, é possível dizer axiomaticamente que a flexão dos ossos sobre si mesmos 

(em condições não-patológicas, isto é, sem fraturas) não é uma possibilidade de 

movimento na Dança, mas podemos dizer que o deslocamento, numa relação de 

aproximação e afastamento entre eles – uma flexão –, é possibilitado pela existência de 

estruturas articulares e motoras com graus de angulação que obedecem às premissas 

citadas acima (plano genético). Por exemplo, uma cabeça não pode girar 360° graus; a 

articulação coxofemoral e a do tornozelo não permitem que voltemos completamente 

nossos pés para a parte posterior de nosso corpo (como na lenda do curupira), mas a 

amplitude do alcance desta rotação é ditada por fatores variados. Assim ocorre também 
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com os demais segmentos do corpo, que respondem sempre a uma miríade de aspectos e 

combinações entre eles; tais como, as possibilidades estruturais deste segmento, 

singular a cada indivíduo, a regularidade ou não de exercícios aplicados à mobilidade 

desta estrutura, fatores culturais (lembremo-nos dos pescoços das “mulheres girafas” ou 

dos pés das mulheres chinesas, que eram impossibilitados de crescer por intervenções 

imobilizantes e mutiladoras), históricos (as possibilidades do corpo que atende ao 

sistema capitalista não são as mesmas da corporeidade das sociedades antigas), 

econômicos (pés que permanecem, a maior parte do tempo, descalços por dificuldade de 

aquisição de sapatos adequados ao conforto e proteção anatômica possuem estrutura 

anatômica igual à de qualquer outro homem que ande calçado adequadamente, mas se 

comportam e têm possibilidades diferentes), ambientais (a estrutura arquitetônica 

tradicional japonesa que induz aos agachamentos) ou a necessidade/exigência da 

utilização de determinada parte no trabalho (mobilidade, forma, resistência e agilidade 

dos membros superiores de estivadores do cais do porto ou de um digitador, por 

exemplo). As combinações tem uma complexidade que vai ao plano do infinito. 

 

 

4.5.2 – Do Conceito de Forma 

 

 

Formas são configurações fenomênicas e podem ser de natureza física ou não. 

Tal qual a inerência do movimento, a forma está para a vida como seu modo de 

configuração, a maneira pela qual sua inteireza se expressa. Seriam modos de 

diferenciação através dos quais a percepção, o entendimento e a afecção identificariam a 

diversidade das coisas em meio ao turbilhão de estímulos e eventos possíveis. “Pode-se 

afirmar que todo ser animado ou inanimado possui uma forma, como manifestação 

própria no mundo” (EARP, A.C., 2000 apud GUALTER et PEREIRA, p. 14).  

 

 

Desde sempre, desde os primeiros indícios de sua atividade, o Homem se 

revela um ser formador e criador por excelência. O senso de forma lhe é 

inato. Representa um dom, um potencial de sua consolidação consciente, 
sensível e inteligente. Porém é um potencial altamente inquietante – exigindo 

sua realização. Ou como dito em outras palavras: de potencial passa a ser 

uma absoluta necessidade existencial. O ser humano não apenas pode criar, 

ele precisa criar – e não há como fugir dessa imposição. Ele precisa criar e 

dar forma às coisas, porque ele precisa, sempre, entendê-las. Pois ele sabe de 

si e se fazer perguntas. Procurando por uma resposta ante o misterioso fato da 

própria existência, sua e a dos outros, uma resposta ao “por que” e “como” 



 

 

99 

das coisas, o Homem tenta configurá-las criando formas. (OSTROWER, 

1998, p. 262). 

 

 

Na arte, o ato da criação, responde a essa necessidade formativa, própria da vida 

humana, que se desvela em particularidades tais que, enquanto revelam, imprimem uma 

relação direta com a matéria formante, com o modo de formar, com a pessoalidade 

formante, com uma temporalidade intrínseca. De modo que, mais do que carregar um 

significado, a própria forma é significado (significante), numa composição em que 

conteúdo, expressividade, técnica e intencionalidade lhe são tanto interior quanto 

exteriores. 

 

 

Se a arte tem uma dimensão significativa e espiritual, aliando-se com outros 

valores em conúbio inseparável, e alcança ter também finalidade e função 

não artísticas mas sempre inscritas na vida espiritual, do homem, isto é 

porque ela contém a vida de onde emerge. E aquilo por que a arte se distingue 

das outras atividades é a elaboração destes conteúdos; não tanto o „quê‟ mas 
antes o „como‟, isto é, precisamente, a forma, como quer que seja entendida: 

o estado final e conclusivo da arte, a elegância da representação ou da 

expressão, a perfeição da imagem, o êxito do processo artístico, a auto 

suficiência da obra. (PAREYSON, 1997, p. 55). 

 

 

As formas tomam também a função de mediadoras entre Homem e História, 

subjetividade e a objetividade, entre o “espaço interior e o exterior” do intérprete, 

sempre como “ordenações significativas” (OSTROWER, 1998, p. 282), inseparáveis de 

um dado conteúdo sintetizado e trans-formado em sua própria irrupção. A 

particularização expressiva de determinadas configurações de formas, de acordo com 

sua recorrência temporal ou individual, podem conformar estilos, agregando certas 

características que dão particularidade a uma obra, a um determinado período ou a uma 

pessoa. Ainda assim, “cada forma, enquanto realização criativa, é única no espaço e no 

tempo – assim como cada pessoa e cada momento do viver” (ibid, p. 283).  

É certo que a corporalidade humana possui uma forma funcional, orgânica, 

adaptada e adaptando-se continuamente em busca de uma economia da sobrevivência. É 

correto ainda, proclamarmos o corpo como forma estética, sensual e harmônica, uma 

obra de arte síntese dos caminhos da natureza. Entretanto, é como forma expressiva, que 

retém em seu amplexo todas as outras possibilidades, que ele se faz plenamente 

presente. 
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Consideremos como de fato vivemos o meio na, digamos, intimidade sensual 

da conversação: os gestos das mãos, a volatilidade das faces, o entusiasmo 

dos olhos atentos, a expressão total da própria presença corporal – esses não 

são os ventriloquismos da mente voyeuritas ou o abraço desajeitado de 

espantalhos. Ao contrário, o corpo é formado, forma a si mesmo, como 
presença mesma do eu, o eu da presença. Ele é uma revelação do eu para o 

outro, para si mesmo, uma articulação de seu ser. O desvelar original do eu 

está enraizado na expressão corporal [sua forma expressiva]. [...] A auto-

expressão é um ato de corporificação significativo. (DESMOND, 2000, p. 

124). 

 

 

 Entendemos que este ato irrompe através da mediação formal, fluindo da 

necessidade da afirmação da presença para sua expressão como movimento dinâmico no 

espaço e no tempo. 

No parâmetro Forma, o plano conceitual é extremamente entrelaçado ao plano 

do parâmetro Espaço e, na estrutura operacional, são compreendidos em conjunto. No 

espaço, a forma aparece como “organização, [...] particularização de uma estrutura” 

(EARP A.C., apud GUALTER, 2000, p. 14) definida, mas nunca definitiva. Toda forma 

ocupa um espaço, independente de sua natureza, assim o espaço surge como o domínio 

que possibilita a interação entre as formas distintas, possibilitando as relações e os 

atravessamentos. A forma é uma maneira de individualizar espaços, fazendo emergir 

dimensões intensas dentro e a partir de outras dimensões igualmente intensas, num 

processo dinâmico, fluido, intérmino e extremamente relacional. Tomemos um exemplo 

metafórico desse processo de individuação: a água é o todo da forma, o mar uma 

primeira individuação; a onda, uma forma singular e particularizada; a gota d‟água uma 

outro processo de singularização, e assim ubiqüamente. Esse contexto de individuações, 

que são também transformações perceptivas, pode ser visto como a fluidez das 

estranhezas dentro do parâmetro: transformações de transformações, infinitamente. 

Nesse ínterim, a própria corporalidade do intérprete está sujeita e é agente dessa 

interação de energias formantes. 

As formas podem ser figurativas e remeter a uma existência concreta, refletindo 

condições exteriores, com uma representação pré-conceituda culturalmente; também 

podem ser abstratas e remeter a uma outra realidade sem o apoio anedótico. Estas 

últimas independem de conceitos pré-existentes, enfocam a força expressiva da própria 

forma enquanto significante. 

De acordo com sua utilização expressiva, podem ser divididas em duas 

tendências históricas: naturalistas e tecnicistas.  
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A tendência naturalista da forma se preocupa apenas com a livre expressão – 

onde a eclosão desta obedece apenas aos impulsos do momento – e não com a definição 

visual; as formas naturalistas não se detêm sobre o estudo e a análise anterior das 

mesmas. 

A tendência tecnicista dá grande importância à exatidão das formas e tem 

parâmetros bastante específicos para o seu alcance.  

Essa duas tendências são correntes contrárias e fechadas em torno de si mesmas. 

O ideal é o equilíbrio destes aspectos sem a delimitação de fronteiras fixas, pois a forma 

corporal compreende uma conjuntura composta por fatores físicos imbricados a fatores 

psico-emocionais e ainda fatores histórico-culturais. As formas depreendem valores, 

disposições intelectuais e intencionalidades. 

Formas são, ainda, as diferentes situações do corpo do dançarino no espaço, que 

delimitam desenhos e contornos relacionados às diferentes fases dos movimentos em 

suas variadas dinâmicas. Tais formas são compreendidas e investigadas tanto a partir 

dos princípios das diferentes geometrias, quanto a partir de sua inscrição simbólica no 

liebenswelt (mundo vivido). O ente dançante manipula os movimentos num jogo de 

singularidades entre sua forma como campo delimitador de sua presença, as formas que 

imprime e expressa através desse mesmo domínio e as demais formas, de modo que sua 

atividade, mais que exprimir contornos de fronteiras expressivas, cria a cada forma 

contextos relacionais de comunicação não-verbal, objetivando um senso formal que 

existe desde sempre (na vida), a partir de sua condição artística de ser formado
45

. 

 

 
É bastante provável que a fala de nossos ancestrais pré-históricos tenha sido 
simples e concreta, sem inflexões e grandes finuras. Mas o ponto que aqui 

quero [queremos] enfatizar é o seguinte: criar, formar, dar uma forma às 

coisas, não depende necessariamente da capacidade de verbalizar ou 

conceituar (ainda que possa abrangê-la). Depende sim de um senso interior 

de forma, de equilíbrio e justeza das formas, enfim, depende da sensibilidade 

conscientizadora, ordenadora, significadora do ser humano. De suas 

profundezas afluem a intuição e um sentimento de empatia com a matéria, a 

qual a ser transformada, vai sendo formada. (OSTROWER, 1998,p. 266).  

 

 

                                                
45 “A desocultação das coisas é, pois tarefa do próprio ser, ou seja, no caso da obra de arte, o „ser criado 

da obra‟ é o ser „estabelecido na verdade da forma‟, o que por sua vez se traduz no combate entre a 

„expressão‟ e o vir a ser da forma (e aquilo que estatui a forma/„ge-stell‟) – no que Heidegger designa por 

„juntura de traçado e risco fundamental, de diâmetro e contorno‟ (CARMELO, 2001, p. 12 e 

HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 51.). 
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Dentro da TFD, toda forma pode ser considerada trans-forma, pois ao mesmo 

tempo em que sua concretude é composta de uma inteireza de sentido justificada em 

expressão e comunicação criadoras de contextos, carrega consigo a potencialidade de 

afetar outras formas tanto quanto de afetar a si mesma, instigando sua constante 

modificação. Nesse processo de trans-formação, descortinam-se condições interiores, 

ordenações sentidas e almejadas, num jogo de tensões entre o intérprete e sua matéria 

formante, que é todo o seu eu. A eclosão da forma não busca apenas a novidade dos 

contornos, mas o princípio da criação, que se faz justamente nesse atravessamento, no 

trans imanente ao desvelar da forma, onde as condições das perguntas e investigações 

podem ser as mesmas (feitas pelo/a partir do mesmo corpo), mas as respostas serão 

sempre diversas. “É importante reconhecer que em cada forma existe uma resposta, um 

depoimento, uma postura ante o viver” (ibid, p. 263), e que mesmo essa resposta única é 

altamente complexa, com desdobramentos inalcançáveis. 

No estudo dos parâmetros, Espaço e Forma são compreendidos conjuntamente 

devido à sua inerente afinidade. É preciso ressaltar que, no estudo destes parâmetros, 

não são somente as perspectivas dimensionais e externas – onde o gesto se concretiza – 

que entram em jogo. Desta forma, 

 

 

o ato da criação gestual se situa num pré-gesto que está circunscrito num 
espaço adimensional do devaneio. Todavia, existe uma correlação entre este 

espaço adimensional do movimento [inscrito no ser da presença, isto é no 

tempo] e a sua conformação exterior no espaço tridimensional. A chamada 

„linguagem‟ da dança enquanto concretude física se estabelece no espaço 

tridimensional, desenhando uma paisagem dançante, através de formas 

simbólicas imaginárias numa visibilidade. Qualquer movimento define 

ambiências. Situações estas que configuram, definem e instalam 

posicionamentos, numa correlação dialética da dinamogenia interior e 

exterior que a forma entretém. (LIMA, 2002, p. 37). 

 

 

As geometrias não euclidianas ou geometrias elásticas são relativas às formas 

denominadas, na TFD, como topológicas. A topologia é um tipo especial de geometria 

baseado no estudo das deformações contínuas e nas relações descritas por uma 

superfície. Diz respeito às articulações possíveis desta superfície, preocupando-se com o 

todo das relações formais, onde as representações são não-métricas.  

As formas topológicas também são chamadas de estudo das deformações, pois 

enfocam a maleabilidade das formas corporais em movimentos que remetem ao 

amassar, torcer, transfigurar reentrâncias.  
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Em termos gerais, Earp (2000) acerca da deformação [estudo da topologia 

da forma] na dança e dos processos envolvidos na sua caracterização 

estilística, analisa a questão sob dois eixos básicos: a deformação 

funcionando como um fator desestabilizador de uma composição motriz 

ordenada segundo aspectos de uma configuração mais definida por 

referenciais da forma corporal pautados na geometria euclidiana. E a 

deformação sendo gestada a partir de mutações e modulações desdobrando-

se no corpo em movimento a partir dela mesma.  

Dentro do primeiro enfoque, Earp analisa a natureza da deformação por 

processos que desmantelam e dissolvem uma estrutura mais estabilizada e 

sustentada que remonta uma definição apolínea da forma. Neste enfoque as 
deformações ocorreriam nestes casos como mosaico de força para desfigurar 

o padrão gestual de distribuição linear da forma, focalizado fisicamente no 

corpo do dançarino. 

Ao contrário, a deformação, como mosaico de relações moventes, 

compreende um modo de reconformação que afasta o ser que dança de 

configuração estáveis para valorizar as instabilidades. Tais redes de 

instabilidades cinéticas deflagram configurações exteriores no ato dançante, 

não com simples desenhos contorcidos de formas no espaço. Elas instauram 

por sua vez, toda uma psicologia própria no movente e no fruidor. (LIMA, 

2004, p. 70-71). 

 

 

Também são elencadas, para o estudo dos parâmetros Espaço e Forma as noções 

relativas à teoria da Gestalt. 

 

 

Na teoria da Gestalt o enfoque prioritário é qualitativo e não quantitativo. Ele 

aborda a estrutura dos fenômenos em termos de relações, independentemente 

de quantidades ou magnitudes. Assim, um dos princípios básicos encontra-se 

formulado na seguinte definição (pelo teórico Max Wertheinmer): „o todo é 

maior que a soma de suas partes‟. Nesta afirmação a ênfase deve ser vista na 

palavra „soma‟ e não no „mais‟, pois não há nenhuma substância misteriosa 

que estaria sendo acrescentada às partes componentes para formar o „todo‟. O 
que se afirma é que a totalidade nunca é apenas uma adição de suas partes. 

Em vez de adição, o todo resulta da integração de suas partes. O todo 

constitui sempre uma síntese. (OSTROWER, 1998, p. 70). 

 

 

Podemos aludir ao fato de que a palavra alemã gestalt – que significa, grosso 

modo, forma, figura – é formada pelo mesmo radical da palavra gesto – em alemão, 

geste –, contextualizando uma extrema intimidade devaneante entre a configuração de 

formas e espaços e a potência qualitativa do gesto. 

  

 

Tais contextos [de intimidade gestual] funcionam como uma espécie de 

moldura. Cada olhar que lançamos ao redor, focalizando certos objetos e 

eventos, e mesmo em nosso olhar interior, no pensar e no sentir, os contextos 
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estabelecem instantaneamente um „todo‟ maior, no qual se torna possível 

enquadrar os diversos estímulos, relacionando-se em padrões coerentes que 

façam sentido para nós. Com isto, os estímulos vão sendo cada vez mais 

delimitados, ordenados e integrados em uma síntese; constituirão os 

componentes de um contexto, mas é dentro dele que receberão o significado 

específico que terão naquele momento. (ibid, p. 74).  

 

 

É justamente calcado neste contexto de intimidade entre gesto, forma e espaço, 

que se apóia o estudo destes parâmetros em conjunto no plano da práxis da TFD. 

 

 

4.5.3 – Do conceito de Espaço  

 

 

“Espaço é a possibilidade de interação entre distintas formas. É possibilidade de 

relação” (EARP, A.C., apud GUALTER).  Na TFD, o plano conceitual do espaço, está 

ligado a diferentes áreas do conhecimento, tanto científicas quanto artísticas, entretanto, 

sem excluir as demais conformações e até mesmo as abraçando. Gostaríamos de 

proceder uma compreensão um pouco mais detalhada do conceito de espaço como 

metaxológico
46

 – conceito advindo do solo fértil da filosofia – que auxilia e aponta para 

o lugar das reflexões que se estabelecem acerca deste parâmetro.  

O termo Metaxológico é composto pelos termos gregos metaxu e logos. Metaxu 

 grosso modo, significa meio, intermediário, entre. Logos (λόγoς), 

normalmente, é entendido como discurso, fala, relato articulado. Entretanto, 

acompanhando o logos pensado por Heidegger, compreendemos sua função da seguinte 

forma: 

 

 
O λόγoς deixa e faz ver [...] aquilo sobre o que discorre e o faz para quem 

discorre (médium) e para todos aqueles que discursam uns com os outros. O 

discurso “deixa e faz ver” [...] a partir daquilo que discorre. O discurso [...] 

autêntico é aquele que retira o que diz daquilo sobre o que discorre de tal 

maneira que, em seu discurso, a comunicação discursiva revele e, assim, 

torne acessível aos outros; aquilo sobre que discorre. (HEIDEGGER, 2004, p. 

63).   

                                                
46 Tomamos como diretriz a Concepção Metaxológica, conceito que William Desmond desenvolveu na 

Filosofia (DESMOND, William. Desire, Dialetic and Otherness: An Essay na Origins. New Haven: Yale 

University Press, 1987). Para Desmond, o Ser possui quatro sentidos: o unívoco, o equívoco, o dialético e 

o metaxológico. O Ser se mostra essencialmente intermediário, numa transcendência contínua, a meio 

caminho entre a inteireza totalizadora e a pluralidade descontínua. A ênfase nesse „meio‟ rejeita o sentido 

de unidade totalizante, voltando-se para o sentido contemporâneo de pluralidade, porém divergindo da 

fragmentação descontínua e infrutífera que nega o desejo de inteireza humana.  
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Portanto, compreendemos o parâmetro Espaço, no plano conceitual, como 

metaxológico: uma topografia discursiva e imagética, reveladora do meio, onde as 

possibilidades de relação se dispõem e, já nesse ato de se dar a ver, engendram outras 

topografias, igualmente imbricadas nesse fluxo relacional como abertura e intermédio. 

Nesse sentido, o espaço abriga o paradoxo (do entre) de ser infinito em sua finitude; 

amensurável tanto quanto dimensional; subjetivo tanto quanto objetivo; potência do 

sendo e potencialidade do ser; externo e interno; gerador e gerado; absoluto e móvel; 

intensidade e tempo. A espacialidade do dançarino é latente e, ao mesmo tempo, fluida, 

pois concebe a dança na espacialidade da pré-sença.   

 

 

Ao atribuirmos espacialidade à pré-sença, temos evidentemente de conceber 

este „ser no espaço‟ a partir de seu modo de ser. Em sua essência, a 
espacialidade da pré-sença não é um ser simplesmente dado e por isso não 

pode significar ocorrer em alguma posição do „espaço cósmico‟ e nem estar à 

mão em um lugar. Ambos são modos de ser de entes que vem ao encontro 

dentro do mundo. A pré-sença, no entanto, está e é „no‟ mundo, no sentido de 

lidar familiarmente na ocupação com os entes que vêm ao encontro dentro do 

mundo. Por isso, se, de algum modo, a espacialidade lhe convém, isso só é 

possível com base nesse ser-em [ser no meio –metaxu]. (HEIDEGGER, 

2004, p. 152). 

 

 

Destarte, a dança propõe a abertura para o ser-em enquanto potencializadora da 

pré-sença. Um corpo em dança não atravessa, simplesmente, espaços objetivos; pois o 

gesto, tomando e criando em si e para si uma topografia virtual, somente poderá fazê-lo 

num ato de intimidade e projeção daquilo que, já sempre, é afecção. 

 

 

Em seus caminhos, a pré-sença não atravessa um trecho do espaço como uma 

coisa corpórea simplesmente dada. Ela não „devora quilômetros‟, a 
aproximação e o dis-tanciamento são sempre modos de ocupação com o que 

está próximo e dis-tante. Um caminho „objetivamente‟ longo pode ser mais 

curto do que um caminho objetivamente mais curto que, talvez seja uma 

„difícil caminhada‟ e, por isso se apresente como caminho sem fim. É nesse 

„apresentar-se‟ que „cada mundo está propriamente à mão‟. Os intervalos 

objetivos de coisas simplesmente dadas não coincidem com a distancia e o 

estar próximo do manual intramundano. Por mais que se saibam com 

exatidão aqueles intervalos, este saber permanecerá cego por não possuir a 

função de aproximar [colocar em relações] o mundo circundante descoberto 

na circunvisão; este saber só se aplica num ser e para um ser que, em suas 

ocupações, não está medindo trechos de um mundo que „não lhe diz 

respeito‟.  (Ibid, p. 154). 
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  Necessariamente, dançar é uma ocupação implicada e sua espacialidade 

ontológica se apresenta como modo de ser pelo dis-tanciamento
47

, que é, “de início e 

sobretudo, uma aproximação dentro da circunvisão” (ibid, p. 153).  

Essa capacidade de afetação imagética é o que torna o parâmetro espaço 

essencialmente metaxológico, pois a própria imaginação pronuncia os termos dinâmicos 

do entre. 

 

 

A imaginação pode ser entendida metaxologicamente e não apenas em 

termos de idealismo subjetivo. Pois ela torna acessível o sentido expresso da 

diferença no qual começamos a contemplar os contornos da alteridade. A 

imaginação nos oferece nossa liberdade mais elementar e primordial. Ela 

contribui para a articulação do meio, permite-nos percorrer em pensamento a 
totalidade da criação e não confinados em nosso pequeno mundo conhecido e 

limitado. Ela libera um excesso de ser em nós, faz de nós mais que 

organismos sujeitos aos arredores. Com a imaginação, nós não somos 

determinados por estímulos externos, mas começamos a determinar nosso ser 

pelo poder de sua própria espontaneidade autodiferenciadora e 

automediadora. [...] A imaginação emerge da articulação livre do corpo 

estético onde a energia original torna-se excedente [...]. Para além das 

imediações do meio ambiente, a imaginação revela um mundo, um espaço 

humano de sentido mediado. (DESMOND, 2000, p. 158-159). 

 

 

No fluxo intérmino do dis-tanciamento, o movimento pode devir a cada ins-tante 

e, somente no seio de um mundo, o espaço é continuamente. Sendo assim, toda divisão 

entre o  espaço e os contornos dos corpos e das coisas (di-visão) é estabelecida à custa 

do artifício. 

 

 

Um corpo, isto é, um objeto material independente, apresenta-se inicialmente 

a nós como um sistema de qualidades [...]. Por um lado, os dados da visão e 
do tato são os que se estendem mais manifestamente no espaço, e o caráter 

essencial do espaço é a continuidade.  Há intervalos de silêncio entre os sons, 

pois a audição nem sempre está ocupada;entre odores e os sabores existem 

vazios, como se o olfato  e o gosto só funcionassem acidentalmente: assim 

que abrimos os olhos, ao contrário,nosso campo visual se colore por inteiro, 

e, uma vez que os sólidos são contíguos uns aos outros nosso tato deve 

acompanhar a superfície ou as arestas dos objetos sem jamais encontrar 

interrupção verdadeira. [...] Certamente essa continuidade muda de aspecto, 

de um momento a outro; mas porque não constatamos pura e simplesmente 

que o conjunto mudou, como se houvéssemos girado um caleidoscópio? 

(BERGSON, 1999, p. 231). 

 

 

                                                
47 C.f. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo - § 23. A espacialidade do ser-no-mundo. 13ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004, p. 152-162. 
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Acrescentamos ao comentário de Bergson, que, o simples abrir de olhos e o 

tocar, são em primeiridade movimentos. Desta forma compreendemos que o movimento 

atua nessa instância de continuidade das relações espaciais como um dos principais – se 

não o principal –  vetores de sua expressão. 

O parâmetro Espaço, por sua instância isomórfica, é também protótipo irradiador 

de muitas e variadas faces que, num outro contexto até mesmo seriam excludentes; 

porém, na TFD, a capacidade da fluidez proporciona que sua utilização na práxis 

operacional atenda às necessidades de quem o investiga. Assim, temos que o espaço 

poderá tomar, como principal, qualquer aspecto conceitual no qual a investigação – 

sujeito-dependente – se propuser.  A teoria, em sua operacionalidade, apresenta um 

modo de trabalhar com o parâmetro; entretanto, que fique bem claro que este é um 

caminho que, dentro da lógica da própria teoria, mostrou-se coerente, mas não invalida 

outras concepções e não se coloca como padrão unívoco. 

Destarte, como ressaltado no tópico sobre o parâmetro forma, na TFD, 

investigam-se o espaço e a forma em sua intimidade teórica, experimental e técnica 

através das geometrias (Euclidianas e Topológicas) e do estudo da Gestalt.  

As Geometrias são consideradas tanto em sua concepção euclidiana, pela 

analogia com os axiomas espaciais descritos por esta, quanto através das perspectivas 

matemáticas que tratam da relatividade espacial. Um exemplo são as concepções do 

matemático Henry Poincaré, que demonstram que uma geometria pode existir 

independente dos cânones euclidianos, negando a existência de uma verdade absoluta, 

ou seja, a geometria a ser adotada na solução de um problema deveria ser a mais 

conveniente, uma vez que diferentes geometrias podem existir. Neste sentido, apresenta 

a seguinte tese: “para produzir aritmética, tal como para produzir geometria, é 

necessário algo mais que lógica pura. E não temos outro termo para designar este algo, 

senão intuição” (POINCARÉ, 1970, p.32). Assim, o matemático conclui que a lógica e 

a intuição têm, cada uma delas, o seu papel. “Ambas se revelam indispensáveis. A 

lógica [...] nos pode fornecer a certeza, é o instrumento da demonstração; a intuição é o 

instrumento da invenção” (ibid, p. 37).  

A TFD utiliza os axiomas da geometria euclidiana para aprofundar as noções 

dimensionais do corpo e do ambiente em relações indutivas e dedutivas, visando à 

ampliação da percepção sintética sobre a utilização de determinadas formas no espaço 

em estudos técnicos e coreográficos. Abaixo, descreveremos algumas das noções desta 

geometria e o modo como são operacionalizados dentro da teoria. 
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Ponto: é algo que não tem partes. Na dança, é utilizado por analogia e remete ao 

recolhimento máximo das partes do corpo em qualquer base de apoio. 

Linha: comprimento sem largura. Também opera por analogia, enfocando o 

corpo como um todo ou seus segmentos, de modo que o comprimento sobressaia à 

largura.  

Reta: linha traçada uniformemente através da menor distância entre dois pontos. 

Na TFD, é utilizada na idéia de prolongamento.  

Superfície: só tem duas dimensões (comprimento e largura). Novamente por 

analogia, o destaque deverá ser dado ao corpo, segmento ou agrupamento de 

formas/pessoas no espaço, destacando-se esta bidimensionalidade. 

O estudo do parâmetro Espaço abrange, portanto, a análise dimensional com o 

ponto de partida com o objetivo de ampliar, para o dançarino, tais noções, mas também 

para – partindo da concretude dimensional –, penetrar a imaginação, promover a síntese 

intuitiva, conscientizar a presença do corpo (do eu) como espaço vivido e relativo, num 

processo mediador entre nossa experiência espacial subjetiva e seu fluxo abundante com 

o espaço que se revela no outro e como ambiência delimitadora do gesto. Coloca-nos 

diante do movimento como extrema profundidade adimensional projetada e introjetada 

no espaço quântico da arte. Neste sentido, o estudo das geometrias é uma entrada que 

pode se mostrar potencializadora da abertura e exploração dos devaneios gestuais.  

