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RESUMO: Sob a perspectiva da dança na pós-modernidade, este artigo apresenta a 

proposta de uma abordagem da Experiência Estética, tendo como campo de estudo a 
dança e fruição na cidade de São Paulo entre 2015 a 2017. Esta investigação, de 
natureza empírica e abordagem qualitativa, visa analisar e refletir sobre as relações 
estabelecidas pela obra de dança e a experiência estética que se desenrola sob o olhar 
do apreciador/fruidor. Quais as possibilidades de apreciação estética da dança pós-
moderna? Para tal, buscarei depoimentos de artistas e apreciadores/fruidores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arte, Dança, Experiência estética, Fruição, Pós-modernidade. 
 

 
FRUITION AND AESTHETIC EXPERIENCE IN POST-MODERN DANCE 

 
ABSTRACT: Under the perspective of dance in post-modernity, this article presents a 
proposed approach of Aesthetic Experience, and as a field of study dance and fruition in São 
Paulo between 2015 and 2017. This research, of empirical and qualitative approach, aims to 
analyze and reflect on the relationships established by the work of dance and aesthetic 
experience that unfolds under the gaze of the appreciator/enjoyer. What are 
thepossibilitiesofaestheticappreciationonpostmodern dance? For that, seek testimonials from 
artists and appreciators/enjoyers. 
 
KEYWORDS: Art, Dance, Aesthetic experience, Fruition, Postmodernity. 
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Apresentação das ideias 

Este artigo tem como finalidade apresentar a pesquisa de doutorado submetida ao 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes (PPGArtes) da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus São Paulo. O projeto apresentado 

traz à tona questionamentos sobre a experiência estética, apreciação e fruição, tendo 

como campo de investigação a dança pós-moderna no contexto dos espaços cênicos da 

cidade de São Paulo, durante o período de 2015 a 2017, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª 

Kathya Maria Ayres de Godoy. 

No ano de 2009, iniciei o curso de mestrado acadêmico no Instituto de Artes - 

IA/UNESP, visando investigar o processo de criação em dança pós-moderna1. O problema 

de pesquisa, naquele momento traduziu-se em inquietações sobre a possibilidade de um 

processo de criação que fosse realizado pela utilização da “dança a dois” como meio de 

preparação corporal na dança cênica dentro de um grupo de extensão universitária, cujo 

resultado culminou na construção de três obras artísticas2: Por Exemplo as Cadeiras: 

Work in Progress (2009); Citações...(2009); e a videodança: Metáforas, Por Exemplo as 

Cadeiras (2009). Durante o período de investigação, produzi outras obras que estiveram 

indiretamente relacionadas à pesquisa, as quais apresentavam propostas relacionadas ao 

processo de criação em dança: Corpos Utópicos (2010)3; Em Tempo (2011)4. 

Nesse período, tive como meta investigar se a “dança a dois” sofreu variações 

conforme sua aplicação, utilização e objetivos junto a diferentes intérpretes 

independentemente de suas formações anteriores (estudantes de dança, teatro, artes 

visuais e pessoas sem experiência em dança). Isto se deu junto ao grupo de extensão 

IAdança, grupo de dança do IA/UNESP. Esse procedimento de preparação corporal, 

                                                
1Ao indicar o termo “dança pós-moderna”, me refiro aos estilos de dança surgidas a partir da década de 

1960. Neste sentido, Silva (2005) traz que o termo evoca a construção paradigmática da dança que 
começou a partir das décadas de 60, 70 e 80 até a atualidade. 

2
Fotos, cartazes, releases e fichas técnicas disponíveis em <http://www.ia.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-

pesquisa/danca-estetica-e-educacao/projetos-permanentes--nucleo-contemporania/>, acesso em 11 de 
Julho de 2014. 

3
O trabalho coreográfico realizado junto ao grupo IAdança se inspirou no texto "Le corps, lieu d´utopies" (O 

corpo, lugar de utopias) de Michel Foucault (1966).  
4
Inspirado na obra de Domênico De Masi, este espetáculo discutiu as relações da sujeição do Homem ao 

tempo, poder e trabalho; inspirado na obra de De Masi, “Em Tempo” propôs a busca por uma nova 
maneira de enxergar o “Ócio Criativo” em uma sociedade na qual essa concepção permitisse o uso 
adequado do tempo, de maneira produtiva, eficaz integrando o lazer e a produção com qualidade de 
vida. 
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também foi complementado por outros, tais como: improvisação em dança, técnica 

release, educação somática, contato improvisação; os quais permitiram diferentes 

resultados cênicos e criativos conforme o empenho dos integrantes. Essas ações 

empreendidas resultaram em uma “obra aberta”5. Para tal utilizei, como estratégia de 

construção desse pensamento o work in progress6. Assim, desenvolvi uma pesquisa 

voltada aos aspectos do processo de criação em dança pós-moderna (ou 

contemporânea7) possibilitando a defesa do título de Mestre em Arte e Educação8.  

Nas (In)conclusões, capítulo final da dissertação, refleti sobre o processo de 

criação, propondo a ideia de que o mesmo não termina, não tem um fim, enquanto não 

houver alguém para fruir/apreciar a obra sob a qual o artista se debruçou. 

Após isto, houve uma mudança de foco inspirada nas (In)conclusões do mestrado. 

