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CRÍTICA EM EXERCÍCIO NO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO EM 
DANÇA:  

RISCO/DÚVIDA/RUÍDO/ERRO OU COMO DAR UMA RASTEIRA EM SI MESMO? 
 

*Isaura Suélen Tupiniquim Cruz 
**Thulio Jorge Silva Guzman 

 
RESUMO 

 
Este artigo apresenta a criação “ficcional” de uma obra de dança como exercício de 
síntese critica dos modos de compor praticados pelos autores, na tentativa de 
responder à inquietação: Como é possível pensar a crítica como parte intrínseca ao 
processo compositivo em dança? Como materializar na escrita o jogo no qual o 
artista cria os argumentos e a contra argumentação no próprio fazer? Quais as 
possibilidades e os riscos de dar uma ‘rasteira’ em si mesmo? Entendendo esse 
propósito como uma “política cinética do tropeço”, onde o “chão não é só terreno, 
mas composto por atos de fala” (LEPECKI, 2010); iremos evidenciar a 
performatividade e a imprevisibilidade na dança como forma de questionar o 
determinismo almejado por conhecimentos generalistas (de pesquisa), que 
objetivam finalidades e selecionam apenas o que parece se evidenciar ‘a favor de’ 
esquivando conflitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: COMPOSIÇÃO. CRITICA. RISCO. IMPREVISIBILIDADE. 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a “fictional” criation of a dance piece as an exercise of critical 
synthesis of composing ways praticed by the authors, trying to answer the questions: 
How is possible to think critics as na intrinsic part of  dance compositional 
processes?  How materialize on writing texts, the game where artist makes his 
arguments and other arguments against it? Which are the possibilities and risks of 
being “tricked” by ourselves? Understanding this intention as na “stumbling kinetic 
politics”, where the “floor it is not only terrain, but made by speech acts” (LEPECKI, 
2010); we will evidence the performativity and unpredictability in dance as a way for 
question the determinism wanted by generalists knowledges (of research), with 
objective purposes choosing just what evidently be “agree with”, avoiding conflicts. 
 

KEYWORDS: COMPOSITION. CRITICS. RISK. UNPREDICTABILITY 
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A criação em dança produz condições nas quais os meios de se chegar numa 

configuração estética são constantemente passíveis de transformação, no entanto, 

há investidas na criação em dança contemporânea que sobressaltam a incerteza 

nas suas práticas compositivas, parece-nos ser sobre este modo de criar, na 

radicalidade da incerteza, que situamos a nossa proposição. Ao tratar da criação em 

dança, formulando um corpo para tal, somos de alguma forma “possuídos” pelo 

processo, e ao mesmo tempo possuidores dele, com isto, queremos dizer que não 

há controle completo sobre a natureza dos acontecimentos no corpo, o que nos 

parece mais evidente quando consideramos  criações nas quais a improvisação1 é 

usada como uma estratégia para investigação/proposição/apresentação de 

composições coreográficas e performativas de dança, onde há alta plasticidade das 

relações entre corpo e ambiente, sugerindo ajustes a serem realizados a todo 

momento.  

 

A improvisação nos possibilita a criação em dança a partir de programas ou 

situações que são de alguma maneira pré-organizadas, mas que na sua ação 

admitem certa falibilidade do programado, por considerarem a complexidade dos 

contextos com os quais dialogam como co-autores da configuração. Táticas para 

operar nesta incerteza na composição, são aparentes na utilização de expressões, 

como: ‘Se’; ‘Quando’; ‘-ou não’, de maneira a permitir que mudanças emerjam, desta 

forma, coreografamos projetando: “Quando nos encontrarmos pela terceira vez, 

cairemos ao chão” “Se alguém participar e interagir, respondemos-ou não- a sua 

ação”, estas expressões operam condicionadas por algo externo à composição-ou 

não, ao enunciar que: Se algo acontecer, indicaria Quando, alguma outra coisa vai 

acontecer-ou não. Estas táticas podem nos exemplificar modos de criação que 

investem na incerteza como condição de criação para projetar maneiras prováveis 

de configurações.  

