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danced dance - or pasodoble1

In her lecture-performance Salário Máximo 
(Wage Ceiling), presented at the Portuguese 
Parliament in 2014, Vera Mantero (Lisbon, 
1966) said that dance seemed to her to be 
the least appropriate art form to speak of 
anything whatsoever. According to the artist, 
it would be much easier to convey a concrete 
idea in cinema or literature. This statement 
implicitly rests on the widespread idea that 
dance cannot speak, notwithstanding being 
frequently used as a metaphor for thought2.

This apparent incompetence highlights the 
conflict between politics and poetics, denoting 
a certain discursive ineffectiveness of dance 
that could be expressed in the dichotomy 
between writing text - permeable to 
translation - and the composition of gestures, 
actions and movements - meaningless. A 
dance could only dance something if it spoke 
at the same time, being denied discursive 
autonomy or the ability to be transcribed by 
its own means, even if it had nothing to say.

The question of ‘writing dance’ stems from 
the intricacies of the etymology of the word 
‘choreography’. As imagined by Raoul 
Feuillet in his treatise Chorégraphie, ou L’art 
de décrire la dance (1700), choreography 
is the art of describing dance by means of 
a notation system he himself invented, in 
accordance to pre-existing court dances and 
thus restricted to them. The idealisation of a 
choreography first written on paper, acting 
as a law, gave rise to a new danced reality 
on the floor. Against this canon, the concept 

1 The author wishes to thank Duarte Amado for his comments and remarks on the text. 
2 see Alain Badiou, La danse comme métaphore de la pensée, in Petit Manuel d’inesthétique (Paris: Éditions du Seuil, 
1998). 
3 see Jean-Georges Noverre, Lettres sur la danse et sur les ballets (Lyon: Aimé Lelaroche, 1760). 

of choreography was even criticised as 
something devoid of “spirit”3, because it 
could exist as a two-dimensional thing in 
itself, written by someone sitting at a table 
with a paper and a pen and disconnected from 
those shaking a leg.

It is common to understand dance as 
something expressing the subjectivity 
of those who dance, even if it does not 
coincide with that of its author. It is difficult 
to discern one from the other. In a process 
that operates in reverse to other art forms, 
here, the ‘execution’ in situ corresponds to 
the production of the writing itself. A friend 
once told me that he didn’t want to go back 
to dancing for other choreographers, because 
he felt like he was “prostituting” himself. 
Putting one’s body on the line for someone 
else would sometimes imply incorporating 
something contrary to one’s own cause. In 
this case, the ‘body language’ also had to 
collaborate and contribute to the credibility 
of the performer’s possibly faked adherence 
to the discourse. Had he to speak in words 
other than his, perhaps he would not have 
a problem with that. But ‘incorporating’ 
presupposed becoming alien to his own 
body, the foreign body, and he was unable 
to abstract himself from pretence. As if 
maintaining a certain ethical balance would 
require a correspondence between what one 
does and one is, a doctrine between thought 
and produced image, making the body of the 
dancer coincide with the body of the text.

In the same way that language is the founder 
of subjectivity and projects everyone as a social 
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being, so does gesture, and body practice, 
whether in dance or in daily life, dictate a 
way of being in the world. Incorporation 
is not just a performative, mimetic and 
ephemeral gesture, which disappears after 
its execution, but a gesture of repetition, of 
becoming and naturalization that performs 
and remains. In order not to take the risk of 
romanticizing the convention called ‘body 
language’ that gives primacy to and satisfies 
an alleged individuality of expression, it 
may be necessary, on the contrary, to resort 
to a ‘sign language’ to respond to this drive 
for a literality of the body – which, despite 
being ‘body expression’, is at the opposite 
pole of ‘dance’. In these terms, dancing the 
choreography itself may, with humour, get 
closer to a language from a country with 
a single citizen – than to a dance. On the 
contrary, building a dance like a text and 
writing a text like a dance, could inscribe 
the singularity of “dancing” a language and 
“speaking” a dance, through the experience 
of the body’s gift of tongues.4

4 in Portuguese ‘tongue’ – as mother tongue/idiom – and 
‘language’ – as idiom and not as ‘body language’ – is the 
same word – língua – which also corresponds to ’tongue’, 
the body part. 

dança dançada — ou pasodoble1

Na sua conferência-performance Salário 
Máximo, apresentada na Assembleia da 
República em 2014, Vera Mantero (Lisboa, 
1966) dizia que a dança lhe parecia a forma 
de arte menos apropriada para falar do que 
quer que fosse. Segundo a artista, seria mais 
simples veicular uma ideia concreta em 
cinema ou literatura. À afirmação subjaz a 
ideia comum de que a dança não pode falar, 
sem prejuízo ser frequentemente utilizada 
como metáfora do pensamento.2