Em 2014, ingressei no curso de doutorado no PPGArtes/UNESP, com o intuito de 

prosseguir e aprofundar a investigação sobre os processos de criação em dança. Neste 

sentido, o interesse desta pesquisa se voltou para a abordagem da “experiência estética”9 

provocada no apreciador/fruidor10 no momento em que este entra em contato com uma 

obra de dança; a qual traz em seus aspectos constitutivos as marcas da pós-modernidade 

                                                
5
Conforme Umberto Eco (2005), é uma obra que possibilita múltiplas interpretações sob o olhar do 

apreciador/fruidor (espectador). Para compreensão do autor, ressalta-se que a abertura de uma obra 
significaria em uma combinação de signos que compõem a obra de arte, levando o interprete amergulhar 
num universo de interpretações e sentidos. O artista, com isso, convida o espectador a penetrar em sua 
obra, participando do desenrolar e compreensão da linguagem artística a fim de penetrar e participar da 
obra. 

6
 Busquei no work in progress (trabalho em progresso) caminhos para apresentar a obra coreográfica “Por 

exemplo as cadeiras”. Em Arte, tal estratégia designa uma obra inacabada, em andamento, que é 
apresentada ao público como parte de um processo de criação, indicando uma obra artística aberta, em 
que está implícita a noção de obra em feitura, de risco, de projeção ao longo do tempo/espaço. (FARIA, 
2011). 

7
Atualmente, Silva (2005) traz que a dança Pós-Moderna é também chamada de dança contemporânea por 

artistas e o público em geral, termo que será discutido posteriormente.  
8
 A dança a dois: processos de criação em dança contemporânea, foi a dissertação submetida ao 

PPGArtes/UNESP, para a obtenção do título de Mestre em Arte e Educação, na cidade de São Paulo, 
em 2011, cujo intuito foi o de trazer à tona discussões sobre os processos de criação na dança pós-
moderna. 

9
 Por experiência estética apresento, como ponto de partida, o pensamento da modernidade John Dewey 

(2010), da pós-modernidade de Arthur C. Danto (2005, 2006, 2014), Jorge Larrosa (2014) e suas 
principais considerações sobre experiência e fruição; também nos pressupostos da Estética Relacional, 
propagada por Nicolas Bourriaud (2009a, 2009b, 2011a, 2011b). O que será discutido a seguir.  

10
Denomino apreciador/fruidor, o público, o que frui a obra de arte. Aquele que se posta diante a obra 

artística no intuito de desvelá-la, compreendê-la, adentrar-se nos códigos apresentados pelo criador 
postulados na composição artística. Fruidor é aquele que experiência a percepção de uma realidade 
diferente daquela em que está inserido, ou seja, aquela apresentada pelo artista.   
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no processo de construção artística. 

A dança pós-moderna, assim como a de outros períodos (dança clássica e 

moderna), que estão presentes na contemporaneidade, têm seus signos norteadores.  

O que faz então o apreciador/fruidor apreender tais signos, percebendo que é 

dança e não outra linguagem cênica (o teatro por exemplo)? 

Que valores11 estéticos são importantes para o público (apreciador/fruidor) em 

relação à obra artística? Será que as experiências estéticas vivenciadas pelo 

apreciador/fruidor dialogam com os propósitos empreendidos pelo artista/criador? 

Esta pesquisa envereda por questões que discutem sobre a multiplicidade de 

leituras na dança pós-moderna, o que torna possível tecer considerações, debates, 

reflexões e questionamentos sobre dança, fruição e apreciação na contemporaneidade, 

sob a perspectiva da Estética na Filosofia12. 

Como formulação hipotética, ou seja, como solução provisória mediante a qual a 

imaginação pode se antecipar ao conhecimento, e que ulteriormente verificada (podendo 

ser confirmada ou rejeitada), este trabalho investigativo parte do pressuposto de que a 

obra de arte, a dança pós-moderna, que se apresenta na cidade de São Paulo, possibilita 

ao público diferentes leituras. Porém, estas leituras são influenciadas por diferentes 

fatores, tais como: escolaridade, frequência como apreciador/fruidor de dança, 

conhecimento (ou não conhecimento) específico da área artística, os meios de 

comunicação dentro da chamada indústria da cultura13, os quais expõe na televisão, 

                                                
11

O A filosofia descreve o conceito de valor como nem totalmente subjetivo, nem totalmente objetivo, mas 
como a interação entre o sujeito e o objeto, sendo que o juízo de valor: aquele em que se estabelece 
uma avaliação qualitativa sobre algo, isto é, sobre a moralidade de um ato, ou a qualidade estética de 
um objeto, ou ainda sobre a validade de um conhecimento ou teoria. Juízo que estabelece se algo deve 
ser objeto de elogio, recomendação ou censura. Disponível no E-dicionário de Termos Literários em 

<http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=12&Itemid=2>. Acesso em 
03/08/2014. 

12
Estética é uma disciplina da Filosofia que tem por objetivo discutir os problemas da Arte. Também 

conhecida por Filosofia da Arte, conforme George Hegel, Marc Jimenez, Luigi Pareyson, entre outros.  
13

 A expressão "indústria cultural", foi utilizada pela primeira vez no livro "Dialética do esclarecimento", 
escrito por Adorno e em colaboração com Horkheimer, publicado em Amsterdã, em 1947. Este termo foi 
utilizado, conforme explicou Adorno na década de 1960, para substituir o termo “cultura de massas”. 
Adorno diz que na chamada indústria cultural tudo se torna comércio, ou negócios, sendo que seus fins 
obedecem a uma sistemática e programada exploração da cultura. Para o autor, na indústria cultural, 
todos são vistos como empregados ou consumidores que são guiados pelas regras ditadas pelo mundo 
industrial moderno; o que "impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de 
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internet e eventos culturais, novas “tendências” programadas para servirem de consumo 

passageiro e rápido14.  

