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Abstract
In dance technique classes, the movement sequences created by teachers are often set to be
executed according to a specific musical metric framework. The instructions which guide these
sequences integrate 3 channels: visual, somatosensory and auditory. The present study
explores the way the dance teacher communicates the metrical information in such multimodal
integration.
The information, regarding both the duration and the metrical hierarchy, by which the teacher
temporally organizes and shows movement, is occasionally incompatible with the specific
musical theory categories and vocabulary.
Evidence is shown that from this inconsistency, divergences of timing between the auditory and
visual information emerge and consequently, also between the mental structures of
propositional, prosodic and musical comprehension. The subject receiving this
divergent information tends to produce less adjusted responses, than if the stimuli information
converged.
Keywords: Non-verbal communication, dance, dance accompanist / musician, transmodality.

1.Background
Numa aula de Técnica de Dança (Atd) são ensinados uma série de exercícios
organizados em sequências de movimentos.
O conjunto de estratégias necessárias para a aprendizagem, execução e
aperfeiçoamento de cada sequência, representa uma unidade dentro da aula.
As sequências de movimento são formadas por um conjunto de acções
motoras, cuja organização temporal, pautada pelo docente de dança, obedece
a maioria das vezes a um marco musicalmente métrico.
As unidades são frequentemente musicalizadas ao vivo por um acompanhador
musical de dança (Amd), que promovendo um marco métrico musical e uma
estrutura de agrupamento, proporciona aos alunos de dança (Ad) e ao docente
de dança (Dd) um contexto musical a partir do qual, estes últimos organizam
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aspectos estruturais e expressivos (durações, dinâmica, gesto métrico e
fraseio) das acções do complexo de movimento.
Laguna (2009a) realizou um estudo tomando com base na análise de
entrevistas realizadas a Dd, Ad e Amd de nível universitário. Os resultados
obtidos mostram que com alguma frequência a comunicação entre Dd, Ad e
Amd apresenta desencontros. Estas falhas foram detectadas sobretudo nas
instâncias em que se tenta conceptualizar musicalmente, informações
estruturais e expressivas do movimento, e vice-versa.

1.1. Momentos comunicacionais
A Comunicação nas Atd apresenta-se como triádica. As características deste
triângulo comunicacional foram exploradas por Laguna (2008a), onde foram
explorados, em contexto da aula, aspectos psicológicos, comunicacionais entre
o Amd, o Dd e seus Ad.

Docente dança (Dd)

Fig. 1. Modelo de interacção.

Ao longo da aula de dança vão se sucedendo diferentes momentos
comunicacionais em que a própria comunicação assume características
diferentes. Ou seja, a questão de “como” é a comunicação nesse triângulo,
muda de acordo com os momentos de cada unidade.
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2. Objectivo
O objectivo deste trabalho é explorar as dificuldades encontradas na
comunicação entre Dd, Amd e Ad, em contexto pedagógico. Para tal
desenvolvemos este estudo em cinco etapas: (i) A estrutura duma Atd; (ii) Que
tipo de informação circula numa Atd ; (iii) Como está distribuída essa
informação na estrutura das aulas; (iv) Como parametrizar e medir essa
informação; (v) Identificar os momentos em que se estima que a comunicação
falha, de modo a estabelecer uma hipótese sobre a sua causa.
3. Principais contribuições
3.1. Segmentação de uma aula de Técnica de Dança
O primeiro passo foi analisar o contínuo da aula e dividi-la em unidades.
Exploramos o processo da comunicação identificando nessas unidades os
diferentes momentos da comunicação e a natureza de cada um deles, de uma
perspectiva comunicacional.
Por outro lado, analisamos o modo em que cada um deles contribui para uma
comunicação interactiva global, e por consequência para a aprendizagem neste
contexto pedagógico na dança. Segmentámos a aula em unidades discretas
como se observa na Fig. 2.

Aula	
  de	
  Dança	
  

Unidade	
  1
(Sequência1)	
  

Unidade	
  2	
  
(Sequência2)	
  

Unidade	
  3	
  
(Sequência3)	
  

Unidade	
  4	
  
(Sequência4)	
  

Unidade	
  U8_VG	
  
(Sequência	
  U8)	
  

Fig. 2. Modelo de segmentação duma aula de técnica de dança em unidades.

