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RESUMO: NESSE ARTIGO TENTAMOS DISCUTIR A QUESTÃO DA 
ESCUTA COMO PROCESSO EM QUE O BAILARINO DEIXA-SE 
AUTOAFETAR PELO SEU MOVIMENTO DE MANEIRA A DECIDIR COMO 
PROSSEGUIR COM SUA AÇÃO. A PARAGEM, NESSE SENTIDO, 
CONFIGURA-SE COMO UMA POTENTE ESTRATÉGIA PARA PERSCRUTAR 
O SENTIDO DO MOVIMENTO E POTENCIALIZAR SUA PRESENÇA, 
FABRICANDO ESPAÇO E TEMPORALIDADE. REFLETIMOS TAMBÈM 
SOBRE CONCEITOS COMO O DE IMAGEM E CORPO PARA PENSAR UM 
INTERCÂMBIO ENTRE OS SENTIDOS, TANTO NO CORPO DO BAILARINO, 
QUE GERENCIA SUAS SENSAÇÕES E URGÊNCIAS, QUANTO NO CORPO 
DO ESPECTADOR, CAPAZ DESDE SEMPRE DE TRANSFORMAR UMA 
IMAGEM VISUAL DE ALGUÉM QUE DANÇA EM IMAGENS SENSORIAIS E 
PENSAMENTO DENTRO DO SEU PRÓPRIO CORPO. 
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INTRODUÇÃO 
 

Um corpo torce-se por dentro para manter-se de pé. Um corpo estica-se 

e contrai para permanecer de pé. Há micro-movimentos e movimentos visíeis. 

Em todo movimento, uma decisão. Uma diferença de escala. Por quanto tempo 

ainda movo, qual o ponto de parar, por quanto tempo permaneço. Parar, esperar, 

parar mais um pouco. A paragem como passo de uma dança sem passos. 

Esse artigo é uma reflexão sobre o uso da paragem, termo traduzido por 

Thereza Rocha a partir do conceito de ‘still act’’ de André Lepecki, como 

estratégia dramatúrgica para composições em dança.  

Mais do que a visão ou qualquer outro sentido, a escuta talvez seja uma 

figura conceitual bastante potente para pensar a percepção do e no corpo. Capaz 

de atravessar superfícies, abrir-se a todos os planos do espaço, a escuta é 

provavelmente o modo de percepção mais generoso do nosso corpo: é possível 

fechar os olhos, mas não os ouvidos.  

Poderíamos pensar também essa escuta como tato, mas esse sentido 

parece ser entendido, quase sempre, como pertinente à superfície exterior da 

pele. Posso chamar de tato a percepção dos pequenos ajustes dos músculos e 

ossos internos? Não quero partir, obviamente, de qualquer definição biológica 

da percepção. Escuta e tato se confundem aqui.  
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Gostaria de pensar em tato e escuta como sentidos autorreflexios, como 

a possibilidade de estar conectado com aquilo que se está fazendo, ou seja, se 

auto-afetar. É preciso escutar, antes de tudo, não somente os sentidos, 

faculdades da percepção, mas o sentido, o nexo daquilo que é produzido 

enquanto nos movemos. Sentido como pensamento da ação, um pensamento 

que se faz no corpo. 

ESCUTA DAS IMAGENS DO CORPO 

O corpo é produtor de imagens. Mais que isso, ele é também imagem. A 

imagem é a forma dos objetos do mundo no pensamento. Objetos que podem 

ser de diversas qualidades: tatéis, sonoras, visuais, olfativas. 

‘’Assim como a imagem mental visual é ‘apenas’ uma imagem mental, 
a imagem sonora também o é, e não se confunde com uma 
‘visualização’ de algo através da escuta. Escutar é sempre formar 
imagens, assim como ver, também. Certamente a imagem depende do 
suporte. Por que não seria possível pensar que, antes de ser ‘suporte 
tecnológico’ de meios extra-corporais... o suporte é corporal?‘’ 
(CÉSAR, p. 9) 

 

O corpo, como consciência de si, é formado por imagens. O corpo 

produz imagens, também. Como possibilitar uma conexão entre as imagens que 

formam o corpo e as imagens que o corpo projeta no espaço e no espectador? 

Como se dá esse trânsito de imagens?  

Existe um entrelaçamento possível entre essas imagens no corpo e a 

imagem de um corpo, ou seja, a imagem de um corpo em um suporte não 
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corporal, o ‘’registro’’ de um corpo como imagem. Esse entrelaçamento não só 

existe, mas é ele que possibilita o sentido do acontecimento da dança.  

É pelo reconhecer do corpo do outro no meu corpo, ou seja, pela 

capacidade de projetar o meu corpo em um virtual que dança com o outro e no 

outro, que o acontecimento dança é possível.  

Esse reconhecimento, possível sobretudo com a visão, não se comporta 

apenas como imagem visual, mas como imagem corpo, imagem que podemos 

pensar, pela dupla natureza onda-partícula da luz, também como imagem 

sonora. Sonoro porque vibra, atinge a pele do espectador, modula o ambiente.  

A imagem de um corpo não é nunca qualquer imagem. Se toda imagem 

afeta, de alguma forma, o corpo de um espectador, a imagem de um corpo, quero 

sustentar essa hipótese, atinge o corpo do espectador de uma maneira diferente. 

Um corpo que se move movimenta o corpo daquele que o observa. Há uma 

empatia cinestésica, afirma a neurociência. Imagens se transmutam em 

imagens. O movimento produz virtuais, imagens sonoras e visuais, mas também 

táteis, no corpo daquele que observa, que passa a habitar o corpo que ele vê 

dançar. 