Neste trabalho, postulo a ideia de que a dança pós-moderna traz diferentes 

paradigmas para o apreciador/fruidor de nossos tempos. É preciso um olhar diferenciado 

para a leitura da obra de arte; um olhar voltado para questões que, além do conhecimento 

do processo de criação empreendido pelo criador de dança, estabeleça sentidos e 

construa relações ao vislumbrar a complexidade de obras que se apresentam nos 

espaços de Arte na pós-modernidade. Assim como temos a dança pós-moderna, também 

há o apreciador/fruidor pós-moderno em dança que não está passivo diante da obra. 

A apreciação/fruição passa pela experiência, pelos valores pessoais; não está 

apartada da experiência de vida do observador, o qual se dispõe (ou não), a compartilhar 

junto ao artista-criador novas formas de expressão da realidade posta diante de seus 

olhos. “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca.” (BONDÍA, 2002, p. 21) 

Quando há dança?  

Quando a obra artística apresentada ao apreciador/fruidor instaura sentidos no que 

é percebido, fruído e apreciado, sendo interpretado e percebido na leitura do movimento 

corporal do intérprete o principal propulsor para a dança; isto também pode ser 

determinado por um algum setor sócio/cultural (a crítica em dança, por exemplo). A Arte 

da dança pós-moderna tem diversas possibilidades de leituras por ser objeto - subjetivo - 

de apreciação artística presente, também, nos olhos de quem aprecia.  

O apreciador/fruidor percebe a obra de arte com os seus valores estéticos, os quais 

poderão interferir na experiência estética dependendo de sua cultura, moral e ética, sua 

dimensão ontológica que o faz situar-se no contexto social, “mostrando seu 

comportamento social, seu fetichismo, sua concepção acumulativa do mundo...” 

(BOURRIAUD, 2009a, p. 79). Neste sentido, a obra de arte pode ser uma ocasião para a 

                                                                                                                                                            
julgar e decidir conscientemente”. Artigo disponível em:  

<http://filosofia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/20/artigo151970-1.asp> Acessado em 23 de Julho de 
2014. 

14
Poderíamos chamar isso de “danças de verão”, ou mesmo: modismos passageiros com temporadas 

curtas abrindo espaço para o lançamento de novas tendências, conforme diminui o interesse dos 
apreciadores (ou consumidores). 
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trocas de experiências sensíveis, as quais se fundam sob determinadas realidades sociais 

construídas, com seus critérios, suas convenções, avaliações e auto referências.  

Tais experiências nem sempre são assimiladas na sua totalidade conforme as 

intenções do artista, as quais sofrem interferências que podem gerar novas possibilidades 

de leitura. 

Destarte, acrescento as intenções do autor, além do que foi compreendido, e ainda 

a interpretação que é fruto do consenso das trocas das experiências sensíveis 

compartilhadas pelo grupo social (nesse caso, a leitura efetuada por setores da sociedade 

em seus desdobramentos: a mídia, a crítica, os especialistas, o coletivo reunido em torno 

da obra).  

A importância deste trabalho reside em construir um pensamento com a 

abordagem da experiência estética, apreciação e fruição da dança na pós-modernidade. 

O encaminhamento dessa investigação aponta para os desafios estéticos 

encarados por artistas, professores, pesquisadores, gestores das áreas de cultura e 

educação, universidades, grupos de pesquisa, além dos projetos de extensão e 

sociedade em geral.  

Portanto os estudos sobre Filosofia, Estética e Dança, como disciplinas 

curriculares, estão presentes nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Dança em 

cursos universitários, projetos e PPG´ sem Instituições de Ensino Superior (IES) no país. 

Eles têm sido temas para discussões científicas em congressos que abrangem a 

produção acadêmica direta ou indiretamente relacionadas com dança (por exemplo a 

ANDA-Associação Nacional de Pesquisadores em Dança e a ABRACE- Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas), seminários (como os 

Seminários de Dança do Festival de Joinville), mesas de debate nos centros e polos de 

cultura. Isso tudo revela a importância desses estudos para uma reflexão sobre dança e 

estética na formação de artistas, professores, pesquisadores.  

Da mesma forma, a apresentação dos resultados apontados neste estudo poderão 

servir como referência para práticas artísticas e pedagógicas, além da possibilidade de 

contribuir para reflexão nos programas de formação dos projetos dos cursos de 



ANAIS DO III CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA 

 Comitê Dança em Configurações Estéticas – Setembro/2014 

 

http://www.portalanda.org.br/anais 
7 

Licenciatura e Bacharelado em Dança nas faculdades e universidades do país.  

A relevância dessa investigação pode estar na possibilidade de repercutir na 

produção de artistas em suas relações com o processo de criação e a leitura da obra 

efetuada pelo apreciador/fruidor. Sem a pretensão de que esta relação esteja completa e 

ciente de que novas referências serão incorporadas durante o processo de trabalho, a 

seguir, destaco alguns autores que trazem discussões sobre dança, experiência estética, 

fruição e corpo na pós-modernidade e que constituem a reflexão deste projeto de 

pesquisa. 

 

A obra que se desenrola sob o olhar do espectador 

Para uma introdução sobre o tema experiência estética e fruição, aponto as 

discussões levantadas em obras de filósofos modernos e contemporâneos que 

dissertaram sobre esses temas, até o ponto de desenvolvimento deste projeto. A atitude 

estética, a experiência estética e a apreciação da obra, assim como os juízos de valor 

atribuídos à obra artística andam juntos, porém não são sinônimos. Nos estudos sobre 

Estética na Filosofia temos diversas linhas e correntes de pensamento que refletem sobre 

o assunto. Apresento aqui alguns autores salientando que eles trazem uma discussão 

sobre a experiência na Arte contemporânea. 