A unidade foi dividida em 3 momentos, tendo em consideração a função que
cada um exerce dentro da mesma, pela seguinte ordem: o enunciado, a
entrada e a execução (Fig.3).
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3.1.1. Enunciado
O Dd apresenta as estratégias necessárias à aprendizagem dos movimentos. É
a explicação lógico–argumentativa da sequência. Nesta instância o Ad vai
elaborando um mapa mental (temporal, dinâmico e espacial da sequência).
3.1.2. Entrada
É a instância onde é dada a indicação do tempo da execução. Acrescenta a
informação temporal à explicação dada no enunciado. A entrada, informa ao
Ad sobre as características do marco métrico musical - tactus, metro e
subdivisão, sobre o qual deverá organizar a estrutura motora. Por outro lado
tem a função de promover a pauta de sincronia áudio-motora entre o Ad e o
Amd.
3.1.3. Execução
Instância em que o Ad realiza a performance de movimento em interacção com
a música do Amd.

Unidade	
  

Enunciado	
  

Entrada	
  

Execução	
  

Fig.3. O sistema de segmentação triparte-se segundo a função de cada segmento.

3.2.A natureza dual do tempo na unidade
Uma das dificuldades que com maior frequência é reportada pelos Amd é a de
entender musicalmente a estrutura da informação que produz o Dd, durante o
enunciado e na entrada. A dificuldade reportada se relaciona com a
transmodalidade do tempo, assim decidimos estudar o que sucede com o
tempo na lógica argumentativa-narrativa dentro dos momentos da unidade.
Na teoria narratológica, o que é contado denomina-se por narrativa e o arranjo
estrutural pelo qual é contado por discurso (White 1981, em Shifres 2008).
Segundo Chatman (1981:119) as principais propriedades da narrativa são: (I) a
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presença de dois tipos de tempo - dupla estruturação do tempo; (ii) a
independência desses dois tempos; (iii) a relevância de ambas as ordens do
tempo na experiência do movimento; (iv) o conflito estabelecido entre as duas
ordens gera algum tipo de tensão.
Temos o “tempo da história”, que se refere a sequências de eventos, em
termos de antes e do depois; e o “tempo do discurso” - o tempo da
apresentação desses eventos, o tempo tipo relógio (Fig.4).

Tempo	
  
'po	
  
"Antes	
  e	
  
depois"	
  

Tempo	
  
'po	
  
"Reloj"	
  

Estrutura	
  
Temporal	
  
do	
  Relato	
  

Relato	
  da	
  
Acção	
  

Fig. 4. Estrutura narrativa

O enunciado é estudado como uma relação entre dois momentos, o Relato da
Acção (RA) e a Estrutura Temporal do Relato (ETR). Fig. 5.

Unidade	
  
Enunciado	
  

Relato	
  da	
  Acção	
  	
  
(Tempo	
  como	
  narrativa-‐	
  
antes	
  e	
  depois)	
  

Entrada	
  

Execução	
  

Estrutura	
  Temporal	
  
do	
  Relato	
  
(Tempo	
  tipo	
  relógio)	
  

Fig.5. No enunciado, o tempo do discurso e o tempo do relato apresentam-se em diferentes
“camadas” de forma alternada e complementária.
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3.3. Estratégia de transmissão da informação na unidade
A contagem é a estratégia discursiva através da qual o Dd transmite ao Ad a
natureza temporal e dinâmica das acções da sequência de movimento no
espaço durante o enunciado. Por meio dela são quantificados diversos
aspectos das acções relacionadas com tempo da história e o tempo do
discurso.
A contagem pode adquirir uma configuração on line, ou seja um discurso
temporalmente estruturado; ou uma configuração off line são sublinhados
aspectos sequenciais e qualitativos das acções sem um contexto métrico. A
contagem relaciona números a acções, e informa-nos sobre numero de tempos
de uma frase, a ordem da serie de acções, o número de partes que compõem
a sequência, o número de repetições, o andamento em que deve-se executar a
sequência, as articulações entre as acções, a duração e as dinâmicas de cada
uma das acções ou parte delas. As contagens estão relacionadas com a forma
em que as acções se distribuem no tempo.
4. Análise multimodal da mensagem
4.1. Vias de informação que circulam na unidade
No enunciado a informação estrutural e expressiva do movimento é produzida
através da via auditiva, via visual, e pelas suas correspondentes vias de
representação1 internas 2somatossensoriais (Fig.6 e 4.4.). Estas vias fornecem
imagens complementares segundo os diferentes formatos que podem adoptar
cada uma delas.
4.2. Tipos de informação
A informação linguística envolve duas formas, uma semântica (proposicional),
e outra pragmática (expressiva). As qualidades semânticas (significado das
expressões linguísticas) formam parte da informação proposicional. As
qualidades expressivas dos significados linguísticos verbais, são
proporcionadas através da informação prosódica, isto é Duração-DinâmicaEntoação-Timbre.
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Informação	
  

Somatossensorial
Via Interna (Padrões
motores associados à
Visão

Via	
  
Auditiva	
  

Via	
  Visual	
  

Somatossensorial
Via Interna
(Padrões motores
associados à
Audição)

Fig. 6. Vias de informação.

