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Resumo 
  
 Proponho aqui uma reflexão sobre a arte, a dança e o aprendizado 
sobre e desde o corpo afim de levantar questões que possam ampliar as 
ideias sobre a memória corporal e o hábito no ser/estar no mundo. A 
construção deste texto ocorre a partir da prática e da reflexão sobre a 
experiência e os princípios metodológicos da Técnica Alexander e do Contato 
Improvisação, juntamente com a fenomenologia da percepção de Maurice 
Merleau-Ponty e a concepção estética e filosófica de John Dewey e 
principalmente com a proposição de Martin Heidegger sobre o habitar. A 
discussão está motivada pela questão paradoxal do hábito enquanto estético 
(aesthesis) e anestésico na apreciação e na aprendizagem do movimento, 
isto é, pensar o hábito como uma ação consciente e construtiva de uma 
naturalidade a ser adquirida e como passividade e alienação do fazer de uma 
suposta naturalidade inata.  
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Introdução  

 A importância da memória corporal para dançarinos é tema freqüente 

em discussões sobre o aprendizado do movimento. Os processos de 

desenvolvimento do ser humano vistos pela perspectiva da ontogênese e da 

filogênese nos mostram como as nossas necessárias habituações - e 

podemos incluir também as inecessárias - estão impregnados no nosso 

corpo, mas sobretudo são nosso corpo, pois nos dão sentido ao orientar-nos 

e nos conformam ao estruturar-nos.  

 Em Merleau-Ponty (2015) vemos que a maneira habitual de alguém 

diz respeito a sua estrutura motora e perceptiva, que condiciona seu modo de 

agir e perceber. Com isso o filósofo aponta que não podemos falar de algo, 

sem falar de nos mesmos, que toda observação de algo externo ou interno a 

alguém é dita por esse alguém. O que nos mostra que nada pode ser visto 

fora da experiência do mundo, ou seja, não há como sobrevoar o mundo para 

falar dele. Além do mais, nos mostra que somos os nossos hábitos de 

pensamento e de locomoção, uma memória corporal em constante 

atualização.  

 Algumas ideias análogas à essas podem ser vistas em Dewey (2010), 

quando, por exemplo, nos diz que as experiências anteriores estão inscritas 

no ser, que estas são os órgãos com se percebe. 

 A proposição da Arte como experiência com Dewey (2010) nos leva à 

perspectiva do hábito também como alienação, que nos impede de termos 

experiências singulares, pois a conformidade, a imobilidade e a indiferença  

anestesiam nossa capacidade de ver e criar algo novo. 
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  A origem, no antigo alemão, do sentido habitar é revista por Heidegger 

(2001) que resgata a associação do sentido deste termo com a palavra 

construir. Segundo o autor, a palavra buan de construir é propriamente o 

habitar. De tal modo, essa relação entre os termos aprofunda a noção de 

habitar e por desdobramento pode nos ajudar a compreender a questão do 

hábito e da memória corporal.  

 Construímos então porque queremos habitar, porque tendemos a de-

morar nos lugares. Só habitamos aquilo que construímos. E quanto ao 

habitar a si mesmo, de-morar em si? Como construo/habito, quando começo 

a construir/habitar, quanto me envolvo nessa atividade, quem são os 

responsáveis ou referencias externas que me inspiram nessas explorações 

de habituar-se e construir a mim mesma? 

 Além do que,  sempre haverá um resquício inabitado, ainda estranho, 

como ser estrangeiro no próprio país, pois ainda que já se tenha tomado 

“posse” de mim mesma, quando indago a mim mesma (visto que em 

Heidegger a questão gira em torna da linguagem), não implica que domine a 

relação, pois temos à espreita o vir a ser do dasein. Não posso me reduzir a 

alguma coisa, um ente, sou algo ainda por vir.       