 

 

4.5.4 Do conceito da Dinâmica 

 

 

O conceito de Dinâmica
48

 é um dos mais abrangentes da teoria, pois é a própria 

configuração da energia vital que se desvela em uma miríade de aspectos artísticos e 

que, na dança, envolvem, obviamente, processos de ordem fisiológica, afetiva e mental.  

 

 

Dinâmica é o estudo da força. São as variações expressivas promovidas por 

diferentes gradações de intensidade/energia, no plano mecânico-motor 

atrelado ao tom emocional, o que vai permitir as variações de caráter – 

jocoso, romântico, dramático, sensual, etc. Não se deve pensar e trabalhar a 

dinâmica reduzindo-a a determinados tons expressivos aprisionando-os a 

determinados movimentos. Pois a dinâmica, enquanto princípio norteador é a 

própria liberdade expressiva que vai dar colorido ao movimento (EARP, A. 

C., apud GUALTER, p. 16, 2000). 

                                                
48 Quando do meu primeiro contato com os fundamentos da dinâmica, através da formação em Bacharel, 

este aporte conceitual era compreendido a partir dos fundamentos da filosofia oriental. 
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É importante destacar que, em se falando de energia, a teoria amplia a questão 

para além do campo da física, embora o envolva operacionalmente. Quando se utiliza a 

palavra energia para delimitar o campo de estudos do parâmetro dentro da teoria, 

devemos compreendê-la muito mais como uma energia própria do ser humano, que 

envolve a intencionalidade fenomenológica, o fluxo mental das análises, a intenção 

artística, a in-tensão do movimento corporal (energia psico-motora), a energia da 

afecção, o aporte espiritual. O parâmetro dinâmica está diretamente ligado à 

superabundância da vida, que transborda em movimento artístico. Conceituá-lo é falar 

de vontade de poder, operacionalizá-lo é tratar da manipulação consciente dessa 

potência extasiante, que só o corpo detém, através da condição do homem como ser 

estético. 

Encontramos, em Nietzsche, o deslocamento da reflexão sobre a arte como 

objeto para a reflexão desta como a própria vida. Para o filósofo, a realização da vida 

estaria na plenitude desta como existência; um transbordamento de vontade, uma 

abundância de forças que precipitam a constante criação. Identifica a arte como o estado 

da existência em que se concretiza tal plenitude. 

 

 

Tudo nesse estado se enriquece a partir da sua própria plenitude: o que se vê, 

o que se quer, vê-se dilatado, lapidar, forte, carregado de força. O homem 

nesse estado muda as coisas até que elas espelhem seu poder – até serem 

reflexo de sua perfeição. Este dever transformar em perfeição – é arte! 

(NIETZSHE49 apud PERRUSI, 2001, p. 175). 

 

 

 

Se a vida é fenômeno estético, a Dança é uma forte expressão dessa evidência. 

Estando movimento e vida indissoluvelmente ligados, no seio do Ser, a Dança se 

manifesta, não apenas como apêndice simbólico, mas, antes, por seu caráter de 

comunhão intrínseca e extrínseca com a existência. A fúria íntima dos sentidos, 

constantemente equilibrada por uma retidão espiritual da forma. A inseparabilidade 

exultante da embriaguez dionisíaca e do sonho apolíneo desvelada no movimento 

corporal. 

 

 
Toda arte atua como sugestão sobre os músculos e sentidos, que no homem 

ingênuo e artístico são primitivamente ativos: mas somente fala aos artistas – 

fala a essa sutil mobilidade do corpo. [...] Toda arte possui um efeito tônico, 

                                                
49 NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos ídolos. Lisboa: Edições 70. Incursões de um Extemporâneo. § 9, p. 

75. 
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aumenta a força, alumia o prazer, isto é, o sentimento da força; evoca todas 

as sutis recordações da embriaguez – há certa memória particular que desce 

até tais estados: um mundo de sensações longínquo e fugaz retorna então 

(NIETZSCHE, s/ ano, p. 291). 

 

 

Através do discurso de Nietzsche, encontramos uma compreensão muito 

adequada para falar dessa energia – o estado de embriaguez – que sendo investigada, 

incitada e trabalhada age transversalmente na dança, imprimindo-lhe um caráter vivaz e 

emocional, mas de uma emoção provocada, evocada na ação poética com a intenção de 

afetar.  

 

 
O sentimento de embriaguez realmente corresponde a um aumento de força 

[...] – o „embelezamento‟ é a conseqüência da força aumentada. Podemos 

considerar o embelezamento como a expressão de uma vontade vitoriosa, de 

uma coordenação mais intensa, de uma harmonização de todos os desejos 

violentos, de um peso que exerce uma infalível ação perpendicular. A 

simplificação lógica e geométrica é uma conseqüência do aumento de força, 

por outro lado, a percepção de semelhantes simplificações aumenta o 

sentimento de força... (ibid, p. 292). 

 

 

Portanto, para a TFD, a delimitação conceitual do parâmetro dinâmica é um 

investimento numa vontade de potência, que atravessa toda a sua ação e é primordial ao 

seu gesto. Esta energia – potencia do gesto e da existência – está em todo movimento, 

forma e espaço criado como uma in-tensidade aumentada, uma condição fisiológica do 

estado artístico em sua máxima embriaguez e extrema acuidade simultâneas. Assim a 

dinâmica implica 

 

  
[...] a extrema mobilidade, de onde nasce uma expansão extrema; o desejo de 

expressar tudo o que sabe dar sinais... Uma precisão de se desembaraçar de 

alguma forma de si mesmo por sinais e atitudes; a faculdade de falar de si por 

cem órgãos da palavra – um estado explosivo.  Imaginemos de antemão esse 

estado como um desejo excessivo que nos impulsiona a desembaraçar-nos, 

por um trabalho muscular e uma mobilidade de todas as maneiras, dessa 
exuberância de tensão interior: depois como uma coordenação involuntária 

desse movimento com os fenômenos interiores (as imagens, os pensamentos, 

os desejos), – como uma espécie de automatismo de todo sistema muscular, 

sob o impulso de fortes estímulos que atuam de dentro. (ibid, p. 293-294). 

 

 

Ao se apresentar a dinâmica como o “estudo da força”, não é somente às 

variações da potência muscular que se deve dirigir a investigação e atenção plena; 

entretanto, é exatamente através dessa potência – do emprego consciente que o 

dançarino faz dela – que a energia poderá abundar como movimento poético. O controle 
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de uma sintonia fina da musculatura em movimento traz ao dançarino o domínio 

expressivo do gesto que desvela suas paixões. Que não se confunda, entretanto, a 

expressividade de sentimentos na dança com qualquer espécie de catarse. É a extrema 

lucidez da habilidade motora que potencializa a energia expressiva e não o inverso. 

“Não nos libertamos de nossa paixão quando a representamos, bem ao contrário, já 

estamos livres dela, quando a representamos” (ibid, p. 298). 

Levando em conta o princípio da unidade na diversidade, o desvelar da energia 

individual é uma configuração singular que carrega, em sua constituição, algo desse 

todo. A própria física moderna já alcançou essa relação ao provar que matéria é energia 

condensada. O ser dançante como unidade complexa é uma particularização da energia 

vital. Além disso, através de seu ofício artístico, deverá estar em relação profunda com 

essa energia. Apesar de tal afirmação tomar ares metafísicos, estar em relação com a 

energia do todo só se faz possível através de seu próprio corpo, através de estados de 

profunda consciência das possibilidades dinâmicas do ser movente.  

O parâmetro Dinâmica nos coloca frente à vertigem da própria energia da 

criação, onde o homem é tomado enquanto um fenômeno energético, um local de 

atravessamentos de forças diversas em diferenciados aspectos. O grande desafio na 

investigação da dinâmica é estar plenamente imerso na energia, consciente do quanto é 

sedutor entregar-se à fúria cega da expressão sem análise, trabalho técnico ou domínio 

emocional. Tal arrebatamento é até possível e requerido em um segundo momento – o 

da fruição –, mas, no que se refere ao parâmetro na TFD, o impulso sentimental 

expresso no gesto é produto de uma constituição minuciosa, precisamente artesã, que 

não prescinde da razão nem da intuição.  

No caminho da compreensão deste parâmetro, fica clara a acepção de 

inseparabilidade entre pensamento e gesto; entre os movimentos cognitivo, emocional e 

muscular; entre discernimento, análise, percepção e extrapolação intuitiva. Posto que 

sejam, todos, diferentes formas de manifestação de uma mesma energia e, por 

conseguinte, a mobilização e potencialização de qualquer um deles transforma 

(isomorfismo) todos os outros. Todo ato de vontade – o excedente vital transbordado 

em energia corporal na dança –, mas também de atenção plena, é o que acarreta a 

visibilidade da potência infinita como criação. Na dança, o dançarino é, ao mesmo 

tempo, criador e criatura; artista e obra de arte; sujeito do conhecer e objeto onde se 

desvela esse conhecimento: espaço, movimento, forma e ritmo personificados na 

dinâmica do gesto. 
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Não há Dança sem dançarino ou dançarino sem Dança – o transbordamento da 

força. O dançarino é uma face metamorfoseada da dança; e a dança, uma face 

metamorfoseada do dançarino. Formam, assim, uma unidade energética de alta 

complexidade gestual; transformam o movimento e são por ele transformados. Dança e 

dançarino são matéria energética/energia materializada e atualizada, e desafiada, e 

intuída desde que o homem dançou pela primeira vez. 

 

 
No começo era o movimento, porque o começo era o homem de pé, na Terra. 

Erguera-se sobre os dois pés,oscilando,visando o equilíbrio. O corpo não era 

mais um campo de forças atravessado por mil correntes, tensões, 

movimentos. Buscava um ponto de apoio. Uma espécie de parapeito contra 

esse tumulto que abalava os seus ossos e sua carne. [...] A vida transbordava 
(GIL, 2005, p. 14). 

 

 

4.5.5 Do Conceito de Tempo ou Ritmo 

 

 

 Nas nossas relações com o tempo o fato existente é que dele nos 

utilizamos, entretanto nunca realmente o possuímos. Criamos e utilizamos medidas para 

organizar nossa ação, entretanto sabemos que nossas vivências ultrapassam a questão do 

tempo cronológico. 

 

 

Temos, ainda, que admitir que somos totalmente incapazes de abarcar 

unidades de tempo muito longas ou muito curtas. O tempo das montanhas 

assim como a vida de uma centelha que salta do fogo, para não falar em 

ciclos ainda mais extremos, foge à nossa percepção. Somos obrigados, de 
maneira justificada, a tomarmos a nós mesmos como referência para 

definirmos o longo e o curto. Um outro fato também, é de que necessitamos 

de algo cíclico e constante para termos uma vivência mais consciente do fluir 

do tempo. Por sorte este elemento nos é dado em abundância pela natureza e 

por nossa própria organização biológica. O curso do ano, os ciclos estrelares 

e planetários, a semana, os dias, nossa respiração, o coração, nos servem 

como balizas dentro do fluxo irrefreável do tempo. Neste movimento 

inevitável, que nos precipita sobre o futuro a cada instante, nos apoiamos em 

pontos virtuais que são, como veremos mais adiante, nada mais do que o 

ponto de inversão entre o fim de um ciclo e o início do próximo. O ciclo, com 

sua redundância, com seu constante movimento de contração e expansão, por 
um lado, nos dá à segurança, a coragem, a ilusão da posse do tempo que 

necessitamos para ordenar e dar seqüência à vida, por outro a certeza de que 

vivemos apartados da eternidade. Pois a eternidade está para além das 

fronteiras do imenssuravelmente longo ou do infinitamente curto e não 

pressupõe movimento ou retorno. A eternidade é. (PETRAGLIA, 2006, s/p). 
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Há duas afirmações que são básicas, na TFD, a respeito da conceituação do 

parâmetro tempo. Em primeiro lugar, faz-se necessária uma compreensão mais íntima 

sobre as asseverações da Professora Helenita Sá Earp sobre ritmo. Primeiro uma 

explanação mais geral sobre o tema. 

 

 

 

A base para todas as nossas realizações é o ritmo, cuja importância é 

manifesta em quasi (sic) todas as experiências humanas e em todos os 

organismos, caracterizados que são por uma agitação constante e por um 

ritmo próprio que constitue (sic) a energia potencial para a realização do 

movimento e para sua manutenção. Para que haja movimento ou para que 

suas condições sejam alteradas é necessário a aplicação de uma força externa. 

Este é um princípio comum da Física. Pois bem, o ritmo pode ser definido 

como sendo „o intervalo existente entre o momento em que a fôrça começa a 
agir – fase descontração, e aquele em que cessa a ação da fôrça – fase do 

relaxamento. Diz Elizabeth Selden numa definição feliz que „o ritmo é o 

sentimento da medida dos intervalos‟. É uma unidade de tempo, portanto, sob 

o ponto de vista científico, cuja diferenciação depende da intensidade da 

fôrça aplicada, o que nos permite a comparação entre diversos ritmos e por 

conseqüência, a sua medida. (EARP, 1947, p. 45). 

 

 

Em relação à arte Earp amplia a noção de ritmo e a propõe, também, como 

atividade do espírito.  

 

 

Por um esforço de concepção e de imaginação, podemos transferir a noção de 

ritmo para o domínio da arte em geral, considerando-o como o impulso motor 

para o movimento que pode ser definido como a „substância‟ que sentimos ao 

apreciar a manifestação do espírito, através de uma obra de arte. Diz-se 

comumente, por exemplo: que „movimento‟ tem essas linhas, esta estátua, 

esta construção, este quadro e assim por diante. Este movimento, contudo, 

dependeu do equilíbrio posto no pelo artista na obra, equilíbrio este avaliado 

pelo princípio dos contrastes, da ação e reação, do sentimento de medida dos 

intervalos, ou seja, numa palavra só, ritmo. (ibid). 

 

 

No tocante à dança, tráz da natureza integral do homem, diferentes concepções 

da noção de ritmo para que sejam investidas junto à noção de ritmo musical, 

possibilitando a ampliação de sua formação, tanto artística quanto humana (do espírito). 

 

 

No homem, encontramos o ritmo físico ou corporal e o emocional. [...] O 

ritmo emocional é a formação interna, psíquica, do ritmo físico e representa o 

primeiro estágio da formação do movimento. Há pessoas, conforme tive 

ocasião de observar em algumas alunas, que, possuindo o ritmo emocional, 

têm falta de acôrdo entre a natureza íntima do movimento e a sua 

manifestação visível. Outras alunas têm o ritmo físico e o emocional 
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ajustados entre si, mas a música as confunde, tornado-as incapazes de 

coordenar os movimentos com o ritmo musical. A tendência neste caso é 

acompanhar a música,mais pela frase musical que pelo compasso e isto por 

causa da melodia. (ibid). 

 

Para Earp a conjunção desses aspectos fomaria o ritmo dinâmico, que segundo 

ela é a baseda dança natural concebida por Laban. Compreendemos que, ao eleger o 

ritmo como o principal fundamento para a dança, Helenita preconizava a utilização 

de dois parametros simultaneamente: movimento e tempo. O ritmo seria então o curso 

do movimento da/na vida; imerso no insondável trancorrer do tempo, como feixes de 

intensidade variante e de ordens diversas. Um questionar constante acerca das relaçoes 

de finitude e infinitude – que se estabelecem atravez do inquietante mar da existência e 

neste se dissolvem –; da transcendência aos limites cronológicos, convencionados 

externamente,  através da abertura da arte, situada, no caso da TFD, no encontro entre a 

linguagem da dança com o infinito, através da efemeridade dos gestos, pois um ser que 

dança carrega em si, no instante da  performance, uma compleição de signos, símbolos, 

histórias pessoais, devires e relações infinitas veiculadas em sua finitude material 

através do movimento literal e metafórico de desvelar a vida. 

Compreendemos que essa conceituação de Earp sobre o ritmo é fundamental 

para o arcabouço teórico da TFD, entretanto,gostaríamos de afirmar que, em relação ao 

aporte teórico, o parâmetro deveria delimitar-se através do termo tempo, tendo o ritmo 

duas diferentes vertentes dentro dessa pesquisa: uma como conjectura maior, até mesmo 

metafísica, sobre a própria dança como arte do gesto (que só pode ser ritmico), outra do 

rítmo como forma de estudos e investigação, “adaptação entre o ritmo musical [, o 

emocional] e o ritmo físico [...]” (ibid), exigindo um trabalho muscular intenso e 

complexo para ampliar o potencial de criação do dançarino.  

Ao tratarmos da conceituação do parâmetro tempo, na TFD, são elencamos dois 

aspectos: um de cunho filosófico e o outro de cunho teórico-prático. No primeiro 

aspecto utiliza-se o embasamento filosófico de Henry Bergson
50

; no segundo as 

indicações do método Dalcroze
51

.  

                                                
50 Filósofo Francês (1859-1941). A atividade especulativa de BERGSON exerceu-se, sobretudo, em 

quatro obras que mostram claramente sua evolução espiritual. O Essai sur les données immédiates de Ia 

conscience (1889) contém a sua teoria do conhecimento; Matière et Mémoire (1896) sua psicologia, 

L'Évolution créatrice (1907) sua metafísica fundada na biologia especulativa, Les deux sources de la 

Morale et de la Religion (1932) sua ética e filosofia da religião. 
51 Músico e pedagogo suíço, Emile Jaques - Dalcroze (1865 - 1950), criou uma proposta de educação 

musical que denominou de "Eurritmia" ou "Ginástica Rítmica". Partindo do pressuposto de que os sons 

são percebidos por outras partes do corpo além do ouvido, baseou-se na escuta consciente, através da 
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“O tempo para Bergson é duração. È uma relação entre silêncio e existência, 

permanência e impermanência.” (EARP, A.C.,apud GUALTER, 2000, p. ). 

Encontramos neste filósofo – através de sua “filosofia da duração” (la durré) – as 

indicações de que [...] “o que a realidade tem de substancial é a sua mobilidade e a sua 

temporalidade” (LEOPOLDO E SILVA, 1996, p. 144), ou seja a realidade última não 

era nem ser e nem mesmo ser mudado, mas o próprio processo contínuo de mudança. 

Para Bergson o movimento é indivisível pois não pode ser reconstituído em sua essência 

a não ser através de  planos temporais , ou cortes móveis.  Estes planos temporais do 

movimento produzem algo que está para além da trajetória percorrida; algo que não se 

relaciona espacialmente com a cronologia, e que produz uma mudança qualitativa nas 

relações. 

A possibilidade de resposta à questão da transição entre o ser e o não-ser estaria 

na percepção, mas não a percepção do senso comum, que por sua visão pragmática não 

alcançaria a profunda dimensãodo real, e sim na percepção admitida sob um sentido 

mais amplo, ao qual denominou percepção sensível, inferida, principalmente, pela arte. 

A Arte, enquanto materialização de movimentos – reais ou metafóricos –, 

carrega em si saberes acerca da existência da qual emerge e consegue, com isto, lançar 

uma luz sobre a realidade a qual não alcançamos pela via da percepção cotidiana.  

 

 

E o que o real tem de mais íntimo e de mais essencial é aquilo que para nós é 

o mais fugidio, evanescente e imperceptível: o Tempo. A realidade de direito 

percebida está na dimensão da invisibilidade. A essência da realidade é 

imperceptível não porque a transcenda, mas porque está profundamente 
arraigada no seu interior. Por isso a visão da interioridade é inabitual e 

extraordinária. O que se traduz para não seu caráter fugidio e evanescente. A 

luta pela expressão é o esforço de fixar este movimento absoluto do tempo; e 

é um esforço da imaginação, que, portanto, é o órgão do conhecimento, de 

acesso mais profundo e mais direto à realidade. (LEOPOLDO E SILVA, 

1996, p. 148). 

 

 

                                                                                                                                          
participação de todo o corpo, da ativação do sistema nervoso, buscando sensações táteis e auditivas 

combinadas. Aos 27 anos de idade, como professor no Conservatório de Música de Genebra e já então um 

compositor reconhecido, Emile Jaques-Dalcroze constatou que os estudantes não conseguiam ouvir (pela 

escuta interna ou mental) a música que viam escrita na partitura impressa, e que estes mesmos estudantes 

executavam o que liam de uma forma mecânica e pouco musical. Estas observações levaram Jaques-

Dalcroze a compreender que faltava aos estudantes a coordenação entre olhos, ouvidos, mente e corpo 

necessária para aprender o repertório - e principalmente para tocar bem. Assim, percebeu que o primeiro 

instrumento musical que se deveria treinar era o corpo. Isto foi em 1887. Em meados do século XX 

diversas pesquisas confirmaram estas idéias: a kinestesia (de kines = movimento, thesia = consciência) é 

de fato o sexto sentido. 
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Para Bergson, o o artista tem uma atenção diferenciada no que concerne aos 

aspectos puramente pragmáticos, e é justamente através de sua percepção, segundo ele 

sensível  ao plano da imaginação; atento às transformações e harmonizando o fluxo de 

seu ritmo interno ao ritmo da duração – somente o que dura é o próprio tempo – , que 

este consegue comunicar e apreender os aspectos da realidade. E “não há como perceber 

o tempo senão por meio desta sensibilidade para o contínuo ato de transformar-se que é 

a realidade” (ibid). 

Seguindo este raciocínio, a TFD, conceitua o parâmetro tempo como uma 

abertura para a consciência sensível em seu encontro com a realidade referencial e 

transformadora da criação artística.  

 

 

Assim, a consciência que se situa no tempo percebe a origem não por situar-

se na origem do tempo, mas por viver a distância interna da duração que nos 

separa e aproxima da origem. A distância temporal separa e aproxima porque 

o Tempo é tensão qualitativa e não extensão espacial. Perceber esta tensão é 
assumir um ponto de vista no infinito. A partir dele o filósofo e o artista 

narrarão a história interior dos seres, que nada mais são do que traços 

deixados pelo Tempo. (ibid, p. 153). 

 

  

 

 Os diferentes modos de trabalhar com o tempo podem resultar em inúmeras 

possibilidades de expressão com “múltiplos significados dos movimentos para cada 

indivíduo” (EARP A.C., apud GUALTER, 2000, p. 17). Temporalizar, na TFD, deverá 

ser entendido como experienciar o tempo, dirigindo-se a atenção à teia invisível que nos 

envolve e, na tentativa de experienciá-lo, tocar a criação. O tempo pode ser visto como 

um prisma de muitas faces ao qual jogamos a luz da atençao em busca de algumas ações 

corporais que se transfigurem em gesto. 

Como possibilidade de conceituação teórico-prática baseada, principalmente, 

nos estudos de Dalcroze – compositor e pedagogo que desenvolveu um método para 

apreensão do ritmo musical através de ações corporais –, a TFD utiliza o estudo do 

ritmo para o desenvolvimento da sensibilidade psicofísica, onde os ritmos fisiológico e 

subjetivo possam se harmonizar aos elementos da métrica musical e dos ritmos do 

universo (da vida como um todo), ampliando as faculdades corporais, emocionais e 

espirituais e estimulando a imaginação, a liberdade e a consciência e, 
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consequentemente, imputando ao gesto um caráter de concretude rítmica, harmônica, 

pulsante. 

 

 

As relações do tempo devem ser qualitativas. A capacidade de se trabalhar a 

estruturação do Tempo na dança deve atrelar-se ao trabalho das diferentes 

situações corporais conjugada a diferentes acompanhamentos, inclusive, 

musical. Esta abordagem permite uma maior liberdade de expressão, porque 

amplia o campo de possibilidade de estruturar o tempo na dança [...]. (EARP, 
A.C.,apud GUALTER, 2000, p. 17). 

 

 

Desta forma o conceito do parâmetro Tempo, devrá substnciar e promover uma 

atenção plena, por parte do dançarino, para que na finitude de cada gesto (efemeridade 

imanente e, ao mesmo tempo, doadora de sentido) possa este encontrar-se em harmonia 

com a eternidade do instante.  

 



5 DO MOVIMENTO DA PRÁXIS 

 

 

 
Para uma mente completa, 

Estude a arte da ciência, 

Estude a ciência da arte, 
Aprenda a enxergar, 

Perceba que tudo se conecta a tudo 

(Leonardo da Vinci) 

(WHITE52 apud ARAUJO-JORGE, 2004, p. 15). 

 

 

Neste movimento, destacamos a face da TFD na qual as proposições fluem ao 

movimento do trabalho corporal. Como já demarcado anteriormente, este momento não 

é um acontecimento que se dê em separado da face formal, mais abstrata, da teoria; 

entretanto, é mister que o abordemos como um tópico em separado, para que as análises 

e contextos sejam devidamente alocados, no sentido pedagógico do entendimento. O 

movimento da práxis é ressaltado como o movimento instrumentalizante das 

proposições teóricas advindas da concepção conceitual da teoria, enquanto uma teoria 

de ruptura.  

 

 

A teoria de ruptura na dança indica um pensamento estético-didático capaz 

de se renovar intrinsecamente, fornecendo subsídios para a criação de 
diferentes práxis de ensino na dança mais coadunadas com os desafios da 

dança na atualidade, que exigem um corpo eclético capaz de dominar, 

transformar e criar múltiplas genealogias de movimentação em diversas 

estruturas e tipos de aula voltados para a formação do intérprete [dançarino]. 

(MAYER, 2002, p.8). 

 

  

                                                
52 WHITE, M. Leonardo, o primeiro cientista. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 361. 
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O movimento da práxis funciona como artifício pragmático de objetividade, 

onde a investigação e a exploração teórica, literalmente, ganham corpo. Além disso, 

explicita de odo pormenorizado os meios pelos quais a TFD relaciona seus valores 

conceituais, sua base operacional e sua prática pedagógica. 

Este movimento é, por nossa perspectiva, dividido em dois sub-tópicos: 

princípios operacionais e metodológicos. Tais princípios estão elencados, em nossa 

pesquisa, como sendo os principais meios pelos quais a problematização inicial de 

Helenita Sá Earp – a busca por uma abordagem lógica para a Dança que fosse 

estruturante do conhecimento, sem ser cristalizador da criação – se resolve, através da 

aplicação de soluções e direcionamentos pedagógicos; garantindo, assim, que a proposta 

inicial pudesse sair do campo do simples questionamento e avançar para soluções reais 

em termos coerentes com as proposições erigidas no arcabouço conceitual.  

 

 

5.1 DOS PRINCÍPIOS OPERACIONAIS 

 

 

Os princípios operacionais de uma teoria dizem respeito às orientações que 

permitem ao investigador, seguindo a trilha proposta no arcabouço teórico, trabalhar e 

manipular sua experiência, de modo que tal relacionamento permita uma ampliação de 

suas possibilidades técnicas e criativas, sem que tais direcionamentos sejam limitadores 

de sua prática. Mais que um método, normalmente propositor de caminhos bastante 

delimitados e fixos para o trabalho de campo, os princípios operacionais nos falam de 

como toda a compreensão teórica só poderá fazer sentido nas investigações se for 

dotada de íntima e estreita inserção naquele campo. A operacionalidade de uma teoria 

deverá dar conta da maleabilidade exigida pela singularidade da proposta, sem que o 

rigor exigido para o desenvolvimento de qualquer pesquisa seja prejudicado. São 

orientações incisivas, que atravessam os processos intelectuais tanto prática como 

teoricamente.  

Na TFD, os princípios operacionais estão pré-inscritos na postura adotada pelo 

investigador. Algo como uma ação motriz, que se dá simultaneamente no antes, no 

durante e no depois das pesquisas, e funciona como uma energia pré-disposta na atuação 

do dançarino, para que esta ação seja um processo de desvelamento de possibilidades 

que se dá para si mesmo e/ou para outrem.    
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Destacamos, como mais importantes, três princípios operacionais, três premissas 

de atuação presentes na TFD: o princípio operacional da pessoalidade, o da 

fenomenotécnica e o da racionalidade criadora. Em nossa investigação, estes três 

princípios resumem, de certa forma, todo o modus operandi da teoria.  

 

 

 

5.1.1 Da Pessoalidade 

 

 

Quando a professora Helenita desenvolve seus questionamentos, parece-nos que 

uma das coisas que mais lhe chama a atenção é, justamente, a inadequação de modelos 

pré-concebidos a todo e qualquer tipo de corpo/pessoa. É possível perceber, através dos 

seus registros acerca da cátedra em Ginástica Rítmica, que a recuperação da expressão 

do eu é uma orientação valorativa que segue os princípios da Dança Moderna, 

caminhando para o que ela determina, dentro do campo educacional, como “dança 

natural”. O movimento deveria aceder de uma afetação autêntica e, por conseguinte, 

revelar a criação singular a cada corpo. 

 

 

A dansa natural não é o simples agrupamento de atitudes ou a performance 

de uma figura, executando tecnicamente movimentos padronizados. É o 

resultado de um equilíbrio ritmo psicofísico, por que todas as fôrças do 

indivíduo, mentais e físicas concentram-se e coordenam-se para que todos os 

movimentos interpretativos dos temas propostos saiam carregados do 

impulso motor original. (EARP, 1948, p. 37).  