4.2.1. Via auditiva
A Informação verbal refere-se a qualquer tipo de estímulo que seja produzido
pelo aparelho fonador.
Via	
  Auditiva	
  (Informação	
  
Sonora)	
  	
  

Comunicação	
  Verbal	
  
Em	
  formato	
  	
  proposicional	
  e	
  
prosódico	
  

Info	
  
Linguística	
  

Info	
  Não	
  
Linguística	
  
Fig. 7. A Via auditiva.
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4.2.2. Formato da informação auditiva

Comunicação	
  
Verbal	
  

Info	
  Linguística	
  
(conceitos	
  através	
  de	
  palavras)	
  

É	
  Proposicional	
  

Info.	
  Prosódica	
  
Desambigua	
  o	
  
signiWicado	
  

Info	
  Não	
  Linguística	
  
(uh,	
  shhh,	
  tam,	
  click)	
  

Pode-‐se	
  expresar	
  
informação	
  
Proposicional	
  
através	
  desta	
  vía	
  

Info.	
  Prosódica	
  
Constroi	
  o	
  conceito	
  
(Por	
  ex	
  de	
  Métrica	
  si	
  
verbalizo	
  Tum-‐tum-‐
Tum-tum	
  

Fig.8. Formato da via Auditiva.

4.2.3. Informação proposicional
É toda aquela informação linguística transmitida em modo verbal, susceptível
de ser escrita. (Um, Dois, Três, Sobe, desce, Plié). Também é exequível dar
informação proposicional através um modo verbal não linguístico em formato
prosódico (Uh, Shhh, Tam Tan)
4.2.4. Informação prosódica
A informação prosódica está relacionada com o carácter expressivo que
acompanha à voz falada, tendo a função de desambiguar a informação
proposicional.
4.2.5. Informação Musical
A música possui uma informação estrutural e outra informação expressiva.
Como vemos nos exemplos anteriores a ideia de pulso e de métrica produzidas
pelo uso prosódico sobre formatos proposicionais verbais, linguísticos e não
linguísticos estariam dando informação musical. Do mesmo modo certo tipo de
informação em modo não verbal, certas formas de produzir alguns tipos de
movimentos como o da figura 12 também fornece informação de índole musical
(estabelecimento de alternância Forte - débil a partir de beats visuais
isócronos).
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4.3. Comunicação não Verbal
É toda a informação derivada da sonda ocular. Os mapas visuais (cerebrais)
são esboços das propriedades visuais: a forma, a cor, o movimento, e a
profundidade do campo visual (Damásio 2011: 322). Para reconstruir uma cena
visual multidimensional é necessária a interligação sincronizada destes mapas.
Comunicação	
  	
  
Não	
  Verbal	
  

Info	
  Visual	
  
Via	
  Externa	
  (Propiedades	
  
visuales)	
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  Proposicional	
  

Info.	
  Prosódica	
  
Desambigua	
  o	
  
signiWicado	
  

InfoSomatossensorial	
  
Via	
  Interna	
  Representacional
(Patrones	
  motores	
  associados	
  à	
  
Visão)	
  

Pode-‐se	
  expresar	
  
informação	
  
Proposicional	
  a	
  
través	
  desta	
  vía	
  

Info.	
  Prosódica	
  
Constroi	
  o	
  conceito	
  
(Por	
  ex	
  de	
  Métrica	
  si	
  
verbalizo	
  Tum-‐tum-‐
Tum-tum	
  

Fig.9. Comunicação não Verbal.

4.3.1. Formato não verbal- prosódia visual
A prosódia na comunicação não-verbal está relacionada com a qualidade do
movimento. É o modificador expressivo duma acção de movimento, modifica “o
como” executamos um determinado movimento. Por exemplo, quando
observamos um movimento legato ou stacatto, o que os diferencia está dado
pela forma com que se combinam os parâmetros físicos - tempo-duração intensidade.
A prosódia visual também tem consequências na forma como se realizam
agrupamentos de acções e também no fraseio geral da frase (Rodrigues
2007:157).
4.4. A via interna
A informação das sondas sensoriais periféricas (olho, ouvido, oele) assim como
os estados internos do corpo (viscerais, musculares, proprioceptivos), são
mapeados pelo cérebro nas chamadas regiões somatossensoriais.

