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Examinadora da Pontifícia 
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RESUMO 

 

ALMEIDA NETO, Arthur Marques. Comunicação sem objeto: Dança 

contemporânea. 2016, 166 fls. Tese (Doutorado em Comunicação e 

Semiótica) - Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Esta pesquisa investiga o bios midiático (SODRE, 2006) que transformou 
em um dispositivo comunicacional e econômico de convocação biopolítica 
(PRADO, 2013) a expressão ‘dança contemporânea’. No Brasil, durante os  
últimos anos, distintos trabalhos passaram a se autonomear como ‘dança 
contemporânea’, praticando tamanha generalidade que impossibilita a 
identificação do objeto ao qual a expressão se refere. A proposta é a de 
investigar o fenômeno do esvaziamento desta expressão, reunindo como 
corpus as propagandas que circulam na internet em forma de flyers de 
cursos, aulas, oficinas ou workshops, os textos e os resultados dos editais 
do Programa Petrobrás Cultural e programas de dança para a televisão nos 
canais de arte SESC-TV, Arte1 e Canal Brasil. Parte-se do pressuposto de 
que esses dispositivos econômicos e comunicacionais, quando 
sancionados institucional e juridicamente, agem como dispositivos 
biopolíticos de poder, legislando sobre o que deve viver ou morrer. O 
objetivo é trazer para a visibilidade o tipo de convocação realizado pelos 
dispositivos que exortam a expressão ‘dança contemporânea’ como 
sinônimo do termo ‘dança’, interpelando indivíduos como sujei tos-artistas 
‘da dança contemporânea’. Busca-se demonstrar que, em troca permanente 
de informações com o ambiente, os dispositivos biopolíticos de poder 
econômicos e comunicacionais vão naturalizando a expressão ‘dança 
contemporânea’ como uma nomeação inespecífica. O referencial teórico 
prioriza as relações biopolíticas entre mídia e corpo, lendo-as com a Teoria 
Corpomídia (KATZ e GREINER, 2005), e com autores como Foucault (2008, 
1999), Althusser (1996) e Franko (2002). 
 
Palavras-chave: biopoder, biopolítica, corpomídia, dança contemporânea.   



ABSTRACT 

 

ALMEIDA NETO, Arthur Marques. Communication without object: 

contemporary dance. 2016. 166 p. Thesis (Doctorate degree in 

Communication and Semiotics) -Faculdade de Filosofia, Comunicação, 

Letras e Artes, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

This research investigates the media bios (SODRE, 2006) that turned into a 
communicational and economical device of biopolitics call (PRADO, 2013) 
the term 'contemporary dance'. In Brazil, in recent years, many artistic works 
began to name themselves as 'contemporary dance', practicing such 
generality that makes it impossible to identify the object to which the term 
refers. The proposal is to investigate the phenomenon of emptying this 
expression, gathering as corpus advertisements circulating on the Internet 
in the form of flyers of courses, classes or workshops, the texts and the 
results of the notices of Petrobrás Cultural Program and dance programs for 
television art channels SESC TV, Arte1 channel and Brazil Channel. This is 
on the assumption that these economic and communicational devices, when 
sanctioned institutional and legally act as biopolitical power devices, 
legislating on what should live or die. The goal is to bring visibility to the type 
of call performed by the devices calling on the expression 'contemporary 
dance' as synonymous with the term 'dance', interpellating individuals as 
'contemporary dance' subjects-artists. Seeks to demonstrate that, in 
constant exchange with the environment, biopolitical devices of economic 
and communicational power are naturalizing 'contemporary dance' 
expression as non-specific. The theoretical framework prioritizes the 
biopolitics relations between media and body, reading them with Corpomídia 
Theory (KATZ and GREINER, 2005), and authors such as Foucault (2008, 
1999), Althusser (1996) and Franko (2002). 
 

Keywords: biopower, biopolitics, corpomídia, contemporary dance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O que comunica, dá conhecimento de algo. Um termo ou expressão 

que designa algo de forma muito generalista, não distingue as 

especificidades que o identificam. Nas produções em dança no Brasil, 

durante os últimos anos, consolidou-se uma classificação dessa ordem. A 

expressão ‘dança contemporânea’ – e o termo usado como seu sinônimo, 

‘contemporâneo’ - têm abarcado uma série de realizações artísticas 

distintas entre si, de maneira generalista. Seu uso reiterado tomou tal 

proporção que passou a nomear um conjunto excessivamente amplo de 

objetos, que não partilha de pressupostos assemelhados. A exacerbação 

do seu caráter inespecífico transformou essa em uma expressão sem 

objeto. 