Para Maria Lúcia de A. Aranha (2009), assim como para Guiraldelli Jr. (2011), a 

atitude estética está ligada a um tipo de estado mental que se estabelece, e que está 

impregnada pela necessidade humana e social de apreciar uma obra artística e suas 

qualidades estéticas. Tal estado, ou atitude estética, é o que vai possibilitar a experiência 

estética que tem um caráter de “contemplação”. Porém, neste caso, não se deve ser 

ingênuo diante da palavra contemplação a qual, evocada pela atitude estética, está 

cercada por interesses diversos, os quais não estão ligados ao entendimento da obra 

artística como inútil, sem um fim (objetivo) determinado e até lógico, ou ainda, estar 

relacionada a uma ação imediata. Para Aranha (2009, p. 404), “apreciar as qualidades 

estéticas de uma obra de Arte é bem diferente de notar suas propriedades físicas: 

tamanho, peso, material de que é feito...” A autora ressalta que os valores econômicos de 

troca não devem ser levados em consideração na apreciação estética.  

Ghiralldelli Jr. (2011), diz que podemos atribuir aos filósofos antigos (antiguidade 
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clássica) e contemporâneos, importantes contribuições gerais a respeito da experiência 

estética. Os estudos sobre o tema, se por um lado ressaltam filósofos da modernidade, 

principalmente Immanuel Kant (1724-1804) e Arthur Schopenhauer (1788-1860), que 

apontam seus estudos sobre apreciação e teses sobre a função da arte para Platão (427-

347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), por outro lado, apontam “para a psicanálise e os 

filósofos contemporâneos” (p. 129) com suas contribuições dentro dos aspectos e 

mudanças ocorridas na contemporaneidade das artes.  

O autor ressalta que, no entendimento popular, as ideias de Kant e Schopenhauer 

caracterizam que a atitude estética deve manter, antes de tudo, uma atitude de “interesse 

desinteressado” pelo objeto (seja este artístico ou não). Isto pode levar a atitudes 

passivas de observação, desinteresse, não comprometimento e até mesmo apatia em 

relação à obra.  

John Dewey (1859-1952), assim como Arthur Danto (1924-2013), se dedicaram 

aos estudos da Filosofia e Estética, sendo o primeiro pragmatista e o segundo, em certo 

sentido, filósofo analítico; o elo entre eles pode ser descrito como uma definição da ideia 

de que a experiência estética não se aparta do caráter provocador da arte:  

 

[...] pode ser encontrado na ideia de que a experiência estética não se desliga do 
caráter provocador da arte em relação ao seu público social e, ao mesmo tempo, 
ela está aliada à obra de arte, como esta é provocada pelos acontecimentos 
gerais que estão além das escolas de arte, escolas estilísticas, padrões de gosto e 
noções de beleza.” (GHIRALDELLI Jr., 2011, p. 133) 

 

John Dewey em seu livro “Arte como experiência”, que foi publicado pela primeira 

vez em 1934, traz o resultado de uma série de palestras semanais ministradas na Harvard 

Universitye que, desde então, é considerado como um importante trabalho do filósofo 

norte-americano a respeito da estrutura formal das artes e de seu impacto sobre o 

espectador, leitor ou ouvinte. Segundo Dewey, a experiência, essa negociação consciente 

entre o eu e o mundo, é uma característica irredutível da vida, sendo que não há 

experiência mais intensa do que a Arte. Para o autor, entre os eventos e atos do 

cotidiano, há uma continuidade, levando-o a afirmar que a Arte é uma forma de 

experiência que alcança dimensão estética. 

Em Danto, citado por Ghiraldelli (2011, p. 133), tem-se a “conversão mais atual” da 
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experiência estética discutida por Dewey, o qual teve em sua obra a discussão sobre 

Estética e a experiência artística.  

Arthur C. Danto (2014, p. 99), diz que o maior problema da Estética consiste em 

identificar a diferença entre o que é uma obra de arte e objetos que são “meras coisas”, 

sendo que qualquer obra artística pode ser imaginada por uma congruente, a qual não 

sendo Arte, não pode ser percebida a priori como distinta do trabalho artístico.  

 

De fato, o espectador deve gerar algumas hipóteses tendo em vista que o objeto é 
mostrado tal como ele é porque o artista sente a respeito do objeto tal como ele se 
sente. (DANTO, 2014, p. 134) 

 

Ghiraldelli (2011, p. 134), traz que, na avaliação de Danto, a obra de Arte tem a 

estrutura de uma peça retórica, “e é o ofício da retórica modificar as mentes e, então, as 

ações de homens e mulheres, por meio da cooptação de seus sentimentos.” O que 

diferencia, então, a experiência estética evocada por Danto, daquela “atitude 

desinteressada” kantiana, e também propagada pelos neokantianos, é a que leva o 

apreciador/fruidor a distanciar-se da calmaria ao entrar contato com a obra. O 

neokantismo, ao mostrar a experiência estética como desinteressada, alheia à vida, 

refletiria melhor nossa insensibilidade, nossa condição de seres reificados15...  

