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PRINCÍPIOS EM MOVIMENTO NA PESQUISA SOMÁTICO-
PERFORMATIVA1

Ciane Fernandes
Universidade Federal da Bahia

Este texto apresenta dez dos vinte princípios de/em movimento que vêm se (trans)
formando ao longo dos últimos vinte anos de ensino e pesquisa em artes cênicas, a partir 
da interface entre as seguintes vertentes e métodos: performance, dança-teatro, Análise 
Laban/Bartenieff de Movimento (Laban/Bartenieff Movement Analysis – LMA), Movi-
mento Autêntico (Authentic Movement) e educação somática. Apesar das cinco vertentes 
terem aspectos estruturantes na configuração do que venho denominando de Aborda-
gem Somático-Performativa, optei pela denominação dos dois campos mais abrangen-
tes – educação somática e performance –, que englobam, respectivamente, aspectos de 
integração e cênicos, presentes também nos demais métodos e tendências. Além disso, a 
associação destas cinco vertentes é coerente com a história das artes cênicas, pois a obra 
de Rudolf Laban influenciou o desenvolvimento da dança-teatro, do Movimento Autên-
tico, da performance e da educação somática. 

A Abordagem Somático-Performativa é uma modalidade de Prática como Pesquisa 
(PaR) – metodologia que vem se mostrando como um paradigma coerente e promissor 
para as artes que enfatizam o corpo e seus processos como forma de criar conhecimen-
to. No entanto, as iniciativas de PaR nas artes do corpo, em sua maioria, associam-na a 
modos contemporâneos de criação, muitas vezes apartados de outras abordagens que já 
vinham desenvolvendo modos eminentemente associativos entre pesquisa e prática por 
pelo menos um século. Esse é o caso do trabalho do pioneiro Rudolf Laban (1879-1958), 
que defendia que o movimento corporal tem três aplicações, a que chamou de “três Rs”: 
Research (pesquisa), Recreation (recreação: esporte, jogo ou performance), Rehabilitation 
(reabilitação). Como nos esclarece Warren Lamb, temas recorrentes na obra de Laban 
estão muito além de seu tempo, como por exemplo:

1 Uma versão editada deste texto foi publicada como Princípios somático-performativos no ensino e 
pesquisa em criação. In: MARCEAU, Carole; SOARES, Luiz Cláudio Cajaíba (orgs.). Teatro na Es-
cola. Reflexões sobre as Práticas Atuais: Brasil-Québec. Salvador: PPGAC/UFBA, 2013, pp. 105-115.



82

Convidados

Nós devemos sempre pensar em termos de movimento
O estudo do movimento deve ser guiado por uma série de princípios e não 
traduzido em um sistema
A harmonia consiste no uso de contrastes e opostos
A união corpo/mente é expressada em ritmo 
(Davies, 2006, p.92)

Num contexto contemporâneo de simultaneidades e conexões, a Abordagem Somático
-Performativa vem integrar vertentes cujas origens foram próximas, porém seus desenvol-
vimentos apartados já não se mostram produtivos aos próprios performers-pesquisadores. 
Cabe a nós, performers-aprendizes, criar uma estética ética e ecológica, baseada na perfor-
matividade do corpo inteiro – compreendido e vivido como físico, emocional, cognitivo, 
social, cultural, espiritual. Consiste, assim, em uma proposta atual que, juntamente com 
diversas abordagens, vêm transformando uma prolongada e insistente história de dicoto-
mia entre prática e teoria, fazer e pensar, criar e refletir, cena e escrita, arte e ciência.

A Abordagem Somático-Performativa constitui-se de alguns princípios dinâmicos 
e abertos, que se adaptam a diferentes situações, contextos e aplicações, e que podem se 
transformar e/ou multiplicar ao longo do tempo. Esses princípios emergiram de forma 
somático-performativa, isto é, sem uma antecipação conceitual cognitiva imposta de fora 
para dentro. Pelo contrário, esses princípios emergiram enquanto conceitos-chave após 
cerca de vinte anos de experiências artístico-científicas como performer-aprendiz, e como 
fundadora e diretora do Coletivo A-FETO de Dança-Teatro da Universidade Federal da 
Bahia e como professora da atividade Laboratório de Performance (TEA 794) do Progra-
ma de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. No contexto específico da pesquisa 
em artes cênicas, venho denominando a abordagem de Pesquisa Somático-Performativa.