 A pesquisa faz a seguinte pergunta: 

 

- Que danças, no contexto brasileiro atual, podem ou não serem 

enquadradas sob a expressão ‘dança contemporânea’?  

 

A hipótese que se aventa é que as múltiplas compreensões acerca 

da expressão têm sido reforçadas pela ação de dispositivos de poder, 

principalmente econômicos e comunicacionais, que atuam 

simultaneamente, provocando distorções que irão se manifestar nas 

produções em dança e ocasionar um efeito paradoxal: o de que quaisquer 

danças e nenhuma dança possa(m) ser enquadrada(s) sob a expressão, 

uma vez que a amplitude do seu caráter generalista faz com que não tenha 

um objeto identificável. 

Estes dispositivos se manifestam no ‘bios midiático’1 (SODRÉ, 2006) 

na forma de textos escritos, imagéticos ou falados’, em editais de fomento 

à dança, eventos, festivais, mostras competitivas ou não, vídeos de aulas, 

entrevistas, teasers ou espetáculos de dança veiculados na programação 

                                                             
1 O conceito de ‘bios midiático’, desenvolvido por Sodré (2006) refere-se ao ambiente 
atual de conexões em rede. Ele será discutido adiante, no ponto 1.2., p. 42. 
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televisionada ou na internet, em divulgação de aulas, cursos, oficinas ou 

workshops de dança na forma de flyers na internet ou em revistas e/ou 

jornais, entre outros. 

A ação desses dispositivos é examinada na perspectiva do 

‘capitalismo artista’2 (LIPOVETSKY e SERROY, 2015)3, em que a 

separação é tênue entre amadores e profissionais e o parâmetro regulatório 

que sanciona o exercício da profissão de artista é a autodeclaração. Neste 

contexto, quando a expressão ‘dança contemporânea’ - através da ação dos 

dispositivos econômicos e comunicacionais - passa a designar qualquer tipo 

de produção artística que assim se autodenomine, vai funcionar 

ideologicamente como um dispositivo biopolítico de poder, pois regulará 

tanto as produções em dança quanto os indivíduos, interpelados como 

sujeitos artistas ‘da dança contemporânea’. 

Os discursos sobre a ‘dança contemporânea’ no bios midiático a 

utilizam como sinônimo de ‘dança’, e o fato dela ser altamente midiatizada 

reforça o seu comportamento homogeneizante. A expressão torna-se um 

dispositivo de poder, que legisla sobre as possibilidades de outras danças 

coexistirem.  

As consequências biopolíticas da homogeneização são a 

estabilização da ‘dança contemporânea’ como um estilo de dança que, 

como todos os outros, se distingue por certos traços estéticos, ou seja, a 

sua transformação em um discurso modalizador do caminho para a 

sobrevivência no campo da produção artística. 

 O corpo que dança é entendido aqui como ‘corpomídia’ (KATZ e 

GREINER in GREINER, 2005)4, isto é, como um corpo coevoluindo com o 

ambiente, hoje constituído pelas informações derramadas no bios midiático. 

Isso vem resultando em um paulatino processo de estabilização de escolhas 

estéticas em produções autonomeadas como ‘dança contemporânea’.  

                                                             
2 O conceito de ‘capitalismo artista’, desenvolvido por Lipovetsky e Serroy (2015), refere-
se, entre muitos aspectos e de forma sintética, ao ambiente em que a 
autonomeação/autodeclaração importa para definir um sujeito como artista. Ele será 
discutido mais adiante, no ponto 2, p. 68. 
3 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do 
capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
4 KATZ, Helena; GREINER, Christine. Por uma teoria do corpomídia. In: GREINER, 
Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. 2a. ed. São Paulo: Annablume, 
2005. pp. 125 - 133. 
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Essas escolhas passam a ser compreendidas como elementos 

definidoras deste ‘estilo’ de dança. Exemplos: uso de tecnologia em cena 

(projeções em tempo real ou interações com vídeos em 4D), fusão de 

linguagens artísticas (instalação, performance, dança-teatro, teatro físico, 

circo, entre outros), nudez, ausência de trilha musical, uso de roupas 

cotidianas como figurinos, uso de lugares alternativos (ar livre, praças, 

estúdios, prédios abandonados, museus, galerias, entre outros), entre 

outras.  