 

Técnica Alexander 

 Com a técnica criada por Frederick Mathias Alexander (2011) vemos 

como nossas ações são marcadas por um trejeito pessoal, como um estilo de 

gesticular, um esquema de dançar, de caminhar, ou qualquer postura que se 

tem diante da vida. Essas informações são importantes para a compreensão 

de um dos princípios norteadores dessa técnica, a apreciação sensorial 
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enganosa. Esse princípio, nos diz que nosso modo de perceber é habitual, ou 

seja, o que funda e reforça nossos hábitos é nossa tendência a de-morar em 

lugares sem nos darmos conta disso. Esses lugares não são apenas um 

espaço físico, mas a locais virtuais em que podemos pousar, demorar e 

assentar e dar lugar a ideias, ações e maneiras de ser/estar. 

 Sair de um lugar habitual, como a forma em que estamos 

acostumados a ficar parado de pé, para equilibrar-se de modo distinto, com 

outras tensões ou grupos musculares acionados, por exemplo, pode ser um 

deslocamento de milímetros na arquitetura do nosso corpo, mas já é 

altamente desorientador, pois fora do habitual. Durante uma aula de Técnica 

Alexander é comum as pessoas se sentirem caindo ou como se estivessem 

tortas e quando se vêem no espelho, tomam outro susto, pois vêem que não 

estão como se sentem, é disso que se trata a apreciação sensorial enganosa. 

 Queremos habitar, sentirmos em casa, não queremos estar olhando 

para todos os lados como quando estamos em uma rua escura que não 

conhecemos. Então, por que se esforçar para uma desabituação? E esse 

esforço está relacionado a um certo controle? A ideia de controle costuma 

estar associada a rigidez e falta de liberdade, contudo, se não habitamos (a 

nós mesmos, a cidade...) e só nos habituamos (ignoramos o que fazemos e 

como fazemos) estaremos sujeitos ao controle de outro ou pelo próprio 

hábito.  

 Podemos inferir com Dewey (2010) e com Alexander (2011) que 

quando falam de uma ação consciente e de ter controle, estão tencionando a 

ideia do hábito, ou seja, quando se pergunta o que se faz e quais são os 

meio pelos quais se pode fazer, pode se engendrar uma saída/ação, 
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questionando-se o hábito e assim há uma participação e uma consumação 

da experiência. E aqui é possível ver uma aproximação com a ideia de 

Heidegger com o termo construir como um habitar. 

 Assim, a relação entre construir, habitar e pensar estão articuladas por 

Heidegger (2001) na desconstrução do termo habitar que o levou, como já foi 

dito, a uma implicação com o termo construir. Essa empreita nos pede outras 

considerações sobre o habitar, que nos conta não só sobre a nossa condição 

humana, como nossa necessidade de habitar, mas a de criar/construir 

sentidos, ou seja, o próprio da filosofia, que seria o pensar que mantém a 

pergunta viva.  

O que nos parece natural é provavelmente apenas o habitual de 
um longo hábito que esqueceu o in-habitual do qual aquele se 
originou. Um dia, contudo, aquele in-habitual tomou de assalto, 
como um estranho, o homem e levou o pensar para a eclosão do 
admirar. (HEIDEGGER, 2010, p. 55) 
 

 
 Seria como um ciclo do habitar: Construo para habitar, mas também 

necessito construir (como vemos na Técnica Alexander) um desabituar para 

habituar-se novamente com a nova organização, mais eficiente, que é 

construída. Habito (moro, convivo) em uma ideia que está fadada a ser 

abandonada ou reformulada para que a pergunta pela verdade (em termos 

filosóficos) siga aberta. A verdade em Heidegger (2010) é desocultada pela 

obra de arte através da Poesia.     