Ao longo desses anos, pude perceber, permitir e facilitar o surgimento de princípios 
que criam uma auto-organização particular e imprevisível num todo integrado, dinâ-
mico e inter-relacional. No contexto somático-performativo, cada princípio é parte de 
uma multiplicidade de inteligências sensíveis que nascem e geram novas configurações 
espaçotemporais de existência. Agradeço a todos que têm participado dessas atividades e 
contribuído de modo fundamental para a criação desta abordagem. 

Princípios em criação: fundantes, temáticos e contextuais

Até o presente momento, identifiquei vinte princípios em processos somático-perfor-
mativos: quatro fundantes, doze temáticos, e mais quatro contextuais. Os quatro princípios 
fundantes dão sustentação à abordagem. São eles: Arte de/em Movimento como elemento-
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-eixo; Processos e estudos têm constituição viva e integrada – soma; Ser guiado pelo im-
pulso de movimento; Performance e interartes como (anti-)método. Os doze princípios te-
máticos detalham conceitos advindos de uma prática exploratória. São eles: Pulsão espacial 
ou inteligências autônomas inter-relacionais; Sintonia somática e sensibilidade; Sabedoria 
somática ou inteligência celular; Energia, fluxo e ritmo – ebulição e pausa; Espaçotempo 
quântico e sincronicidade; Padrões cristal, Repadronização e decolonização; Criatividade e 
imprevisibilidade; Conexões – fronteiras fluidas; Criação de associações e sentido a partir 
dos afetos; Coerência interna e(m) inter-relação; Imagem somático-performativa; Espiritu-
alidade encarnada ou soma sagrado. Os quatro princípios contextuais relacionam a abor-
dagem a outros campos do conhecimento de forma mais explícita e criam um todo inter-
-relacional e dinâmico. São eles: Integração; Abertura participativa e poéticas da diferença; 
Sustentabilidade e ecologia profunda; Multi-Inter-Trans ou MIT disciplinariedade – arte 
como eixo de diálogo entre diferentes campos do saber. 

A seguir, apresento com maior detalhe dez dos vinte princípios. Além desses dez, 
pelo menos dois deles (Padrões Cristais e Imagem Somático-Performativa), não detalha-
dos a seguir, já foram tema principal de publicações completas (Fernandes, 2012a, 2012b).

Arte de/em movimento como elemento-eixo. 

Estudo, pesquisa e escrita são sempre inspirados e organizados a partir da arte e suas 
características, sendo a principal delas o movimento – compreendido como a dinâmica 
entre “ebulição e pausa” (“Stir and Stillness”, poema de Laban de 1939, publicado em 1984, 
p. 68). Por mais que se leia e se faça referências a autores de áreas diversas, todo o estudo é 
motivado e guiado pela arte e seu caráter dinâmico – processo criativo, espetáculo, proce-
dimentos, técnicas etc. Um estudo em artes cênicas se dá através da prática e participação 
artística – ou seja, tanto de criação quanto de observação ativa da arte – acompanhada de 
uma reflexão coerente com a mesma. Assim, o performer-aprendiz foca seus estudos na 
realização e observação da(s) obra(s) ou processo(s) cênico(s), a partir dos quais e com os 
quais traça conexões teóricas, comparativas, analíticas etc. E é nesse processo em movi-
mento que a pesquisa desenha seus percursos, relevâncias, escolhas e sabedorias.

A pesquisa em artes cênicas não se inicia nem se baseia em teorias de outras áreas, 
mas as utiliza para confirmar e correlacionar dados artísticos. O que legitima a pesquisa 
em artes cênicas é a prática imersiva intensa e viva na obra de arte e suas particularidades 
constitutivas, ao qual se associam teorias conforme a coerência e necessidade da obra 
estudada. As artes – em especial as cênicas – são constituídas por movimento (pausa e 
ebulição), presente no corpo, cena,  preparo, recepção, ensino, pesquisa, escrita, palestras, 
registros etc. O processo de ensino, pesquisa e extensão é arte, não apenas compreendido 
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como tal, mas realizado (performado) segundo o modus operandi da obra de arte, isto é: 
vivo, dinâmico e imprevisível; forte justamente em sua efemeridade e fluxo.