 
[...]Danto não fala em insensibilidade, pois não somos insensíveis. Não no nível 
em que Adorno quer nos fazer acreditar que somos. Se estivéssemos tão 
amortecidos quanto Adorno diz, não amargaríamos certas pequenas dores que 
amargamos. Danto está mais próximo de nós, os que sentem dor e sabem que 
sentem, quando discute não as nossas incapacidades que seriam irremovíveis, 
mas como é que certas resistências se quebram e, então, como a arte pode 
ultrapassar o que seriam nossas fronteiras morais. (GHIRALDELLI, 2011, p. 136) 

 
Em “A transfiguração do lugar comum”, Danto (2005) discorre sobre uma nova 

maneira de olhar a Arte expondo relações mais complexas e diferenciadas entre o objeto 

artístico e o cotidiano: que à primeira vista parecem indistinguíveis, especialmente após 

algumas manifestações artísticas no século XX, como arte conceitual, a arte pop, o 

minimalismo, etc. Professor emérito de filosofia na Universidade de Columbia e crítico de 

                                                
15

 Reificar o homem é transforma-lo em “coisa”, em mais um objeto entre outros objetos; é a 
desnaturalização daquilo que se tem como conceito e contextualizá-lo como algo isolado; é transformar 
algo em coisa, seja a religião, a indústria, o homem. Reificar, disponível em Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa (2008-2013), site <http://www.priberam.pt/dlpo/reificar>. Acessado em 23 de julho de 
2017. 
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Arte do jornal The Nation, busca em seus textos, raciocinar sobre a forma crítica com que 

o espectador16 deve relacionar-se com o objeto. Para tal, o autor levanta reflexões sobre a 

obra de artistas do pós-guerra, entre eles, Barnett Newman, Claes Oldenburg, Andy 

Warhol e Roy Lichtenstein; cita Velázquez, Hegel, Wittgenstein e Cézanne para refletir 

sobre a História da Filosofia e da Arte. 

Por consequência, em “Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da 

história”, ele pensa a Arte em processo de independência em relação aos critérios de 

valoração estéticos antigos, sua relação histórica, buscando nesse ínterim uma arte livre e 

autônoma, em um contexto cultural pós-moderno permeado por uma reflexão atualizada.  

No contexto da pós-modernidade, Lyotard (2013, p. xv), em seu livro “A condição 

pós-moderna”, tem por objeto de reflexão “a posição do saber nas sociedades mais 

desenvolvidas.” Com isso, decidiu-se “chamá-la de „pós-moderna”. O autor considera que 

as sociedades do pós-guerra, a partir de 1950, passaram a ser denominadas pós-

modernas devido às transformações que se processaram na ciência, na literatura e na 

Arte, modificando o estatuto da cultura como um todo.  

Considerando como marco da pós-modernidade a década de 1950 do século XX, 

Lyotard (2013) parte da hipótese de que há uma mudança do estatuto do saber paralela 

ao ingresso da sociedade na fase pós-industrial e no advento da cultura pós-moderna. O 

filósofo francês definiu o pós-moderno como "a incredulidade em relação às grandes 

metanarrativas17".  

O autor nos traz que a experiência da pós-modernidade implicaria na perda de 

nossas crenças em visões totalizantes da história (ou metanarrativas), que prescreveriam 

regras de conduta política e ética para toda a humanidade. O que faz com que esses 

discursos (o marxismo, o iluminismo, a teoria da psicanálise, entre outros) percam sua 

credibilidade perante a sociedade, são as consequências, tanto negativas, quanto 

positivas, que tais discursos causaram e produziram durante os tempos.  

                                                
16

O apreciador/fruidor. 
17

O que Lyotard (2002) chama de “metanarrativas” são as grandes teses, ou projetos que influenciaram a 
humanidade em sua formação social, cultural, filosófica, política, artística. Dentre algumas citamos: 
projeto do Iluminismo (que acredita que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade levando-
o a um patamar superior, porém gerou duas guerras mundiais, entre outros problemas ambientais), o 
projeto Marxista (que colocou no poder grandes ditadores da história), a teoria da psicanalítica de Freud, 
entre outros.  
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Para Lyotard, cria-se no pós segunda guerra mundial o ambiente para o pós-

modernismo, ou seja, a partir deste momento não há mais um discurso que seja de 

consenso universal; ou uma metanarrativa que promova projetos coletivos que visem 

"mudar o mundo". Para o autor, o paradigma da pós-modernidade nos leva a buscar 

então, alternativas tais como: o reconhecimento e o convívio harmonioso com as 

diferenças. 

Tais mudanças paradigmáticas trazem a possibilidade de justificativa para formas 

de novos “saberes” os quais Lyotard entende como um conjunto de conhecimentos que 

permitirão a determinadas pessoas (médicos, cientistas, juízes, filósofos, artistas, etc.) 

poderem emitir juízos de verdade, moral e estética, ou seja, opinar sobre o que é certo ou 

errado, belo, sublime, grotesco; ou mesmo o que seja considerado certo ou errado, bom 

ou mal, feio ou bonito, etc.  

Por isso, levanto a consideração de que a apreciação/fruição da dança em tempos 

pós-modernos necessita de um olhar atento, que ultrapasse os paradigmas da arte 

moderna para se que observe diferentes possibilidades de leitura na contemporaneidade.    

 

A apreciação pode ser uma boa alternativa. Promover encontros em que a dança 
aconteça e possa ser visualizada por muitas pessoas, seguida de momentos de 
debate e reflexão entre o público e artistas, materializa e possibilita diálogos. 
Trata-se da formação de plateia para dança. O encontro do artista com o público 
oportuniza mediações e acesso aos códigos da dança pela plateia [...] [...]A 
potência da formação de plateia para a dança está no despertar do conhecimento 
sensível no espectador para oportunizar o compartilhamento da experiência e 
extasiar-se diante da criação para construir os saberes próprios da dança que com 
sua força motriz produz o encantamento desta arte do movimento. (GODOY, 
2013, p. 74, 75) 

 

Vejo também na arte relacional uma possibilidade de reflexão e análise sobre a 

fruição, apreciação, em dança pós-moderna; embasada nas leituras de Rancière (2005), 

Bourriaud (2009), discutidas por Fabbrini (2010), nas quais vislumbro caminhos para a 

discussão estética sobre esses “encontros”, em que se pode debater, discutir, refletir 

sobre a obra de Arte (dança) pós-moderna.  