 

 

Embora faça uma clara distinção entre os objetivos da dança espetacular e a 

dança educacional, esta delimitação, mais do que separar a Dança, sugere que esta está 

duplamente vinculada: “[...] por seu valor estético, expressivo e natural, pertence à arte, 

e por seu valor educacional, filia-se à educação” (ibid, p. 40). 

Assim sendo, os princípios de embasamento pedagógico são os mesmos, 

independente dos objetivos finais. Nesse ínterim, destaca a responsabilidade do 

educador, que pode ser um verdadeiro facilitador da auto-educação do dançarino ou um 

perpetuador de modelos.  

 

 

A responsabilidade da professôra é muito grande. A sua influência sobre as 

alunas não só se manifesta no campo do movimento, atinge as esferas mais 



 

 

121 

profundas da personalidade. Poderá moldar temperamentos fortes, seguros, 

conscientes, retos, apreciadores da beleza, do ritmo, da harmonia, da arte. 

Poderá criar espíritos fúteis, exibicionistas, para os quais a dança constitui 

apenas um meio de exibição, apreciadores de gestinhos tolos, corriqueiros, 

insignificantes, que não traduzem nada, apenas um conceito errado de 

estética e arte. (ibid, p. 42).  

 

 

Levantando-se um pouco da visão de Helenita sobre os processos através dos 

quais as singularidades podem ser constituídas no seio da dança, percebemos o quanto 

suas declarações – feitas há mais de sessenta anos – respondem às inquietantes relações 

de poder levantadas por pesquisadores recentes. Fortin, por exemplo, é uma das 

pesquisadoras que afirmam o quanto as “modificações das fontes de saber, empreende 

uma mudança nas relações de poder” (FORTIN, 2004, p 168). 

 

 

De modo geral, ainda que se visse na dança a expressão da interioridade ou a 

relação simbólica e subjetiva, ela encoraja uma ênfase sobre o corpo objeto, o 

aparecer. Os professores e as professoras demonstram o movimento, se 

oferecendo como imagem referencial. A gestão do corpo dos alunos repousa 

sob critérios de apreciação que são externos a eles mesmos. (ibid, p. 166-

167).  

 

 

A pesquisadora Helenita, ao extrair de sua experiência como professora a 

necessidade de superar este direcionamento unívoco entre mestre e discípulo na 

aquisição dos conhecimentos da dança, acaba por imprimir um princípio de 

operacionalidade vital para o sucesso de suas proposições. Este repousa num grau de 

pessoalidade indispensável a toda e qualquer investigação e experimentação motora. 

Isso quer dizer que no fluxo das relações professor/aluno, coreógrafo/dançarino, sujeito 

da ação/sujeito à ação, o pesquisador, orientado pelas diretrizes da TFD, independente 

da posição que ocupe nestas relações, persegue uma autonomia crescente, colocando-se 

sempre como figura ativa no centro da ação; agente dinâmico da aquisição dos saberes e 

responsável maior pelo desvelar da própria experiência vivida como criação.  

A pessoalidade, de certa forma, é princípio inerente a toda atividade humana.  

 

 

Qualquer atividade humana, e portanto também a arte, está dirigida por uma 

iniciativa pessoal: a pessoa especifica comum  ato seu de liberdade; 

considera-a como um fim ao qual dedicar-se; exercita-a com a consciência de 

encontrar nela a afirmação de si; colore-a com todos aqueles caracteres que 

conferem uma tarefa a uma pessoa concreta, como o dever, a dedicação, a 

paixão, o interesse; considera seus resultados, isto é, as obras, como 
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realidades nas quais reconhece o próprio valor, com que substanciar a própria 

consciência histórica, de onde extrai os lineamentos do próprio perfil. Tudo 

isto diz respeito não somente à consciência humana e moral do artista, mas 

também à própria arte, porque alude à raiz humana e ao significado espiritual 

dela: é o ponto onde, necessariamente, a consideração da obra se faz 

consideração biográfica e o conhecimento do lugar que a arte ocupa na 

consciência de um artista se torna chave para interpretar sua arte,qualificação 

de sua poesia. (PAREYSON, 1991, p. 106-107). 

 

 

Na Dança, por sua especificidade, ficam evidentes dois aspectos básicos da 

pessoalidade. O primeiro poderia ser enunciado como a evidência corporal concreta, 

onde o gesto se constrói unicamente a partir do movimento pessoal: dançarinos são, ao 

mesmo tempo, materialidade básica da obra e energia formadora desta materialidade. O 

segundo seria a necessidade ascética da dança, pois somente através do investimento 

incisivo nessa pessoalidade, que é exclusiva a cada dançarino, é que se alcança a 

possibilidade do devir poético.  

Na TFD, a pessoalidade é princípio operacional fundamental.  Uma vez que as 

proposições conceituais apontam para o desvelar de possibilidades infinitas através do 

movimento, a eclosão da criação somente poderá se concretizar a partir de infinitas 

relações exploradas e implicadas em sua singularidade pessoal; o corpo-mosaico 

somente poderá ser compreendido e trabalhado, através de uma das premissas básicas 

da Teoria das Estranhezas: a sujeito-dependência.  

 

 

Colocada sob o signo da arte, a pessoa se torna vontade e iniciativa de arte, 

assume inteiramente uma direção artística, traz, de per si, uma vocação 

formal, torna-se energia formante. No exercício de tal atividade, desaparece 

inteiramente nesta, tornando-se seu ato, ou melhor, seu gesto: a pessoa torna-

se gesto do fazer, modo de formar, estilo. E se no operar artístico a pessoa do 
autor tornou-se, ela mesma, o seu próprio e insubstituível modo de formar, e 

se a arte não tem outro conteúdo que não a própria pessoa que é sua energia 

formante, bem se pode dizer que a obra, a que o processo artístico leva a 

cabo, é a própria pessoa do artista encarnada num objeto físico e real, [no 

dançarino, seu próprio corpo] que é justamente a obra formada [corpo em 

movimento]. [...] Neste sentido, a arte é qualquer coisa de muito mais intenso 

do que a expressão, já que a obra, mais do que exprimir a pessoa do autor, 

pode dizer-se que a é: ela é a pessoa mesma do autor, não fotografada num de 

seus instantes – o que seria imagem muito parcial e falseadora – mas acolhida 

na sua integridade viva. [...] Esse insuprimível caráter pessoal da arte [é 

tomado pela TFD como princípio básico de operacionalidade, pois,] 
prolonga-se ainda na característica comunicabilidade da forma, que é 

universal somente enquanto pessoal e vice-versa, porque fala a todos, mas 

fala a cada um de seu modo. (ibid, p. 107-108). 
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É colocando-se cada pessoa como cogito movente
53

 no centro de toda abordagem 

que a Teoria torna-se coerente com o princípio da unidade desvelada em diversidades. 

Este princípio operativo tornar-se-á a própria capacidade de fluidez da TFD.  

 

 

O ato dançante, o ato do dançarino, é o lugar onde se dá um mover 

primordial. Neste mover primordial nasce a linguagem do movimento 

poético, nascimento que se faz num duplo sentido, nasce o movimento como 

ato poético e nasce também o eu-dançarino-poeta. Interdependência 

ontológica própria do ato criador, alma/corpo se acham em unidade no 

instante da criação. (LIMA, 2002, p. 27) 

 

 

Enquanto princípio operacional, a pessoalidade requer toda uma energia 

espiritual arrolada numa prática metaxológica, ou seja, uma prática que se dê através de 

mediações, que respeitem cada eu e cada outro, proporcionando exemplos do fazer que 

integrem modelos mais tradicionais (ações diretivas) – onde a orientação provém de 

fontes externas ao dançarino e modos provenientes do percurso da ação pessoal. 

Destarte, pode-se alcançar uma síntese formativa, onde a representação do que é outro 

ao fazer de um dançarino, possa torna-se poderoso auxiliar na constituição de caminhos 

consistentes e conscientes.  

Os pressupostos de organização auto-formativa definem mosaicos de relação 

interdisciplinares e complexos, formando uma noção de atuação baseada em 

rizomas/redes, onde todos os pontos se interconectam sem o prejuízo de sua 

singularidade. O princípio de estabilidade desta rede está precisamente na sustentação 

desta como um conjunto, onde as potências maiores são justamente os pontos/pessoas 

que atuam dentro dela, sendo também, cada ponto/pessoa, enquanto complexidade 

dinâmica, o próprio engendramento de outras e novas redes e conexões. Portanto,  

 

 

[...] o que dá sustentação à rede, são os atores (tudo que é passível de 

produzir novas conexões, isto é, qualquer pessoa ou conteúdo capaz de 

produzir novas alianças) que se conectam de forma estável, porém na rede, 

qualquer espaço delimitado é assim visto por uma questão de explicitação 

didática, pois a rede é aberta a novas conexões, ela nunca se fecha 

completamente. (ibid). 

 

 

                                                
53 C.f. LIMA, André Meyer Alves de. O Cogito Movente. In  A poética da deformação na dança 

contemporânea. Rio de Janeiro: Editora Monteiro Diniz, 2004, p. 27. 
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Tal princípio operativo – ao proporcionar um entendimento reflexivo e adaptado 

do fazer, um maior grau de liberdade na investigação do movimento e a imputação de 

um caráter permanente de estranhamento ao próprio fazer – pretende evitar que 

descobertas e caminhos pessoais (respeitando os múltiplos encaminhamentos que a 

diversidade de corpos/gestos propõe na/para a Dança, ao não ceder à pura massificação 

de padrões de ação pré-concebidos) não se tornem confortáveis ao ponto de acostumar e 

cristalizar a ação pessoal, deixando de estabelecer novos caminhos e aberturas, nascidos 

da exploração contínua desse corpo-singularidade, constituído e forjado na diferença 

entre o eu e o outro tanto quanto no agenciamento da diferença entre o eu e os outros 

eus – o próprio devir do gesto pessoal.  

 

 

 

5.1.2 Da racionalidade Criadora 

 

 

Um ditado muito comum nas situações de êxito em outras áreas, que não a 

artística, costuma versar que o sucesso é fruto de noventa e nove por cento de 

transpiração e um por cento de inspiração. Na arte, a história atesta uma oscilação 

entre estes dois extremos, frequentemente, representados pela acepção dessa (a arte) 

como fruto da pura expressão ou como produto exclusivo de performances tecnicistas. 

No caso da dança, esses extremos passaram pela extrema valorização das virtuosidades 

físicas dos intérpretes tanto quanto pela procura desenfreada do gesto espontâneo, no 

qual o caráter técnico é relegado a um plano inferior e, até mesmo, embotador da 

expressividade natural e genuína. Na TFD, aquele um por cento de inspiração, citado 

anteriormente, provém do investimento agudo e conscientizadora sobre os noventa e 

nove por cento de transpiração, desvendados em sua trama, pela investigação e análise 

dos movimentos. O investimento na consciência racional do movimento, através de 

atitudes investigativas e analíticas, é o grande ponto de abertura para a inteligência 

criadora. Esta racionalidade, que remete a uma maior consciência de todo o processo 

poético, é o segundo princípio operacional da Teoria.  

Este princípio operacional diz respeito ao modo como se relacionam diferentes 

faces do processo de aquisição dos conhecimentos em Dança, que, inseparáveis entre si, 

colaboram na promoção de uma “dialética complementar entre imaginário e 
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mobilidade” (LIMA, 2002, p. 1), entre a clareza racional e a irrupção criativa, 

potencializando o desvelamento do gesto.  

 

 

No pensamento acerca do movimento criador-dança, Helenita procura tecer 

reflexões acerca de uma possível ciência da arte coreográfica [...]; tratando a 

imagética como a pulsão originante da criação do movimento e a 

investigação dos conceitos de variação das possibilidades do movimento 

dançante como pólos complementares. Sua investigação racional para 
subsidiar uma epistemologia não-fundacionista [, isto é], não-fechada na 

dança, se traduz numa estética da inteligência das possibilidades do corpo 

enquanto ser em devir aberto. 

 (ibid, p. 2).  

 

 

Para o fluir da criação, concorrem condições preliminares que – mesmo 

invisíveis no ato criador, pois este absorve, intensifica e supera tais condições – , são 

extremamente ligadas à atividade artística, ao conhecimento de uma matéria, bem como 

à sua manipulação. Na dança, tal proposição parece óbvia, uma vez que o ofício 

psicofísico é característica básica desta linguagem. Não há dança sem labor. A criação 

do movimento artístico é inseparável de seu ofício. 

 

 

Eis por que o artista consegue ser tanto mais artista quanto menos esquece de 
ser, antes de tudo, artesão, e é absurdo pretender dividir na atividade artística 

uma parte original, inventiva, e uma parte mecânica, fabril, já que o ato 

artístico é todo criativo, e, ao mesmo tempo, técnico. (PAREYSON, 1991, p. 

170) 

 

 

  Para a TFD, este labor criativo compreende uma relação racional e inseparável 

entre os aspectos de investigação e análise, imbricados tanto no plano mental quanto no 

físico, visando ampliar as possibilidades da ação intuitiva. O ato criador compreende 

uma performance da interação dinâmica entre aspectos intelectuais e intuitivos. O 

componente intelectual é a informação, composta de dados que são armazenados, 

processados e reciclados pelo corpo mosaico; “[...] um resultado do esforço consciente 

do ego em organizar, sistematizar e manipular fatos de maneira autônoma e efetiva” 

(EARP, R., 1993, s/p). O componente criador é proveniente de uma função sutil 

denominada intuição, que não se produz, diretamente, pelo esforço intelectual.  

 

 



 

 

126 

Intuição é a capacidade de extrair de um dado complexo de problemas uma 

nova forma de „ver por dentro‟ (=in – tuir), fazendo eclodir soluções 

inesperadas que não foram a priori programadas. A intuição é sintética, não 

analítica, não podendo ser manipulada por um banco de dados, ou por uma 

memória computacional, por mais sofisticados que sejam. (ibid). 

 

 

O ato da criação é, também, um processo cognitivo e pode ser descrito, neste 

momento, visando ampliar a clareza de nosso entendimento, pela expressão insight, isto 

é, a presença de um caráter súbito e espontâneo que se desvela nas descobertas do corpo 

mosaico através da via intuitiva. A atividade intelectual não é condição suficiente para o 

insight; entretanto, é mister ressaltar que o ato criador não dispensa todo um trabalho 

prévio de entendimento, investigação e análises.  Portanto, quanto maior for a atividade 

consciente, maiores serão as possibilidades de inferência intuitiva. É apostando nessa 

relação indispensável à criação, que na TFD são aprofundadas as características 

operativas do trabalho consciente pelo corpo mosaico: através da profunda investigação 

das possibilidades psico-motoras, abrem-se as premissas para a criação do gesto.  

 

 

Tomando como referencia a epistemologia bachelardiana, onde o 

„conhecimento científico é sempre a reforma de uma ilusão‟ 

(BACHELARD,1970),introduzindo a idéia de recomeçar, onde o estável ou o 

fixo são instantes a serem superados num processo de mutação;podemos 

compreender a dança como a imagem-representação resultante da constante 

transformação das ilusões dos movimentos através de um complexo formado 

pela permeação entre dados do pensamento racional e potenciais imaginários. 

Tal permeação induz a uma abertura criadora constante de múltiplas 

realidades abstrato-concretas dos instrumentais da linguagem a serem 

descortinadas pela consciência movente. Neste sentido, uma produção do 

movimento na dança que estimule o surgimento de formatos diferenciados de 
composição e organização do gesto em estímulos motores diversificados, 

experimentados nas suas dinâmicas, tanto em seus aspectos formais quanto 

em seus élans imagéticos, podem criar condições mais favoráveis para uma 

corporeidade variacional. (LIMA, 2002, p.16).  

  

 

5.1.3 Da Fenomenotécnica 

 

 

Dentro da linguagem da Dança, é comum apontarmos diferentes métodos de 

aquisição de habilidades corporais como técnicas x ou y (como, por exemplo, a técnica 

de Marta Graham). E não é somente na Arte que esta palavra toma, para si, uma miríade 

de significados: técnica como método, como procedimentos ordenados para uma 

finalidade qualquer, como instrumento lógico do pensamento, etc. Quando se trata de 
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um processo, digamos, industrial, a relação entre técnica e racionalidade econômica nos 

parece um pouco menos confusa; entretanto, quando o foco se volta para as linguagens 

da Arte, a confusão se amplia exponencialmente. 

 

 

São extremamente diversos os significados do termo. No falar corrente ele 

pode aludir ao estilo irrepetível e personalíssimo de um artista, como quando 

se diz que ele tem um „técnica sua‟ , ou então a uma disciplina separável da 

personalidade de um artista e comum a artistas diversos, ou melhor, inerente 

a todo um estilo, quando não a toda uma arte, como quando ao avaliar uma 

obra, passa-se a considerá-la „sob o aspecto técnico‟ , pretendendo com isso 

examinar sua conformidade à „linguagem‟ de uma escola, ou de um estilo ou 

de uma arte; ou ainda a qualquer coisa inferior à arte e, de preferência, 
inerente ao ofício, como quando da habilidade de um artista se diz, com 

intenção mais ou menos depreciativa que se trata de „pura técnica‟. 

(PAREYSON, 2001, p. 166). 

 

 

Também no cabedal da TFD o termo técnica é amplamente usado, uma vez que 

a Dança exige um corpo adjetivado, esgarçado em suas valências físicas. Mas este 

termo, antes mesmo de se apresentar como a forma de ampliar as possibilidades físicas 

do corpo do dançarino, propõe-se como um princípio operacional. Aliás, o próprio 

investimento na ampliação do alcance motor, nesta Teoria, deverá ser executado sob a 

premissa da fenomenotécnica como princípio operacional. Mas no que concerne tal 

princípio? 

 Como já levantado anteriormente, Helenita, apesar do forte apelo a um retorno 

aos movimentos naturais para a Dança, não entende essa naturalidade com ausência de 

desenvolvimento das habilidades físicas do dançarino. Em suas próprias palavras: 

 

 

A idéia de liberdade que emana na dança não significa falta de técnica. A 
execução dos movimentos tem que ser perfeita, embora estes sejam 

combinações sem limites quantitativos. Mas seja qualquer o movimento tem 

de haver qualidade, qualidade não se adquire repentinamente por „push 

button‟. É necessário trabalho físico individual. Primeiro o domínio 

muscular do corpo [grifo nosso]. Para isso é mister a percepção do detalhe, 

é imprescindível uma gradação de dificuldades, é determinante a elaboração 

de um sistema de aprendizagem lógico, de complexidade crescente. Do 

trabalho individual passa-se ao trabalho em conjunto. A mente que governa e 

orienta, vai se alimentando inconscientemente da seiva desse ritmo físico que 

o trabalho muscular vai produzindo surgindo o ritmo dinâmico e o 

movimento contínuo. (EARP, 1954, p. 137) 

 

 



 

 

128 

Quando Earp se volta para a técnica como trabalho físico primordial para a 

transformação do movimento em arte, preocupa-se em trazer para sua pesquisa uma 

concepção de técnica diferente dos padrões cristalizantes dos métodos da época, os 

quais ela considerava como tecnicistas por se ocuparem única e exclusivamente com 

adestramento corporal de formas quantitativamente limitadas. No decorrer de sua 

pesquisa, instaura uma livre relação com a técnica da dança para que esta não se 

desvinculasse da criação. 

  

 

Nesse sentido, ao invés de adotar a compreensão da técnica como receituários 

particulares baseados em modelos pré-estabelecidos que se intitulam serem 

de aplicação geral para preparar o corpo para qualquer tipo de interpenetração 

na dança,propomos a substituição dessa noção por um tratamento setorial e 

aberto, onde cada fenômeno possível de materialização do corpo desencadeia 

a criação de conhecimentos em termos de sua especificidade temporais, suas 

dinâmicas, seus desenhos e sua espacialidade. (EARP, A.C., 1993, s/p.)54. 

 

 

Essa compreensão da técnica torna-se um princípio conceitual operativo que se 

desvela em fenomenotécnicas, que “colocam a práxis da dança no âmbito de relações 

setoriais abertas” (ibid), proporcionando um compromisso dinâmico e perene entre sala 

de aula e palco
55

, uma conexão contínua e ilimitada entre a aquisição de habilidades 

motoras e a potencialização criadora. É, justamente, a partir desse deslocamento de 

valores a respeito da técnica – que de simples código normativo, adestrador do corpo, 

passa a ser um procedimento relacional e dinâmico de expedientes operativos em 

benefício da criação – que esta pode ser considerada como um princípio operacional da 

TFD. 

 

 

Esta substituição das técnicas por fenomenotécnicas é crucial para que 

possamos perceber que penetrar em detalhamentos e nuances de 

                                                
54 Retirado de Organização Didático-pedagógica, tópico 15.1 Marcos Conceituais Para a Composição 

Curricular do Curso de Bacharelado em Dança da UFRJ. (Documento encaminhado à Secretaria de 

Educação Superior no qual se pleiteava a abertura de um novo curso superior: o Curso de Bacharelado em 

Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
55

 “Esse desvinculamento entre técnica e estética se liga [...] à mudança no compromisso entre sala de 

aula e palco que veio ocorrendo ao longo da história da dança. Na época dos maîtres de balé do século 

XIX, cabia ao mesmo profissional criar a obra e montar uma pedagogia para sua execução. A sala de aula 

servia ao espetáculo. A especialização que resultou na separação entre professor e coreógrafo mexeu 

exatamente aí, consagrando a necessidade de uma técnica que viesse a capacitar o bailarino a dançar 

diferentes criações de coreógrafos distintos”. (KATZ,  2002,s/p.) 
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determinados aspectos de um fenômeno de movimento e criar sempre 

mundos de movimento. (ibid). 

 

Como princípio operacional da TFD, a fenomenotécnica  assume a forma de 

essência da técnica descrita por Heidegger
56

: a techné grega.  

A palavra techné η), conjuntamente com o termo epistéme (), 

teve, na linguagem da tradição, o sentido de ter um conhecimento de algo, 

conhecimento que, em última análise, permite o desvelamento. Na idéia de techné está, 

portanto, o permitir que algo possa vir à luz, algo que por si mesmo não poderia ser 

desvelado. De forma diferente, entretanto, da noção corrente, a técnica, enquanto 

princípio operacional não se configura, simplesmente, enquanto princípio de produção 

fabril – no sentido de conseguir fazer –, mas sim em uma pré-disposição ao fazer 

poiético; dispor da possibilidade para que algo se dê como algo no qual a potência do 

produzir, do transformar, encontre-se no si mesmo, como por exemplo, no florescimento 

de uma flor. No conceito desse fazer (poiésis),  está sempre presente, então, a idéia de se 

trazer algo que se encontra velado a uma posição de desvelamento; um sentido de 

disponibilidade do corpo mosaico, de facilitar a irrupção do movimento artístico. A 

techné como epicentro de toda práxis da Teoria Fundamentos da Dança se excede para 

além de conteúdos normativos e causais, deixa de ser vista como um mero instrumento 

para ser compreendida como um modo de desvelamento, um dilatador do espaço da 

criação, que traz consigo condições para que o oculto do corpo mosaico tenha a 

possibilidade de trans-bordar; ou seja, a techné é um atitude dinâmica de fluxos de 

acesso à verdade (alethéia) do movimento.  

 

 

5.2 DOS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para entrarmos na questão das possibilidades e princípios metodológicos da 

TFD, torna-se necessário delimitarmos a nossa compreensão sobre a palavra 

metodologia. 

  

 
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar 

central no interior das teorias e está sempre referida a elas. [...] a metodologia 

                                                
56 C.f. HEIDEGGER, Martin. A Questão da Técnica in Ensaios e Conferencias. Vozes, 2002. 269 p. 

(Coleção Pensamento Humano). 
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inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo 

do investigador. (MINAYO, 1996, p. 14). 

 

 

  Há, certamente, nas premissas das teorias das ciências duras uma definição 

muito restrita sobre a questão metodológica e do método; entretanto, para as ciências 

humanas, a metodologia precisa considerar os valores significativos e, justamente, por 

serem estes originados num domínio que tende ao subjetivo e ao particular, os caminhos 

para qualquer investigação deverão estar pautados em princípios metodológicos claros; 

que forneçam a operacionalidade dos conceitos sem que haja prejuízo na investigação 

ou a formatação prévia dos campos de aplicação e pesquisa.  

 

 
Enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a 

metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto 

conjunto de técnicas [caminho dos caminhos], a metodologia deve dispor de 

instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses 
teóricos para o desfio da prática. (ibid, p. 16). 

 

 

Quando Helenita propõe um olhar diferenciado para o processo de aprendizagem 

de suas alunas baseado no potencial de desvelamento singular, ela nos aponta caminhos 

na direção da apreensão do conhecimento. Ao realizar suas críticas às normatizações 

vigentes, sem descambar para a livre expressão, acaba por estabelecer princípios que 

forneçam ao dançarino um suporte de trabalho adequado e não-normativo. Neste 

sentido, estabelece direções norteadoras da práxis em consonância com os lineamentos 

conceituais da TFD.  

A constituição de toda uma fundamentação estética para a dança não a afasta, de 

modo algum, dos preceitos da educação. Aliás, como destacado anteriormente, segundo 

a TFD, o maior responsável pela investigação criadora e aquisição de habilidades físicas 

é o próprio dançarino, que deve se colocar como auscultador e provocador de suas 

próprias limitações e aberturas para o movimento poético. 

O papel da metodologia neste processo, “mais que uma descrição dos métodos e 

técnicas a serem utilizados, indica as opções e a leitura operacional que o pesquisador 

fez [faz] do quadro teórico” (DESLANDES, 1996, p. 42). Estas opções de leitura, são 

referenciais abertos coerentes com a proposta de ruptura estético-didática da TFD. 

Portanto, seus princípios metodológicos não seguem um receituário ou inventário de 

procedimentos e sim uma cartografia circunstancial que se concretiza e atualiza em cada 
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aula, em cada coreografia, em cada ato desse fazer-movimento. Os parâmetros, enquanto 

instauradores de situações geminais dessa cartografia, são tomados como delimitadores 

da investigação, na qual a metodologia se coloca como possível via de acesso, mas 

nunca como receituário ou método cristalizado. “Earp trabalha com o seguinte binômio: 

delimitar para expandir e expandir para delimitar, num processo de constante mutação” 

(LIMA, 2002, p.8).  

A metodologia compreende, portanto, pontos de apoio abrangentes, que possam 

absorver os referenciais do movimento humano em suas diferentes combinações, 

através de um labor criativo, experienciado no modo de ser e agir, singular a cada 

corpo; este, sim, referencial permanente e dinâmico para as estratégias, análises e 

questionamentos da criação. Os princípios metodológicos da TFD compreendem os 

pontos fundamentais de execução, a tríade fundamentos, técnica e laboratório, as 

lições e a progressão.  

Passaremos, agora, para uma breve descrição dos princípios norteadores da 

metodologia na TFD, de modo que possamos avaliar a viabilidade da proposta 

metodológica da teoria, bem como suas relações com todo o aporte 

conceitual/operacional desta.   

 

 

5.2.1 Dos Pontos Fundamentais de Execução 

 

 

Quando a técnica é proposta por uma teoria que não se baseia em modelos de 

movimento pré-estabelecidos para a dança não há como determinar previamente uma 

única forma de aplicação para todos os movimentos. O fato de o movimento poético ser 

tratado como forma de um conhecimento com possibilidade de aprendizado requer que 

dele se tenha um mínimo de entendimento. Estas duas sentenças poderiam se mostrar 

excludentes; pois, para adquirir um conhecimento, é necessário que sobre ele já haja 

indicações suficientes para sua apreensão; da mesma forma, a TFD afirma que não se 

podem formatar todas as possibilidades de movimentos – que são da ordem do infinito; 

entretanto, assevera que para o entendimento e a aquisição de habilidades em relações 

ao conhecer deste movimento, para sua perfeita execução tanto quanto para sua 

transmissão, são necessárias referencias básicas desta execução e entendimento. 

Para a TFD, as combinações dos movimentos são ilimitadas; portanto, o 

movimento per se não pode ser classificado normativamente através de regras e 
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batismos aleatórios externos a ele, que dão conta de determinadas formas, mas não de 

outras.  

 

 
Cada movimento do corpo pode ser executado de forma que leve o indivíduo 

a estar em dança. Partindo de conhecimentos sobre os movimentos básicos do 

corpo, suas combinações variantes fornecidas pelos parâmetros 

diversificadores da ação corporal, chegamos à conclusão de que são infinitas 

as possibilidades e, para cada uma delas há um ponto de execução. Não há 
como decorar todas e por isso trabalha-se com princípios e variações. [...] 

Isso gera um conhecimento que não se estanca nunca; a cada novo 

movimento ensinado (ou criado) [...] surge uma nova descoberta. (PEIXOTO, 

2002, p. 11). 