Processos e estudos têm constituição viva e integrada – Soma 

O termo soma advém do grego somatikos, que refere-se à pessoa viva, consciente, 
corporal, “o corpo em sua totalidade” (Batson, 2009, p. 1). O termo foi reinterpretado por 
Thomas Hanna nos anos setenta para referir-se ao pertencimento ao corpo, experiencia-
do e regulado internamente, em integração corpo-mente como parte do mesmo processo 
vivo (Hanna, 1976). De fato, a palavra soma parece vir do sânscrito, onde era tido como 
a bebida sagrada relatada no Rig Veda (Griffith, 1896, p. 368-420), com o significado de 
inspiração ou força motivadora – justamente a força motriz (Antrieb) (Mills, 2004, pp. 
673, 675), a que se referiu Laban para traçar sua teoria da Eukinetics, dinâmicas ou fatores 
de movimento – fluxo, espaço, peso e tempo – que se organizam ao longo de gradações 
entre duas polaridades. 

Como os fatores de movimento, uma característica fundamental dos somas, enquan-
to processos vivos, é a dinâmica entre duas ou mais tendências ou polaridades, que se 
alternam num processo integrado de constante desafio e diferenciação (Hanna, 1976, 
p. 2-3). Por exemplo, somas são processos de troca entre matéria e energia, tendem si-
multaneamente a homeostase e equilíbrio enquanto tendem à mudança e desequilíbrio, 
crescem numa alternância entre funções adaptativas analíticas e sintéticas rumo à dife-
renciação, e tendem à autonomia e independência de seu ambiente enquanto tendem a 
desejar e depender dele – tanto social quanto fisicamente. Assim, somas transformam o 
paradigma dualista em uma condição dinâmica da própria vida, em um constante pro-
cesso de aprendizagem e crescimento. E essa também é característica fundamental da 
dança-teatro contemporânea. Em sua “dramaturgia de contrastes” (Schmidt, 2000), a 
dança-teatro se assemelha à própria vida, entre matéria e energia, ebulição e repouso.

Como somas, ensino, estudo e pesquisa em artes cênicas são processos vivos, únicos 
e dinâmicos. As artes cênicas não são um objeto a ser usado, testado e explorado passi-
vamente, sob o ponto de vista de alguma análise exterior, dominante e hegemônica. As 
artes cênicas são vivas e pulsantes, tanto quanto os processos que lidam com elas. Não 
apenas seres humanos são somas, mas a arte e seus processos de ensino e pesquisa em 
criação. Portanto, as artes cênicas contagiam a arte-educação, a arte-terapia, a crítica de 
arte etc. de sua natureza somática (viva, integrada e experiencial) e performativa (reali-
zadora no espaço-tempo da ação em interação). Dessa forma, objeto passivo vira sujeito 
ativo de sua própria história, revertendo relações de poder. A pesquisa e o estudo são 
agentes ativos e determinantes do processo de criação e(m) análise teórica. O pesquisador 
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e o professor são aprendizes e facilitadores dos processos vivos de crescimento de multi-
plicidades inteligentes e sensíveis, humanas ou não. 

Ser guiado pelo impulso de movimento 

Para Mary Whitehouse, aluna de Mary Wigman e criadora do método somático 
denominado de Movimento Autêntico, autenticidade refere-se ao movimento pessoal, 
num contexto de mover-se de olhos fechados e com foco interno, sempre com uma tes-
temunha. Esse movimento pessoal acontece ao perceber e seguir seus próprios impulsos, 
numa dinâmica entre mover e ser movido, no momento presente de integração conscien-
te-inconsciente. O autêntico não se refere a fazer algo diferente ou único em termos for-
mais, nem a expressões individuais separadas do contexto ou do ambiente, mas a seguir a 
conexão com a força motriz, o Antrieb a que se referiu Laban: “De onde vem o movimen-
to? Ele se origina no que Laban chama uma pulsão mais interna – isto é, um impulso mais 
interno que tem a qualidade de sensação. Este impulso guia para fora no espaço então 
movimento se torna visível como ação física” (Whitehouse, 1999, p. 52). Essa é também 
aquela característica marcante da dança-teatro contemporânea, “[n]um interesse pelo ser 
humano e suas motivações mais íntimas” (Schmidt, 2000, p. 8). 