Esta aparente incompetência aponta para um 
conflito entre poética e política, denotando 
uma certa ineficácia discursiva da dança 
que poderia ser expressa na dicotomia entre 
escrita de texto – permeável à tradução – e a 
composição de gestos, acções e movimentos 
– sem sentido. Uma dança só poderia dançar 
alguma coisa se falasse ao mesmo tempo, 
negando-se-lhe autonomia discursiva ou 
aptidão para ser transcrita pelos seus próprios 
meios, e isto mesmo que não tivesse nada a 
dizer ou nada para dizer.

A questão de ‘escrever uma dança’ deriva 
dos meandros da etimologia da palavra 
‘coreografia’. Tal como imaginada por Raoul 
Feuillet no seu tratado Chorégraphie, ou L’art 
de décrire la dance, de 1700, coreografia 
seria a arte de descrever dança por meio 
de um sistema de notação por si inventado, 
coincidente com as danças de corte pré-
existentes, e dessa forma àquelas restrito. 
Escrita primeiro como lei, a idealização no 

1 O autor agradece a Duarte Amado pela revisão ao texto 
e comentários. 
2 Alain Badiou, La danse comme métaphore de la pensée, 
em Petit Manuel d’inesthétique (Paris: Éditions du Seuil, 
1998).

papel daria azo a uma realidade dançada, 
fruto de uma prática no chão. Contra este 
cânone, o conceito de coreografia foi mesmo 
criticado como algo destituído de “espírito”3, 
por poder existir como coisa em si e em 
apenas duas dimensões, redigida por alguém 
sentado numa mesa com um papel e uma 
pena, desligada de quem dá à perna.

É comum entender-se a dança como algo 
expressivo da subjectividade de quem dança, 
mesmo que não seja coincidente com a do 
seu autor, já que é difícil de discernir um do 
outro. Num processo inverso ao das restantes 
artes, aqui, à ‘execução’, corresponderia 
in loco a produção da própria escrita. Certa 
vez um amigo disse-me que não queria 
voltar a dançar para outros coreógrafos, 
por sentir que se estava a “prostituir”. Dar 
o corpo ao manifesto do outro implicaria 
por vezes incorporar algo contrário à causa 
própria. Neste caso, a ‘linguagem do corpo’ 
tinha também de colaborar e concorrer para 
a credibilidade da adesão do intérprete ao 
discurso, porventura falseada. Se em vez disso 
tivesse de discursar com palavras que não 
suas, talvez não sentisse nisso um problema. 
Mas ‘incorporar’ pressupunha tornar-se 
algo alheio ao seu corpo, o corpo estranho, 
incapaz de se abstrair do fingimento. Como se 
manter um certo equilíbrio ético exigisse uma 
correspondência entre aquilo que se faz e 
aquilo que se é, doutrinária entre pensamento 
e imagem produzida, fazendo coincidir o 
corpo do bailarino com o corpo do texto.

Da mesma forma que a língua é fundadora 
da subjectividade e projecta cada um como 
ser social, também o gesto, a prática de 

3 Jean-Georges Noverre, Lettres sur la danse et sur les 
ballets (Lyon: Aimé Lelaroche, 1760).

corpo, seja na dança, seja no dia-a-dia, ditam 
uma forma de ser e de estar no mundo. 
A incorporação não é apenas um gesto 
performativo, mimético e efémero, que 
desaparece após a sua execução, mas um 
gesto de repetição, devir e naturalização que 
interpreta e permanece. Como também não há 
que correr o risco de romancear a convenção 
a que se chamou ‘linguagem corporal’, para 
que se consiga dar primazia e satisfazer 
uma pretensa individualidade de expressão, 
talvez seja necessário, por oposição, recorrer 
a uma ‘língua gestual’ para responder a este 
ímpeto por uma literalidade do corpo – que, 
não obstante ser ‘expressão corporal’, está no 
pólo oposto de ‘dança’. Nestes termos, dançar 
a própria coreografia poderá com humor 
aproximar-se mais de uma língua oriunda de 
um país com um só nacional – do que de uma 
dança. Pelo contrário, construir uma dança 
como um texto e escrever um texto como 
uma dança inscreve-se na singularidade de 
“dançar” uma língua e “falar” uma dança, 
através da experiência de linguajar do corpo.