 

 

Os princípios de cada movimento devem ser discernidos a partir dele mesmo, em 

seu dando-se. Isso significa que, a cada possibilidade, novas formas de leitura, análise e 

compreensão são estabelecidas.  É certo que as regras desse estabelecimento podem e 

devem variar de um estudo para o outro e, se em outras pesquisas a coerência estética 

entre nome e procedimento poderá tranquilamente indispor de uma ligação lógico-

formal, isto já não procede nos termos da TFD.  

 

 
De acordo com Helenita, o balé oferece pontos de apoio e por isso tem 
transmissão fácil e se perpetua; sem pontos de apoio, não há transmissão nem 

perpetuação para qualquer trabalho corporal em dança. Helenita formulou 

para seus estudos pontos de apoio abrangentes, que atingissem a 

universalidade dos movimentos do corpo humano, em suas diferentes 

combinações. Não há como determinar uma forma de aplicação para todos os 

princípios que regem a ação corporal na dança, mas pode-se organizar a base 

para que um trabalho coerente seja realizado. (ibid). 

 

 

Tal base, na TFD, é denominada pontos fundamentais de execução e pretende 

substituir uma formatação apriorística, porém fornecendo o apoio necessário para o 

discernimento e a aprimoração dos saberes do corpo. 

Os pontos fundamentais da execução, como a própria denominação já antecipa, 

determinam que, a partir das referências cinéticas básicas, apontadas na elaboração do 

movimento, o dançarino descubra, cinestesicamente, referenciado em sua própria 

execução, quais os pontos fundamentais sobre os quais deverá se ater para aprimorar sua 

execução.  Possuem uma ação profilática para a execução do movimento. 

O trabalho de aquisição das habilidades envolve um corpo integral e dinâmico 

em todos os seus aspectos (físico, mental e emocional), referenciado e experienciado no 

próprio corpo, em busca de caminhos, pontos fundamentais à execução do movimento, 
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de modo singularizado. Ao buscar tais pontos ou princípios, a partir de atitudes 

analíticas e experimentais, permite-se que, através de atitudes corporais diversificadas, 

sejam desveladas outras possibilidades de criação do movimento. Além disso, a 

execução vai sendo aprimorada a partir de citações que podem até ser indicadas 

externamente, mas que, em sua concretude, não podem ser outras senão as do corpo do 

próprio dançarino.  É um processo de Conscientização Corporal pela corporificação da 

consciência. (corpo-consciência e consciência-corpo). 

 

 

5.2.2 Da Tríade Fundamentos, Técnica e Laboratórios 

 

 

Para corroborar a proposição mosaical de corpo, é necessária uma ação 

constitutiva que abarque todas as faces desta complexidade num amplexo que não 

valorize apenas alguns aspectos em detrimento de outros. Nesse sentido, a Teoria confia 

a uma tríade de ações a responsabilidade pedagógica pela abrangência de tais aspectos 

da complexidade formativa.  São elas: os fundamentos, as técnicas e os laboratórios. A 

apresentação dessas ações no plural se faz em concordância à sua atuação dentro de 

pólos temáticos geminais (os parâmetros), “que se conformam através de uma 

interpenetração orgânica [...] gerando competências múltiplas dentro de um mesmo 

enfoque temático” (EARP, A.C., op.cit). Assim, a partir de uma mesma temática, são 

suscitadas tanto reflexões sobre os fundamentos de um parâmetro, quanto laboratórios 

vivenciais sob o enfoque desse mesmo parâmetro, bem como técnica – na acepção de 

aquisição de valências físicas – dos aspectos pregnantes de tal parâmetro sobre a ação 

corporal. 

Nos fundamentos, o enfoque é dado ao entendimento teórico dos princípios de 

um parâmetro. Princípios estes que deverão ser levantados e questionados a partir de 

diferentes áreas do saber, determinando uma compreensão abrangente destes princípios 

a partir de uma visão que é sempre constituída por diferentes aspectos e vias de 

informação. A componente teórica da informação, embora seja o elemento enfocado 

com maior intensidade, deverá sempre aludir à sua aplicação e compreensão pelo corpo 

mosaico. 

Nas técnicas, o enfoque é dado à ampliação do repertório de habilidades físicas 

por meio da aplicação dos princípios motores ligados ao parâmetro em questão – através 

das valências físicas –, bem como à entrada para a compreensão corporal de esquemas 
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rizomáticos do movimento, baseados na noção de fluidez dos conteúdos que se 

estabelecem no corpo mosaico. Revisitando as origens dos conteúdos por meio do 

trabalho físico, o dançarino poderá estabelecer múltiplas relações destes princípios a 

partir do questionamento e investimento em seu próprio corpo, ampliando sua 

capacidade de performance e pesquisa. 

Nos laboratórios, como a próprio termo já nos remete, o foco está voltado para 

as experimentações e análises dos princípios, suscitados a partir do atravessamento dos 

aspectos teóricos e técnicos referentes àquele parâmetro. Os laboratórios podem ser 

analíticos-relacionais, onde um conteúdo é delimitado para que se experimente o 

máximo de variações possíveis a uma dada situação e, posteriomente sejam tiradas 

conclusões acerca da experimentação, bem como sua relação com outras situações; de 

improvisação, onde os conteúdos delimitados podem ser experimentados por uma via 

mais sintética (a da intuição); e de roteirização coreográfica, onde se pode elencar 

determinados princípios de um parâmetro para a criação e desenvolvimento de 

propostas com um tema determinado anteriormente. 

Para poder lidar com as questões referenciais da dança através de relações livres 

e abertas, a TFD precisou abarcar, em sua práxis, noções de competência que 

organizassem a acepção do mover poético, em sua complexidade dinâmica, sem que 

esta ação se tornasse unilateral frente à complexidade do corpo mosaico. Esta 

organização, ainda que de cunho didático, proporciona a ampliação da compreensão do 

gesto em todas as suas faces: da concretude material à mais ampla potência abstrata; da 

ação direcionada e analítica à ação mais intuitiva; da imagética imaterial à sua mais 

concreta realidade corpórea; da mente intelectual à singularidade da experiência 

emocional; do dado mais empírico ao mais apriorístico. Todas estas noções devem estar 

presentes, de modo equilibrado, no processo de construção do conhecimento artístico e, 

nesse aspecto, a abordagem da TFD é exemplar e coerente com seus princípios. 

 

 

5.2.3 Das Lições  

 

 

Como anteriormente destacado, a TFD não propõe metodologias fixas e sim 

princípios metodológicos que orientem as ações. Para alcançar o princípio operacional 

da racionalidade criadora, é necessária uma orientação sobre as formas de proceder que 
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poderiam facilitar esta incursão racional. Tais orientações tomam corpo na forma de 

lições de estudo. 

A palavra lição nos remete ao ensino de algo, nos introduz no campo da 

educação. Ao desenvolver sua pesquisa, Helenita o faz em meio à sua vida catedrática, 

pensando a dança também no contexto educacional. Vê na dança um fator exemplar 

para o desenvolvimento das capacidades pessoais e, neste sentido, pré-ocupa-se em 

conceber um modo de ensinar que esteja à altura de suas aspirações. Suas palavras, 

acerca de sua cátedra, já nos falam do valor educacional que a dança deverá promover.   

 

 

As dansa ou as academias de dansa cujos objetivos sejam apenas a habilidade 

técnica e a execução sem a finalidade obrigatória de educar, visando a penas 

a interpretação artística e ao lucro, não podem fazer parte de um verdadeiro 

plano de educação. [...] A dansa educacional não pretende formam artistas e 

sim libertar as qualidades do indivíduo que não podem ser arrancada de seu 

íntimo por outro processo a não ser o toque emocional. É claro que a arte 

deve vir extremamente ligada aos outros objetivos, uma vez que não se pode 

falar em dansa sem pensar em estética. Digamos, porém, que a arte é uma 

conseqüência entre muitas e não apenas a única conseqüência. (EARP, 1945, 

p. 21). 

 

 

Ao trazer para a Dança uma pregnância pedagógica, Earp responde aos apelos 

que se tornariam, até a atualidade, cada vez mais urgentes dentro do seio da dança: uma 

formação do conhecimento que respeitasse as indicações pessoais do intérprete e, 

contudo, atendessem a uma demanda por corpos cada vez mais plurais e habilitados à 

respostas diferenciadas. 

 

 

Hoje em dia, a formação do intérprete na dança é constituída por diversas 

correntes e pelo cruzamento entre técnicas [métodos] e gêneros artísticos. 
Contudo creditar ao pluralismo de experiências definidas pelo alinhamento 

justaposto, como questão de mera soma não garantem, necessariamente, a 

penetração nos germes qualitativos que permite uma compreensão originante 

das diferentes genealogias corporais que são tocadas. (EARP, A.C., op.cit.) 57. 

 

 

  Ao desenvolver a Teoria Fundamentos da Dança, Earp propõe também uma 

pedagogia diferenciada, apta a responder aos desafios da contemporaneidade. 

Encaminhando a dança por uma tripla filiação (arte, educação e ciência), faz com que 

estas áreas se interpenetrem dentro de sua proposta. Neste sentido, o dançarino é tanto 

                                                
57 Vide nota 53. 
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um poeta, quanto um cientista e um educador de sua formação. Até este ponto do 

trabalho, já foram levantados diferentes pontos onde estas perspectivas se pressupõem 

umas às outras. Dentro do arcabouço formal da TFD, o aspecto didático-pedagógico é 

também uma penetração nas áreas da arte e da ciência; portanto, no tocante ao ensino da 

dança, Helenita propõe a sala de aula como solo pragmático estruturador do 

desenvolvimento dos conteúdos da TFD. Tal estrutura toma forma através das lições. 

 

 

Esse processo de pensamento estético-didático é complexo, pois trata de 

práticas de desenvolvimento de aulas que cada professor/coreógrafo 

confecciona e molda a partir de parâmetros para cada situação específica de 

ensino, e que permitem construir sínteses múltiplas que passam por diferentes 

esquemas de elaboração de exercícios e laboratórios não padronizados e 
padronizadores de experiências na singularidade. (EARP, A.C., op. cit.)58. 

 

 

Lições são estruturas lógico-pedagógicas que embasam esses processos estético-

didáticos, organizando e delimitando as questões pelo modo com que serão abordadas, 

de acordo com os objetivos e as necessidades de desdobramento dos conteúdos 

envolvidos. Elas podem ser entendidas como volições: ato pelo qual a vontade se 

determina a alguma coisa.  

As lições se desenvolvem a partir de estratégias didáticas que podem ser 

diretivas (onde o referencial de movimentação é externo ao dançarino, normalmente, 

demonstrado pelo professor/coreógrafo e, então, repetido e vivenciado pelo 

aluno/intérprete a partir de suas habilidades motoras) ou não-diretivas (onde as 

indicações são dadas por um agente externo, mas o desenvolvimento da ação segue as 

soluções elencadas pelo próprio dançarino, em suas possibilidades criativas, sem a 

necessidade de repetições ou demonstrações fixadas anteriormente).  

As lições podem ser agrupadas em grandes conjuntos. São elas: lição completa, 

estudo segmentar, lição de laboratório, lição de coreografia e lição de treinamento 

(para coreografia).  

A lição completa compreende a aula como o instrumento educativo onde é 

alocado e aplicado um determinado conteúdo didático, visando à inserção da 

corporeidade de cada dançarino/aluno no compêndio necessário para a transformação do 

movimento em arte. É o lugar onde se educam as vicissitudes inerentes à qualificação 

do gesto. Na aula de lição completa, o conteúdo é abordado através da aplicação do 

                                                
58 Idem. 
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tema em quatro momentos distintos, que, em conjunto, remetem para a instauração e 

ampliação das habilidades físicas e criadoras do dançarino. Esses momentos/fragmentos 

da aula são delimitados como: introdução ao tema, estudo segmentar referente ao 

tema, estudo das famílias e finalização (retorno a um estado de tranqüilidade 

fisiológica). Essas quatro partes, enquanto fragmentos de um mosaico-aula, podem ser 

utilizados em diferentes conformações e desenvolvidos a partir de diferentes métodos, 

desde que respeitam a progressão da curva fisiológica necessária para uma boa 

compleição física do aluno/dançarino e atendam aos objetivos propostos para a 

assimilação do tema proposto. Normalmente há momentos para o estudo segmentar, 

privilegiando-se o desenvolvimento das valências a partir do detalhamento e repetição 

de movimentos em diferentes combinações, bem como o desenvolvimento dessas 

combinações, utilizando-se o corpo como um todo no estudo das famílias. 

O estudo segmentar compreende espaços de ensino e prática do movimento, 

onde o enfoque é o detalhe, o exercitar de uma compreensão corpórea a partir do 

detalhamento e da análise do movimento nos segmentos. Os movimentos são vistos e 

entendidos em suas minúcias e decupados em suas possibilidades dinâmicas, rítmicas, 

espaciais e formais. Neste espaço, não há destaque explicito para a criação ou a livre 

experimentação, pois o que se coloca em pauta é o jogo de tensões entre as astucias de 

cada corporeidade e sua inserção nas astúcias de cada movimento exercitado. Nesse 

jogo, investe-se na intimidade entre corpo e movimentos diferenciados da cotidianidade, 

em um constante forjar e desconstruir caminhos e habilidades. O enfoque principal 

implica a ampliação instrumental das valências físicas flexibilidade, agilidade, força, 

resistência, equilíbrio e coordenação a partir da imersão nas imagens materiais do 

movimento relacionadas aos parâmetros, pressupondo-se que se desvelem em 

fenomenotécnicas. 

A lição de laboratório compreende uma aula onde o enfoque se dá na 

experimentação de diferentes possibilidades do corpo em movimento, num ensaio (a 

imagem dos tubos de ensaio da ciência é bastante adequada) que visa não a um 

resultado final e definitivo, mas sim à extrapolação de formas habituadas, num fluxo 

incessante entre gestos que nascem e morrem. Visa também à análise das 

especificidades descobertas em cada vivência. Assim sendo, nos laboratórios, 

delimitam-se aspectos de um determinado parâmetro para que, a partir do mergulho 

profundo numa atenção silenciosa à sua própria vivência, o dançarino desenvolva a 

capacidade de análise e síntese a respeito do mover poético.   



 

 

138 

Nas lições de laboratório, o cogito movente (LIMA, op. cit.) é literalmente posto 

em ação, valorizando sempre as instabilidades cinéticas. “Um dançarino que aprofunda 

seu criar, sabe que o nascimento de uma forma de movimento é a morte de outra, um 

esvaziamento numa receptividade momentânea para um novo originar” (LIMA, 2002, p. 

30). Nos laboratórios o labor é extremamente pessoal, ainda que restrito às delimitações 

de uma orientação externa, e a oratória toma ares de oração (corpo em oração) 

mântrica, pois cada repetição/investigação de um determinado aspecto formal vai 

somando outras aberturas daquele corpo ao gesto poético. 

A lição de coreografia compreende o espaço onde a investigação e as 

experimentações seguem um objetivo temático a ser desenvolvido com o objetivo 

espetacular. Nela, são desenvolvidas roteirizações (do espaço, do movimento, das 

formas, das dinâmicas e do ritmo) relativas à composição das cenas coreográficas, 

explorando-se diferentes possibilidades e estratégias para a conformação de uma obra. 

As lições são desenvolvidas para inserir/familiarizar o intérprete com a proposta, tanto 

quanto pra delimitar a composição gestual e suas relações com a cena. Nas lições de 

coreografia, a criatividade tem um espaço importante como aporte da criação, pois falar 

em criatividade pressupõe falar da existência de um sujeito criador, isto é, alguém que a 

partir de determinados elementos, traz à existência algo novo, ou anteriormente 

inexistente naquele contexto. O objetivo das lições de coreografia é criar no 

dançarino/intérprete a necessidade não só da atividade criativa, mas também da atitude 

criadora, provendo-o de fontes geradoras de idéias e ações criativas. Faz-se necessário, 

também, o desenvolvimento de uma visão crítica construtiva, sensibilizada pelos 

estímulos ambientais, tendo como possibilidade de expressão criativa sua composição 

gestual, ainda que orientada externamente. É preciso encorajá-lo a manipular idéias e 

objetos de acordo com as situações que se apresentam na composição do mosaico 

cênico. 

A lição de treinamento compreende o ensaio da obra formada, com o objetivo 

de tornar orgânica a estrutura delimitada pela composição da obra, tanto quanto para 

corrigir e adequar às relações cênicas a perspectiva predeterminada pelo direcionamento 

proposto na coreografia. Nela, são vistas em detalhes os pontos fundamentais de 

execução da obra em questão. 
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5.2.4 Da Progressão  

 

 

Na dança é mínima a distância que separa a criação da execução, com freqüência 

o dançarino é o executor e o criador do gesto a um só tempo. “A existência artística se 

identifica sem resíduo com a existência física que serve para conservá-la [materializá-

la]”. (PAREYSON, 1997, p. 209). O Movimento dançado, com ressaltado 

anteriormente, é um movimento adjetivado, alcançado por meio do ofício, da aquisição 

crescente de habilidades que são apreendidas por meio da educação corporal e da 

compreensão cada vez mais ampliada sobre a sua prática. 

 

 

Com o ofício penetram na arte os aspectos que lhe são indivisivelmente 

conexos, isto é, a disciplina, o trabalho, a habilidade; a disciplina que, com 
duro exercício, leva à conservação fecunda e ativa dos modos de fazer, 

criando um habito operativo; o trabalho que implica um contínuo contato 

com a matéria, numa assiduidade vigil e constante, numa solérica incansável 

e precisa; a habilidade, isto é, a posse de atitudes ao fazer, memória operativa 

tornada energia formante, reserva ativa de todos os recursos, soberano 

domínio e mestria. (ibid, p. 171). 

 

 

Este caráter fabril, mais do que ressaltada na TFD, revela uma complexidade 

crescente para que o êxito e a disponibilidade corporal sejam alcançados; mas é lógico 

que não se apreende e compreende todo o jogo técnico e criativo instantaneamente. Esse 

processo passa por etapas, necessárias ao amadurecimento psicofísico, norteadas pelo 

princípio da progressão. 

A progressão consiste num princípio metodológico, porque não se restringe aos 

jogos de complexidades crescentes do domínio corporal – embora seja aí o lugar onde 

fique mais clara essa necessidade –, sendo necessária também na apreensão dos 

conteúdos teóricos e nas relações emocionais (que levam em conta a singularidade da 

subjetividade). 

 No aspecto físico, a progressão orienta um programa de etapas que garantam o 

desenvolvimento das valências físicas (força, flexibilidade, resistência, equilíbrio e 

coordenação e agilidade) a serem requisitadas numa determinada execução, permitindo 

que o corpo se torne apto a responder às solicitações que determinados estruturas de 

movimento impõem. Por exemplo: de modo ordenado e estruturado, uma seqüência de 

movimentos que explore um nível mais alto de complexidade no todo da execução, 

deverá ser dividido em quantas partes sejam necessárias para que sejam aprendidas e 
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compreendidas isoladamente; aos poucos e cumulativamente, de acordo com a 

velocidade de compreensão, estes pedaços ou partes são reunidos até que a execução 

completa possa ocorrer com êxito. Mas as regra da complexidade que, normalmente, 

vão das partes ao todo, respeitando a curva fisiológica do movimento – do trabalho 

segmentar às famílias da dança, da execução mais lenta à mais rápida, da estabilidade à 

instabilidade, etc. – numa crescente adição de componentes, não é pré-fixada, sendo 

relativa à necessidade em questão. Muitas vezes, se torna mais simples a execução de 

um ciclo completo, do que sua execução em partes, como por exemplo, nos exercícios 

respiratórios.  

 

 

Uma regra geral, que resolve muitas dúvidas acerca deste assunto, determina 

que habilidades com alto nível de complexidade – o significa uma grande 
quantidade de partes envolvidas ou de movimentos combinados – requerem a 

prática dos seus elementos isoladamente, progredindo aos poucos, de forma 

cumulativa. Por outro lado, por esta mesma regra, para habilidades com alto 

nível de organização, com estruturas que determinam o modo como as partes 

estão relacionadas, recomenda-se a prática do todo. Como, normalmente, 

estas duas características (complexidade e organização) se fazem presentes 

em algum grau que não necessariamente os extremos, torna-se necessário, 

como uma segunda regra, que o profissional desenvolva a capacidade de 

perceber os aspectos fundamentais e combinar os métodos de forma 

equilibrada e adequada. A partir daí, ele pode determinar em que momentos 

aplicar repetições, variações de andamento, movimentos combinados em 
simultaneidade ou em sucessividade, estabelecer relações de movimento 

potencial ou liberado das partes.  Um aspecto importante, nestas regras, é que 

não só implicam o desenvolvimento de uma determinada habilidade, mas 

possibilitam a correção de possíveis falhas de execução. O profissional capaz 

de perceber em que ponto está a maior dificuldade pode isolá-lo e propor 

novas situações em que a percepção corporal se torne mais clara, aplicando, 

então, o método que julgar necessário e adequado para corrigi-la. 

(TOZETTO, 2000, p.1). 

 

 

Também para compreensão dos fundamentos teóricos e conceituais deve-se 

perceber a necessidade de progressão na apreensão dos conteúdos, uma vez que a 

estrutura que compõem essa fundamentação é baseada, principalmente, na 

interdisciplinaridade.  

De forma gradativa cada uma das disciplinas envolvidas para a compreensão de 

um determinado fundamento deverá ser vista como uma configuração particular, 

entretanto, sua compreensão específica deverá caminhar no sentido de transcender o 

dado isolado, buscando-se os liames que possam estabelecer sua ligação com as outras 

disciplinas; com o fundamento em questão; bem como sua apreensão e imbricamento no 

plano da práxis. 
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A progressão emocional deverá estar presente em todos os outros aspectos, 

respeitando-se o nível de inserção de cada dançarino no contexto estabelecido. Esta 

indicação de progressão está diretamente ligada ao caráter de sensibilidade e observação 

do condutor das estratégias (seja ela uma aula, montagem coreográfica, ou outra 

estrutura dirigida) relacionadas ao abjetivo proposto. 

 

 

A principal preocupação da professora de dansa deve ser o aluno em si. Os 

temas devem ser apresentados à medida de seu desenvolvimento mental e 
modificados e ou substituídos quando necessário. [...] A demonstração para o 

público deve ser considerada um resultado, que é bom, não há dúvida, e 

nunca um fim em si. (EARP, 1945, p. 21). 

 

 

  Assim, o domínio individual de determinados aspectos precede o envolvimento 

grupal; determinados sentimentos impeditivos a uma execução devem ser desarticulados 

através de educativos que objetivem a autoconfiança; determinados temas e/ou assuntos 

levantados devem permitir a interpretação pessoal e singular, desde que promova uma 

abertura e não um hermetismo limitante. Enfim, as questões de foro íntimo deverão ser 

consideradas no conjunto das estratégias objetivas e alçadas como partes construtivas da 

compreensão, através de atitudes formativas, “sempre com o propósito de percorrer o 

caminho mais curto [e emocionalmente tolerável] em direção ao melhor resultado” 

(ibid). 

Desta forma, na TFD, a progressão é um princípio indicativo presente na 

metodologia, sejam quais forem as exigências contextuais.   

 

 

 

5.3 DO MOSAICO DA TEORIA 

 

 

De acordo com a Teoria das Estranhezas, quando se quer destacar a unidade, o 

todo da questão enfocada, utiliza-se o termo Unidade de Alta Complexidade; porém, 

quando se faz necessário dar destaque aos fragmentos que compõem esta unidade, deve-

se, então, tratar essa mesma unidade como Mosaico de Isomorfos. Desta forma, 

apresentaremos, neste tópico, a inscrição da TFD em sua composição Mosaical através 

de seus fragmentos constituintes: os parâmetros. Outrossim, exploraremos a delimitação 

dos contextos em que estes são operacionalizados. Entraremos, superficialmente, em 

algumas estruturas teóricas que embasam sua aplicação, bem como na descrição de suas 
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referências de utilização, baseando-nos na reformulação efetuada pela professora da 

UFRJ Vanessa Tozzeto
59

 sobre a apostila Teoria Fundamentos da Dança desenvolvida 

por Gualter e Pereira, (única) compilação existente que versa sobre esta face da 

aplicabilidade da TFD. 

Apresentamos, abaixo, um esgarçamento acerca do contexto/forma de aplicação 

dos parâmetros enquanto delimitadores do ensino e pesquisa a partir de lineamentos 

temáticos. Cada uma dessas classificações é uma descrição didática; pois, na ação 

corporal, todos os referenciais se estabelecem simultaneamente. Sua delimitação 

compreende um recurso que objetiva enfocar determinados aspectos relacionados a um 

dado parâmetro, para que estes possam ser desenvolvidos na percepção do 

detalhamento.  

 

 

5.3.1 Do Estudo do Parâmetro Movimento 

 

 

No estudo do parâmetro movimento, segundo os referenciais da TFD, a ação é 

ressaltada e entendida em profundidade de acordo com determinados aspectos: 

possibilidades anatômicas, estados do movimeto, relaçoes de temporlidade, relações 

quanto à forma, quanto à localização, quanto ao modo de ser executado, dentre outros. 

Quanto às possibilidades anatômicas básicas obtemos: 

Translação – movimento caracterizado pelo deslocamento entre dois pontos; 

pode acontecer a partir de um segmento articular ou do corpo como um todo.  

Rotação – movimento caracterizado pelo deslocamento de um segmento em 

torno de um eixo fixo que o atravessa longitudinalmente.  

Os movimentos de translação são distinguidos anatomicamente de acordo com 

características peculiares à sua execução. Na TFD, recebem acepção diferenciada de 

acordo com a relação entre as partes e corpo como um todo. Na primeira relação, 

recebem a denominação de movimentos segmentares; e, na segunda, enquanto 

agrupamentos de movimentos característicos do corpo como um todo são denominadas 

como famílias da dança. 

Os movimentos segmentares comportam os movimentos articulares das partes 

do corpo e compreendem “as possibilidades articulares da cabeça (incluindo aí, 

movimentos da articulação mandibular e movimentos expressivos – musculares – da 

                                                
59 Vide Anexos. 
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face), da cintura escapular, da coluna (e seus segmentos – cervical, torácico, lombar, 

sacro e coccígeo; os dois últimos associam movimentos da cintura pélvica), do tronco (a 

coluna em bloco, incluindo cintura pélvica), da cintura pélvica (quadris, frequentemente 

associados a movimentos da coluna, com a qual se articulam), dos membros superiores 

(e seus segmentos – braço, antebraço, punho, dedos) e dos membros inferiores (e seus 

segmentos – coxa, perna, tornozelo, dedos)” (TOZETTO, 2006, p. 1-2). 

Conforme Tozetto (ibid, p. 2), de acordo com a classificação anatômica, os 

movimentos segmentares se dividem nas seguintes atitudes: 

1. Flexão: aproximação de dois segmentos articulados entre si, alterando a angulação 

entre eles. Pode ser anterior (para frente), posterior (para trás), lateral (para os 

lados); 

2. Extensão: afastamento de dois segmentos articulados entre si; 

3. Adução: aproximação, no plano frontal, de um segmento da linha média do corpo; 

4. Abdução: afastamento, no plano frontal, de um segmento da linha média do corpo; 

5. Propulsão: deslocamento do segmento para frente, provocado por deslizamento 

entre as articulações; 

6. Retropulsão: deslocamento do segmento para trás, provocado por deslizamento 

entre as articulações; 

7. Lateralidade: deslocamento do segmento para o lado, provocado por deslizamento 

entre as articulações; 

8. Circundução: execução em seqüência dos movimentos de flexão anterior, lateral e 

posterior, completando uma volta de 360º, ou de propulsão, lateralidade e 

retropulsão, perfazendo uma trajetória circular no plano horizontal. 

9. Elevação e depressão: movimentos específicos da cintura escapular, provocado pela 

rotação das escápulas; 

10. Supinação e pronação: movimentos específicos dos antebraços, gerado pela rotação 

do rádio sobre a ulna; 

11. Anteversão e Retroversão: movimentos específicos dos quadris, também conhecidos 

como báscula. Consistem na inclinação da cintura pélvica para frente ou para trás; 

12. Inversão e Eversão: movimentos específicos do tornozelo. São combinações 

simultâneas de flexão lateral com rotação, voltando a planta do pé interna ou 

externamente; 

13. Oposição: movimento específico do polegar, aproximando-o do centro da palma da 

mão. 
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Os movimentos de rotação e translação do corpo como um todo são agrupados 

de acordo com aspectos específicos, recebendo, na Teoria Fundamentos da Dança, uma 

denominação especial: são as famílias da dança. 

A denominação família surgiu de uma analogia, desenvolvida por Earp, a partir 

de uma investigação das bases da Biologia, onde os seres vivos, ainda que pertencentes 

a diferentes gêneros, são classificados dentro de uma mesma família, por agruparem 

determinadas características comuns. Por exemplo, a onça, o leão e o gato pertencem a 

gêneros diferentes, mas fazem parte de uma mesma família – os felinos. Assim, temos 

que as famílias da dança reúnem movimentos do corpo global que possuem 

características semelhantes. Tais semelhanças são agrupadas em seis diferentes famílias: 

transferência, locomoção, volta, salto, queda e elevação.  