 

Contato Improvisação  

 Sobre as práticas e metodologias utilizadas no Contato Improvisação, 

podemos balizar algumas das questões sobre o hábito. Se por um lado o 

Contato Improvisação tem um modo próprio de criar movimento a partir do 

diálogo ponderal, podemos considerar que está na ordem da forma da “não-
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forma” ao preconizar uma exploração do movimento pela eficiência que pode 

ser encontrada e desenvolvida afim manter um fluxo “espontâneo”. Essa 

modalidade de dança está aquém da representação e do entretenimento do 

público, é uma dança fundamentalmente baseada na qualidade do 

movimento e da escuta, ou seja, é predominantemente uma dança para si 

(internamente e com diálogo com o parceiro), não tanto para o outro 

(público). Aprendemos a ser “naturais”, nos habilitamos na habilidade do 

impensado, para que o instintivo (o inato e o habilitado) apareça e resolva a 

seqüência dos próximos movimentos.  

 Podemos falar também da habilidade de desabituar, desconstruir 

padrões como do balé clássico, da dança contemporânea, da capoeira, do 

yoga... para aprender a improvisar sem adornos, como movimentos 

estereotipados, que excedem a funcionalidade do movimento. Apensar disso, 

o Contato Improvisação tem uma identidade própria, uma certa paleta de 

texturas de movimento, que estão vinculada à proposta de um habitar no 

diálogo, na atenção ao que se está fazendo, e às perguntas de sopesar o 

próprio peso com o outro, seja um parceiro, seja o chão. Por isso, não há 

propriamente uma forma para esses movimentos. 

 Assim, vemos que a ontologia do ser está relacionada ao habitar e, 

para tanto, há que se construir, construir relações que dão sentido à 

existência, pois construir é produzir espaços em que podemos nos sentirmos 

em nosso habitat.  

 Alguns autores, como Heidegger (2001), percebem que nossa relação 

com o espaço é uma relação própria que já temos com o espaço, assim, não 

ocupo ou percorro o espaço como se ele fosse exterior a mim, mas percorro 
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e ocupo o espaço que faço, que já tenho constituído em mim mesma, não 

como interioridade (uma noção interna sobre o externo), mas como extensão 

de minha existência. Essa ideia está enredada na constituição do ser-aí, 

dasein, no ser-no-mundo que se lança em suas relações com o quarteto: 

consciência da morte, conexão com uma divindade, manutenção da terra e 

do céu.   

 

Considerações finais 

 Podemos ver com os autores aqui citados, que fruição estética está 

relacionada com a capacidade de deslocar-se do habitual que nos torna 

insensíveis ao que fazemos. Se consideramos como os autores, que nosso 

modo de perceber é estruturado pela cultura (incluo aqui a filogênese e a 

ontogênese) em que estamos inseridos, chegamos às afinidades e 

ambigüidades da memória corporal e o do hábito, que paradoxalmente 

potenciam ou enfraquecem a percepção e, portanto, o processo cognitivo.   

 Com a Técnica Alexander e com o Contato Improvisação podemos ver 

encontros e proposições sobre a percepção desde uma experimentação do 

movimento, em que a memória corporal é posta em jogo constantemente à 

favor de desenvolver habilidades e compreensão para diferenciação e fruição 

do movimento. Essas práticas fomentam uma experiência e uma reflexão 

diferenciadoras desde um posicionamento engajado no que está fazendo ao 

estar fazendo.  

 Como ampliar e potencializar nosso viver? Compreender arte como 

experiência, é expandir a experiência estética à vida, trazendo-a para uma 

disposição perceptiva independente de contextos institucionalizados da arte, 
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do “objeto” (expressão) artístico e do artista, sem contudo anular esses 

agentes. Estes seguem sua função de divulgar, provocar e criar. De tal modo, 

considerar a arte como experiência em termos mais elementares, já que se 

trata de perceber-se e perceber-se pode ocorrer a todo instante, seria fazer 

de nossa experiência cinestésica uma experiência singular. Um dispositivo 

cognitivo/perceptivo fundamental para a dança. Uma maneira de construir e 

habitar a si e ao mundo com a potencialidade que a nossa corporeidade nos 

permite. 
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