Para além dessas características, há outros traços de estabilização 

estética no corpo que dança: certas escolhas passam a atuar como ‘passos 

de dança’ que se tornam recorrentes, dando surgimento a sistemas técnico-

estéticos entendidos como ‘dança contemporânea’. Associa-se a esse fator 

o grande número de aulas ‘de dança contemporânea’ oferecidas em todo o 

país, como cursos livres, oficinas ou workshops. Por outro lado, a chancela 

de cursos técnicos e de graduações em dança, cujo perfil do aluno egresso 

é o de bailarino ou professor ‘de dança contemporânea’, reforça um aspecto 

hegemônico e homogeneizante de uma dança que passa a ser reconhecida 

por seus aspectos formais. 

Esse efeito resulta em biopolíticas contundentes, e a ação restritiva 

e reguladora que ele acarreta tem influências diretas nas produções e, de 

maneira basilar, na formação artística do corpo que dança.  

O primeiro capítulo problematiza o uso da expressão ‘dança 

contemporânea’ no Brasil, apontando o papel crucial dos dispositivos 

biopolíticos de poder comunicacionais e econômicos no caráter generalista 

que a expressão assumiu. A ação dos dispositivos biopolíticos é examinada 

dentro do contexto específico do bios midiático.  

Para desenvolver o argumento do Capítulo 1, discute-se a expressão 

‘dança contemporânea’ através da eleição do trabalho de alguns 

pesquisadores que se ocuparam em definí-la ou categorizá-la. Busca-se 

indicar, através das fontes bibliográficas, que a problemática acerca do uso 

da expressão não é uma realidade apenas brasileira. Procura-se mostrar 

que um parâmetro comum adotado para categorizar a expressão é o de que 

ela abarca processos ou configurações que refletem um movimento 
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‘singular’ ou ‘individualizado’5.  

Para se discutir esse aspecto como um traço ideologizante, que se 

derrama no bios midiático e tem consequências biopolíticas nas produções 

em dança, no corpo que dança e nos processos educativos em dança 

(prática, formação e ensino), recorre-se a uma revisão bibliográfica dos 

conceitos de biopolítica e ideologia. A fim de se entender a ação 

modalizante e convocativas de discursos – falados, escritos ou imagéticos 

- no bios midiático, que hegemonizam a expressão ‘dança contemporânea’, 

apresenta-se o conceito althusseriano de interpelação6. 

O reforço disciplinar e biopolítico do caráter generalista da expressão 

‘dança contemporânea’ pela ação dos dispositivos de biopoder (econômicos 

e comunicacionais) é tratado no segundo capítulo. As consequências da 

generalização da expressão são compreendidas através de discursos 

veiculados no bios midiático. Para se compreender a ação dos dispositivos, 

recorre-se a uma revisão bibliográfica do conceito.  

Em seguida, discute-se a noção de ‘capitalismo artista’ para ampliar 

o debate sobre a questão da autonomeação/autodeclaração como processo 

identificatório que define o ‘sujeito-artista’ 7 ‘da dança contemporânea’ no 

contexto atual brasileiro. Entende-se essa autodeclaração como um aspecto 

                                                             
5 A noção de ‘movimento individualizado’ é compartilhada por autores como Humphrey 
(1987), Louppe (2012), Foster (in CRARY at al, 1992) e Rocha (in GONÇALVES at al, 
2012), conforme se discute no ponto 1.1. De maneira sucinta, o termo se refere ao que se 
propõe como um movimento do sujeito, individualizado, distante da cópia de um 
movimento de um ‘corpo demonstrativo’, termo que referente ao corpo do professor, no 
sentido proposto por Foster (in CRARY at al, 1992). Mais sobre a questão em nota de 
rodapé na p. 38. 
6 A interpelação é a tese central da teoria de poder do filósofo Louis Althusser (1918 - 
1990). Sua obra mais importante é Ideologie et Apareils Ideologiques D’Estat (1970) e 
traduzido em português como Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, por 
Joaquim Ramos. Lisboa: Editorial Presença, s/d. Outra obra está disponível em português 
sob o título Aparelhos ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos ideológicos de 
Estado. Tradução de Walter Evangelista e Maria de Castro. 6ª.ed. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1992. Toma-se como fonte importante que discorre sobre o conceito de 
interpelação o artigo de sua autoria intitulado Ideologia e aparelhos ideológicos de estado: 
notas para uma investigação. In: ZIZEK, Slavoj (Org.). Um mapa da ideologia. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1996. pp. 105 - 142. A interpelação se baseia na noção de que um 
indivíduo é ‘chamado’ como sujeito para dentro de uma ideologia. O conceito, relido 
também pelo teórico Mark Franko (2002), será desenvolvido mais adiante no ponto 1.2.3., 
p. 55. 
7 Como se verá adiante no ponto 1.2.3., através do conceito de interpelação althusseriano, 
um indivíduo é ‘chamado’ como sujeito através da ideologia. Assim, o termo ‘sujeito-
artista’ se refere a um indivíduo que é interpelado por um sistema de crenças e valores a 
fazer parte de um aparelho ideológico. 
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biopolítico, que também reforça a generalização da expressão, e conecta o 

sujeito com as convocativas dos dispositivos de biopoder,  de três maneiras.  