A família transferência agrupa movimentos que caracterizam a mudança na 

distribuição do peso do corpo como um todo, de uma parte à outra. 

A família locomoção agrupa movimentos que caracterizam o deslocamento do 

corpo como um todo, no espaço. 

A família volta agrupa movimentos que caracterizam rotações do corpo como 

um todo, no espaço. 

A família salto agrupa movimentos que caracterizam a perda do contato do 

corpo como um todo, em relação ao solo, gerados por um impulso em direção inversa à 

atuação da gravidade. 

A família queda agrupa movimentos que caracterizam a mudança da base de 

apoio do corpo como um todo, no sentido favorável ao da atuação da força 

gravitacional. 

A família elevação agrupa movimentos que caracterizam a mudança da base de 

apoio do corpo como um todo, no sentido contrário ao da atuação da força gravitacional.  

Os movimentos podem assumir características diferenciadas, no que concerne às 

suas possibilidades de acontecimento, por variações enfocadas a partir do próprio 

parâmetro ou em afinidade aos demais parâmetros. 

A partir do próprio parâmetro movimento, temos: 

A) Combinações 

Os movimentos básicos, descritos no item anterior, podem acontecer isolados ou 

combinados com partes iguais ou diferentes. 

 

 



 

 

145 

B) Contatos 

Possiilidades de contato das partes do corpo entre si (partes iguais ou distintas), 

com o outro, com o meio externo. As diversas possibilidades de contato podem 

enriquecer o aporte da criação, além de auxiliar no desenvolvimento do trabalho físico. 

C) Apoios 

Transferência do peso corporal para a parte na qual se estabeleceu um contato. 

Os apoios podem gerar alavancas para o trabalho físico e contribuir para a criação. 

 

A partir da relação do movimento em afinidade ao parâmetro dinâmica temos os 

estados do movimento: 

D) Estado Potencial 

No estado potencial, o movimento se encontra latente e ativo por todo o corpo, 

porém não é percebido visualmente, dando a impressão de estar “parado”. É “incessante 

na vida celular, nas constantes transformações orgânicas, nas vísceras, na troca 

energética entre o corpo e o meio, no ato mental. É o movimento de algo que está vivo e 

se mostra vivo, independente de uma manifestação ostensiva” (ibid, p.1).  É o 

movimento de contração muscular isométrica ou estática. 

E) Estado Liberado 

Deslocamento dos segmentos do corpo ou do corpo global em relação a um 

referencial externo ao corpo. No movimento liberado, acontece uma relação entre 

contrações concêntricas e excêntricas, denominadas fisiologicamente como contrações 

isotônicas. 

A partir das possibilidades de combinação do movimento em sua afinidade com 

parâmetro tempo temos duas formas de acontecimento temporal: 

F) Modo sucessivo 

Quando dois ou mais movimentos, de partes iguais ou diferentes, acontecem em 

sucessividade, ou seja, um posterior ao outro. 

G) Modo Simultâneo 

Quando dois ou mais movimentos, de partes iguais ou diferentes, acontecem 

simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. 

A partir de referenciais do parâmetro movimento, relacionados ao parâmetro 

forma, obtém-se as seguintes possibilidades variacionais: 

H) Simetrias 
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Correspondência de localização, de formas, trajetórias, de atitudes e rotações 

entre dois ou mais movimentos, considerados os segmentos bilaterais (membros 

inferiores e superiores e suas partes constituintes). 

I) Assimetrias 

Não correspondência entre os aspectos ressaltados no item anterior entre dois ou 

mais movimentos considerados os segmentos bilatérias (membros inferiores e 

superiores e suas partes constituintes). 

J) Amplitude 

Na relação com o parâmetro espaço, quando os contatos se constituem em 

pontos de apoio para o corpo como um todo, estabelecendo uma tendência à 

estabilidade de sua massa corporal em relação ao ambiente que lhe serve de apoio, são 

delimitadas diferentes localizações destes apoios em relação às suas bases, que são 

denominadas bases de apoio do corpo. Ainda segundoTozetto (ibid), estas se dividem 

em: 

- Base de pé: peso do corpo distribuído entre os pés ou concentrado em 

um deles; 

- Base de joelhos: apoio de ambos os joelhos ou de um deles; 

- Base sentada: apoio dos quadris (cintura pélvica); 

- Base deitada: apoio do tronco, nos decúbitos dorsal, ventral ou lateral; 

- Base invertida: apoio da cabeça, dos membros superiores ou da parte 

superior do tronco (cintura escapular); 

- Base suspensa: quando o corpo fica suspenso no ar (pendurado em uma 

corda, por exemplo); 

- Base combinada: quando o apoio se distribui por duas ou mais partes 

surge uma base combinada, que pode ser: base combinada de joelho(s) e 

mão(s), base combinada de mão(s) e pé(s), base combinada de joelho, 

mão(s) e pé, base combinada de quadris e pé(s), base combinada de 

quadris e mão(s), dentre outras. 

 

 

5.3.2 Do Estudo do Parâmetro Espaço  

 

 

No estudo dos parâmetros espaço, segundo os referenciais da TFD, a ação é 

ressaltada e entendida em profundidade de acordo com os seguintes aspectos 
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variacionais: localização espacial  (do corpo), direção (do movimento), sentido (do 

movimento), nível (do corpo e das partes em movimento), trajetória (do corpo e das 

partes em movimento) e eixo (do corpo). 

Quanto às referências anatômicas do corpo/segmento no espaço: 

Planos – referenciais da realidade tridimensional do corpo e do ambiente. São 

definidos do seguinte modo: 

Plano Frontal: projeção lateral do vetor vertical, formando a noção de 

superfície dimensional. Informa a face anterior e posterior de um dado referencial, quer 

seja este o corpo, um segmento ou o ambiente. 

Plano Sagital: projeção antero-posterior do vetor vertical, formando a noção de 

profundidade dimensional. Informa as faces laterais de um dado referencial, quer seja 

este o corpo, um segmento ou o ambiente. 

Plano Horizontal: projeção perpendicular ao vetor vertical, formando 

superfícies paralelas ao solo. Informa as faces superior e inferior de um dado 

referencial, quer seja este o corpo, um segmento ou o ambiente. 

Plano Intermediário: combinação entre os planos anteriores. 

 

Obs.: A verticalidade é uma referencia vetorial para a posição anatômica (ereta) 

perpendicular ao plano do horizonte (solo) e indica mais um direção que um plano 

propriamente  

 

                                                                                               Plano sagital 

                           Plano frontal 

 

 

 

                                                                                                            Plano 

horizontal 

 

 

 

                                Vetor da posição anatômica (posição ereta) 
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Cima 

Baixo 

Frente 

Atrás 

Direita Esquerda 

Ilustração criada por TOZETTO na reformulação da apostila Teoria Fundamentos da 

Dança (2006, p.4). 

 

Quanto à inscrição direcional do movimento no espaço: 

Direção – linhas ao longo da qual se projeta a inscrição de um movimento. São 

definidas numa relação direta com os planos espaciais: 

- Látero-lateral : o movimento se inscreve no plano frontal;  

- Ântero-posterior: o movimento se inscreve no plano sagital;  

- Longitudinal ou crânio-caudal: o movimento se inscreve na 

verticalidade; 

- Intermediária: o movimento se inscreve nos planos intermediários. 

 

Quanto à orientação vetorial do movimento no espaço, temos: 

Sentidos – vetores; segmentos de reta orientados, no qual se distinguem a 

origem e a extremidade (o início e o fim) dos movimentos dos segmentos ou do corpo 

global, dentro de uma direção. 

- Da esquerda para a direita ou vice-versa: movimentos que ocorrem na 

direção látero-lateral em relação a um dado referencial. 

- Do anterior para o posterior e vice-versa: movimentos que ocorrem na 

direção antero-posterior em relação a um dado referencial. 

- De cima para baixo ou vice-versa: movimentos que ocorrem na direção 

longitudinal em relação a um dado referencial.   
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Quanto à localização vertical do segmento/corpo global de acordo com um dado 

referencial, temos: 

Níveis – diretrizes que orientam e verificam a horizontalidade do 

corpo/movimento em relação à sua inscrição no plano vertical (altura). Os níveis se 

estabelecem em relação aos graus de elevação e depressão a uma dada referência. 

  

Quanto à relação do caminho descrito pelo movimento/corpo global no espaço 

apresenta-se: 

Trajetórias – via descrita pelo movimento do segmento/corpo global no espaço. 

As trajetórias podem ser: definidas, quando possuem um traçado visual bastante 

demarcado, como no caso das trajetórias retas curvas, sinuosas e angulares de um 

segmento/corpo; ou indefinidas, quando são trajetórias pouco demarcadas em sua 

visualidade, como no movimentos vibratórios e nas deformações. 

Quanto à relação ao posicionamento/deslocamento do segmento/corpo sob a 

ação gravitacional, temos:  

Eixo – linha ideal que atravessa o centro de massa de um segmento/corpo global 

(na direção longitudinal) durante o movimento, relacionada à força gravitacional que 

age sobre a movimentação. Estabelece princípios de equilíbrio (equidade posicional das 

tensões verticais em relação às forças perpendiculares exercidas sobre o movimento no 

ato de seu exercício) ou desequilíbrio (não-equidade posicional dessas mesmas tensões, 

fazendo com que um determinado movimento ou o corpo como um todo sejam 

deslocados em direção ao ponto no qual se exerce uma menor resistência). 

Em relação ao ambiente e objetos, pode-se ainda utilizar as noções espaciais 

geométricas para configurar trajetórias/disposições de dançarinos ou grupos, ampliando 

as noções de profundidade, aproximação e afastamento, entre outras. “As relações 

espaciais entre indivíduos criam diálogos coletivos, em jogos e transformações 

coreográficas. Cada indivíduo é uma parte do corpo-grupo, criando a cena-

mosaico.”(LIMA, 2004, p.85).  
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Espaço Cênico Ilustrativo 

 

                                

 

 

 

O dançarino tem, ainda, uma área circundante de alcance máximo dos seus 

movimentos nas relações entre o centro do corpo e extremidades periféricas, 

denominada como cinesfera
60

. 

                                            
 

                                                
60

 Este conceito é desenvolvido sistematicamente por Rudolf Von Laban e acolhido como possibilidade 

de estudo dentro do parâmetro espaço na Teoria Fundamentos da Dança. Para maiores esclarecimentos 

sobre o Sistema Laban ver: LABAN, Rudolf Von Domínio do movimento. 3 ed. São Paulo: Summus. 

1978; MARTINS, Marina. Sistema Laban, um modo de pensar e sentir a vida. In: Encontro Laban 2002. 

Rio de Janeiro, 01 a 04 de agosto de 2002; MIRANDA, Regina. O movimento expressivo. Rio de Janeiro: 

MEC/ FUNARTE, 1979; FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento: o sistema Laban/ Bartenieff na 

formação e pesquisa em artes cênicas. São Paulo: Annablume, 2002. 
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5.3.3 Do Estudo do Parâmetro Forma 

 

 

O estudo do parâmetro forma está absolutamente ligado ao parâmetro espaço. 

Descreveremos, abaixo, os referenciais de definição e delimitação do estudo da forma, 

já ressalvada a sua implicação com o estudo do espaço. 

Neste parâmetro, poderemos verificar as seguintes delimitações de aspectos 

concernentes ao estudo da forma: posições, linhas geométricas e topológicas, 

angulações, amplitudes. 

Os movimentos dos membros inferiores são delimitados pela articulação do 

quadril (formada pela cabeça do fêmur com o acetábulo) e têm muito menos liberdade 

de movimento que a articulação do ombro. Por conta desta limitação, foi possível 

determinar um número limitado de combinações dos membros inferiores em relação aos 

planos espaciais, originando formas relativas a estas combinações, que são denominadas 

(as formas) posições dos membros inferiores. O princípio de estabelecimento das 

posições segue as leis de possibilidades anatômicas deste segmento corporal. Assim, 

coerentemente, não há a determinação de formas para os membros superiores, uma vez 

que a articulação do ombro tem uma liberdade de ação muito ampla e não seria correto, 

dentro dos referenciais da TFD, encerrar as infinitas possibilidades posicionais dos 

membros superiores em um número reduzido de formas. 

As posições são definidas de acordo com a aproximação e o afastamento dos 

membros inferiores, na base de pé, em relação aos planos anatômicos. As posições 

podem ser puras ou mistas. Nas primeiras, os planos são delimitados e bastante 

definidos; nas segundas, há o cruzamento de planos. As posições puras são: 

- Primeira posição: união dos membros inferiores (principalmente, o 

segmento da coxa). Caracteriza a união de todos os planos num único 

ponto a partir da inscrição vertical; 

- Segunda posição: afastamento dos membros inferiores no plano frontal; 

- Quarta posição: afastamento dos membros inferiores no plano sagital; 

 

As posições mistas, que detêm o cruzamento de planos, são: 

- Sétima posição: afastamento dos membros inferiores no plano 

intermediário; 
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- Oitava posição: afastamento com o cruzamento dos membros inferiores 

no plano intermediário; 

- Sexta posição: cruzamento dos membros inferiores, mantendo a 

aproximação destes; 

- Quinta posição: aproximação e cruzamento dos membros inferiores, 

com contato do calcanhar de um pé com os dedos do outro – para muitos 

dançarinos, não é possível com rotação interna; 

- Terceira posição: mesmo princípio da quinta posição, entretanto, 

demarcada pelo grau diferenciado de contato entre os membros inferiores 

(o contato do calcanhar avança somente até a metade da extensão do 

outro pé). É muito utilizada no processo de progressão técnica. 

 

De acordo com o tipo de apoio, as posições dividem-se em posições básicas – 

que mantêm o apoio bilateral, mesmo quando ocorre a variação do terceiro segmento 

dos membros inferiores (pé) e estes se flexionam no que se convencionou chamar de 

meia-ponta (quando o apoio é deslocado para os metatarsos) – e em posições iniciais, 

que mantêm o apoio unilateral. 

É importante observar que, para a delimitação das posições, o movimento dos 

membros inferiores deverá acontecer tendo o referencial dos quadris sempre voltado 

para o plano frontal do corpo, uma vez que, se o quadril muda o referencial espacial, a 

posição se descaracteriza. Por exemplo, na sétima posição, se o quadril também se volta 

para o plano intermediário, a posição se transforma em segunda posição voltada para o 

plano intermediário. 

Ressaltamos, ainda, que a alteração de determinados aspectos das posições 

puras, também as transformam em combinações; em alguns casos até em outras 

posições (é o caso da primeira, quando, por exemplo, alteramos a atitude estendida para 

flexionada ou quando combinamos esta flexão com a retirada em inicial). 

Dentro dos princípios da TFD, de acordo com os desenhos descritos pelos 

movimentos dos segmentos e/ou do corpo global, as formas podem assumir dois 

diferentes princípios denominados como linhas. As linhas remetem ao princípio das 

formas geométricas e podem ser euclidianas (comumente chamadas geométricas) e 

topológicas – por seguirem aos princípios descritos por cada um destas geometrias. 

Ascedem, ainda, sobre alguns princípios da interpretação e percepção tais como 

intensidade, espacialidade, textura, peso e ritmo (tempo).  
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As linhas nunca podem, de fato, ser repetidas. A duplicação se toma sempre a 

instauração de uma outra forma. Deste modo, os gestos são irreprodutíveis, pois o 

indivíduo ao duplicar cria uma outra forma, principalmente quando ela é experimentada 

na imersão das suas raízes e impulsos imagéticos, tornando-se movimento nascente. Ao 

se repetir qualquer componente na composição visual, este não é a mesma coisa mais 

uma vez. 

As linhas geométricas podem ser: 

- Curvas: permitem a idéia de prolongamento circular entre os segmentos. 

São mais bem reproduzidas pelas partes do corpo com maior numero de 

segmentos ou maior amplitude articular, como a coluna ou os membros 

superiores. Visualmente, linhas curvas costumam transmitir suavidade, 

continuidade, pelo modo como permitem a fluência das forças (dão a 

idéia de movimentos cíclicos); 

- Angulares: são linhas quebradas, onde fica evidenciada o local da 

articulação entre os segmentos. Podem dar a idéia de leitura fragmentada, 

uma vez que a segmentação da parte é extremamente visível; 

- Retas: formas longilíneas. Permitem a idéia de prolongamento vetorial e 

direcionam o olhar, freqüentemente denotando força, intensidade, 

velocidade; 

- Mistas: quando as linhas anteriores são combinadas, simultaneamente, 

em diferentes segmentos. 

Obs.: As linhas sinuosas são combinações entre linhas curvas em diferentes 

sentidos. 

A morfologia e a capacidade articular dos ossos dos segmentos corporais 

definem, em grande parte, o tipo de forma que cada segmento poderá inscrever. Assim, 

por exemplo, não podemos obter linhas curvas nos membros inferiores e; por outro 

lado, os movimentos das articulações vertebrais favorecem o movimento de linhas 

curvas pelo somatório da amplitude de cada conjunto de vértebras constituintes; mas, se 

mantivermos as articulações potencializadas, apesar da curvatura natural da coluna, o 

movimento do tronco denota uma linha reta.   

As linhas topológicas atendem ao princípio desta geometria; portanto, dissolvem 

a idéia de exatidão das formas retas, curvas, ou angulares, proporcionando a 

deformação dessas formas. 
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Uma deformação sempre produz a impressão de que foi aplicado ao objeto 

[no presente caso, à forma] algum impulso ou atração mecânicas, como se ele 

tivesse sido esticado ou comprimido, torcido [amassado] ou dobrado. Em 

outra palavras, a configuração do objeto (ou parte do objeto) como um todo 

sofreu uma mudança em sua estrutura espacial. (ARNHEIM, 1980,  p248). 

 

  

O próprio contorno do corpo traz, em si, o princípio topológico de entradas, 

reentrâncias, sinuosidades, diferenciadas pelos volumes que compõem cada contorno 

dos segmentos corporais e do corpo como um todo. Elas “são realizadas pela 

combinação de pequenos segmentos de linhas geométricas, mas que no conjunto não se 

distinguem” (TOZETTO, 2006, p. 6).  

A transformação de linhas geométricas em geométricas, geométricas em 

topológicas e vice-versa amplia a capacidade analítica das formas, o trabalho técnico e a 

criação de movimentos. Normalmente, parte-se progressivamente do estudo das formas 

geométricas para as topológicas devido ao uso mais comum das primeiras na 

cotidianidade do dançarino. Também por serem mais facilmente assimiladas as noções 

de transformação, a partir de algo (as formas geométricas) que se encontra mais 

claramente definido e estável visualmente. Entretanto, esta progressão é apenas uma 

indicação, não devendo ser tomada como regra, pois os caminhos de desvelamento das 

formas somente são traçados no ato de formar. 

Quanto ao tamanho das formas, estas se definem em graus de amplitude, 

estabelecendo relações entre expansão e recolhimento, além de definir noções de longe 

e perto, pequenas e grandes formas gestuais. 

Outra noção estudada neste parâmetro é a noção de angulações ou ângulos da 

forma. Visto que o movimento articular imprime angulações aos movimentos, torna-se 

necessária a definição clara deste aspecto, pois sua variação, além de expressiva, altera 

o trabalho físico e varia a gradação das dificuldades de um exercício.  

 

 

5.3.4 Do Estudo do Parâmetro Dinâmica 

 

 

A dinâmica é um princípio norteador a toda expressividade dos movimentos, 

revelando as potencialidades das forças existenciais manifestas no ato dançante. 

Depreende a qualidade do gesto. Compreende a “[...] capacidade de agir, 

dinamicamente, numa materialidade própria a cada variação energética do corpo em 
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movimento e a seus inúmeros estágios intermediários, bem como, entre os pólos 

máximos de tonicidade aos da mais fina leveza” (LIMA, 2004, p. 86). 

No estudo do parâmetro dinâmica, são compreendidas a aplicação da força 

muscular, a ampliação e manutenção do fluxo da energia circulante e a intenção 

investida no movimento, através dos seguintes aspectos: ligação do movimento, 

intensidade, entradas e passagens da força, acentos, impulsos, relações de peso. As 

características de aplicação da força/energia agrupadas em determinados conjuntos 

constitui o que é denominado como modos de execução dos movimentos, que 

configuram um outro fator delimitante do estudo variacional da força, determinando 

características qualitativas da execução dos movimentos. 

A ligação do movimento é o princípio integrador da ação corporal. Compreende 

a “força ligante [que] colabora para dar ao ser dançante, meios de se penetrar e se 

integrar consigo mesmo e com seu espaço de entorno através do movimento [...]” (ibid). 

A intensidade é a gradação da aplicação da energia convertida em força. Seu 

estudo proporciona uma sintonia fina da ação muscular, ocasionando os mais diversos 

tons de contração nos segmentos/corpo, podendo variar do suave ao fortíssimo. 

As entradas da força localizam o segmento (ou a parte deste) no qual o 

movimento liberado tem o seu início. Consistem em evidenciar (evidência esta, que 

pode ser visível à percepção externa ou apenas do ponto de vista interno do dançarino – 

sua consciência gestual) a parte (articular ou muscular) onde se dá a origem do 

movimento, denominada como raiz do movimento. 

A passagem da força informa sobre a transferência (o caminho) da aplicação da 

força de um segmento a outro, que pode estar próximo ou distante, determinando o 

fluxo da energia em um movimento. De acordo com sua alternância entre os estados 

potenciais e liberados (aplicados ao movimento como possibilidades variantes), podem 

ocorrer contínua ou descontinuamente. A descontinuidade da passagem da força não 

quer dizer que o fluxo de energia seja cessado, uma vez que no estado potencial é de 

extrema importância a manutenção da energia circulante. O que muda são os extratos de 

aplicação da força, pois nas descontinuidades são as relações de resistência e tensão 

muscular, imprimidas pelo próprio dançarino, que impedem a liberação do movimento 

em trajetória e fazem com que a passagem (caminho, via) seja interrompida, mas não o 

fluxo energético.  

Os acentos são relevos pontuados das entradas e passagens da força. Como a 

própria denominação já sugere, são acentuações expressivas, valorização momentânea 
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que destacam uma parte em relação às outras. Os acentos podem variar em torno da 

velocidade e da intensidade aplicada, alterando uma medida uniforme e controlada da 

aplicação da força que é rapidamente retomada no curso dos movimentos.  

Os impulsos são variações repentinas da intensidade aplicada no 

percurso/origem dos movimentos. Os impulsos ampliam rapidamente a gradação da 

força, retirando-a de uma constância anterior, definindo picos de força, que projetam o 

segmento/parte no espaço. O percurso (início, meio e finalização) de um movimento 

impulsionado atende diretamente à relação da força aplicada inicialmente, ou seja, uma 

vez aplicado o impulso o movimento segue até o esgotamento daquela força inicial. São 

divididos em pequenos impulsos, definidos pelos impulsos atuantes nos pequenos 

segmentos, e grandes impulsos, atuantes em grandes segmentos. A relação de 

graduação da aplicação da força, nesses casos, está diametralmente ligada à tensão 

necessária para vencer, repentinamente, a resistência e o peso de cada parte; entretanto, 

essa é uma relação que poderá variar de acordo com cada situação. 

O peso se traduz pela relação entre a massa corporal e a lei da gravidade. No 

estudo da dinâmica, são analisadas e compreendidas as relações decorrentes da 

manipulação dos movimentos dos segmentos e/ou do corpo global e a força aplicada 

para resistir à ação da gravidade ou ceder a ela, instaurando jogos de perda e 

recuperação da força. 

Os modos de execução do movimento compreendem linhagens da aplicação da 

força, evidenciando a maneira pela qual o movimento se efetiva. Delimitam 

características qualitativas do modo de ser da concretude gestual. Delimitam, também, 

uma visualidade espacial específica. Dividem-se em dois grupos básicos, os conduzidos 

e os impulsionados.  O primeiro grupo se subdividem em conduzidos, ondulantes e 

pendulares; e o segundo, em balanceados, lançados e percutidos. 

Abaixo, uma sucinta descrição dos modos de execução (observar que as imagens 

ilustram princípios de analogia aos modos de execução). 

Nos movimentos do grupo conduzido, dividem-se em: 

- Modo conduzido: movimentos caracterizados pela passagem da força, 

de modo contínuo, sem variações graduais repentinas da força e com um 

controle bastante uniforme desta nuance; 
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- Modo ondulante: movimentos executados pela passagem da força onde 

as relações de contração e relaxamento do movimento se alternam entre 

as partes de um segmento, numa sucessão direta, obedecendo a essa 

ordem, de modo que sejam descritas curvaturas ascendentes e 

descendentes, ligadas numa continuidade. Requer um controle bastante 

coordenado dessas contrações.  

 

 

 

 

- Modo pendular: são movimentos que têm como diferencial a 

manutenção da força em trajetórias constantes por manterem um ponto 

articular central como eixo do movimento, que exerce uma força de 

tração em oposição à força gravitacional. Em tese, a composição destas 

forças se mantém pelo princípio da inércia; entretanto, sabemos que a 

resistência do ar, também é um fator (uma força) atuante. Portanto, o 

movimento pendular, na dança, denota muito mais um princípio de 

visualidade e constância na aplicação da força do que um princípio 

científico da física. 

                                                        

 

Nos movimentos do grupo impulsionado dividem-se em: 

- Modo lançado: são movimentos iniciados por uma força explosiva que 

projeta o segmento no espaço em velocidade relativa à força originante; 

tem sua finalização (considerando, isoladamente, a curva de 

acontecimento do movimento) sem que haja a retenção da força que o 

impulsionou. O retorno desses movimentos é feito ou pela ação 

gravitacional, ou pela recuperação da força através de um outro modo de 

execução.                                         
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- Modo balanceado: são movimentos onde a parte impulsionada (ou o 

corpo como um todo) é projetada no espaço até seu ápice (relativo à 

força originante do impulso), retornando pela ação da gravidade, quando, 

então, a força deste movimento gravitacional descendente (de retorno) é 

recuperado (pela mesma parte ou por outra) num novo impulso, gerando 

a imagem de um balanço. Os movimentos balanceados têm, 

necessariamente, três fases distintas: projeção, pelo impulso inicial; 

retorno, pela gravidade; e retomada (da força), pela projeção de um 

novo impulso.  

 

 

 

 

 

 

Pontos de inserção da força/recuperação (impulso) do movimento 

Trajetória descrita após o impulso inicial. 

 

- Modo percutido: são movimentos executados através da contração 

rápida e intensa do segmento/parte (pela musculatura de explosão), de 

modo que haja a potencialização rápida do movimento em curso.   

                                   

- Modo vibratório: são movimentos isométricos realizados a partir de 

relações de alternância da tonicidade muscular que trafegam 

dialeticamente entre a ação de liberar o movimento e a ação de contê-lo. 
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Tais movimentos são executados através de picos de contrações que 

causam uma oscilação pulsante e muito rápida fazendo o segmento/parte 

vibrar (tremer) durante determinada ação.  

 

Ainda no parâmetro dinâmica, é inserido o estudo do caráter, inferido a partir 

da categorização dos modos de execução do movimento em modalidades estéticas (tons 

expressivos). Tal delimitação é bastante controversa, uma vez que se baseia na 

interpretação de uma possível denotação expressiva através de imagens pré-concebidas 

culturalmente e/ou a partir de juízos subjetivos. O caráter é didaticamente delimitado a 

partir de categorias expressivas, divididas em dramático, jocoso, místico, sensual. 

Faz-se necessária, neste momento, uma crítica ao conteúdo denominado como 

caráter dentro da TFD. Segundo a denominação vocabular, caráter é o conjunto de 

qualidades (boas ou más) que distinguem alguma coisa. No caso da dança, a 

denominação de caráter se faz mais coerente quando dedicada ao conjunto de uma obra 

e, ainda assim, esta coerência demanda uma série de padrões estéticos, normas e regras 

estilísticas preconizadas. Quando falamos de caráter advindo dos modos de execução, 

isso denota uma formatação que adere a referenciais que são muito mais históricos e 

culturais que originados no próprio conjunto de movimentos. Um bom exemplo nos dá 

a música; pois aquilo que, muitas vezes, é visto e classificado como dissonante para a 

cultura ocidental, pode se revelar como a mais pura projeção de harmonia no oriente. A 

delimitação expressiva de um movimento, seguindo os próprios referenciais da TFD, 

não poderia jamais estar atrelada somente ao seu modo de execução, pois o caráter que 

se estabelece num dado movimento/obra dançada atende a uma miríade de conjunções, 

como, por exemplo, a intenção impressa pelo dançarino, pelo roteiro da proposta, pela 

estilização formal, pelos cenários, figurinos, iluminação, ambiente escolhido, dentre 

outros. Isso não quer dizer que a utilização do termo caráter seja completamente 

errônea. Partindo-se de uma proposta qualquer, pode-se produzir um determinado 

caráter para a compleição de um horizonte de sentido que acompanhe/componha a 

compreensão da seqüência/obra coreográfica. E, nesse sentido, determinados modos de 

execução poderão atender melhor as demandas da obra. 