Bourriaud (2009, p. 151) define a arte relacional como “um conjunto de práticas 

artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático o grupo das relações 

humanas e seu contexto social, em vez de um espaço autônomo e privativo.”  
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A arte relacional apresenta a possibilidade “de uma arte que toma como horizonte 

teórico a esfera das interações humanas e seu contexto social” (p. 19). Presenciamos na 

contemporaneidade o nascimento de uma “cultura urbana mundial”, uma aldeia global 

com uma urbanização generalizada que se deu a partir da Segunda Guerra mundial, 

possibilitando um maior intercâmbio social, além do advento das redes comunicacionais e 

informáticas.  

Isso propiciou uma redução de espaços individuais; as cidades permitiram a 

aproximação entre os seus moradores, ao mesmo tempo que gerou estreitas relações de 

dimensões espaciais habitáveis, de contato com o outro, de interatividade e proximidade.  

Então, Bourriaud (2009) diz que a Arte é o lugar de produção de uma socialidade 

específica, um lugar em que o apreciador/fruidor passa a construir relações de 

decodificação da obra, em que há a possibilidade de se criar coletividades, pequenas 

trocas interativas, coabitações que promovem um estado de encontros possíveis entre 

obra, artista, apreciador/fruidor.  

Em termos de experiência estética, na sociedade pós-moderna, surge a 

necessidade da presença de um novo tipo de apreciador: um fruidor que não estaria mais 

passivo, “embrutecido”; que participe do processo de construção da obra artística, que 

complete o sentido da obra. Um “espectador emancipado” que, evocado por Rancière 

(2005), provoca um debate contemporâneo que permite discutir o lugar do espectador 

(neste caso o apreciador/fruidor) diante da obra de arte e da própria essência do 

espetáculo.  

Segundo Fabbrini (2010):  
 

De fato: o fruidor da arte de vanguarda foi substituído pelo usuário das formas; 
mas este pode ser equiparado  - segundo Lyotard – ao “consumidor cultural” 
supostamente “inteligente e potencialmente subversivo” ; que, face à mistura de 
“signos disparatados” em uma mesma superfície (no caso da pintura dos  anos 
1980) ou em um enviroment dançante (na deejaying art dos anos 1990) conclui 
“que tudo se equivale porque tudo é bom para consumir”; reforçando a ideia de 
que o “ecletismo do consumo de formas-miscelâneas” está a serviço do “mundo 
tecnocientífico e pós-industrial” – ao menos no  juízo sobre a fruição, aqui 
entendido da pintura à arte relacional... (FABBRINI, 2010, p.17) 

 

Sally Banes (1987, 1999), por meio da perspectiva histórica da pós-modernidade 

aponta em seus livros, principalmente “Terpischore em Sneakers” e “Greenwich Village 



ANAIS DO III CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA 

 Comitê Dança em Configurações Estéticas – Setembro/2014 

 

http://www.portalanda.org.br/anais 
13 

1963: avant-garde, performance e o corpo efervescente”, documentos situando aspectos 

do contexto e o desenvolvimento da dança, e as outras áreas artísticas que definiram as 

bases para o que chamamos hoje de dança pós-moderna. Sua escrita tem como fundo o 

desenvolvimento de uma avant-garde da dança, a partir do pós-guerra, principalmente a 

década de 1960, analisando artistas individuais, performances e movimentos de dança. 

Por meio de sua escrita Banes mostra como a dança pós-moderna está ligada a outras 

vertentes artísticas muitas vezes marginalizadas da cultura. Ela traça o desenvolvimento 

da dança contemporânea a partir do trabalho inicial de figuras influentes como Merce 

Cunningham e George Balanchine, além de coreógrafos contemporâneos como Melissa 

Fenley, Karole Armitage, e Michael Clark. Ela analisa ainda as contribuições do Judson 

Dance Theater18 na década de 1960. (BANES, 1999, p. 94) 

No contexto da dança pós-moderna, José Gil, filósofo, ensaísta e pesquisador, 

autor de “Movimento Total – O Corpo e a Dança” (2001, 2004), repensa os fundamentos 

ontológicos da dança: o corpo, a linguagem, o gesto, o sentido, a consciência, a 

comunicação. Suas reflexões dialogam tanto com o trabalho de criadores e teóricos da 

dança modernos e contemporâneos como Rudolf Laban, Mercê Cunningham, Yvone 

Rainer, Steve Paxton e Pina Bausch, e também com filósofos como Merleau-Ponty, Kant, 

Husserl, Deleuze e Guattari. 

A dança pós-moderna não está circunscrita em espaços convencionais. António 

Pinto Ribeiro em seus livros: “Dança Temporariamente Contemporânea” (1994) e “Por 

Exemplo a Cadeira – Ensaio Sobre as Artes do Corpo” (1997) traz importantes 

contribuições para compreendermos esse processo de “ressignificação espacial”, assim 

como fez Sally Banes. No primeiro livro o autor discorre sobre uma pós-modernidade da 

dança apresentando conceitos como “Corpo Hi-Fi” que é uma comunicação organizada 

no contexto das Artes do Corpo e que ultrapassa o seu vetor atlético impondo-se com 

algo da ordem comunicacional, existencial, político, social e histórico; e “Corpo-livro” que 

se edifica e se dá a ver a partir do corpo de cada intérprete, da sua biografia, dos seus 

sentimentos, dos seus estados corporais e das ações do cotidiano.  