	
  

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

10	
  

	
  
O corpo e o cérebro produz uma resposta que reage aos sinais vindos do
ambiente exterior. Dois fenómenos paralelos, uma voz interna em resposta ao
estímulo externo.
Quando testemunhamos a acção de outra pessoa o nosso cérebro somatossensorial adopta o
estado corporal que assumiríamos caso estivéssemos a mover-nos (...) através de préactivação de estrutura motoras – prontas para a acção mas ainda sem autorização para tal – e
em alguns casos, através de uma activação motora. A representação do corpo por parte do
cérebro tem outra implicação importante: Uma vez que podemos representar os nossos
estados corporais, torna-se mais fácil simular os equivalentes estados corporais dos outros”
(Damásio 2011:136).

5. Medições das informações
5.1. Auditiva
As informações auditivas em formato verbal são susceptíveis de ser definidas
de acordo com parâmetros acústicos que expressam magnitudes em termos
de: Timing, Intensidade, Altura e Timbre.
A medição dos estímulos auditivos é realizada com técnicas de análise de
Timing e de Dinâmicas. Na medição de timing se estuda a duração que existe
entre um ataque e outro de beats auditivos (inter-onset-interval) como por
exemplo a duração do som real do beat de pulso. O procedimento de medição
é realizado tendo como referência a magnitude da amplitude da onda. Na
figura 10 mostram-se os parâmetros tempo e amplitude correspondentes a dois
beats sonoros equidistantes. As 3 linhas de pontos verticais marcam os
ataques entre os dois sons.

Fig. 10. Espectro sequência sonora.
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5.2. Visual
O movimento do corpo como propriedade visual pode ser estudado como um
conjunto de posições, cada uma delas, unida por pontos que evoluem numa
trajectória no contínuo Espaço -Temporal. Em trabalhos anteriores Laguna
(2008a; 2008b; 2009a; 2009b) propõe que as acções de movimento podem ser
divididas em unidades menores, de tal forma que cada uma delas está
subordinada à relação: Impulso – Ponto de ataque – Movimento residual, que
correspondem respectivamente aos momentos de inicio, acento e extinção.
Em Física o valor que define a posição de um ponto no espaço, é determinada
por uma magnitude vectorial, cujo modelo matemático está representado por
um vector, que constitui um segmento orientado no espaço e cujas
componentes se observam na Fig.11.

Fig.11 (i) Direcção ou linha de acção, (ii) Sentido que determina para onde se dirige a linha de
acção, (iii) Módulo que é a distancia entre a Origem e o extremo do vector.

Na Mecânica o deslocamento é o Vector que define a posição de um ponto em
relação a uma origem, e descreve de forma completa o movimento e o
caminho de uma partícula. A linha descrita pelos vectores de posição ao longo
do tempo é denominada como trajectória.
Tomando este marco teórico vectorial, estimou-se que as fronteiras que
separam cada uma das acções estão associadas à mudança de sentido na
direcção do vector.
Na figura 12 mostramos um movimento discreto (Huys et al. 2008) composto
por uma acção descendente e outra ascendente, na figura estando os
componentes do vector representados com setas azuis e vermelhas.
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Identificamos as origens e os extremos e podemos observar que ambos têm
módulos e direcção iguais, mas diferenciados pelo seu sentido.

1

4
Origem	
  

Extremo	
  
Mudança	
  
Sentido	
  

Modulo	
  
Direcção	
  

Modulo	
  
Direcção	
  	
  

Extremo	
  
Mudança	
  
Sentido	
  	
  

2

Origem	
  

3
Fig.12. Relações vectoriais num movimento discreto.

Vamos a definir a acção de movimento tratando-a como se estivesse
representada por um Vector, e portanto precisamos saber, o que vamos a
medir, em que direcção, em que sentido e até onde vamos medir. Procuramos
identificar as fronteiras de cada acção. A origem corresponde ao impulso, e o
extremo é definido pela mudança de sentido. Pretende-se obter uma precisão
da medição análoga às que provêem dos estudos da execução musical
expressiva.
6. Divergência
Uma vez que definimos os diferentes momentos da unidade e procedemos a
uma descrição tipológica de informações, foi útil, identificar cada um dos
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momentos em que se considerou que houve falha na comunicação, de modo a
ver, por meio dessa situação forçada, que componentes estavam agindo. Os
problemas de comunicação estão relacionados com a multiplicidade de canais
de transmissão em que é feita a comunicação, que é claramente multimodal.