O que está sendo, aqui, relativizado é a ordem dos fatores: um caráter até poderá 

ser impresso pela escolha de modos de execução mais adequados à proposta, porém esta 

adequação advém de escolhas que atendem a juízos de valor (formados por toda uma 

conjuntura) e não dos tons expressivos suscitados por estes modos de execução como 
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fatores originantes do caráter.  Para finalizar, entendemos que a questão do caráter é 

uma tentativa de aproximação da dança com determinadas categorias vindas dos 

gêneros da linguagem teatral (tais como: drama, comédia, trajédia, entre outros). 

Afirmamos que, nesse sentido, é interessante a compreensão do caráter como 

traço distintivo de um fragmento/obra na dança e que os modos de execução poderão 

auxiliar a impingir, num dado contexto, tais características; contudo, estes contextos 

deverão sempre ser relativizados e os modos de execução nunca atrelados fixamente a 

determinado caráter.   

 

 

5.3.5 Do Estudo do Parâmetro Tempo/Ritmo 

 

 

Neste parâmetro, talvez se encontre o plano onde a linguagem da dança mais se 

entrelaça com uma outra linguagem: a linguagem musical, que historicamente foi 

associada à primeira. 

Na linguagem musical, encontramos quatro elementos básicos para criar uma 

composição: ritmo, harmonia, melodia e timbre. Destes, é sobre o primeiro elemento 

que se assenta, por assimilação e analogia, o estudo do parâmetro tempo 

(principalmente, na técnica e nos laboratórios) dentro dos desígnios da TFD. 

No estudo deste parâmetro, são abordadas as relações entre o movimento e sua 

inserção temporalizada no espaço, enquanto ação que se inicia, tem um meio e uma 

finalização, isto é, que tem uma duração espaço-temporal. Nesse sentido, o ritmo 

musical é uma referencia norteadora; pois, para EARP, este é o “mais perfeito por ser 

matemático, preciso” (EARP, 2000, p. 29). É, principalmente, à rítmica musical que 

Earp recorre para objetivar o estudo do parâmetro tempo, embora conceitue o ritmo – 

junto com o movimento – como elemento básico da própria vida, tendo daquele termo 

uma compreensão bastante ampliada (tais como, as noções de ritmo interno ou 

psicológico, da natureza, do universo, entre outros)  

 

 

As composições de movimentos nas diferentes combinações entre potencial e 

liberado podem estar perfeitamente integradas ao clima e ao fraseado 

musicais, interagindo com a música, sem prender-se à métrica. Porém, não se 
deve desconsiderar a importância da métrica no estudo do tempo. Conhecer e 

vivenciá-la é fundamental para o desenvolvimento da precisão do movimento 

a nível mecânico-motor. (EARP, A.C., apud GUALTER, 2000, p. 17). 
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O ritmo está diretamente ligado à expressividade do gesto em suas relações de 

acontecimento no tempo. Para objetivar seu estudo, são utilizadas algumas formas de 

compreensão advindas da música, mas sempre levando em conta que o movimento tem 

uma dimensão concreta bastante diferente da dimensão sonora da materialidade musical 

– o que nos leva a considerar a inserção de outros parâmetros, além do próprio 

parâmetro movimento, como a dinâmica e o espaço, para ampliar a compreensão de sua 

expressão rítmica. 

Devido à precisão na definição da experiência temporalizada, as noções de ritmo 

musical auxiliam a compreensão do dançarino  na utilização consciente dos elementos 

temporais como variantes do movimento. Além disso, neste parâmetro, são estudadas as 

relações do movimento com as imagens sonoras, incluindo os diferentes estilos e formas 

musicais, além do próprio corpo como instrumento sonoro.  

Estruturalmente, as seguintes noções são utilizadas no estudo e investigação da 

compreensão do movimento no tempo: pulso, métrica, andamento, duração, ritmo, 

figuras de ritmo, compasso, polirritmia, gêneros musicais, dimensão sonora do 

corpo. 

O pulso pode ser definido como acontecimento cíclico (uma abstração sobre a 

expansão e a retração da energia), que tende a se repetir em intervalos regulares e sobre 

o qual se desdobra todo um universo rítmico. Pode ser considerado como uma 

delimitação de marcos ou referências temporais. O ciclo de um pulso é composto de três 

momentos distintos: o de máxima tensão, de onde irrompe um marco (que pode ser 

representado, por exemplo, por uma batida qualquer), o de propagação deste marco no 

fluxo temporal e um encaminhamento para um novo ponto de tensão máxima. 

 

 

[...] podemos dizer que o momento da batida é aquele ponto onde nossa 

intenção toca algo sólido, físico-material. É um momento de resistência que 

nos acorda em nos mesmos e se contrapõe ao estado dilatado e, poderíamos 

dizer, cósmico em que estávamos. Entre uma batida e outra percorremos um 

caminho interior guiados por um impulso de movimento que após se afastar 

de sua origem procura o ponto de inversão, para dali se encaminhar para um 
novo contato com o "elemento sólido". Se observarmos com atenção veremos 

que este ponto de contato e resistência não precisa ser necessariamente algo 

fisicamente perceptível. Todo praticante de música aprende a contar os 

tempos mentalmente. Ele pode até suprimir a representação por números 

(1...2...3...4... etc.) e chegará a perceber um pulsar que se dá numa substância 

totalmente imponderável que chamarei de „substância volitiva‟. O ponto de 

„contato‟ que contamos mentalmente é vivenciado como um momento de 

maior pressão ou concentração de substância volitiva. O ciclo segue seu 

caminho dissolvendo esta concentração até chegar ao ponto zero, o pólo 

oposto da concentração. Se parássemos nesse ponto e nele permanecêssemos, 
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sairíamos do mundo espaço-temporal e nos perderíamos na eternidade. 

Felizmente, ou infelizmente, na prática isto não se dá. Somos capazes apenas 

por um atma tocar este ponto para no instante imediatamente seguinte sermos 

lançados em direção à uma nova concentração. Notamos que a partir do 

ponto zero, somos progressivamente impelidos para o momento da marcação 

do pulso, seja ele manifesto pelo som externo, seja como vivência puramente 

interna. Somos como que sugados por um ponto no futuro até que a batida ou 

marcação aconteça. Esta [batida] é um marco que orienta a rota do viajante e 

o certifica de que está acordado e no caminho certo, mas que não deve de 

forma alguma ser confundida com a viagem em si. O que segue podemos 

caracterizar como sendo um momento voltado ao passado, pois retemos na 
memória o marco que acabamos de passar e acompanhamos seu 

desaparecimento gradativo. E assim chegamos ao ponto zero novamente, 

onde o sentido da nossa atenção se inverte e onde a corrente do passado e do 

futuro se tocam. (PETRAGLIA, 2006, s/p). 

 

 

Podemos, esquematicamente, representar a noção de pulso conforma a figura 

abaixo: 

 

                                             

Para tornar pragmática a compreensão do pulso, podemos lançar mão das 

relações cíclicas da fisiologia do organismo humano e dos ciclos da natureza – tais 

como a respiração, as batidas do coração, os dias e noites, dentre outros – enquanto 

referenciais básicos do fluxo temporal, pois estão ao alcance da nossa percepção.  

 

 

[...] necessitamos de algo cíclico e constante para termos uma vivência mais 

consciente do fluir do tempo. Por sorte este elemento nos é dado em 
abundância pela natureza e por nossa própria organização biológica. O curso 

do ano, os ciclos estelares e planetários, a semana, os dias, nossa respiração, 

o coração, nos servem como balizas dentro do fluxo irrefreável do tempo. 

Neste movimento inevitável, que nos precipita sobre o futuro a cada instante, 

nos apoiamos em pontos virtuais que são [...], nada mais do que o ponto de 

inversão entre o fim de um ciclo e o início do próximo. (ibid). 

 

 

Em relação ao acompanhamento musical, o pulso pode ser entendido como um 

acontecimento subjacente, repetitivo (conforme descrito acima), que guia o andamento e 

a duração das figuras rítmicas de movimento que configuram o fraseado corporal.  
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Vale ressaltar que é durante o caminho interior do pulso que temos a 

liberdade de acelerá-lo ou retardá-lo. É na sua parte não manifesta que ele 

permite ser transformado, sendo a marcação apenas o ponto de referência. 

Podemos concluir que o verdadeiro artista é aquele que intensamente 

vivência e preenche de sentido o caminho que leva de uma marcação a outra 

no fluir dos pulsos. Chegamos aqui a um elemento fundamental para a arte 

musical: a vivência do „entre‟. É na vida entre a marcação dos pulsos, [...] 

que o propriamente artístico-musical se manifesta. (ibid). 

 

A métrica estabelece (por força do artifício perceptivo) a divisão do fluxo 

temporal pelo agrupamento de uma quantidade x de pulsos dentro de um mesmo espaço 

perceptivo; descreve o tamanho, a medida de um fraseado/seqüência de movimentos 

onde se estabelecerá determinada relação rítmica. Este agrupamento de certo número de 

pulsos nos orienta sobre a possibilidade de variação e distribuição dos movimentos na 

composição da seqüência. Através da métrica, são estabelecidas as noções de compasso. 

No andamento, configura-se o quanto um pulso ocorre depois do outro, ou seja, 

pelo andamento descrevemos as medidas do ciclo que comporta um pulso. Esta medida 

é a quantidade referencial de tempo descrita do início de um ciclo ao início de um novo 

ciclo (um intervalo entre os pontos visíveis de um pulso). O tamanho desse intervalo 

configura as relações de velocidade na música
61

, porém, em relação ao movimento, 

deve-se considerar sua estrutura interna – que delimita início, meio e fim do movimento 

–; portanto, ao considerarmos esta estruturação, o andamento de um movimento dentro 

de uma seqüência diz respeito ao intervalo entre o surgimento deste – o início de sua 

execução – e o início de um próximo. Se o intervalo é pequeno, o início dos 

movimentos ocorre com maior proximidade um do outro, denotando uma aceleração 

entre eles; se o intervalo é grande, os movimentos ocorrem com maior distância e 

denota-se uma maior lentidão entre um e outro. 

Esses intervalos entre os inícios dos movimentos podem estar atrelados ao 

andamento musical, seguindo uma relação estreita com a duração dos pulsos. Ou, ao 

contrário, podem estar desconectados do andamento musical e estabelecer, neste caso, 

                                                
61 Os termos tradicionais usados para definir o andamento da música (allegro, adagio, presto, vivace, 

largo, etc.) dizem respeito não somente à velocidade do pulso, mas ao caráter do tempo musical e da obra 

em si. Isto nos remete, novamente, ao caminho interno do pulso e à qualidade com que fluímos através 

dele. Podemos compreender melhor estas sutilezas, se observarmos diferentes maestros regerem. O bom 

maestro torna a sua vivência interna (do pulso) visível no seu gesto e passa ao músico não só uma 

„velocidade‟, mas também uma maneira de fluir. 
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uma partitura diferenciada para o movimento, onde o seu andamento independe do 

andamento do acompanhamento musical. 

É necessário destacar que não estamos falando da duração do movimento em si 

que é configurada de acordo com a relação rítmica que se estabelece nas relações com o 

pulso referencial. Assim, podemos determinar, por exemplo, que a cada quatro pulsos 

tenhamos um único movimento, que terá sua execução mais lenta ou mais rápida de 

acordo com o andamento do pulso referencial. 

É necessário destacar, ainda, que, numa mesma partitura corporal, as relações de 

aceleração e retardamento poderão variar dentro da execução de um mesmo e único 

movimento. 

Duração é a quantidade de tempo durante o qual determinado fenômeno persiste 

ou, simplesmente, um intervalo de tempo ocupado por um movimento. Em dança, a 

duração é o tempo em que um movimento liberado é executado – inicio, meio e fim – 

ou o tempo que um movimento permanece potencializado. Este último poderá ser, 

metaforicamente, entendido como a pausa da linguagem musical. 

As diferentes durações, distribuídas em um compasso, constituem o ritmo. A 

duração de um fenômeno pode ser medida em unidades absolutas de tempo (segundos e 

seus múltiplos e submúltiplos); entretanto, para o movimento, a duração poderá deslocar 

seu valor absoluto de acordo com o referencial adotado no fraseado, assumindo valores 

relativos. Suponhamos, por exemplo, que um movimento (acompanhando o andamento 

musical) tenha a duração de uma semínima em um contexto cujo andamento seja lento; 

este mesmo movimento manterá a duração de uma semínima ao acelerarmos este 

andamento; contudo, em valores absolutos, ele será executado de maneira diferente do 

primeiro (mais rapidamente). 

O ritmo diz respeito às diferentes distribuições das durações de um movimento 

dentro de uma metrificação. Sintetiza uma manifestação sonora/corpórea através de 

relações temporais, utilizando o pulso, o andamento e o compasso como elementos 

composicionais e variacionais.  

Para a compreensão do modo como podem ser distribuídas (as durações dos 

movimentos), costuma-se utilizar figuras da notação musical (ocidental)
62

 em analogia à 

                                                
62 Notação musical é o nome genérico de qualquer sistema de escrita utilizado para representar 

graficamente uma peça musical, permitindo a um intérprete que a execute da maneira desejada pelo 

compositor ou arranjador. O sistema de notação mais utilizado atualmente é o sistema gráfico ocidental 

que utiliza símbolos grafados sobre uma pauta de 5 linhas. Diversos outros sistemas de notação existem e 

muitos deles também são usados na música moderna.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pausa&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAltiplos_e_sub-m%C3%BAltiplos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7a_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arranjador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbologia_da_nota%C3%A7%C3%A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pauta_%28m%C3%BAsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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duração dos movimentos dentro do compasso/seqüência estabelecida. Portanto, variar o 

ritmo de uma seqüência significa variar a distribuição dos mesmos movimentos dentro 

de uma mesma métrica e não alterar linearmente a rapidez com que eles são executados 

(o que consistiria numa mudança de andamento). Variando-se o ritmo, a velocidade de 

execução de alguns movimentos poderá até ser alterada em função da maior ou menor 

duração desses movimentos no fraseado; modificando-se, então, sua distribuição dentro 

do fraseado, mas sem alteração da métrica (compasso). 

As figuras de ritmo são símbolos utilizados para representar a duração de um 

movimento dentro de um fraseado corporal. São análogas aos símbolos utilizados na 

escrita musical. O elemento básico de qualquer sistema de notação musical é a nota, que 

representa um único som e suas características básicas: duração e altura. No caso da 

dança esta notação configura apenas a duração do movimento e sua distribuição num 

fraseado rítmico. As demais variações (das formas, do espaço, da dinâmica) podem ser 

estabelecidas aleatoriamente em infinitas combinações. 

Com as figuras rítmicas também são estabelecidas proporções entre as durações. 

Ou seja, é definido se a duração de um movimento deverá ter o dobro, o triplo ou a 

metade, por exemplo, de uma outra duração (por exemplo, o pulso), que serve como 

referência básica ao fraseado/seqüência.  

Para facilitar a compreensão das figuras rítmicas aplicadas ao movimento; na 

TFD, optou-se por manter a grafia da notação da linguagem musical, bem como seus 

valores referenciais de duração, tomando a semínima como unidade de tempo básica. 

Assim, temos: 

 (semibreve) = duração de quatro ciclos (4 vezes a semínima); 

 (mínima) = duração de dois ciclos (2 vezes a semínima); 

 (semínima) = duração de um ciclo ( unidade referencial básica); 

 (colcheia) = duração de meio ciclo (semínima dividida por 2)
63

; 

 (semicolcheia) = duração de ¼ de ciclo (semínima dividida por 4)
64

. 

                                                                                                                                          
 
63 Quando há mais de uma colcheia na seqüência, elas são agrupadas para facilitar a leitura. O 

agrupamento é feito mantendo a figura e sua haste e substituindo a bandeirola por uma linha de união 

entre as hastes: . 
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Os compassos são formas de descrever períodos metricamente separados nos 

quais se distribuem as diferentes combinações de diferentes durações de movimentos 

(diferentes figuras). No compasso, projetamos uma relação entre um ciclo maior, com 

seu período de expansão e recolhimento, ordenando por subdivisões regulares desse 

mesmo ciclo, estabelecendo-se a quantidade de pulsos (unidades cíclicas) para cada 

fraseado, bem como o valor da duração utilizado como unidade de referência básica 

para o pulso.  

 

 

Compassos são, neste sentido [musical], agrupamentos de pulsos 

diferenciados por um pulso mais forte. Um pulso mais longo que abarca e 

gera uma dinâmica em grupos de pulsos mais curtos de maneira periódica. Os 

diferentes compassos são resultado das diferentes combinações entre um 

pulso básico e o pulso que os agrupa em diversas unidades métricas. Um 

exemplo clássico é a relação entre o ciclo respiratório e o pulso cardíaco. Nos 

adultos estes dois ciclos se relacionam, em média, na proporção de 1:4, isto é: 
para cada ciclo respiratório completo, quatro „batidas‟ do coração. (ibid). 

 

 

Em uma fórmula de compasso, o denominador indica em quantas partes um 

fraseado
65

 deve ser dividido para obtermos a duração das unidades cíclicas instituídas 

nesse fraseado. O numerador define quantas unidades cíclicas o compasso contém.  

 

 

Com isso temos o elemento cíclico do pulso, com sua contração e expansão, 

ordenando o fluxo do tempo, se somando e se subdividindo sempre em 

unidades regulares. Temos, na vida cotidiana, inúmeros exemplos disso: a 

semana (compasso) com seus dias (pulso), que por sua vez se subdivide em 

dia e noite (subdivisão binária), horas, minutos, etc. Por outro lado podemos 

considerar a semana como o pulso do „compasso lunar quaternário‟ e se 

observarmos bem veremos quão repleta destas relações nossa vida está. 

Como base comum de todos estes aspectos, temos o elemento cíclico, que 
como vimos é o sustentáculo da nossa consciência temporal terrena. (ibid) 

 

 

No exemplo abaixo estamos perante um compasso de quatro por quatro, ou seja, 

a unidade cíclica tem duração de 1/4 da semibreve (que é igual a uma semínima) e o 

                                                                                                                                          
64 Quando há mais de uma semicolcheia na seqüência, elas são agrupadas para facilitar a leitura. O 

agrupamento é feito mantendo a figura e sua haste e substituindo as bandeirolas por duas linhas de união 

entre as hastes:  

 
65 Na notação musical ocidental da atualidade a semibreve é a maior duração possível e por isso todas as 

durações são tomadas em referência a ela. 
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compasso tem quatro unidades cíclicas (ou seja: quatro semínimas). Neste caso, uma 

semibreve iria ocupar todo o compasso. 

                       
 

Os compassos podem ser simples ou compostos; binários, ternários ou 

quaternários. Em música é muito comum que o primeiro tempo de um compasso seja 

acentuado para marcar-lhe o início, porém isso não constitui uma regra fixa; essa 

acentuação poderá ocorrer em outros momentos do compasso. Na dança, essa 

acentuação une o movimento à dinâmica utilizada na execução de cada duração. 

Compasso simples é aquele em que cada pulso corresponde à duração 

determinada pelo denominador da fórmula de compasso. Por exemplo, no compasso 

quaternário ou 
4
/4 temos: || 1 1 1 1 ||, onde cada um destes pulsos (representados quatro 

vezes pelo número 1) terá a duração de um tempo. 

Compasso composto é aquele em que cada pulso é composto por um grupo de 

ciclos, cuja duração é definida pelo denominador da fórmula de compasso. Por 

exemplo, no compasso 
6
/8, o denominador indica uma duração (normalmente utiliza-se a 

semibreve que é = 4) dividida em 8 partes o que significa que a métrica deste compasso 

é binária, ou seja, há dois pulsos por compasso (8 dividido por 4 = 2). Como cada pulso 

é composto de três figuras (6 dividido por 2), teremos dois pulsos de três ciclos cada: || 

3 3 ||. Um outro exemplo: 
5
/4 || 11 | 111||, que é uma fusão entre o compasso 

2
/4 (binário) 

e o ¾ (ternário), mantendo a métrica binária. Para um ampliar o esclarecimento, mais 

um exemplo: 

 

 

Tomemos um pulso confortável, por exemplo, o nosso andar. O andar 

naturalmente nos induz a um compasso binário em função da alternância 

esquerda-direita das nossas pernas. Comecemos a dividir este pulso com 

nossas palmas: primeiro em um, com uma palma para cada pé, depois em 

dois, em três, em quatro, sempre atentando para que as divisões estejam 

regulares e de igual tamanho entre si. Noto que a divisão em um, dois, quatro 

e seus múltiplos ocorre de forma bastante regular e precisa. Já a divisão em 

três, seis e nove, parece pertencer a um outro processo e exige de nós uma 

outra atitude, já não é tão clara e objetiva, [...]. Para o momento cabe 
constatar que o pulso tanto pode ser agrupado em unidades maiores, ou soma 

de pulsos através do compasso, como pode ser subdividido também por 

pulsos menores na razão de 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 e assim por diante. (ibid). 
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O compasso binário é uma célula rítmica formada por dois pulsos, normalmente 

mantém a estrutura  forte – fraco em relação ao ataque dos pulsos.  

 

 

Seguindo nosso princípio básico da resistência como geradora de 

consciência, vamos contrapor a este pulso algo que possa ser 

simultaneamente diverso e integrado com sua natureza. Tomemos outro 

pulso, porém com duração dobrada em relação ao primeiro e sobrepomos um 

ao outro, de modo que a marcação do segundo coincida a cada duas 
marcações do primeiro. Temos assim uma ênfase pela soma das duas 

concentrações a cada dois pulsos do menor. Isso traz uma respiração cíclica 

para nosso primeiro pulso vivificando-o. Temos agora o que chamamos de 

compasso com seu tempo forte e tempo fraco. (ibid). 

 

 

Um ritmo binário pode ser simples ou composto. Exemplos de binários simples 

são os compassos 
2
/2 e 

2
/4. O binário composto é definido pelo compasso 

6
/8. Na 

linguagem musical compasso binário é utilizado em marchas, em algumas composições 

eruditas e de jazz, além de muitos gêneros populares, tais como o samba, rock, blues, 

fado e bossa nova. Em sua forma composta, pode ser encontrado nos minuetos e em 

muitos ritmos latinos. 

O compasso ternário corresponde à métrica formada por três pulsos, 

normalmente, com estrutura forte – fraco – fraco. Também o ternário pode ser simples 

(3/4, 3/2) ou composto (9/8). O principal gênero musical a utilizar o ternário simples é a 

valsa. A forma composta é usada principalmente em danças medievais, na música 

erudita e no jazz. 

O compasso quaternário corresponde à métrica formada por dois binários no 

mesmo compasso, sendo que o primeiro tempo é acentuado, o terceiro tem intensidade 

intermediária e o segundo e quarto tempos são fracos. O principal compasso quaternário 

é o 4/4. 

As polirritmias na dança, correspondem à capacidade de utilizar diferentes 

células rítmicas em diferentes partes do corpo simultaneamente. É uma execução 

extremamente refinada que exige uma sintonia e um controle bastante preciso, tanto das 

partes quanto das durações dos movimentos em questão. Para se chegar à polirritmia, 

normalmente se inicia a investigação de diferentes andamentos em diferentes partes de 

um mesmo segmento, posteriormente se passa a diferentes distribuições das durações 

dentro da mesma parte e, progressivamente, amplia-se a complexidade da seqüência 

para diferentes células rítmicas em diferentes segmentos. É um estudo que amplia o 
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poder de coordenação corporal e também cria um amplexo de possibilidades criativas. É 

preciso, também, pontuar que, além da duração propriamente dita, o movimento possui 

inúmeros outros fatores variantes, assim, por exemplo, podemos pensar, por exemplo, 

em partes executando simultaneamente diferentes células rítmicas em diferentes modos 

de execução, ou ainda em diferentes orientações formais em diferentes planos do 

espaço, ou ainda incluindo-se um família da dança, e daí para o infinito.  

Estudamos ainda, no parâmetro tempo os gêneros musicais que trazem para a 

percepção do movimento diferentes formas estruturais, enriquecendo o cabedal de 

possibilidades sonoras e plásticas, ampliando a capacidade de inferir diferentes estilos.  

O Gênero musical pode ser identificado como grupo das características 

musicológicas, sobre as quais se forma uma identidade. Essas características englobam 

muitos elementos tais como: tipo de escala, modos, estilos, estéticas, linguagens, 

códigos, etc. Como em toda classificação artificial, dividir a música em gêneros é uma 

tentativa de enquadrar cada composição de acordo com critérios objetivos que não são 

sempre fáceis de definir. A divisão em gêneros também é contestada assim como as 

definições de música ou dança, porque cada composição ou execução pode se enquadrar 

em mais de um gênero ou estilo, ou simplesmente ser tão complexa que não caiba em 

nenhuma categoria pré-estabelecida. Outra forma de encarar os gêneros é considerá-los 

como parte de um conjunto mais abrangente de manifestações culturais, onde os 

gêneros são comumente determinados pela tradição e por suas apresentações e não só 

pela música de fato. 

Pode-se destacar, à força do artifício, uma das divisões mais freqüentes; a que 

divide a música em três grandes grupos: erudita, popular e folclórica. É possível, ainda, 

através de configurações formais e culturais destacar a música em estilos tais como o 

jazz, o samba, a rumba, o rock, o blues, a polka, dentre inúmeros outros. 

Em geral é possível estabelecer, com certo grau cambiante de delineamento, o 

gênero de cada peça musical, entretanto, como a música – assim como o gesto – não é 

um fenômeno estanque, cada músico é constantemente influenciado por outros gêneros. 

Isso faz com que subgêneros e fusões sejam criados a cada dia. Por isso devemos 

considerar a classificação musical como um método útil para o estudo rítmico, mas 

sempre insuficiente para conter cada forma específica de produção. Os estilos musicais 

ao entrar em contato entre si produzem novos estilos e as culturas se misturam para 

produzir gêneros transnacionais. Além disso, é preciso perceber que os diversos gêneros 
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musicais têm estruturações diferentes e apresentam planos característicos em relação 

aos elementos que instauram as configurações rítmicas.  

 

 

Naturalmente a infinita variedade de manifestações musicais nos mostra que 

estes elementos nem sempre se encontram no mesmo plano de importância 

dentro de uma obra. Temos música com ritmo, mas sem pulso - é o caso do 

canto gregoriano e outras manifestações de tempo não medido, como o Alap 

indiano. A vivência do longo e do curto está lá, mas não subordinada a uma 
unidade regular de tempo. O tempo do texto, o sentido da frase e o arco 

respiratório nos apontam para uma vivência tênue de unidades temporais, que 

chegam somente a se caracterizar como um embrião do elemento compasso. 

Justamente pela ausência de um pulso encarnado, vivenciamos este tipo de 

música como elevado, cósmico ou contemplativo. Outras manifestações nos 

mostram um pulso bem estabelecido e um ritmo vivo, mas a ausência de 

compassos, ou uma métrica tão irregular que a „função compasso‟, como 

ordenadora de pulsos, deixa de existir enquanto tal. Podemos encontrar 

exemplos deste tipo, na música indiana, em peças da idade média e 

renascença [...]. Aqui encontramos normalmente uma rítmica complexa e 

extremamente vivaz, onde tudo flui com leveza e agilidade. (ibid). 

 

 

Também no parâmetro tempo, estuda-se a atitude corporal em movimento, como 

imersa e também produtora de uma dimensão sonora, inaugurando-se uma imagética de 

relações entre o som, o ruído e o silêncio.  

 

 

Um dos aspectos mais sutis do meio ambiente é o elemento sonoro. Ele não é 

visível, não tem cheiro, não ocupa espaço, mas está a nossa volta 24 horas 

por dia. Vivemos imersos em som e simplesmente não temos como evitá-lo, 

uma vez que as vibrações acústicas que permeiam o espaço tocam todo o 

nosso corpo. De fato, todo o corpo é um grande órgão receptor sonoro e o 

ouvido, propriamente dito, é o ponto focal do processo de audição. Neste 

sentido a afirmação de que podemos facilmente fechar os olhos, mas não os 

ouvidos torna-se ainda mais contundente. Devemos também entender o 

elemento sonoro como uma manifestação de pura transmissão de energia que 
pode carregar um sentido. Sabemos que, por exemplo, uma explosão, libera 

luz, calor, movimento e som. Ou seja, o processo vibratório que corre o ar a 

partir da detonação, é conseqüência da liberação de energia contida no 

explosivo. Esta vibração em quanto tal é puro movimento de moléculas. Ao 

encontrar um órgão sensório capaz de interpretá-la, ela produz na alma do 

observador uma sensação sonora e comunica uma mensagem, colocando o 

observador em contato íntimo com a essência motivadora do fenômeno. 

(ibid). 

 

 

 

Estas relações com as imagens sonoras se estabelecem em relação ao próprio 

corpo – percussão corporal, sons onomatopaicos, uso de textos falados ou cantados, 

dentre outros –; em relação ao som produzido pelo corpo de outros dançarinos; em 
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relação ao som presente no ambiente; ou ainda, produzido pelo contato do corpo com 

este ambiente; em relação aos sons produzidos por objetos em movimento e também em 

composições que apresentem diferentes combinações e variações desses aspectos. 