																																								 																					
1  Improvisação aqui é utilizada como procedimentos de reorganização entre corpo e ambiente 
advindos das emergências desta relação, portanto não nos referimos a estilos ou modos de fazer 
propriamente ditos, ainda que, possam servir-nos de exemplo. 
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Tomando emprestada a provocação dos escritores do Oulipo2, que ao se 

referir ao autor que se dedica a essas praticas, dizem que é: “um rato que constrói 

seu próprio labirinto de onde se propõe a sair”, acreditamos que esta imagem nos 

possibilite compreender mais sobre o que pensamos acerca do corpo que dança no 

processo de criação. Criamos um labirinto, ou melhor vamos construindo-o enquanto 

compomos, produzimos um terreno instável com: becos, passagens, corredores sem 

saída, ritornelos, na busca de encontrar alguma saída-ou não. Num processo de 

criação em dança não parece haver uma saída, ou um resultado único e fechado, 

fazemos danças que não são respostas, como labirintos que não tem saída nos 

resta aprender a continuar a caminhar neles e se perder. 

 

Sabe-se que o processo compositivo requer uma presença diferenciada da 

que se requer durante uma experimentação, ainda que haja uma retroalimentação 

das situações produzidas nela, produzindo um constante rebatimento e refração das 

ideias, realizando ajustes entre o que se propõe, o que acontece, e o que se 

modifica para continuar. Compor, se caracteriza pelo exercício de articulação, 

seleção, síntese, coerência e conceituação, e é nesse emaranhado labiríntico que 

abismos e soluções emergem. Nesse movimento articular, a crítica surge das 

brechas e contingências que dão forma à dança, pois essa dança é desde o primeiro 

momento de sua aparição composta por atos de fala, sendo ao mesmo tempo 

estética e discursiva.  

 

Refletir acerca da teoria dos atos de fala em J. L. Austin é considerar a 

linguagem como ação, e esta em aproximação com a dança remete a ideia do 

“fazer-dizer do corpo” apresentada por Jussara Setenta, na qual discorre acerca de 

Austin, e sobre quem nos diz:  

 
																																								 																					
2 “Oulipo” é uma corrente literária surgida na França em 1960, formada por escritores e matemáticos 
que propõe a libertação da literatura, aparentemente de maneira paradoxal, através do que chamam 
de constrangimentos literários, através de jogos e regras sobre a escrita como o lipograma, por 
exemplo. Entre os mais conhecidos autores, estão: Raymond Queneau e Georges Perec. 
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Sua teoria dos atos de fala traz o entendimento de significação como 
ação de linguagem, pois, quando se fala, esta significa mais do que o 
significado referencial daquilo que se profere: realiza-se uma ação 
(SETENTA, 2008, p.21). 
 

Assim pode-se pensar o corpo e os modos de organização de dança, como 

diferentes modos de enunciar, dentre os tipos de enunciação que Setenta (2008) 

destaca está o enunciado performativo, no qual as ações se configuram nelas 

mesmas e não em referentes fora dela, desta forma exercita-se uma reflexão critica: 
 
O modo performativo de enunciação da linguagem, aquele que utiliza 
sempre verbos no presente, faz pensar nas ações corporais de 
dança que possam privilegiar ideias-movimentos, que se processam 
no fazer (o presente do movimento). Elas vão constituir-se em 
processos significativos que, pela natureza da relação entre 
significação\uso tendem a exercitar uma reflexão critica na 
enunciação em dança (SETENTA, 2008, p.23). 
 

Reforçando ainda mais o viés critico trazido pela autora ao tratar do 

performativo, nos diz que:  
 
Os proferimentos performativos reestruturam as condições de 
possibilidade do ato de fala para viabilizar a ocorrência de outras 
falas que questionem a existência de um contexto dado e atuem para 
a inauguração de novos contextos (SETENTA, 2008, p.37).  