PARAGEM COMO ESTRATÉGIA DE COMPOSIÇÃO 

Initerruptamente convocada por estímulos externos e suas próprias 

emergências, o corpo silencia e seleciona aquilo que pode vir à tona na 
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percepção, de modo mais ou menos consciente. Silenciar esse corpo é um 

trabalho de criação do corpo e, por tanto, pertinente ao lugar da dança. 

Quando esse corpo está comprometido com o nexo dessa paragem, 

essa escuta necessita de uma ampliação finíssima, superficial, tateante em todo 

o espaço: corpo paradoxal (GIL, 2002).  

Compor significa selecionar, escolher opções entre infinitas 

possibilidades. Deslizar na superfície do arranjo de forças internas e externas a 

selecionar o que o corpo silencia de si e no que cede à pressa e à lentidão é o 

fazer da dança. E esse fazer pode se dar através da paragem. 

Gosto de pensar a dança como processo de equilíbrio/desequilíbrio 

entre o fluxo de forças que nos atravessa e que atravessamos.  Para pensar a 

paragem como dança e sua relação com a escuta, é interessante retomar a 

experiência de Paxton no exercício que chama de ‘’small dance’’, que consiste 

em permanecer em pé e tentar relaxar completamente, ao mesmo tempo 

observando todo o tipo de pequenos ajustes necessário paras que o corpo 

permaneça em equilíbrio. O corpo verdadeiramente relaxado tombaria ao chão. 

Esses micromovimentos constituem uma ‘pequena dança’, fonte primeira de 

todo movimento humano.  

‘'Chamo isso de ‘’pequena dança’’… Foi o nome escolhido porque é 
bastante descritivo da situação e porque enquanto você está em pé e 
sentindo a ‘’pequena dança’’ você está consciente de que você não está 
‘’fazendo’’ alguma coisa, de certa forma, você está apenas assistindo 
você agir; assistindo seu corpo fazer sua função. E sua mente não está 
pensando em nada e nem procurando nenhuma resposta ou sendo 
usada como um instrumento ativo, mas está sendo usada como uma 
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lente para focar em certas percepções.’’ (PAXTON & ZIMMER apud 
LEPECKI, 2001, tradução do autor) 1 

‘’Assistir’’ o corpo ‘’em ação’’, nesse caso em que o bailarino tenta 

perceber o próprio corpo, não é exatamente ver. Talvez Paxton utilize a metáfora 

da visão apenas pelo privilégio que damos ainda a esse sentido na própria 

linguagem.  O que acontece, talvez, esteja mais próxima de uma espécie de 

escuta. Tentar escutar o impossível: um barulho em forma de textura, de 

sensação de peso. A escuta, afinal de contas, tem mais a ver com a percepção 

daquilo que é invisível e que pode passar despercebido, sempre, se não 

estivermos muito atentos.  

‘’A estabilidade é muda, não silenciosa. O silêncio ainda envolve escuta, 

escutar como uma ação generativa da percepção’’, diz Voegelin Salomé (2010, 

P. 11)2.  A paragem pode configurar-se como esse silêncio movente, ativo, 

contrário de um suposto mutismo do corpo. O som é silêncio, a pausa constitui 

qualquer movimento, sonoro ou corporal. 

‘’A pausa é uma pergunta que o corpo faz ao fluxo acerca de seu 
processo desejante; é a possibilidade de inaugurar e reinaugurar a todo 
momento o processo desejante/singularizante que distingue, na 
intimidade do gesto dançado, o prazer de executar, do gosto de fazer 
(fabricar). E isto é uma política (...) A dança não é absolutamente a 
impulsão corporal deliberada, a energia selvagem do corpo. Ao 
contrário, é a desobediência a uma impulsão (...) ela mostra a retenção 
imanente ao movimento e de opõe assim à vulgaridade involuntária do 
corpo.’’ (BADIOU, 1993, p. 13-14) 

                                                           
1 ‘’Call it the 'small dance' ...It was a name chosen largely because it's quite descriptive of the situation 
and because while you're doing the stand and feeling the 'small dance' you're aware that you're not 
'doing' it, so in a way, you're watching yourself perform; watching your body perform its function. And 
your mind is not figuring anything out and not searching for any answers or being used as an active 
instrument but is being used as a lens to focus on certain perceptions.'' 
2 ‘’Stability is mute, not silent but mute. Silence still involves listening and hearing as a generative action 
of perception’’. 
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A paragem configura-se, portanto, como momento de interrogação do 

próprio intérprete sobre aquilo que está executando, pensando no processo. A 

pausa é uma pergunta que o corpo faz ao movimento e a própria noção do que 

é dança.  

CONCLUSÃO 

Mover significa operar espaço-tempo, ou seja, lidar, elaborar-se e 

manusear seu eu-corpo como espaço-tempo e não somente no espaço e no 

tempo. O tempo não se constitui, então, como percurso itinerário pré-

programado, mas como algo que vai se constituindo, se fabricando. 

O fluxo de movimento não precisa ser incessante. Ao manejar o espaço-

tempo, inclusive pela paragem, o corpo propõe-se a desarranjar as perguntas, a 

desestabilizar as definições apriorísticas. O que é liberdade? O que é escolha? 

Talvez a única escolha real seja por aquilo que não está em oferta: escolher 

talvez seja dizer não às opções, inventar, não ceder ao impulso da reação 

imediata, pois ‘‘o que a vontade deve aprender é a ser lenta e desconfiada’’’ 

(BADIOU, 2002 p.  83). 

Parar significa entrar em outra relação com o tempo. Trata-se de um 

investimento em sua própria presença como expressividade do corpo. Pensar a 

imobilidade não é retirar a potência do corpo, pelo contrário, é tomá-lo como 

produtor de resistência e invenção. Que a paragem seja uma onda que se 

escuta, uma vagueza que reverbera.
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