Todas as relações de estudo e investigação acerca de todos os parâmetros, aqui 

descritas, levaram em consideração o conjunto de informações contidas nas apostilas da 

TFD, entretanto, todos estes tópicos têm também um esgarçamento de seus conteúdos 

baseados em em nossa apreensão da experiência ao trabalhar diretamente com o escopo 

da Teoria. Não significam a forma correta ou unívoca,apenas a nossa interpretação 

colocada em curso epistemológico durante o trajeto desta dissertação. No mais, 

esperamos realmente que estas considerações sejam assim vistas: como considerações 

abertas à todo tipo de transformação e movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 DO MOVIMENTO QUE CONTINUA... 

 

 

 

No movimento que continua, muitas coisas devem já estar definidas, num ápice 

que retoma, de certa forma, todo o percurso e avalia algumas questões a guisa de 

conclusão, aliás, sempre conclusões inconclusas... Desta forma, trazemos para esse 

fluxo algumas considerações a respeito da nossa abordagem epistemológica sobre a 

Teoria Fundamentos da Dança. 

A primeira consideração diz respeito à nossa atuação nesta obra, e é 

reverberação do próprio movimento de constituição da dissertação. A segunda preenche 

uma série de constatações acerca da Teoria Fundamentos da Dança pelo desígnio de 

nosso mergulho acerca do tema.  

Em se tratando de uma abordagem epistemológica, nossa perspectiva assumiu 

um olhar muito mais qualitativo, que procurou transcender o dado empírico da 

classificação à posteriori, embora este tenha estado presente e muitas vezes tenha sido o 

mote da investigação. Em muitos momentos a divisão foi artificial, buscando um 

didatismo que não era possível ter à mão na época da Graduação em Dança, quando nos 

iniciávamos nas proposições da Teoria Fundamentos da Dança; em outros foi puro 

movimento de criação, libertando-se das indicações adquiridas e apresentando uma 

visão particularizada e interpretativa dos conteúdos presentes no cabedal da Teoria, 

esgarçando-os e transformando isomorficamente algumas proposições.  

Muitas das criticas e considerações foram feitas ao longo do próprio trabalho de 

investigação, corroborando a fluidez como princípio operativo e também porque 

compreendemos que separá-las de seu continente formal e deixá-las somente para a 

finalização poderia causar um distanciamento negativo. Algumas questões certamente
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retornam agora com o objetivo de reforço e até mesmo de uma segunda compreensão 

formal ao olharmos para o todo do trabalho. 

Podemos afirmar – já rumando para o segundo momento das considerações – 

que a importância da existência da Teoria Fundamentos da Dança, avançou para além 

de nossa consideração afetiva – nossa cinesiofilia – enquanto princípio de escolha 

formal e instrumento de investigação e de pesquisa; firmou-se com suporte de nosso 

trabalho na vida profissional e acadêmica, apresentando-se como uma pesquisa 

consistente e extremamente importante para a Dança. Nossa afirmação se baseia na 

asserção de alguns princípios/fatos elencados abaixo. 

A TFD é uma teoria acadêmica, orientada pelas indicações da ciência, da 

educação, da filosofia e da arte. Tendo consistência científica, o que lhe garante uma 

generalidade fecunda, e um embasamento calcado em proposições que possam ser 

evidenciadas e discutidas fisicamente, não descuida dos aspectos educacionais do 

processo de formação do profissional de dança, muito menos restringe suas proposições 

a encaminhamentos herméticos e limitantes do ponto de vista da criação artística.  

Enquanto teoria acadêmica possui um conjunto de estruturas conceituais e 

factuais articuladas que lhe fornecem um suporte de compreensão dos fenômenos 

dinâmicos da dança, fazendo com que seja inteligível, demonstrável, transmissível e 

aplicável. Orientando-se tanto no plano da epistemologia quanto no plano da ontologia 

da dança.  

Enquanto uma proposição no campo de uma linguagem artística específica, 

opera por princípios de investigação e análise qualitativos, singulares e amensuráveis a 

partir de uma razão fenomenológica na qual o particular define, singularmente, o 

sentido das generalidades. Uma das principais vantagens está no fato de sua constituição 

se dar sobre o auspício de várias disciplinas, considerando desde sua gênese, 

perspectivas outras à linguagem artística. Nesse sentido, em relação aos métodos mais 

tradicionais aplicados à dança, possui diferenças bastante específicas que possibilitam 

um teor de liberdade ampliado, propiciando a capacidade de dialogar com diferentes 

métodos de dança, bem como com outras linguagens artísticas e até mesmo com outras 

áreas do conhecimento, tais como projetos da área de saúde, projetos sócio-culturais e 

educacionais.  

Ainda, em relação à sua operacionalidade, em face das metodologias aplicáveis à 

dança, nos permite uma pluralidade de procedimentos, uma vez que sua efetivação se dá 

por meio de situações geminais instauradas por princípios que regem toda e qualquer 
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ação corporal na dança: os parâmetros movimento, tempo, espaço, forma e dinâmica. 

Ou seja, não existe uma indicação direcional unívoca – principal característica do 

método – de tal modo que não há seqüências pré-determinadas (a lógica do passo 

nomeado e formatado) e sim planos temáticos; pontos de apoio a uma técnica criativa e 

sem normatizações onde o corpo, qualquer corpo, seja o referencial permanente do 

engendramento da criação. A TFD propõe aulas calcadas na promoção da aquisição de 

habilidades físicas (objetivando ampliar a disponibilidade corporal), simultânea e 

inseparavelmente da criação artística, num processo onde sala de aula e palco são fluxos 

de uma mesma proposta.  

Na TFD a lógica é instrumento da investigação, mas também o são a intuição, a 

imaginação e a livre interpretação. Através e a partir destes posicionamentos, o 

dançarino tende a tornar-se tanto mais consciente quanto mais crítico de seu fazer, 

sendo capaz de extrapolar os reflexos em reflexões geradoras de novos 

questionamentos. Deixa de ser passivo ao saber que lhe é apresentado, tornando-se 

então um agente do conhecimento na/da dança.  

 Ainda no rumo das considerações alguns levantamentos precisam ser feitos. 

Primeiramente é de causar espanto que uma pesquisa, como esta, que conta com mais de 

sessenta anos de vida, apesar de ter se desenvolvido no seio acadêmico, seguindo muitas 

das orientações desse contexto, até a presente data não tenha sido publicada na íntegra. 

Independente dos liames históricos que tenham feito com que a Teoria tivesse tomado 

este rumo, o fato é que, ainda assim, ela pôde se manter viva e em curso contradizendo a 

acepção de determinados cânones acadêmicos os quais tendem a ignorar outras vias de 

transmissão e perpetuação do conhecimento e que consideram a ciência (em seu formato 

mais austero) como único meio de agir sobre a realidade. Além disso, estes cânones – 

que para aceitarem a presença da arte no clube do conhecimento, tentam 

incessantemente enquadra-la em configurações que lhe tiram todo o oxigênio – frente à 

força de sobrevivência, coerência e profundidade de uma pesquisa como a TFD, se 

deparam com um argumento irrefutável contra a manutenção de determinadas 

normatizações esclerosantes, o que nos indica a necessidade de revolução e 

transformação de seus moldes. A estranheza propiciada pelo viés artístico pode 

colaborar em muito para que o academicismo torne-se mais fluido sem perder seu nível 

de coerência e de potência intelectual proporcionando uma discussão mais abrangente e 

que toque (e se misture) concretamente nas questões que são outras a uma razão 

congelada à priori. 
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Bem, chegamos (?!) ao movimento final e não há como negar certo sentimento 

de ambigüidade entre o alívio pela tarefa cumprida e o temor de não saber se os 

caminhos traçados (os movimentos dançados) foram realmente aqueles que gostaríamos 

de ter percorrido no início de nossa jornada. Durante todo esse processo dançante, 

muitas vezes a insegurança e a instabilidade foram companheiros de viagem. Tomar 

para estudo, investigação e crítica, durante o pequeno espaço de uma dissertação, um 

trabalho tão extenso e profundo como a Teoria Fundamentos da Dança, pareceu-nos 

algo, no mínimo cruel, pois a necessidade da escrita dissertativa impõe inúmeros 

recortes e delimitações. Talvez tivesse sido mais sábio tomar apenas um dos aspectos 

discutidos e aprofundá-lo à exaustão. Nosso estudo certamente ganharia em 

detalhamento e requinte e as possibilidades de errar feio estariam, no mínimo, 

amenizadas. Entretanto, relembrando uma afirmação nossa logo no início do trabalho, o 

objetivo, mais do que simplesmente responder à probelmatizações anteriores era a 

possibilidades de levantá-las. Colocar este precioso estudo em debate, a partir de nossa 

interpretação e perspectiva, tanto crítica quanto afetivamente falando, foi e ainda é o 

grande objetivo deste trabalho – que agora ruma aos olhares do público, como todo 

espetáculo que aguarda o abrir das cortinas. Esperamos que muitos outros possam 

surgir, num olhar que sempre tenha como premissa a estranheza, a não-conformidade, a 

potencialidade de desvelarem-se outros versos acerca deste Uno complexo.  

Como costumam dizer os grandes artistas: O show (sempre) deve continuar... 
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8 ANEXOS 

 

 

 

Nos anexos se encontram os quatro atigos produzidos por Helenita Sá Earp e 

também algumas páginas de noticiário que registraram um discurso dessa professora 

quando era catedrática da cadeira de Ginástica Rítmica da Universidade do Brasil. Esses 

documentos são parte integrante da revista Arquivos da antiga Escola Nacional de 

Educação Física. Além destes vamos encontrar também os questionário/entrevistas 

fornecidos pelos profissionais do Departamento de Arte Corporal da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, cuja formação, esteve atrelada ao estudo e pesquisa da Teoria 

Fundamentos da Dança. Para complementar o movimento etão aqui, também, a apostila 

Fundamentos da Dança reformulada por Tozetto, bem como uma tabela esquemática 

dos conteúdos da Teoria. 
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8.1 ARTIGO I   
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8.2 ARTIGO II 
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8.3 ARTIGO III 
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8.4 ARTIGO IV 



 

 

210 

 



 

 

211 

 



 

 

212 

 



 

 

213 

 



 

 

214 

 



 

 

215 

 



 

 

216 

 



 

 

217 

 



 

 

218 

 



 

 

219 

 



 

 

220 

 



 

 

221 

 



 

 

222 

 

8.5 ARTIGO V 
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8.6 Questionários/entrevistas. 

 

 

Questionário sobre a influência da Teoria Fundamentos da Dança para os 

professores da UFRJ – Departamento de Arte Corporal, que contaram com a referida 

Teoria em sua formação Profissional e Artística. 

 

 

8.6.1 Vanessa Tozetto. 

 

 

Nome: Vanessa Tozetto 

Áreas de atuação e pesquisa: Dança: interpretação, coreografia, preparação 

corporal; cursos, oficinas. Arte: pesquisa em arte. 

 

1. Qual a Sua Formação? 
 

 Bacharel em Dança (UFRJ, 2003); Mestre em Ciência da Arte (UFF, 2006). 

 

2. Quando, onde e como entrou em contato com a Teoria Fundamentos da Dança? 
 

 Quando ingressei no curso de Bacharelado em Dança da UFRJ, em 1998. 

 

3. Qual a influência que a Teoria Fundamentos da Dança exerce ou exerceu sobre a 

sua constituição profissional e artística? 
 

 Total. Não conhecia, até então, qualquer fundamentação para a prática em 

dança. Desde que tomei contato com esta teoria, a nova compreensão que comecei 

a desenvolver sobre a Dança e o corpo que dança foi, aos poucos, constituindo o 

alicerce para minhas práticas artísticas e profissionais em múltiplos aspectos. Hoje, 

não só tenho os Fundamentos da Dança como base fundamental para meus 

desvendamentos dançantes, mas, também, faço questão de promover 

constantemente o diálogo dos estudos da professora Helenita com tantas outras 

formas de pensamento, quer sejam científicos, filosóficos, artísticos ou 

educacionais, insistindo na sua contribuição para a dilatação das atividades nos 

campos que envolvem tanto a pesquisa e prática em Dança, quanto as atividades 

artísticas, de uma forma geral, e, principalmente, destacando-a como uma forma de 

abordagem e mobilização do ser-no-mundo na multiplicidade de suas experiências.   

 

4. Qual a sua concepção, em termos teóricos/acadêmicos, sobre a pesquisa 

denominada Teoria Fundamentos da Dança (TFD)? 
 

 É um corpo híbrido de conhecimentos científicos, filosóficos, artísticos e 

educacionais, que, aplicados em Dança ou em outras práticas corporais – tendo o 

aspecto físico como ponto de partida –, permitem a abordagem do ser-humano em 

seu caráter múltiplo [físico, mental, emocional, espiritual, sócio-cultural], 

contribuindo para o desvendamento de suas potencialidades. Em termos artísticos, 
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especificamente em relação à Dança, permite o aprimorar das técnicas
66

, não 

excluindo o florescer da expressividade, uma vez que desperta a consciência do 

intérprete-bailarino. Em decorrência, também interfere positivamente na formação 

do coreógrafo, do preparador físico, do professor de dança... De forma mais ampla, 

permite ao ser humano uma experiência de vida mais total.    

 

5. Em sua concepção, a Teoria Fundamentos da Dança está para a Dança apenas 

como um fator educacional ou também engloba o cabedal do desenvolvimento 

da criação artística? De acordo com a resposta, justifique. 
 

 Como disse antes, engloba toda a prática artística, que começa num processo 

de [re]educação. Desde que a maior ou menor propriedade na criação artística é 

decorrência do grau de intimidade que o indivíduo demonstre em relação ao seu 

fazer, a educação torna-se esse ato de conhecimento/ desvendamento consciente, 

capaz de permitir ao ser humano a liberdade e a espontaneidade em suas práticas. 

Um processo de educação do/ para o corpo que pretenda-se libertador, como é o 

caso da Teoria Fundamentos da Dança, inaugura o ser da poética, aquele que cria 

e recria constantemente, está sempre para além de si, podendo manifestar-se 

artisticamente ou não... 

 

6. A partir de sua experiência junto ao desenvolvimento e pesquisa para a Dança, 

poderia ser destacado algum diferencial entre a Teoria de Helenita e outros 

estudos sobre a Dança? De acordo com a resposta, justifique. 
 

 Alguns. Entendo que, de acordo com época e lugar, pensamentos – e práticas – 

tendem a ser formatados com respeito a paradigmas dominantes – e as formas 

sempre apontarão, cedo ou tarde, para a não-forma, isto é, em algum momento, 

descobriremos um fator de exclusão. Mas Helenita não define; ela aponta para um 

fato: o corpo – e a necessidade incessante de [re]descobri-lo e [re]inaugurá-lo. E 

aponta, também, para a existência de trilhas para essa incursão, que, ao fim, ao 

cabo, é experiência individual. Não invalida experiências ou a possibilidade da 

ampliação de seus estudos a partir de novas verificações. É nesta atitude que 

alguns estudos se aproximam dos de Helenita, podendo dialogar harmonicamente, 

enquanto outros se afastam em muito, não sendo capazes de permitir experiências 

tão amplas. Mas, também é pela atitude de não-exclusão que a Teoria dos 

Fundamentos da Dança se faz capaz de alicerçar mesmo as práticas mais 

herméticas, restringindo-se, obviamente, aos limites definidos.         

 

7. Desde seu primeiro contato com a pesquisa até hoje, (em relação à 

estruturação/fundamentação dos conteúdos) algo mudou? Escreva um pouco 

acerca do assunto. 
 

 Com certeza. O entendimento cresce, na medida em que novos dados chegam 

ao nosso conhecimento; na medida em que temos acesso a peculiaridades dos 

estudos da professora Helenita; na medida em que vemos os resultados dos 

trabalhos realizados a partir de seus estudos, na medida em que enveredamos por 

outros campos do conhecimento. Com o entendimento, deixamos de simplesmente 

                                                
66 Por “técnicas”, no plural, quero apontar para as diversas formas de saber-fazer, que podem se 

diversificar no ato, contudo, ainda devem convergir em ímpeto, evocando a essência da techné. 
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seguir a Teoria, mas ganhamos liberdade no intercruzamento de idéias. No início, é 

comum pensar que a Teoria nos mostra „o‟ caminho. Com o tempo, percebo que os 

estudos de Helenita se transformam em bagagem para construção de caminhos 

próprios. Me sinto livre, inclusive, para criticar certas organizações de seu 

pensamento, compreendendo, contudo, suas razões e não invalidando o conteúdo 

que carreia. Concordo com quem afirme que são estudos inacabados e, realmente, 

não acredito que Helenita vislumbrasse um ponto final para suas inquietações. A 

teoria não torna-se por isso, insipiente, ao contrário: torna-nos, ainda, importantes 

colaboradores no sentido de ampliar-lhe os horizontes. 

 

8. A Teoria Fundamentos da Dança nasceu, desenvolveu-se e foi divulgada dentro 

do meio acadêmico, na UFRJ. Paradoxalmente, praticamente não há registros 

(de acesso público) sobre a pesquisa. Qual a principal estratégia de transmissão 

dos conhecimentos da Teoria Fundamentos da Dança, uma vez que não há 

nenhuma publicação sobre sua sistematização? A falta de uma publicação 

especializada sobre a Teoria Fundamentos da Dança não limita seu alcance ao 

grande público? 
 

 Limita, mas não impossibilita. Desde que me tornei aluna do curso da UFRJ – 

e, agora, como professora – nos vemos diante da realidade da transmissão oral da 

Teoria – através das aulas, com discípulos diretos da professora Helenita e com 

discípulos destes. Os debates sempre estiveram presentes e foram [e são] muito 

importantes no sentido de mantermos claros os conceitos, de estabelecermos uma 

linguagem uniforme, de nos apropriarmos de forma inequívoca dos princípios. No 

entanto, percebemos que muitas idéias, ainda assim, na falta dos registros, se 

perdem ou são deturpadas. Felizmente, ainda estamos em condições de resgatar 

muito da Teoria em sua forma original. Artigos, ensaios, estudos, tudo, enfim, que 

se puder publicar então, é material essencial para a manutenção e perpetuação de 

um trabalho tão importante. Quanto à divulgação, creio que podemos dizer, sem 

sombra de dúvidas, que há um grande crescimento, sobretudo nos últimos cinco 

anos, desde que egressos do curso de Bacharelado em Dança começaram a aplicar 

seus princípios em atividades comerciais e acadêmicas e a participação de 

representantes da instituição em importantes eventos acadêmicos e artísticos 

tornou-se mais intensa. Não prescindimos, contudo, de uma publicação mais 

completa e definitiva.       

 

9. Através da fala da própria Helenita
67

, pode-se perceber que Isadora, Dalcroze e 

Laban foram fortes influências para a construção de sua pesquisa. É possível 

identificar essas influências? Se for o caso, onde (na TFD) elas são mais 

visíveis? De acordo com sua resposta, escreva um pouco sobre tais influências. 
 

 Não diria que fossem influências, de forma que a Teoria não ecoa, 

simplesmente, o pensamento de tais ícones. Creio que Helenita tenha pretendido 

cantar em uníssono com eles.  Há muito de generosidade no germinar dos 

Fundamentos da Dança: não parece haver pretensão de que seja algo novo, 

individual ou absoluto. Helenita percebe um grande movimento acontecendo a sua 

                                                
67 EARP, Helenita de Sá. As atividades Rítmicas educacionais segundo nossa orientação na ENEFD. Rio 

de Janeiro: Papel Virtual, 2000. 
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volta e deseja participar dele, dar sua contribuição. Vê a necessidade de ampliar as 

frentes de pesquisa e estudo e, principalmente, de que o Brasil e a universidade 

brasileira se façam presentes neste cenário de mudanças significativas para a 

Dança, para a Arte, para a Humanidade. As consonâncias eclodem em elementos 

que colocam seus pensamentos em termos de identidade: a harmonia da dança 

natural de Isadora, que deve germinar apaixonadamente da intimidade do ser – e, 

para isso, os desvendamentos profundos, a conscientização e a apropriação do 

movimento em seus múltiplos aspectos: providência labaniana. Com relação a 

Laban, é possível perceber, na delimitação de parâmetros/ fatores, uma maior 

proximidade metodológica, mas, ao menos hoje, o Sistema Laban faz caminhar por 

estradas bastante diversas – embora ambas as propostas [de se fazerem sistemas 

abertos] almejem horizontes mesmos. Além disso, diante da decisão de Helenita de 

começar suas pesquisas com base nos estudos anatômicos, os desdobramentos vão 

acontecendo diferenciados – uma questão formal. Quanto a Dalcroze, a influência 

de sua Rítmica deve ter sido mais notável nos primeiros momentos, em que Helenita 

aplicou seus estudos à prática de ginástica rítmica. No curso de Bacharelado em 

Dança, o ritmo, infelizmente, é elemento pouco explorado, merecendo, talvez, maior 

atenção e pesquisa.  

 

10. Em sua concepção, há outras influências que podem ser destacadas além das que 

foram citadas acima?  
 

 De todo o movimento científico, educacional, filosófico e artístico que, na 

universidade, principalmente, ou fora dela, pudesse, de alguma forma, acrescentar 

ao entendimento do corpo – do corpo que é sujeito de si mesmo e que é infinito em 

si e harmônico com o universo. Os estudos de Helenita priorizavam a 

multiplicidade e, pela interdisciplinaridade, surgem de uma forma harmônica e 

integrada. Não conseguiríamos, por isso, determinar influências mais importantes. 

Percebemos a formação de um grande mosaico fluido, em concordância com os 

aspectos vigentes na época de sua concepção, sim, mas elaborado de forma que a 

essência perdure. A unidade em que se fundem os diversos componentes, formam a 

Teoria, que se transforma em elemento transdisciplinar: é uma ciência para a 

Dança, uma filosofia para a Arte, um caminho para a educação para o ser, um 

modo artístico para a criação, enfim.  

 

11. Por conta da escassa bibliografia sobre a Teoria Fundamentos da Dança é muito 

comum (devido ao pouco conhecimento sobre a mesma) que a TFD seja 

comparada (muitas vezes, de modo grosseiro) ao, também profundo, Estudo de 

Laban sobre o movimento. A partir de suas vivências, destaque qual (ou quais)  

a(s)  diferença(s) e/ou semelhança(s) fundamental(s) entre o Sistema Laban e a 

Teoria Fundamentos da Dança. 
 

 Vejo semelhança na motivação, nos objetivos, na atitude analítica, na 

delimitação de parâmetros/ fatores para a pesquisa do movimento e criação 

coreográfica, na preocupação com a potencialização do gesto [Laban é mais 

filosófico e parte em busca dos impulsos criativos e investiga aspectos do 

movimento; Helenita é mais científica e parte do estudo anatômico, das 

possibilidades mecânico-motoras e desdobra elementos paramétricos – e aí 

começam as diferenças. Não quero dizer que ambos se limitem a estes campos de 
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pesquisa, ao contrário, falo de ponto de partida, de concentração]. Acredito que, 

por ter eclodido na efervescência das atuações de companhias de dança e teatro 

européias e americanas, o Sistema Laban ganhou mais ampla e rápida divulgação, 

tornando-se muito aplicado e reelaborado. Novas propostas e sistemas surgiram 

como decorrência daquele e métodos e técnicas ganharam vida com base nas 

propostas de Laban. Quanto a teoria de Helenita, nascida e aplicada na 

universidade, teve maior dificuldade para divulgação – no campo da ciência, tudo é 

naturalmente mais lento, pela necessidade de observação, experimentação, 

constatação, até que possa ser divulgado como algo a que se confere autoridade. 

Além do fato da não publicação. Portanto, pode ainda se manter pouco ou quase 

nada alterada, mas pouco conhecida. Ambas seguem rumos diversos, nas formas de 

aplicação e isso, nos parece muito claro, pelo menos, por enquanto.     

 

12. Defendo a tese na qual a Teoria Fundamentos da Dança é uma estrutura apolínea 

que faz eclodir o impulso dionisíaco da criação. Um estudo profundo e rigoroso 

sobre a Dança que parte de uma delimitação de aspectos fundamentais e 

elementares. Isso nos remete a uma estratégia bastante científica: o estudo da 

menor parte que pode levar às leis da maior amplitude e aplicabilidade possível. 

Em decorrência de tal „atitude científica‟, poderíamos abordar a Teoria 

Fundamentos da Dança sob vista do ponto de vista da Epistemologia (Teoria da 

Ciência)? Justifique sua resposta. 
 

 Eu concordaria... Não consigo vê-la como uma Estética, porque não pretende 

trazer uma nova „cara‟ para a Dança ou estabelecer novos padrões artísticos. Mas 

vem refletindo sobre as abordagens em Dança, colocando em questão os propósitos 

do[s] fazer[es], discutindo a necessidade de um arcabouço teórico capaz de 

alicerçar o pensamento e a prática da Dança em coerência com a vida 

contemporânea – entenda-se, coerente com a atualidade de seu tempo, o que 

permite à Teoria certo sincronismo. Oferta uma base fundamental para o 

entendimento diverso, a ser aplicado a diversas opções estéticas, permitindo 

resolver muitas questões modernas e contemporâneas, do sujeito e da Dança/ Arte. 

 

13. Em termos de pesquisa acadêmica, existe alguma área ou ponto da Teoria 

Fundamentos da Dança que poderia ser mais desenvolvida ou que necessite de 

maior exploração e pesquisa? De acordo com a resposta, justifique: 
 

 Olhando de uma forma genérica, todos eles. Não podemos correr o risco de 

recairmos na mera perpetuação do que já conhecemos, é preciso continuar 

investigando porque há muito mais para ser compreendido. Especificamente, alguns 

parâmetros são bastante dissecados, enquanto outros precisam de maior atenção, 

como é o caso do parâmetro Tempo, conforme já citei. Tenho particular interesse 

pelo parâmetro Dinâmica e acho que caberia melhor delimitação de seu conteúdo. 

Elementos como Caráter, abrem margem para muitos mal-entendidos e é preciso 

traçar-lhes melhor os contornos, se é que devem ser estudados da forma como o 

são. O próprio vocábulo que delimita o parâmetro [dinâmica] pede maior atenção. 

Também os estudos de Topologia carecem de embasamento teórico. É preciso 

continuar o trabalho de Helenita.  
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8.6.2 André Mayer  

 

 

Nome: André Meyer Alves de Lima 

Áreas de atuação e pesquisa: No Curso de Bacharelado em Dança ministro 

disciplinas ligadas à composição coreográfica, técnica da dança, fundamentos da 

dança e apreciação coreográfica. Atualmente venho desenvolvendo pesquisas na área 

da vídeodança. 

 

1. Qual a Sua Formação? 
 

 Graduaçâo:Licenciatura Plena em Educação Física-UFRJ.Mestrado:em 

Ciência da Arte -UFF. 

 

2. Quando, onde e como entrou em contato com a Teoria Fundamentos da Dança? 
 

 Foi ainda como aluno do Curso de Educação Física em 1986. Precisamente 

através da disciplina Dança I com a Prof.ª Ana Célia de Sá Earp, de quem fui aluno 

por mais de 10 anos. No meu memorial acerca deste momento escrevi “  Percorro 

um caminho... andarilho... a procura de algo... Onde estava?Comecei no movimento 

ao som dos ritmos dos tambores... Era a Capoeira... Misto de beleza, ardor e suor. 

Precisão, a síntese do belo e da destreza. Encontro singular da beleza e da destreza 

no pulsar do sofrimento, no encontro e desencontro com a terra e com os povos. 

Quem diria que haveria de escrever sobre isso no final do meu curso de 

Licenciatura em Educação Física e Desportos.Na busca de encontrar 

conhecimento... claro-escuro, intelecto-vontade... Onde poderia encontrar a 

solução para entender da saúde que brotava em mim numa ânsia frenética de 

vivência e compreensão? A Faculdade de Nutrição foi uma passagem... onde estava 

a energia e a saúde? Na busca de entender o significado ENERGIA-SAÚDE-

CORPO, ouço de novo a voz do movimento a chamar por mim. Mas de onde veio 

aquele som, demorei a encontrar. Era o chamado dos pássaros, das árvores, 

estrelas. Sem mudança no silêncio, lá estava o movimento, tão perto de mim, mas eu 

não via. Rumo à Educação Física para repousar os meus pés cansados... Escola de 

Educação Física, um encontro que não consegui ter. Em troca do corpo saudável, 

encontrei um morto... amarrado.. apertado... dominado por receituários, por 

clichês... longe do corpo sensível... daquele que flui. Mas o chamado do coração 

vem como ardor no ritmo constante, como na batida do tambor. Emoção contida a 

pressionar  o ventre – chacra de 1.000 pétalas. Fuga, negação e preconceitos me 

afastavam do meu verdadeiro encontro. Momento sagrado, dia marcado na 

memória, que faz retornar as sementes lançadas – A DANÇA. Lá estava eu, 

solitário no meio de muitos. Meus pés, minhas mãos, cada parte do meu corpo vivia 

como se fosse eu, a me levar aos espaços. De nenhum passo, de nenhum passo era a 

Dança que por anos busquei. Na síntese do meu corpo, como um escultor, vi 

renascer da escuridão a sensibilidade da luz. Não era mais opaco aquele corpo. De 

inerte, passou a ter vida.  A Arte que flui no movimento – Livre Expressão de todos 

os povos faz sangrar o corpo que toca. Dias... aulas... ensaios... O trabalho 

constante e árduo, necessário à Dança que se busca e fácil se esconde. Em 1986, 

num lugar ermo, um momento mágico. Uma saudação ao retorno do que sempre 
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foi. Cinqüenta anos de conquista e verdade, escondida pelos mantos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá estavam elas. Musas das poesias em 

movimentos, quem são elas? Ninfas cheias de graça, precursoras da eterna 

modernidade, guerreiras de uma nova Dança.” (Meyer,1995) 

 

3. Qual a influência que a Teoria Fundamentos da Dança exerce ou exerceu sobre a 

sua constituição profissional e artística? 
 