Antrieb não implica numa divisão entre interno e externo, pois se trata sempre de 
gradações, como é o caso do termo inner, ou do tema Inner/Outer, que livremente traduzi 
para Interno/Externo (Fernandes, 2006, p. 265), mas que de fato significa Mais Interno/
Mais Externo. Isso por si só já indica uma grande diferença, pois Inner/Outer implica 
num movimento que transita entre gradações, aproximando-se e afastando-se de dentro 
e de fora, mas não os separa em duas extremidades opostas. Nas gradações entre Inner/
Outer, não se trata de exprimir ou expressar algo de um “dentro” para um “fora”, mas 
de perceber e seguir os ímpetos e fluxos dessa relação, a partir da conexão mais interna. 

Através do método do Movimento Autêntico (Pallaro, 2007), podemos verificar a 
importância da conexão com o impulso de movimento, capaz de cessar e transformar 
padrões autômatos e limitantes de comportamento e nos surpreender com um espectro 
expressivo irrestrito. Esse princípio de se conectar com e seguir o(s) impulso(s) interno(s) 
fundamenta-se, inicialmente, no movimento do corpo (que pode ser mínimo ou mesmo 
em pausa dinâmica). Pouco a pouco, a mente segue e integra-se ao impulso do movimen-
to, ao invés da mente estar sempre no comando da ação. Assim, o corpo deixa de ser um 
objeto passivo que segue o comando da mente e, ao invés disso, reaprendemos a ativar 
conexões somáticas sensíveis e sábias. 

No entanto, esse processo não se limita ao movimento do corpo isolado num estúdio 
de dança. O mesmo princípio do Movimento Autêntico pode ser usado, por exemplo, 
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para reorganizar uma aula durante a realização da mesma, ou para desenvolver uma pes-
quisa, ou escrever um texto, seguindo impulsos autênticos de sentimento-sensação-in-
tenção-atenção-intuição-percepção-interação de ir nesta ou naquela direção didática, de 
pesquisa ou escrita. Por exemplo, ao final de uma sessão de Movimento Autêntico, pedi 
aos alunos que identificassem três a cinco princípios de/em movimento presentes na-
quela experiência. Mais importante do que relatar exatamente a forma dos movimentos 
realizados de olhos fechados, era identificar como eles se organizam, para que os alunos 
pudessem perceber como o movimento tem sua própria consciência e sabedoria, e pudes-
sem perpetuar esse modus operandi em seus estudos. Em seguida, improvisamos todos 
juntos, dançando, falando, desenhando e escrevendo princípios como num brainstorm 
somático-performativo, que pouco a pouco cresceu para aplicações na pesquisa de cada 
um. Conectando-nos e seguindo o impulso do movimento, reorganizamos maneiras de 
estudar e pesquisar, ou seja, de pensar e criar de forma autêntica (conectada internamen-
te) e integrada (com todos e no todo). Assim, esse princípio assemelha-se ao que Pina 
Bausch e seu mestre Kurt Jooss relatam terem aprendido um do outro: “uma honestidade 
única” (Schmidt, 2000, p. 9). 

Performance e interartes como (anti-)método 

Todas as fases da aprendizagem – tanto no ensino quanto na pesquisa e extensão 
– se dão através da realização experiencial no espaço-tempo. O que caracteriza a per-
formance, primariamente, são estados somáticos de intensidade existencial e relacional 
de manifestação (inter)artística, secundariamente relacionados à existência de público, 
registro, preparo e contexto. Como nas explorações do Tanz-Ton-Wort-Plastik (Dança-
Tom-Palavra-Plástica) de Laban, todos os meios de realização (inclusive a não realização, 
ex. pausa e silêncio) são possíveis e tornam-se artísticas, conforme a situação, proposta 
e momento, além de poderem ser usadas simultaneamente, alternadamente, em trans-
posição etc., como criadores e multiplicadores de uma semântica em movimento. Nesse 
contexto somático-performativo, impera o par dinâmico experiência/sentido, diluindo 
dicotomias como ciência/técnica, teoria/prática e conteúdo/forma (Bondía, 2002).

Nas metodologias quantitativa (método científico) e qualitativa (método múltiplo), 
a prática é um objeto de estudo, um adicional extra, ou algo a ser analisado ou onde se 
aplica e testa determinados princípios e/ou conceitos. Na Pesquisa Performativa (Hase-
man, 2006), a prática é o eixo organizador de um multimétodo de estrutura aberta. Já a 
Pesquisa Somático-Performativa é determinada pela prática somática, mesmo que seus 
conteúdos não se relacionem diretamente à educação somática, à performance, ou não 
incluam encenação prática. O importante é que a maneira de aprender, pesquisar, estudar 
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etc. seja somático-performativa, ou seja, baseada na e organizada pela experiência prática 
criativa de somas em inter-relação integrada.