 

Questionar a existência de um contexto, e assim inaugurar outros guarda 

certas semelhanças com a critica, pois esta também almeja questionar e promover 

outros rearranjos discursivos, outros significados em ação para a enunciação. Não 

obstante o processo de constituição da crítica pode ser entendido como 

performativo, no sentido de problematizar uma ética, pois: 

  
A relação será crítica na medida em que não se conformará com 
nenhuma categoria dada. Ela constituirá, antes, uma relação 
problematizadora com o próprio campo de categorização, 
remetendo-se, no mínimo implicitamente, para os limites do horizonte 
epistemológico dentro dos quais essas práticas se formam. O 
principal não é remeter a prática a um contexto epistemológico pré- 
dado. É, antes, firmar a crítica como prática que expõe os limites do 
próprio horizonte epistemológico, fazendo que os contornos desse 
horizonte apareçam, por assim dizer, pela primeira vez no seu limite. 
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Ademais, a prática crítica em questão implicará uma transformação 
do “eu”, relação com regra de conduta (BUTLER, 2013, p.166). 

 

Outro autor que trata de atos de fala em relação com a dança é André 

Lepecki (2006), que em seu livro Exausting dance, propõe planos de composição 

para a dança como alternativa oposta ao chão terraplanado arraigado na dança pelo 

teatro ocidental, e neste, apresenta o que chama do ‘plano do tropeço’, baseado 

num relato de Fantz Fanon, sobre o qual nos diz: 
 
[..] Fanon tenta participar na coreografia fluída da metrópole. Mas, de 
repente, um ato de fala deflagra um autêntico desastre: “Olha, um 
preto!” Fanon choca-se com a interpelação racial; a fala opera, 
literalmente, uma profunda transformação coreográfica: primeiro, 
Fanon diz-nos que perante “Olha, um preto!” é a fisiologia que 
responde: ele “perde o seu corpo,” o seu corpo se desconjunta, se 
metamorfoseia, se adensa, se perde. Depois, desestrutura seu 
sistema de equilíbrio: Fanon tropeça. Eis que o passeio da cidade 
metropolitana, até então liso, passa a revelar insuspeitadas fissuras. 
(LEPECKI, 2006, p. 6)  

 
Para o autor, o relato de Fanon lembra que o chão plano esconde abismos, 

armadilhas para corpos que não se enquadram no modelo de movimento ou 

ideologia coreográfica que o terreno impõe. Desta forma para Lepecki (2003) a 

dança pode ser pensada como ‘critica ativa do estado silencioso dos corpos 

colonizados’, na medida em que se repense o chão para o bailarino pisar, tanto 

literal e poeticamente, como composto também por atos de fala. Assim como o 

estudo por ele realizado a cerca das “raptações” de William Pope.L3, no qual o 

artista agiria por uma “politica cinética do tropeço”. Isto é encarar abismos, relevos 

que existem no terreno da composição e que de algum modo, a cada tropeço 

impulsionam a crítica.  

 

A crítica trata de “pôr em crise”, e para isto parece ser necessário rebuscar, 

expor e por vezes ultrapassar os limites daquilo a que se propõe. Quando pensamos 

																																								 																					
3 William Pope.L “The friendliest Black Artist in America” é um artista negro estadunidense estudado 
por Lepecki. Para saber mais sobre o artista e as raptações, ver o livro Exhausting dance de Lepecki.  
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nas críticas de dança realizadas em textos devemos considerá-las como um outro 

objeto, que difere daquele que aborda, mas que mantem alguma relação dialógica a 

partir de oclusões. Ainda que isto nos pareça desalentador ou impossível, motiva-

nos a muitas investidas de aproximação, nas quais ainda pairam as perguntas: 

Como construir uma crítica “com”, e não “para” uma dança? Seria este “pensar com” 

o delineamento de um encontro? Seria a própria dança já uma critica? Percorrendo 

este labirinto de perguntas é que nós nos perdemos.  