                                                
18

O Judson Dance Group (1960), da cooperativa de artistas do Judson Memorial Church, localizado em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi fundado primeiramente por um grupo de artistas interessados em 
investigações que buscavam novas formas de expressão cênica. Considerados os fundadores da dança 
pós-moderna, os artistas envolvidos no projeto Judson tinham como objetivo a busca do 
experimentalismo, buscando rever os preceitos da arte moderna. (FARIA, 2011, p. 40) 
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Já no segundo livro, “Por exemplo a Cadeira”, ele se debruça sobre questões que 

dizem respeito a aproximação ao espaço social e ideológico que serviu de base à 

dissolução de fronteiras e normas na Arte da dança. O autor inicia suas considerações a 

partir da dança de Isadora Duncan (1877-1927), para atravessar todo o contexto da arte 

moderna, até chegar na dança pós-moderna, ou contemporânea como ele assim a define; 

com isso o autor faz análises de obras que encontram sua livre expressão em 

performances, dança-teatro, nova dança, além daquelas formas de artes híbridas 

desenvolvidas a partir do final do século XX, em consonância com o desenvolvimento dos 

movimentos científico-tecnológicos e comunicacionais. 

Silva (2005, p. 142), diz que o debate pós-moderno na dança é fértil e intenso, e 

que a dança dos nossos dias não é “fácil e caótica”, como pode levar a crer alguns 

apreciadores menos avisados. A temática para a dança de hoje em dia não é mais a da 

fantasia como ocorreu no balé clássico, e tampouco pauta-se na expressão exagerada da 

dramaticidade humana como ocorreu na dança moderna. Para ela, o público precisa fazer 

suas conexões, adentrar na obra artística porque vê, potencialmente, a representação de 

sua história.  

A criação na dança pós-moderna possibilita situar-se em zonas de experiência para 

além do espaço teatral, das salas de espetáculo e até mesmo em site specific19 

coabitando com uma diversidade de públicos em diferentes contextos das cidades, tais 

como praças, espaços privados, espaços públicos, templos, lugares de exclusão da 

sociedade como prisões, manicômios, galerias subterrâneas, hospitais abandonados, 

entre outros.  

Enquanto os meios de comunicação banalizam a informação, espetacularizando o 

cotidiano, inclusive a violência e o lado desagradável do social, a arte de nossos dias traz 

consigo reflexos deste estado de rede comunicacional-midiático em que a maioria da 

                                                
19

 Ou "Sítio Específico", remete a obras artísticas criadas de acordo com o ambiente e com um espaço 
determinado. Em geral, trata-se de trabalhos planejados para um local específico, muitas vezes são 
obras ou instalações que remetem à noção de arte pública, que designa, em seu sentido corrente, a arte 
realizada fora dos espaços tradicionalmente dedicados a ela: os museus e galerias. Traz a ideia de uma 
arte fisicamente acessível, que modifica a paisagem circundante, de modo permanente ou temporário. 
Disponível em 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete
=5419> Acessado em 26 de Agosto de 2014. 
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sociedade encontra-se imersa. O corpo em movimento se expressa no palco, ou onde 

quer que esteja atuando cenicamente, também imerso nessa rede de conexões, trazendo 

ao apreciador/fruidor de dança aspectos experimentalistas, assim como releituras e 

desconstruções, narrativas e abstrações onde há lugar para criações que abordam desde 

o belo puro e simples de um solo ou um dueto, até a mais cruel das realidades possíveis 

dentro do espectro da beleza: o belo, o feio, o horrível, o grotesco, o sublime, entre outras 

possibilidades.  

 

Dos objetivos para uma investigação da experiência 

Diante dos argumentos colocados, este projeto busca entender quais as razões 

para as múltiplas leituras das obras artístico-coreográficas que se apresentam na pós-

modernidade, tendo como campo de estudo a dança nos espaços cênicos. 

Para isso, proponho a investigação da experiência estética que se desenrola sob o 

olhar do apreciador/fruidor; cujo intuito é refletir sobre possibilidades de fruição da dança 

pós-moderna na cidade de São Paulo identificando e analisando a leitura efetuada pelo 

apreciador/fruidor com seus valores estéticos e possíveis entendimentos em relação à 

intenção do artista criador. 

 

Procedimentos metodológicos e materiais 

Esta pesquisa de caráter teórico-prática, de natureza empírica e abordagem 

qualitativa, tem como perspectiva contribuir para criação de um pensamento acadêmico 

em torno da experiência estética e se desvela por meio dos caminhos percorridos pelos 

artistas, pesquisadores e apreciadores/fruidores da dança; para tal, será realizada em 

quatro etapas a seguir: 

1ª Etapa – Pesquisa documental e revisão da literatura que abarca o objeto de 

investigação deste doutorado, colhidos nos principais bancos de dados científicos (Capes, 

Scielo, repositórios das universidades e suas bibliotecas, entre outros). 

2ª Etapa - Levantamento bibliográfico sobre o tema de pesquisa: a experiência 

estética cujos principais teóricos, Danto, Dewey, Bourriaud, Lyotard, Rancière, Agamben, 

António Pinto Ribeiro, José Gil, Sally Banes, Jorge Larrosa, Néstor Canclini, entre outros, 

os quais ajudarão no aprofundamento sobre o assunto investigado. 
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3ª Etapa – Definição de conceitos apresentados na pesquisa, tais como: a 

experiência estética, o pós-moderno e o contemporâneo, estética relacional, entre outros 

que, interligados problematizam este trabalho de pesquisa. 

4ª Etapa -  Investigação prática, a qual se dará em campo (a cidade de São Paulo) 

por meio de acompanhamento de apreciadores/fruidores e quatro companhias de dança. 