Sentidos e conexões são criados a partir da experiência em todas as fases do apren-
dizado e pesquisa. Portanto, coleta, registro, exploração, análise, observação e discussão 
de dados, bem como leitura e escrita, são processos dinâmicos realizados através da ex-
ploração prática de corpo inteiro. Durante o Laboratório de Performance, por exemplo, 
alunos percebem como suas pesquisas se organizam a partir de uma dinâmica de/em mo-
vimento, e escrevem, leem, trocam informações, de forma inusitada e viva. Anotações e 
desenhos de uma sessão de Movimento Autêntico tornam-se instalações espalhadas pelo 
espaço como numa galeria, que exigem a deriva dos leitores. A hipótese de uma pesquisa 
toma corpo e se lança em curvas vertiginosas sem nenhuma palavra, provocando respos-
tas imprevisíveis de aluno em aluno durante vários minutos, até culminar num dueto de 
contato improvisação acompanhado da descrição oral improvisada de uma pesquisa em 
andamento. Muitas vezes, as aulas-explorações parecem cenas de dança-teatro: indaga-
dos sobre “como se move sua pesquisa?”, alguém caminha, alguém observa, outro lê (em 
silêncio e/ou voz alta), outros dançam juntos, e mesmo cantam, tocam instrumentos ou 
utilizam-se de mídias variadas e inusitadas. Confesso que a cada dia aprendo mais com 
meus alunos e descubro como esse processo se faz fazendo, movendo e sendo movido, daí 
ser performativo.

Pulsão espacial ou inteligências autônomas inter-relacionais 

Laban não estava explorando apenas o movimento per se, mas os fatores 
expressivos que estavam intimamente relacionados àquelas energias e a 
fatores espaciais. (Irmgard Bartenieff in Rubenfeld, 1995, p. 230)

A cena e a performance constituem-se de intensidades e(m) fluxos que venho deno-
minando de “pulsões espaciais”. Essa terminologia advém das duas principais categorias 
criadas por Rudolf Laban – a “Eukinética” (qualidades dinâmicas) e a “Corêutica” (for-
mas visuais criadas pelo movimento no/com o espaço) –, que associadas (re)criam um 
espaço dinâmico ou Dinamosfera: 

Em realidade, eles são completamente inseparáveis um do outro. É ape-
nas o impressionante número de combinações possíveis que, para com-
preendê-los, faz necessário para nós olhá-los de dois ângulos distintos, a 
saber, aquele da forma e aquele da ênfase dinâmica (Laban, 1974, p.36).
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O termo Antrieb tem sido comumente traduzido para effort ou esforço, porém eu 
o traduzi para Expressividade (Fernandes, 2006), por não concordar com o sentido de 
esforço daquela primeira tradução. Isso porque, justamente ao usarmos as qualidades di-
nâmicas, realizamos ações com o mínimo de esforço, e este inclusive é pouco enfatizado 
em aulas de técnicas somáticas:

O contexto de aprendizagem somática geralmente remove os dançarinos 
das típicas restrições de espaço-tempo-esforço e demandas psicológicas 
de uma aula de dança. [...] O teor geral do ambiente de aprendizagem so-
mática é de exploração pessoal e autoaceitação [...] e não competição. Ao 
invés de esforçar-se para realizar o movimento ‘certo’ ou ‘correto’, o dan-
çarino aprende a mover-se a partir de uma fonte incorporada – totalmen-
te receptivo e responsivo ao momento do movimento. [...] Ao aumentar 
os intervalos entre sensação e movimento (por exemplo, desacelerando), 
dançarinos podem explorar períodos prolongados de acompanhamento e 
exploração do retorno sensorial emergindo da pausa e movimento numa 
atmosfera liberada do esforço de objetivo dirigido (Batson, 2009, p. 2).