	

Articulação, seleção, síntese, coerência, conceituação, entre outros, são 

caraterísticas que por hora no exercício de compor uma dança pontuam-se como 

indicadores de certa pratica reflexiva presente no processo que se aproxima ao que 

tentamos abordar como critica no processo compositivo, não se tratando de uma 

linearidade ou regra de antes/depois, ao exemplo do que acontece na “composição 

em tempo real”4, ou seja, tais características promovem o questionamento das ideias 

postas, e tais ideias estão sempre relacionadas a outras, tencionadas e aproximadas 

em interlocuções possíveis ou prováveis da composição. É destas interlocuções e 

questionamentos que resulta o que chamaremos de produção argumentativa da 

composição, a produção discursiva dos artistas ao serem interpelados sobre a sua 

composição, seja ao escrever um texto, ou ao ser questionado de alguma forma, 

como em entrevistas e outras formulações que acabam por serem criadas na 

tentativa de dar visibilidade ao processo. 

 

A produção argumentativa de um processo compositivo passa assim, por um 

aprimoramento como o que acontece na configuração estética, porque não nos 

																																								 																					
4 João Fiadeiro define seu método como “um sistema de pressupostos e regras que permite ao 
artista, no contexto de um trabalho em estúdio e laboratorial, aventurar-se pelo desconhecido e testar 
a elasticidade dos sentidos das suas ações”, para isso, o artista português propõe que a ideia de 
tempo real “não se refere, como à primeira vista pode parecer, à ideia de composição “ao vivo”. O 
“tempo real” a que faz referência “é um movimento que se processa exclusivamente no interior da 
nossa mente [...] Trata-se, portanto, de um pré-movimento, de uma pré-acção [...] Ou seja, em 
Composição em Tempo Real tudo “acontece” antes mesmo de qualquer acção ter ocorrido” e nesse 
sentido a composição se define de modo cartográfico, onde os acontecimentos podem, ou não, 
serem manipulados pelos participantes, mas são sempre agenciados pela intuição (pensamento) 
destes que são espectadores do próprio fazer.  
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descolamos da linguagem, em ambas, o artista realiza agenciamentos entre 

questões politicas, do mercado, da coisa social e da coisa que está sendo 

formulada. Nesse exercício, a crítica pode ser sustentada não somente como algo 

que vem de fora, mas como algo que possa orientar o próprio processo, para isto, o 

sujeito engajar-se-ia nos tencionamentos discursivos emergentes do processo 

criativo. Pois a critica é, sempre uma critica a alguma coisa, portanto sempre implica 

na ação de propor relações.  

 

As contradições, paradoxos e incongruências que possam aparecer, são 

maneiras de exemplificar possíveis tensões nas interlocuções de um processo, que, 

oferecem ao mesmo tempo riscos e potências, pois ao evidenciar tensões, 

colocamos o argumento de uma obra em cheque, mas também provocamos certa 

reorganização das ideias, atualizando o discurso de maneira a experimentar uma 

outra possível configuração, e este, para ser critico, não responde à 

situação/contexto mas procura reformular as suas perguntas.  

 

 A crítica é por vezes tomada como julgamento por escolhas feitas, desta 

forma ela tanto pode bloquear o processo criativo/compositivo por estar implicada 

aos processos de autoconhecimento, subjetividade e autoestima, assim como, de 

outra maneira pode fortalecer as intersubjetividades, os “micromovimentos de 

interface”5 entre corpo e ambiente, as intertextualidades. 
 

Enquanto improvisamos e experimentamos diferentes padrões de movimento 

estamos constantemente criando associações de modo a criar sentido ou síntese 

para nós mesmos não se deixando escapar dos esquemas da linguagem. Afinal de 

contas é impossível escapar completamente à linguagem. E nesse movimento de 

criar, seja lá o que for, assim como estamos agora tentando organizar o pensamento 

em frases, parágrafos, palavras, nos movemos sempre no sentido de criar, entre o 

																																								 																					
5	“[...] Ou seja, os movimentos que se organizam na passagem entre o dentro e o fora do corpo” 
(GREINER, 2010, p.4). 
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gesto e a matéria que está sendo desenvolvida, nesse caso entre a escrita e o texto, 

condições para que haja um processo de comunicação.  