Nesta etapa haverá a identificação e análise da experiência estética na apreciação das 

obras artísticas dos espetáculos dessas companhias e grupos que estarão em cartaz na 

ocasião. 

Como critério de escolha desses grupos e companhias, artistas e 

apreciadores/fruidores, selecionei aqueles que trabalham com processos de criação 

dentro dos estilos que se encaixam em produções e concepções cênicas pós-modernas, 

assim como aqueles que vão fruir estas obras. Existem dezenas de grupos que se 

encaixam nesse perfil na cidade de São Paulo; preferi então, como critério seletivo, 

aquelas companhias de dança cujo trabalho estivesse sob a direção ou coordenação de 

artistas com formação acadêmica, entre os quais cito: 1) Cia. Fragmento de Dança 

(Vanessa Macedo – doutora– ECA/USP-SP, bailarina, coreógrafa, diretora e intérprete)20, 

2) Núcleo Passo Livre (Sofia Cavalcante-Mestre em Filosofia, criadora-intérprete, 

coreógrafa)21, 3) Núcleo Artístico Vera Sala (Vera Sala, Professora do Curso de 

Comunicação das Artes do Corpo da Faculdade de Comunicação e Filosofia, PUC/SP, 

Diretora, coreógrafa, performer)22, 4) Grupo IAdança (Kathya Godoy – Prof.ª Doutora do 

Instituto de Artes/UNESP – coordenadora, diretora, produtora e docente)23. 

Esta quarta etapa da pesquisa será efetuada em três fases, conforme a seguir:  

1ª FASE – Coleta de depoimentos dos criadores: com o intuito de identificar as 

intenções artísticas elaboradas pelo criador (ou o criador-intérprete), esses depoimentos 

pretendem elucidar com mais clareza suas intenções e objetivos artísticos. A coleta será 

realizada a partir de 2015.  

                                                
20

Site da companhia: <http://ciafragmento.blogspot.com.br/>, acessado em 26 de Agosto de 2014. 
21

Site da companhia: <http://espacocariris.blogspot.com.br/>, acessado em 26 de Agosto de 2014. 
22

Site da companhia: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007740226764&fref=ts>, acessado em 
26 de Agosto de 2014.  

23
 Site do Grupo <http://www.ia.unesp.br/index.php#!/pesquisa/grupos-de-pesquisa/danca-estetica-e-

educacao/>, acessado em 28 de Agosto de 2014. 
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2ª FASE - Coleta de dados por meio de entrevistas com questões elaboradas para 

os apreciadores/fruidores divididas em três blocos, cujos objetivos são: 1) identificar o 

perfil do apreciador/fruidor; 2) verificar a percepção e o olhar do apreciador/fruidor sobre a 

obra assistida; 3) descobrir a motivação para assistir ao espetáculo. Neste sentido, 

pretendo entrevistar cinco apreciadores/fruidores das obras dessas companhias e grupos 

de dança, em cartaz no período de 2015 a 2016.  

3ª FASE – Análise do material coletado. Para tanto usarei Bardin (2011) e Franco 

(2012), que são referências em análise de conteúdo. Isto se dará à partir do segundo 

semestre de 2016. 

Bardin (2011, p. 27) traz que a metodologia empregada nas análises de conteúdo 

tem por objetivo a “inferência24”, sendo que já não é mais considerada exclusivamente 

com um alcance “descritivo”.  

A análise de conteúdo (...) é um método muito empírico, dependente do tipo de 
“fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. 
Não existe coisa pronta em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de 
base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 
adequada ao domínio e usos simples e generalizados, como é o caso do 
escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas abertas de 
questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. (BARDIN, 2011, p. 
36) 

 

5ª Etapa – Reflexão sobre as impressões e levantadas nas investigações 

empreendidas junto aos apreciadores/fruidores de dança pós-moderna na cidade de São 

Paulo em inter-relação com os teóricos estudados na 2ª e 3ª etapas. 

Tais considerações sobre o assunto, possibilitarão uma compreensão e 

entendimento do objeto de estudo desta pesquisa.  

Considerações possíveis... 

Este trabalho nasceu do desejo em investigar as relações estabelecidas entre a 

obra e a apreciação estabelecida em torno do objeto artístico e tem como meta tecer 

reflexões sobre a fruição em dança na pós-modernidade sob o viés da experiência 

estética.  

                                                
24

Conforme Franco (2012, p. 32) o conceito de inferência é o “procedimento intermediário que vai permitir a 
passagem, explícita e controlada, da descrição à interpretação.” É a por meio da inferência que se obtêm 
a relevância teórica, a qual permite comparações que vão além da simples descrição do conteúdo, ou 
das informações.  
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Destarte acredito que os resultados alcançados nas etapas desta pesquisa, a partir 

da estratégia investigativa da análise de conteúdo, poderão ser significativos para a 

disseminação dos estudos sobre Dança e Estética, no meio acadêmico, na sociedade em 

geral, em meio ao pensadores, estetas, público e artistas.  

É sabido que o conhecimento acadêmico em Dança é recente no Brasil. Os 

resultados obtidos pela pesquisa sobre a experiência estética na dança poderão ser 

divulgados por meio de diferentes estratégias, tais como: comunicação oral em 

seminários, congressos, conferências, simpósios, rodas e mesas de debates, em grupos 

de pesquisa (em dança, teatro, filosofia, artes visuais, etc.); possibilitando conexões com 

instituições, pesquisadores, no país e no exterior.  

Há também a possibilidade de publicação do trabalho final, em forma de livro, 

buscando incentivos junto a editoras, órgão fomentadores, instituições de ensino e 

patrocinadores. 
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