No entanto, recentemente, tenho traduzido Antrieb para “pulsão”, devido à sua se-
melhança ao termo Trieb, utilizado por Sigmund Freud em sua Teoria da Motivação e 
traduzido por seu discípulo Jacques Lacan como pulsion (SOUZA, 2010, p. 253), após 
uma série de debates a respeito de sua tradução equivocada tanto no português quanto 
no inglês como “instinto” (instinct), porém, de fato, com o significado de “força motriz” 
(driving force) (Mills, 2004, pp. 673, 675). Apesar da mesma raiz que “esforço”, “força” 
não implica em desgaste, principalmente quando associada à motriz, que lhe concede um 
caráter generativo, isto é, energia que existe autonomamente tanto quanto a dança-teatro 
de Laban. Ou seja, Antrieb estaria bem próximo de uma pulsão geradora. E para não 
atrelar o termo “pulsão” a uma existência interna isolada, venho associando-o à palavra 
“espacial”, fiel ao conceito de “dinamosfera” ou Espaço Dinâmico. Mas, de fato, seria um 
pouco redundante essa denominação, pois, para Laban, todo espaço é dinâmico, e todo 
Antrieb se constitui na relação com algo (no caso, os fatores do movimento). De qualquer 
modo, cabe acrescentar o adjetivo para enfatizar esse aspecto ao invés de um enfoque ou 
estudo mais direcionado à pulsão em si mesma (pelo menos enquanto conceito, já que 
experiencialmente é sempre relacional).

Na Abordagem Somático-Performativa, pulsões espaciais compõem não apenas o mo-
vimento do dançarino, mas todas as formas e as relações entre elas. Portanto, também os 
processos de ensino, pesquisa e extensão em artes cênicas são compostos por inteligências 
dinâmicas pulsionais num todo espacial inter-relacional. Isso implica numa pulverização 



89

Convidados

do poder e no reconhecimento de se respeitar a diversidade pulsional de cada soma, porém 
sem perder a noção do todo de/em movimento. Todo soma é constituído por pulsões espa-
ciais que merecem consideração e espaço-tempo de emancipação, realização (performance) 
e participação. Também a escrita, desenhos, registros (fotográficos e videográficos), objetos 
e ambientes são pulsionais na composição do espaço performativo do ensino e pesquisa em 
criação. Portanto, é fundamental estarmos receptivos para percebermos as diversas pulsões 
espaciais em cada situação e sua composição, para que possamos mover e ser movidos de 
forma somática, transformando a história de dominação do corpo. 

Sintonia somática e sensibilidade

Temos mantido que o termo sintonia é descritivo da relação obtida na 
bilateralidade fluida entre corpo pessoal e ambiente vivo. Isto signifi-
ca que distanciamos o lócus da investigação epistemológica tradicional 
tanto da mente como um sujeito epistemológico e a coisa formada como 
um objeto epistemológico. [...] conhecimento somático é uma fruição da 
sintonia. [...] o lócus do conhecimento somático reside no corpo pessoal. 
(Nagatomo, 1992, p. 200-201)

A sintonia somática (Nagatomo, 1992, p. 198) transforma o paradigma da mente como 
sujeito conhecedor e controlador de um ambiente-objeto manipulável, e cria uma perspec-
tiva de conexão interna e inter-relações fluidas entre corpo e ambiente. O corpo deixa de ser 
um objeto manipulado e manipulável para ser soma, matéria e energia experienciados de 
dentro com/no ambiente, num todo integrado de sentimento, sensação, intenção, atenção, 
intuição, percepção e interação. Assim, tanto aluno e professor quanto o próprio proces-
so de ensino-aprendizagem – seus conteúdos e metodologias –, constituem-se em relações 
fluidas a partir de estados de sintonia profunda consigo mesmo, nossas necessidades e de-
senvolvimentos sensíveis e autônomos. Portanto, é fundamental o respeito à integridade 
de cada um com/no todo, seguindo aspectos muitas vezes negligenciados na escola e na 
universidade. Esse princípio reconhece e legitima, por exemplo, as intuições e as sensações 
como parte fundamental do processo de performance-aprendizagem, inclusive na tomada 
de decisões cruciais durante o ensino e a pesquisa em criação.

Sabedoria somática ou inteligência celular

Movimento, não mais ponderação, é o que traz novo conhecimento. 
(Irmgard Bartenieff apud Hackney 1998, p. 3)
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A ênfase do ensino não pode mais ser apenas no conhecimento quantitativo e mental, 
reforçando a dicotomia corpo-mente, o congelamento ou adestramento corporal. Arte e 
escola são duas instâncias que nos permitem justamente integrar ação e pensamento, ati-
vando a dança vital entre uma inteligência sensível e uma sensibilidade inteligente. A mente 
não é apenas função intelectual e cognitiva, mas é vivência explorada, informada e aprendi-
da pelas células, corporificada. A mente deve ser compreendida como “estado de consciên-
cia” e “estado de sensação” das células e sistemas corporais (Hartley, 1995). Nesse contexto, 
o processo de ensino e pesquisa buscam o reencontro com e o novo desenvolvimento de 
uma sabedoria somática criativa, experiencial e relacional, qualitativa e integrada. 