 

Nesse caminho, não somente a possibilidade de me comunicar se expressa, 

pela seleção de materiais, pela composição dessas coisas ou pela criação de 

coerência entre elas, mas há ainda, uma constelação caótica de discursos que se 

agitam entre nós e esse computador-texto, esses discursos que são outros sendo 

nós, e vice-versa, compreendem um jogo entre a subjetividade e o que se consegue 

conceituar sobre nós mesmos, sendo a subjetividade produzida por uma série de 

relações de poder, que por sua vez se constitui em aspectos biológicos e culturais 

reféns da linguagem e logo, lançados no pensamento crítico.  

 

Mas porque dar tantas voltas para simplesmente dizer que em tudo que 

fazemos produzimos crítica? A diferença é que não basta tomar isso como verdade 

simplesmente, precisamos criar consciência desse estado crítico e entender qual o 

jogo discursivo traçamos para nós mesmos. Entendendo que o sujeito com suas 

questões, dores, prazeres e ações não pode se apartar do seu contexto, ele cria 

diferentes formas de anteparo entre ele e a “coisa” ou os “outros”, e nesse sentido, a 

condição do pensamento crítico garante autonomia para criação de um “eu” 

construído de muitos outros “eus” e que delibera sobre intervenções coletivas, 

produzindo determinada ética. Para Butler, por exemplo: 
 
Se o eu não está de acordo com as normas morais. Isso quer dizer 
apenas que o sujeito deve deliberar sobre essas normas, e que parte 
da deliberação vai ocasionar uma compreensão crítica de sua 
gênese social e de seu significado. Nesse sentido, a deliberação 
ética está intimamente ligada à operação da crítica. E a crítica 
comprova que não pode seguir adiante sem considerar como se dá a 
existência do sujeito deliberante e como ele pode de fato viver ou se 
apropriar de um conjunto de normas (BUTLER, 2015, p. 19). 

 

Esse agenciamento entre a crítica e a ética, ocorrem tanto na 

performatividade de um corpo, como na produção de uma performance e de uma 

dança,   onde   essa   complexidade   entre  o  gesto  e  a  linguagem  é  sempre  um  
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atravessamento constituído por parâmetros críticos que por sua vez afirmam uma 

ética. Aqui por exemplo, na escrita desse artigo, nos preocupamos sobre se o 

vocabulário que utilizamos está muito embebido de uma condição muito particular, 

por exemplo, e como ao mesmo tempo desejamos nos distanciar para não reforçar 

algum tipo de enquadramento de quem somos, ou o que pensamos sobre o mundo, 

desta forma tentamos desviar um pouco ao criar auto representações variáveis que 

caibam naquilo que gostaríamos de apresentar, mas de repente tudo pode parecer 

imensamente superficial ou impossível, e nos boicotamos, inquerindo a nossa 

própria fala como se fosse um outro a nos testar, mas é nesse tecido fino que 

tecemos nosso discurso fragmentado, discurso que morre a cada linha em que se 

constrói.  
Para Foucault, ganhar uma distancia crítica perante a autoridade 
estabelecida não significa apenas recorrer os modos como os efeitos 
coercitivos do conhecimento manifestam-se na formação do próprio 
sujeito. Significa, também, pôr em risco nossa própria formação 
enquanto sujeitos (BUTLER, 2013, p.177). 

 

Assim a criação em dança se estende e dura no tempo porque precisa ser, 

porque tem complexidade para ser, porque movimenta a própria constituição do “eu” 

ao mesmo tempo que opera como produção do “objeto” artístico. Com isso, 

voltamos a confluir arte e vida por sua materialidade informe, que não explicita os 

contornos entre a ética, a política e a estética. 