 Quando tomei contato com os ensinamentos da Professora Helenita, através da 

Professora Ana Célia, percebi que ao longo de sua carreira como 

artista/pesquisadora Earp desenvolveu um conjunto de teorias que foram sendo 

divulgadas como Sistema Universal de Dança. Desenvolveu uma série de conceitos, 

que são agentes variacionais, para serem aplicados sobre o 

Espaço/Forma/Dinâmica/Tempo e movimento, para 0assim, viabilizar um corpo em 

aberto na dança. Existe uma ênfase, assim, que esses conceitos fundamentem esta 

práxis. Trata-se com certeza de uma teoria sobre fundamentos na dança, mas 

denominar as pesquisas de Teoria Fundamentos da Dança não abarca a dimensão 

dos seus ensinamentos. O problema de uma nova terminologia acerca de como este 

trabalho venha a ser divulgado ainda continua a suscitar reflexões. Pois se a 

terminologia originária da autora carece de atualizações, porque embora ela 

(Helenita) ao referir-se a sistema universal intenciona dizer que o 

Movimento/Espaço/Forma/Dinâmica/Tempo são atributos universais de quaisquer 

corpos fenomênicos e que ao se tratar a dança assim se estará conectando seu 

estudo e desenvolvimento aos das ciências, bem como com as demais artes. Mas 

como a palavra universal tem sido utilizada para denotar a hegemonia de 

particularizações impostas como modelo para todos, o que é justamente o oposto do 

pensamento da Helenita. Outro aspecto é de que a noção de sistema que pode ser 

passível de revisão. Portanto, cabe aos desenvolvedores do seu trabalho não perder 

este norte e expressarem seus pontos de vista com noções que mais possam denotar 

esta intenção primordial. A partir de aulas de dança ministradas/articuladas por 

estes conhecimentos,me tornei intérprete profissional, tendo me apresentado em 

destacados espaços para a dança, tanto no Brasil como no exterior. Como 

coreógrafo também. Hoje, se faz presente nas minhas publicações, na minha prática 

docente e nas produções artísticas que realizo no Laboratório de Imagem Criação 

em Dança.  

 

4. Qual a sua concepção, em termos teóricos/acadêmicos, sobre a pesquisa 

denominada Teoria Fundamentos da Dança (TFD)? 
 

 Primeiro acho oportuno citar parte do que escrevi sobre o trabalho de Helenita 

Sá Earp no livro - A Poética da Deformação na Dança Contemporânea - livro este 

que é fruto de uma pesquisa que teve início na dissertação de mestrado  A Poética 

da Deformação gestual na Cena Coreográfica Contemporânea. “(...) Para tanto, 

em nossas investigações, este estudo identificou existirem nas pesquisas de Helenita 

Sá Earp, aspectos detalhados que se relacionam com a deformação do movimento 

dança. (...) Influenciada pelas concepções da new dance das primeiras décadas do 

século XX, (...) esta pesquisadora começou a desenvolver princípios e referenciais 

abertos, com vistas a viabilizar um conjunto de conhecimentos que fornecessem 

suportes para a criação de uma teoria de ruptura  na dança; isto é, que permitisse a 

fruição de disponibilidades múltiplas das diferenças dos corpos e suas possíveis 
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aplicações numa livre relação para com a técnica na dança. Para Earp, dançar é 

muito mais do que manipular os movimentos, é um habitar. Todo movimento é 

dançável, quando nele habita uma potencialização poética.  Neste pensamento do 

movimento, postulava uma dança em constante abertura nascente. Não buscava 

consolidar um novo método ou técnica de dança moderna. Mas, sim, várias 

possíveis fenomenotécnicas necessárias à expressão da eclosão de cada fenômeno 

corporal desejado. Eclosão reveladora do fluxo do ser que dança em constante 

interação entre o imaginar, o conhecer e o executar. Todo movimento é convidado a 

sair e voltar a sua origem germinal para nascer e renascer de novo no oceano da 

corporalidade.Neste sentido, desenvolve constructos de se penetrar nas 

especificidades corporais, para ir à intimidade de determinadas qualidades e 

aspectos de um gesto, sem, contudo, fragmentá–lo, a ponto de tomisticamente, 

afastá-lo do todo originante. Mais do que mover por gestos prontos e acabados, as 

fenomenotécnicas na dança inauguram a linguagem da dança no percurso 

materializante que vai desde o impulso imagético à sua cristalização em formas 

gestuais. Colocam a práxis da dança no âmbito de relações setoriais abertas e 

específicas frente à princípios-raízes do movimento, denominadas por esta 

pesquisadora de Parâmetros da Dança: Movimento, Espaço, Forma,  Dinâmica e 

Tempo e seus agentes de diversificação. Parâmetros que permitem a instauração de 

imagens moventes variacionais em suas inúmeras genealogias gestuais. Os estudos 

sobre estes agentes de variação do movimento permitem estabelecer pontos de 

entrada para o estabelecimento de conexões múltiplas na dança. Tal abordagem 

permite a eclosão  de um conhecimento arborescente de múltiplas relações entre 

corpo e movimento o que se coaduna com a Teoria das Estranhezas (Maluf,1999). 

Nesta teoria é concebida uma noção de isomorfismo afastada da concepção 

tradicional deste termo, que denotaria o resultado da aplicação de um tipo especial 

de transformação reversível não fechada. Como oposições, dualidades, diferenças 

ou diversidades básicas que sofrem transformações recíprocas entre si - permitindo 

a fluidez entre diferentes formas de combinar e recombinar os movimentos básicos 

do corpo, bem como entre diferentes processos e técnicas de dança codificadas. 

Desta forma ajudam a fundamentar uma concepção de criação gestual como 

mosaico de isomorfos motrizes. A concepção mosaiquiana na dança, pode então ser 

entrevista dentro das pesquisas de Earp, enquanto um modo de compreender o 

corpo como um protótipo básico, em qualquer de uma de suas disposições, podendo 

se transmutar em inúmeras genealogias gestuais para outros protótipos derivativos, 

que podem se relacionar isomorficamente com outros movimentos, que por sua vez 

vão configurar novos protótipos, num processo ad infinitum.  Este mosaico de  

isomorfos visa fundamentar processos voltados para a estruturação de 

fenomenotécnicas na dança que sempre podem expandir-se em novas relações 

corporais. É justamente na contra corrente destas dicotomias entre: técnica / 

criatividade, dança  preconcebida / dança livre; que Earp procura abolir a 

fragmentação paralisante, que impedia  que tendências diversas de dança, através 

de suas escolas e métodos possam ser compreendidas dentro do  “desafio da 

complexidade” (Morin, 2000). As formulações empíricas–conceituais das pesquisas 

de movimento de  Earp partem da manipulação de princípios do movimento pela 

adesão às imagens simples e germinais do gesto. Em sua teoria, o movimento, como 

fluxo e forma, se organiza em redes que se apresentam como aspectos de entrada 

para o estabelecimento de conexões múltiplas na ação corporal, como também, 

organiza tipos de esquemas rizomáticos para a criação gestual. (...) Desta maneira, 

as formas específicas gestuais, não se fecham em si mesmas, como nos métodos de 
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dança, mas estão mergulhadas em um dinamismo que permitem sempre um 

originar. Desta forma, todas as formas gestuais nas suas diferentes especificidades 

são importantes. Não possuem menos ou mais valor em relação a outras 

concretizações. (...) Cada criação gestual, a cada surgimento de um aspecto, tem 

um valor fundamental, que revigora a sua permanência na corporalidade enquanto 

ontofanias de instantâneos que se sucedem. Isso quer dizer que, dar vida a um 

movimento, não é um mero rearranjo feito a partir de um conjunto de movimentos 

prontos, mas sim, buscar este processo de totalidade, de criação profunda, que dá 

uma vida permanente àquela forma específica, sem precisar aprisioná-la numa 

memória linear.” (Meyer,2004). 

 

5. Em sua concepção, a Teoria Fundamentos da Dança está para a Dança apenas 

como um fator educacional ou também engloba o cabedal do desenvolvimento 

da criação artística? De acordo com a resposta, justifique. 

R: 

 

6. A partir de sua experiência junto ao desenvolvimento e pesquisa para a Dança, 

poderia ser destacado algum diferencial entre a Teoria de Helenita e outros 

estudos sobre a Dança? De acordo com a resposta, justifique. 
 

 Sim. Em primeiro lugar se tomar como tema central às teorias de 

movimento da professora Emérita Helenita Sá Earp, digo que Earp mobilizada 

pelo modernismo na dança, estabelece fundamentos e princípios na dança, 

valorizando o conhecimento dos meios materiais e as qualidades da dança como 

forma de arte autônoma. Seu pensamento se coadunava com o avanço para uma 

ciência da dança,  na medida em que rompia com a lógica do passo do método 

fechado. Desenvolveu um conjunto de teorias que foram sendo divulgadas como 

Sistema Universal de Dança. O corpo é entrevisto como um protoforma 

dinâmica aberta que se perlabora constantemente em relações através n-

agentes variacionais. O próprio movimento foi por Earp tratado como 

pertencendo a dois estados: Potencial e Liberado e o corpo é compreendido 

como corpo individual, corpo grupal e corpo ambiental, isto é, estando em 

constante troca como o meio ambiente. Assim foi concebendo estes constructos, 

onde o ser dançante poderia estar em inúmeras situações, tais como, mo meio 

líquido, em suspensão e naturalmente no chão, conformando as bases de apoio 

puras e combinadas e vertidas e invertidas, entre outros, que permitem entrever 

que as teorias de Earp permitem uma constante perlaboração inovadora do 

pensamento estético/epistemológico na dança, como afirmei, na comunicação 

dirigida ao I Congresso da Abrace, abaixo descrita: “Os métodos de dança, em 

última análise, foram fruto de um devir experiencial, mas que tomados como 

norma impedem a experiência da produção corporal (...) ser encaminhado como 

um exercício de constante renovação. Esse processo de pensamento 

epistemológico/estético é complexo, pois trata de práticas (...) que cada 

professor/coreógrafo confecciona e molda a partir de parâmetros fluídicos (...) 

e que permitem construir sínteses múltiplas (...) de experiências nas 

singularidades”.(Meyer, 1999, pág.149). Ainda que a criação coreográfica 

contemporânea vem se mostrando, num diálogo de isomorfismos não-triviais 

entre ciência e arte, a formação do intérprete é constituída por diversas 

correntes e pelo cruzamento entre técnicas corporais. Contudo, creditar ao 

pluralismo de experiências definidas pelo alinhamento justaposto, como mera 
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questão de soma, não garante necessariamente a penetração nos germes 

qualitativos que permite uma compreensão originante das diferentes 

genealogias corporais que são tocadas. Muitas vezes somos levados a 

concordar que “os cruzamentos de estado de corpo não produziram, de fato, 

uma polissemia, mas sim uma estranha maneira de se deslizar entre 

corporeidades incompatíveis” (Louppe, apud Ciríaco, 2000, pág.29). O desafio 

da complexidade nos diferentes campos de conhecimentos do mundo atual 

(Morrin, 2000) clama por uma presença em dança de uma compreensão da 

corporalidade como rede de múltiplas de conexões entre as diferentes técnicas, 

sistemas e processos envolvidos na formação do coreógrafo, do interprete e do 

pesquisador. Isto significa que o sujeito neste caso desliza entre várias técnicas 

codificadas fechadas e alcança uma formação corporal eclética que se coaduna 

com os desafios da dança na atualidade. Mas seria possível pensar uma outra 

forma de este sujeito deslizar pela diversidade e diferenças corporais rompendo 

com o alinhamento justaposto de métodos fechados. Esta é questão que Earp 

coloca em jogo. Uma outra forma de dar conta da diversidade. Isto vai 

influenciar na forma de como este interprete vai ser potencializado.  

 

7. Desde seu primeiro contato com a pesquisa até hoje, (em relação à 

estruturação/fundamentação dos conteúdos) algo mudou? Escreva um pouco 

acerca do assunto. 
 

 Sim e não. Não, pois o núcleo central de suas pesquisas são germes que 

abrem a criação de linguagens. Neste sentido, o enfoque no movimento-espaço-

forma-tempo são um continuum central de investigações. Sim, porque a medida 

que este processo vem sendo aplicado, inúmeras  esquematizações e relações 

vão sendo incorporadas. Por exemplo, relaciono a noção de corpo ambiental 

em Earp com videoarte.  

 

8. A Teoria Fundamentos da Dança nasceu, desenvolveu-se e foi divulgada dentro 

do meio acadêmico, na UFRJ. Paradoxalmente, praticamente não há registros 

(de acesso público) sobre a pesquisa. Qual a principal estratégia de transmissão 

dos conhecimentos da Teoria Fundamentos da Dança, uma vez que não há 

nenhuma publicação sobre sua sistematização? A falta de uma publicação 

especializada sobre a Teoria Fundamentos da Dança não limita seu alcance ao 

grande público? 
 

 A principal estratégia foi através de cursos de pós-graduação lato-sensu 

coordenados pela Professora Helenita. Portanto, a forma de divulgação foi na 

dialética ensino-aprendizagem. Por isso é que num dos manuscritos de Earp ela 

começa “ Aos meus alunos meus mestres” ... . Acredito que este seja um dos 

grandes desafios de todos que sabem o quanto este trabalho é interessante e cheio 

de vigor. Neste sentido venho publicando artigos, livros que contém referências a 

este trabalho e apostilas para tentar suprir esta lacuna, mas acredito que ela só 

será equacionada quando a autora Helenita Sá Earp e co-autora Glória Futuro 

marcos Dias compilarem seus apontamentos numa publicação.  
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9. Através da fala da própria Helenita
68

, pode-se perceber que Isadora, Dalcroze e 

Laban foram fortes influências para a construção de sua pesquisa. É possível 

identificar essas influências? Se for o caso, onde (na TFD) elas são mais 

visíveis? De acordo com sua resposta, escreva um pouco sobre tais influências. 

 A partir de Isadora Duncan, que denominava a dança de dança rítmica ou 

natural, diversas linhas da dança moderna do início do século xx  enfatizavam a 

quebra das regras e convenções do balé, a autonomização dos meios de expressão 

da dança, de novas temáticas para a criação coreográfica e de novas relações entre  

intérprete/coreógrafo; professor/aluno; questões que se fizeram muito presentes na 

abordagem de Earp. Dalcolzre, professor de música do conservatório de Genebra, 

criou um sistema próprio de ensino da música que ele chamava de rítmica – a 

eurritmia. Sua assistente, Valerine Katrine organizou uma série de exercícios 

preparatórios para a dança, que ela denominou ginástica rítmica. Como Helenita 

teve aulas no Colégo Bennett, ministradas pela  Profª Pollywethel, que criou 

especialmente  para ela  uma interpretação coreográfica da música “ liebesfreud”, 

a partir daí verifica-se que passa ter contato  com   concepções da dança moderna 

alemã. “Foi exatamente como pesquisa do corpo em movimento que as concepções 

de Rudolf Von Laban pautadas na busca de uma dança livre sugeriam mudanças 

nos paradigmas do conhecimento  e no ensino da dança”. Tendo filiação com estas 

ideais começa a  introduzir aqui no Brasil uma compreensão de dança como 

constante  processo de  construção e desconstrução da corporalidade. e da pesquisa 

do movimento, muito mais do que uma compreensão de dança moderna fechada em 

torno de  receituários. 

 

10. Em sua concepção, há outras influências que podem ser destacadas além das que 

foram citadas acima?  
 

 Sim, para criar então uma maior estruturação da dança Earp busca uma 

interrelação de conteúdos com as ciências e a  filosofia,   de modo com que estas  

repercutissem criando por sua vez de  novos eixos de compreensão  dentro da 

própria dança. De um lado, aproxima-se das  ciências biomédicas com os 

professores Drs. Camilo Manuel Adub, Laureano Pontes Correa, Pio da Rocha e 

com o Dr. Brochado da UFBA durante o período que lecionou nesta universidade. 

Com os estudos anatômicos, Earp afirma que é didaticamente correto que a 

formação do intérprete na dança seja provida com estímulos corporais 

diversificados que oportunizem as diferenças, porque cada indivíduo é único. A 

dança não é privilégio de biotipos nem de um leque restristo de habilidades físicas 

específicas. E que a nomenclatura anatômica poderia ser eficazmente utilizada na 

dança, não apenas para estabelecer um descrição cinemática do movimento, mas 

sim articuladas com outras terminologias – numa linguagem dançante que 

desenvolveu, para dar conta da vida do fluxo do movimento, e que auxiliavam 

didaticamente os professores de dança/ coreógrafos na  articulação desta teknê da  

genealogia da criação  e da execução dos movimentos numa filosofia dinâmica do 

corpo na dança. Esta saída e retorno dos gestos da unidade anatômica, ajudam a 

lançar bases para como Earp estimula  como as ações corporais advêm do binômio 

de unidade na diversidade. Que habilidade física é diferente da técnica. 
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Artisticamente, todas as potencialidades podem ser disponibilizadas e que a riqueza 

artística na dança contemporânea se constituem neste desvelamento e 

aproveitamento das multiplicidades expressivas dos corpos. Por outro lado, com o 

Profº Humberto Rodhen, que ministrava cursos filosofia e religião comparadas em 

universidades brasileiras e americanas, Earp apreende formas de compreender 

uma abordagem das ações corporais pela aplicação do principio da unidade na 

diversidade: Dança então para mim é una na sua essência e diversa nas suas 

emanências,  cada vez mais me inclinava a imprimir uma noção holística  do corpo  

como corpo individual, corpo grupal, corpo ambiental, enfim como campos em 

constantes espaços de relação e de interação – de diálogos. São destacadas 

influencias outras como a do Prof.º Flexa Ribeiro na área da história e crítica da 

arte.  

 

11. Por conta da escassa bibliografia sobre a Teoria Fundamentos da Dança é muito 

comum (devido ao pouco conhecimento sobre a mesma) que a TFD seja 

comparada (muitas vezes, de modo grosseiro) ao, também profundo, Estudo de 

Laban sobre o movimento. A partir de suas vivências, destaque qual (ou quais)  

a(s)  diferença(s) e/ou semelhança(s) fundamental(s) entre o Sistema Laban e a 

Teoria Fundamentos da Dança. 
 

 Além de desenhar princípios básicos de relações a fim de prover uma 

dinamogenia arquitetural de diálogos entre as partes do corpo e seus segmentos,  

Earp investigou sistematicamente as situações onde o corpo move – se por inteiro. 

Este corpo como um todo, é então estudado em torno de troncos de possibilidades 

de movimentação que possuem elos comuns chamados Famílias da Dança. São os 

estudos sobre criação e a variação das Voltas, dos Saltos, das Quedas, das 

Elevações, das Transferências e das Locomoções. Estudos que se interligam de 

forma orgânica com das possibilidades de criação e variação dos movimentos 

segmentares do corpo. Tais relações se dão entre os diferentes segmentos de uma 

determinada parte do corpo, entre partes diferentes, entre partes e Famílias da 

Dança, isto quer dizer que estes eixos básicos vão criando redes de múltiplas 

conexões na criação gestual na dança. De modo geral nos estudos de Earp este 

modus operandi é muito pormenorizado. 

 

12. Defendo a tese na qual a Teoria Fundamentos da Dança é uma estrutura apolínea 

que faz eclodir o impulso dionisíaco da criação. Um estudo profundo e rigoroso 

sobre a Dança que parte de uma delimitação de aspectos fundamentais e 

elementares. Isso nos remete a uma estratégia bastante científica: o estudo da 

menor parte que pode levar às leis da maior amplitude e aplicabilidade possível. 

Em decorrência de tal „atitude científica‟, poderíamos abordar a Teoria 

Fundamentos da Dança sob vista do ponto de vista da Epistemologia (Teoria da 

Ciência)? Justifique sua resposta. 
 

 É uma hipótese bastante interessante. Acerca de uma possível abordagem dos 

estudos desenvolvidos por Earp, escrevi que “ (...) dentro das pesquisas na área da 

dança realizadas por Helenita Sá Earp, algumas premissas filosóficas que 

subsidiam seu pensamento acerca dos corpos que dançam no contexto da arte 

contemporânea. Desta forma, recupera-se, em parte, o legado desta pesquisadora, 

que durante décadas lecionou e transmitiu oralmente a inúmeros discípulos, alunos 

e ouvintes de seus cursos; certas características filosóficas que nortearam sua 
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filosofia de dança - a Cinestética - Conceito criado por Helenita Sá Earp para 

indicar a natureza da percepção cinestésica quando já elevada à condição do 

mover poético, isto é, quando o ser dançante intensifica a consciência 

psicossomática, inaugurando filomorfias no corpo em movimento. No pensamento 

acerca do movimento criador - dança, Helenita procura tecer reflexões acerca de 

uma possível ciência da arte coreográfica enquanto uma dialética complementar 

entre imaginário e mobilidade; tratando a imagética como a pulsão originante da 

criação do movimento e a investigação de conceitos de variação das possibilidades 

do movimento dançante como pólos complementares. Sua investigação racional 

para subsidiar uma epistemologia não-fundacionista, não-fechada na dança, se 

traduz numa estética da inteligência das possibilidades do corpo enquanto ser em 

devir aberto. Esta Cinestética, que podemos verificar como pré-anunciada em suas 

teorias, procura promover um maior conhecimento do como criar e do como 

executar movimentos à criação de poéticas de movimento decorridas desta imersão 

nas imagens materiais do corpo, que por sua vez, absorvem as entremanhãs da 

racionalidade, corroborando-se mutuamente no processo criador. Em outras 

palavras, pela Cinestética, a epistemologia é estética e a estética é epistemológica, 

permitindo-se aos intérpretes e coreógrafos tornarem-se partícipes de investigar um 

corpo de conhecimentos, onde imagens e conceitos se interpenetram. Tal como uma 

poetisa / cientista, Helenita vai as mais diversas áreas de saber para subsidiar a 

práxis da dança criadora, e, no entanto, para além de toda racionalidade nos 

convida ao onirismo das resistências dinâmicas como provocação e convite para 

potencialização poética do corpo em movimento. Estabelece-se, assim, com a 

Cinestética uma operação sutil na dança, dialetizadas em suas teorias para a 

substancialização do movimento criador em suas impulsões imemoriais e 

simbólicas assim como em seus aspectos fenomenotécnicos próprios de uma 

aplicação ao desígnio de descobrir e dominar múltiplas facetas das linguagens da 

dança. Potencializar o corpo em arte é provocar a harmonia caótica pela função do 

irreal da imaginação e pela felicidade da imersão no dinamismo das forças 

energéticas. Nesta perspectiva, a consciência corporal se torna ativa e ativadora e 

é enigmática, uma realidade paradoxal. A imprevisibilidade do corpo, do que pode 

um corpo aponta para não linearidades, mas sim para totalidades esféricas, 

manifestando os mistérios da criatividade movente. Puros movimentos em 

expansão. A matéria se desmaterializa num fluxo contínuo em suas metamoforses. 

As condições históricas mostram que as formas de representação do corpo mudam, 

assim, pela dança tem-se a imagem-representação destas mudanças. Assim como, 

as categorias da razão não são imutáveis e nem separadas dos fenômenos, o 

conhecimento do corpo na dança deve prover maleabilidades variacionais para o 

viver multiplicador de conexões do corpo em movimento. Quanto mais aprofundada 

e refinada for a consciência corporal, tanto mais dilatada será a  presença 

corpórea. Portanto é compreendendo essa interconectividade entre estes aspectos 

mencionados, que, pela Cinestética, Earp postula subsidiar o estudo da dança. Em 

outras palavras, estimula a fisicalidade total dos campos corporais a um 

desabrochar para o fluir do sujeito criador. Campos de força com intensidades que 

a cada ação diversifica suas especificidades mentais, emocionais e físicas. Neste 

processo de trocas e transformações se estabelecem múltiplas diversidades de 

expressão, que variam em função do grau e da intensidade que se vive o foco do 

movimento em curso, convergindo e dispersando novas reverberações de 

movimentos. Para que isso ocorra é preciso coragem, tenacidade e receptividade de 

se investigar a fundo as possibilidades do corpo, que geram um vórtice de forças 
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liberadores do domínio do movimento. Domínio este que, (...) pode ser alcançada 

na constante experiência concreta junto com as praticas de movimento que estes 

conteúdos podem subsidiar. A fim de que se possa desvelar continuamente situações 

corporais inusitadas e plurais numa livre relação para com a técnica 

proporcionando assim, em cada um de nós, a capacidade de transformar qualquer 

movimento do corpo em arte. Desta forma, devido ao fato de esses postulados 

filosóficos e seus conhecimentos técnicos-operacionais decorrentes que 

pesquisamos no presente trabalho, serem pontos de entrada em redes para 

múltiplas conexões na dança, estes vão ser sempre passíveis perlaborar-se e 

expandir e direcionar-se de acordo com as motivações particulares do sujeito, um 

sujeito trepidançante. Que com perspicácia, inteligência e criatividade souber se 

servir destes postulados” (Meyer,2004) 
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TABELA DE APLICAÇÃO AO MOSAICO GESTUAL 

 

TEORIA FUNDAMENTOS DA DANÇA  

Corpo Movimento Espaço Dinâmica Forma Tempo 

Integral 

Físico 
Mental 

Emocional  

Individual, 

grupal e 

ambiental 

Corporeidade 

Existência 

Memória 

Organizador das 

semânticas e 
polifonias; 

Fonte e veículo 

da criação e 
execução: tela 

expressiva das 

relações e 
atravessamentos 

 

Segmentos 

articulares e 

corpo Global 

Rotação 

Translação 

Atitudes 

Flexionadas ou 

estendias 

Simétricas e 

assimétricas 

Circunduções 

Relações:  
(das partes e do 

corpo global) 

De Sucessão e 
simultaneidade 

(tempo) 

De simetria e 
assimetria 

(espaço) 

De potencial e 

Liberado 
(dinâmica) 

Famílias  

Transferência 
Locomoção 

Voltas 

Saltos 

Quedas 
Elevações 

 

Interação 

Planos 
Sagital, 

frontal, 

horizontal, 
vertical e 

intermediário 

Direção e 

sentido 

Esquerda, 

direita 

Anterior,  
posterior e 

diagonais  

Nível (das 
partes e do 

corpo global) 

Alto, médio e 
baixo 

Dimensões 

Superfície, 

altura e 
profundidade 

Cinesfera 

Trajetórias,  

Localização 

Das partes e 

do corpo 

global  

Bases de 

apoio e 

sustentação 

do corpo 

Puras ou 

combinadas 
Vertidas ou 

invertidas 

Contatos e 

apoios 
Entre 

segmentos, 

com o 
ambiente e 

com outros 

dançarinos 

 

Energia – 

força 
Intensidade 

Acento 

Impulso 
Entradas e 

passagens 

da força 

Fluxo  

Contínuo e 

descontínuo 

Modos de 

execução 
Percutido 

Vibratório 
Conduzido 

Lançado 

Balanceado 

Peso  

Relações de 

cessão e 

resistência 
entre 

gravidade e 

massa 
corporal 

Geométricas 

Retas, curvas 
e angulares 

Topológicas 

Torções, 
deformação 

das linhas 

estáveis dos 
segmentos e 

do corpo 

global 

Dimensão 

Expansão e 

recolhimento 

Localização 

espacial 

Teoria da 

Gestalt 

Posições 

(aproximação 

e 

afastamento/c
ruzamento 

dos mm inf. 

nos planos 
espaciais) 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

5ª, 7ª, 8ª 

Básicas 
Apoio 

bilateral 

Iniciais 
Apoio 

unilateral 

Rotações 

(dos mm 

inf.) 

Externa 

Interna 
Paralela 

Atitudes 

Flexionadas 
ou estendias 

Simétricas e 

assimétricas 
 

 

Ritmo 

Métrica 
Velocidade 

Pulso 

Periodicidade 
Arritmia 

Duração 

Filosofia 
Bergsoniana 

Subjetividade 

Relações entre o 

ritmo interno e 
externo; devir 

movimento 

Sonoridades 
Corporais 

(onomatopaicas) 

e ambientais  

Silêncio  

Atenção plena; 

pré-gesto  

Unimoto 
Simetria 

movimento-

temporal dentro 
de um grupo 
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