Energia, fluxo e ritmo – ebulição e pausa

Contemporâneo de Laban, Albert Einstein demonstrou um paradoxo fundamental: 
“O universo está constantemente mudando” (Barrow, 2001, p. 189). Ou, como estava es-
crito no broche usado por Irmgard Bartenieff, discípula de Laban: “A mudança constante 
está aqui para ficar” (Hackney, 1998, p. 16). Como performers/aprendizes, este é nosso 
maior desafio: aprender a viver num mundo em constante mudança (Hackney, discípula 
de Bartenieff, 1998).

Esse paradoxo está presente em toda a LMA, e mais especificamente no tema Mobi-
lidade-Estabilidade, criado por Bartenieff. Nesse tema, mobilidade e estabilidade consti-
tuem-se recíproca e dinamicamente, desde movimentos simples até relações entre partes 
do corpo e entre este e o ambiente. Estabilidade está dentro e fora da mobilidade e vice-
-versa, numa espiral dupla e paradoxal que simultaneamente se contrai e se expande, 
em e entre partículas, células e universos. Portanto, dentro e fora também se constituem 
como crescimento infinito nesses dois sentidos, e não como entidades espacialmente iso-
ladas. Este é outro tema de LMA: Mais Interno – Mais Externo (Inner – Outer). 

Simultaneamente crescendo e encolhendo (pulsando), móvel e estável, a matéria se 
constitui em dinâmicas de gradações de energia:

...ritmo é experienciado pelo dançarino como plástico (tridimensional). 
Ritmo é a lei do gesto, de acordo com o qual ele se procede uma vez de 
maneira mais fluentemente e outra vez menos fluentemente, em sua se-
quência no espaço dentro de uma sequência de tempo (duração). Como 
um resultado, tensionar e destensionar (relaxar) originado dentro do todo 
do corpo são nuances de força. (Laban, 1921, p. 55)

Isso é o que em LMA chamamos também de Fraseado Expressivo, ou seja, como a 
energia se distribui ao longo da Frase de Movimento. 
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A relação dinâmica entre intensidades de energia em fluxos constitui todas as formas 
de arte e a própria vida, enquanto lei energética e relacional fundamental da matéria, em 
ebulição e repouso, tensão e relaxamento, pulsão e recepção, ondulação, contraste e mo-
tivação. O respeito a essas dinâmicas inclui, por exemplo, estar conectado com os ritmos 
e necessidades fisiológicas desde a vida uterina até a velhice, como os ciclos orgânicos de-
finidos pela Dra. Judith Kestenberg (Amighi, Loman, Lewis e Sossin, 1999). Isso nos traz 
outro tema da LMA: o de Execução-Recuperação, presente tanto em frases de movimento 
(que duram cerca de 1 a 3 minutos) até em ciclos do dia a dia e da própria vida.

Isso significa, por exemplo, seguir a necessidade de repouso e lazer, tanto quanto de 
trabalho e vida social. Por isso, a Abordagem Somático-Performativa inclui, como parte 
das aulas, passeios sem uma agenda predeterminado, contemplação e descanso, com mo-
mentos sem nenhuma atividade prescrita ou indicada. Isso não implica em falta de tônus 
muscular, pois a Pausa Dinâmica, de fato, descondiciona tensões e contrações compul-
sivas desnecessárias. Aumenta-se, assim, o fluxo de energia e a oxigenação dos tecidos. 
Pouco a pouco, conforme a necessidade do momento, podemos observar movimentos 
performados a partir de impulsos imprevisíveis. 

Assim, a Abordagem Somático-Performativa dilui a ênfase produtiva de constante ação 
e reação, transformando a gangorra psicofísica entre hiperatividade (atividade dinâmica) e 
inatividade por esgotamento (passividade estática). A partir da relação fluida entre passivo 
e ativo, recepção e impulso, receptividade e(m) ação, compomos uma passividade dinâmica 
ou atividade meditativa, numa sabedoria micro e macro-cósmica, micro e macro-política.