 

O corpo na dança, sendo a dança entendida como constante exercício crítico 

do gesto e do próprio pensamento, é corpo de dúvida e de afirmações, ele 

argumenta e contra argumenta consigo mesmo aquilo que manifesta. Como nos 

indica Susan Sontag (2015), ao se referir à filosofia de Cioran: “No ato apaixonado 

de pensar, o pensador joga, ao mesmo tempo, os papéis de protagonista e 

antagonista. Ele é simultaneamente, o sofrido Prometeu e o impiedoso abutre, que 

devora suas entranhas em perpetua renovação” (SONTAG, 2015, p.91).  
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Assim, esse corpo, nessa nossa proposição ficcional que é também 

constituída por nossas experiências anteriores em outros projetos artísticos e de 

pesquisa em dança, tenta se equilibrar entre o pensamento que se formula como 

gesto, dança e palavra criando acordos para lidar com ruídos e sobras desse 

caminho que solicita diferentes materiais e suportes, ou diferentes mídias. Busca se 

ajustar ao mesmo tempo em que se pretende subverter lógicas, hábitos, condições. 

Depara-se com sua própria condição, por horas abjeta, por horas privilegiada, 

atualiza isso não somente em termos psíquicos mas como um tecido social, e no 

meio disso escolhe cores, sons, texturas e gestos. Em seguida, olha, escreve, rasga, 

ri de si mesmo e do outro, se machuca, se sente super-herói e continua, ou desiste.  

 

Um processo de criação é uma prática possível de “ser guru de si mesmo”, e 

isso só é imaginável porque existe crítica. O papel do crítico como um olho externo, 

quase como o julgamento de Deus, se afirmou durante tanto tempo como necessário 

pelo entendimento de que quem está dentro, está imerso, a tal ponto, que não 

consegue ver os detalhes e nuance das coisas que ele mesmo criou, e que assim, 

não é possível concluir sobre seu próprio fazer e as relações disso com seu tempo 

histórico. 

 

Por certo, não há no processo de produção crítica durante a criação uma 

finalidade objetiva, definidora, como na maior parte da critica tradicional, mas há, no 

desejo de comunicação com o outro, a potência do corpo como linguagem, 

configurando-se como uma espécie de autoetnografia6 de transbordamentos entre 

corpo e ambiente que só é possível por meio da abertura para o risco da 

“autoanálise” que inclui, “auto depreciação” e “autovalorização” no sentido de 

																																								 																					
6	Autoetnografia aqui se refere à ideia de autorrepresentações trazidas pelo antropólogo Massimo 
Canevacci, as quais vêm desestabilizando as estratégias etnográficas tradicionais de falar pelo outro. 
Assim, falar por si mesmo passa pelo movimento de cartografar a si mesmo sempre em relação com 
o outro. Para tanto, Canevacci diz que: “O envolvimento emocional torna-se parte constitutiva da 
estratégia etnográfica, porque o pesquisador é parte da pesquisa, não está fora do contexto 
analisado”.		
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estudar as coerências das nossas escolhas, atreladas a um repertório, a um 

contexto e a desejos.  

 

Essas ideias podem reforçar análises psicologizantes sobre a prática artística, 

mas este não é nosso objetivo aqui, é antes, o anseio de contribuir com a ideia de 

que a criação é em todos os aspectos, produção de conhecimento, logo, capaz de 

articular questões, incertezas, gestos, palavras como atos de fala que discorrem em 

si e sobre si, sempre na relação com seu contexto histórico, cultural, econômico, 

político e filosófico. Isso quer dizer que a arte, não só apresenta um conteúdo ético e 

crítico, mas, é ela mesma, um espaço de exercício da produção crítica e ética. E 

isso, é antes de mais nada, praticar-se! 

 

“Não há espectadores; não há artistas, somos todos (quer assumamos a 
responsabilidade ou não) artesãos do nosso próprio convívio”. 

(Manifesto de João Fiadeiro “Dos modos de re-existência: 
Um outro mundo possível, a secalharidade”) 
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