Fig. 13. Informação multimodal circulante.

Deste modo encontraram-se que certos problemas na comunicação surgem a
partir da ideia de que a abundância de informação que circula pode ser
contraditória e gerar ambiguidade que é o ponto crucial dos problemas de
comunicação.
Vemos que a ambiguidade é gerada pelo surgimento de informações
divergentes pelo contrário, as mensagens são menos ambíguas quando a
informação é convergente.
A divergência pode ser diacrónica ou sincrónica, e podem afectar diferentes
componentes entre os momentos de cada unidade e até mesmo os diferentes
componentes dentro da mesma modalidade sensorial (por exemplo acentos
dinâmicos versus acentos agógicos, etc.)
6.1. Exemplo de análise transmodal de um enunciado
Estudamos

os

conteúdos

divergentes

das

separadamente a informação verbal e não-verbal.

	
  

sequências

analisando
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Por um lado estudamos a informação auditiva nos seus diferentes formatos, o
proposicional e o prosódico, e no seu modo musical. Por outro lado analisamos
a informação da via visual no formato proposicional e prosódico .
Através de medições produzidas segundo o método exposto em 5.1. e 5.2.
procuram-se identificar desvios entre o beat visual e o auditivo por encima do
limiar de detecção de assincronía, que se estima entre 30 e 50mseg. (Merker
et al. 2009).
São comparadas as categorias e vocabulário que oferece a teoria musical com;
(i) os resultados das medições produzidas sobre os estímulos não verbais e; (ii)
as análises das proposições geradas em simultâneo durante o enunciado.
É analisado a título de exemplo a transcrição da via auditiva do enunciado
duma unidade que corresponde a uma sequencia de saltos.
Em letra normal transcrição da via auditiva em formato proposicional. Em itálico
transcrição da via auditiva em formato não-proposicional (Fig.14).

Fig.14. Transcrição do Enunciado da Unidade 9.

No primeiro quadro, o Dd realiza o relato da acção (ver Fig.5.). Aqui o receptor
é informado de uma sequência de eventos, está perante o tempo da história. O
receptor ainda não sabe quanto irá a durar a sequência mas sabe que ela tem
uma ordem. Também sabe para onde se dirigem as acções de movimento,
assim como o número de vezes que executará cada tipo de acção. A
informação está num plano linguístico em formato proposicional e foi dado
através da via auditiva.
No segundo quadro observamos que a verbalização é não-linguística,
(constituída por onomatopeias) e não proposicional. Resulta claro que neste
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“novo momento” o Dd está a dar uma a estrutura temporal ao relato. Na analise
de timing do 2º quadro foram detectadas relações regulares e isócronas entre
os ataques dos sons das onomatopeias, e observou-se que a informação
prosódia, que corresponde ao parâmetro dinâmica, está a enfatizar uma
alternância de tempos fortes e débeis. Neste 2º quadro, a informação não
proposicional e prosódica, nos está a dar claros indícios que aludem a
informação musical.	
  
Continuando a análise, tratamos a informação auditiva e observamos que o
gesto da entrada musical é um gesto “tético” (no tempo forte). Também
analisamos a informação não-verbal (visual) e observamos que o Dd “prepara
a acção” produzindo um levare, um gesto anacrúsico.
Observamos que as informações do gesto da entrada são divergentes
(sincrónica), pois enquanto uma informação mostra um gesto tético, a outra
mostra um gesto anacrusico.
No terceiro quadro o Dd volta ao tempo do relato, e através de informação
proposicional organiza a estrutura da sequência motora em termos de frase, e
quantificando o número de acções. A última frase deste quadro, é informação
proposicional que alude à qualidade mecânica que se deve dar ao pé durante a
execução.
7.1. Discussão
Os problemas que surgem nas aulas de técnica de dança na adequação da
música ao movimento, e vice-versa, podem dever-se ao facto de os diversos
tipos de informação multimodal que circulam, entre Ad, Md e Amd, entrarem
em divergência, ocasionando ambiguidade na recepção das mensagens. A
ambiguidade é o ponto chave nos problemas da comunicação interactiva.
Indícios mostram que nas sequências de acções de movimento prevalece a
informação de aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Contrariamente, a
natureza da música tonal, precisa de um contexto métrico, tornando-se
necessário que os aspectos quantitativos do tempo estejam muito bem
definidos.
A dificuldade tanto do Dd como do Amd na interpretação da complexa
informação multimodal que circula na aula, pode dever-se ao facto de
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utilizarem diferentes pressupostos teóricos para desambiguar as estruturas
temporais da música e do movimento.
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