Espaço-tempo quântico e sincronicidade

A matéria dita a geometria do espaço-tempo e o espaço-tempo dita o mo-
vimento da matéria. (Wheeler in Gleiser, 1997, p. 332)

Laban desenvolveu um sistema geométrico de conexão entre espaço interno e ex-
terno (ou corpo e ambiente), energia e(m) espaço, a partir de “movimentos elásticos” de 
manipulações topológicas (Moore, 2006, p. 135). Esses movimentos desenham percursos 
(Traceforms), criando formas cristalinas dinâmicas que expandem e contraem em di-
ferentes vetores de atração e repulsão. Assim, as sequências circulares e dinâmicas das 
Escalas Espaciais de LMA são campos de espaço-tempo distorcidos pela matéria. 

[O] espaçotempo é um conceito primário, ao invés do espaço ou do tempo 
separadamente ou adicionados. O bloco do espaçotempo pode ser fatia-
do em uma pilha de folhas curvas em um infinito número de maneiras 
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diferentes. ... Eventos em cada fatia são simultâneos mas observadores 
diferentes e em movimento, em cada uma delas, tem julgamentos dife-
rentes... Esta configuração do bloco espaçotempo implica que o futuro já 
está aí. Em contraste, em outras ciências, o fluxo do tempo é associado ao 
desenrolar dos eventos, o aumento da informação, entropia e complexi-
dade, e não há a sugestão de que o futuro está aí esperando (Barrow, 2001, 
pp. 349-350).

Nesse “novo território” quântico de reconexão em ondas, a consciência de cada pes-
soa influencia as demais ao seu redor, as propriedades materiais e as possibilidades atuais 
(futuro). O ensino, a pesquisa e a escrita são espaços pulsionais – vivenciados como vibra-
ção intra, inter e transcelular (mineral, vegetal, animal, humana, atmosférica, planetária, 
galáctica, cósmica), criando traços elípticos, parabólicos, e hiperbólicos no espaço-tempo 
quântico (Traceforms). 

Integração 

O que é crítico para a compreensão destas percepções [de movimento] é 
que elas sejam compreendidas como um todo – sem fragmentação. Mu-
dança em qualquer aspecto muda a configuração total. Obviamente, a 
experiência do ser como um todo transcende a consciência de partes es-
pecíficas, mas compreender as partes ajuda-nos a recriar o todo, a reani-
mar sua mobilidade e brincar/jogar harmoniosamente com um ambiente 
continuamente mudando. (Bartenieff in Bartenieff e Lewis, 1980, p. x) 

O termo integração é usado por Peggy Hackney (1998, p. 211) como uma opção a ou-
tras abordagens, como por exemplo, unidade, dualidade, muitas partes articuladas, com-
plexidade estratificada. Na integração, as partes trabalham cooperativamente para criar 
um todo inter-relacionado dinâmico, em composições de Fraseados de mudança constante.

No Anel de Moebius, a partir da experiência de Integração Corporal Total, movemo-
nos para além das dualidades, num contínuo que conecta todas as instâncias: técnica e esté-
tica, preparo e cena, corpo e escrita, natureza e cultura, tecnologia e organicidade, privado 
e público, pessoal e coletivo, observador e observado, realizador e testemunha, pesquisa e 
ensino, foco e abertura, movimento e pausa, mudança e permanência, atividade meditativa 
e passividade dinâmica, mover e ser movido, contração e expansão, micro e macrocosmo, 
corpo e ambiente, interno e externo, espaço intra/inter/transcelular, diferentes ondas cere-
brais, lado esquerdo e direito do corpo, arte e vida, universidade e comunidade.
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Para integrar pelo movimento é preciso, antes de mais nada, entregar-se à mudança 
constante, isto é, ao paradoxo do fazer integrado com o pensar num processo criativo 
contínuo. Assim, integração não é um conceito para ser reproduzido em um contexto 
dicotômico. Para integrar, é preciso fazê-lo no modus operandi do ensino e pesquisa em 
arte. No contexto somático-performativo, a arte deixa de ser um conteúdo a ser ensinado 
para ser a maneira pela qual processamos e organizamos in-formações. Se todo e qual-
quer aprendizado, desde que somos apenas uma célula, é realizado através do movimento 
corporal – e deste com o movimento de tudo no todo –, então este não deve ser apenas 
incluído no ensino ou na pesquisa, mas precisa tornar-se o eixo motivador, norteador e 
integrador do processo de ensino e pesquisa em criação.
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