A primeira, através dos projetos contemplados pelo edital público do 

Programa Petrobrás Cultural, eleito como fonte de dados justamente pela 

sua abrangência nacional. A sanção jurídica da expressão ‘dança 

contemporânea’ é aferida pela seleção exclusiva de projetos de companhias 

ou coletivos de artistas que se autodeclaram como ‘de dança 

contemporânea’, sejam eles escolhidos pela modalidade “Seleção Pública” 

ou “Escolha Direta”.  

Procura-se apontar que a “Escolha Direta”, da qual se beneficiam os 

projetos da Cia. Deborah Colker de Dança (RJ) e Grupo Corpo (BH) desde 

o início do programa de subvenção pela Petrobrás, é um fator que corrobora 

também para a sanção institucionalizada do entendimento de que a ‘dança 

contemporânea’, tal como é realizada por estes grupos, é a que merece ser 

(per)seguida por sujeitos-artistas. Pretende-se mostrar como o edital do 

Programa Petrobrás Cultural atua simultaneamente como um dispositivo 

biopolítico de poder econômico e comunicacional.  

A segunda, através da programação de canais de TV no Brasil, sejam 

eles abertos ou à cabo, que ressoam discursos sobre a ‘dança 

contemporânea’ e exibem danças enquadradas sob essa expressão. Foram 

escolhidos como fontes três canais de TV cuja programação é específica 

sobre Arte: SESC-TV, Canal Arte1 e Canal Brasil.  Os programas de dança 

desses canais são discutidos como exemplos do poder midiático de 

interpelação da expressão ‘dança contemporânea’. 

A terceira forma que exemplifica a ação dos dispositivos biopolíticos 

no bios midiático, que convoca e modaliza as produções em dança, é a 

divulgação de aulas de ‘dança contemporânea’ na internet em forma de 

flyers. Alguns desses objetos imagéticos de publicidade apresentam textos 

escritos, nos quais transparecem percepções acerca da expressão ‘dança 

contemporânea’. 

Foram escolhidos, de maneira randômica na ferramenta buscadora 

de imagens do Google (sob a expressão “aulas de dança contemporânea”), 

apenas os resultados de flyers que apresentavam textos escritos, como 

sinopses ou planos das aulas oferecidas, cujos textos deixassem claros os 
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entendimentos que os seus autores têm sobre a expressão ‘dança 

contemporânea’. A partir disso, foram separados os flyers cujas percepções 

sobre a expressão se assemelhassem, sendo divididos então em três 

grupos: percepção da expressão como prática terapêutica; percepção da 

expressão como código de movimentos (‘passos’ de dança), e percepção 

da expressão como prática para busca pelo ‘movimento individualizado’. 

Nota-se, ainda, que alguns flyers explicitam o entendimento do termo 

‘contemporâneo’ como um adjetivo que se relaciona com uma atualização 

da técnica-estética trabalhada (por exemplo: jazz ‘contemporâneo’, afro 

‘contemporâneo’) ou como fusão de estilos ou modalidades de dança.  

Além de buscar indicar a confusão terminológica e o uso reiterado e 

inespecífico da expressão ‘dança contemporânea’ através dos flyers, 

procura-se mostrar que eles também agem biopoliticamente, interpelando 

indivíduos com proposições de aulas que funcionam como ‘manuais’ ou 

‘cartilhas’ para a realização do contrato comunicacional que visa tornar o 

indivíduo um sujeito-artista ‘da dança contemporânea’. O paradoxo que se 

pretende explicitar é que, apesar do contrato provocar a identificação do 

sujeito com a ‘dança contemporânea’, a expressão não aponta para nenhum 

objeto, exceto para o entendimento subjetivo que se tem dela, a exemplo 

das variadas percepções observadas nos flyers. 

 No Capítulo 3, avança-se nas proposições anteriores, propondo-se 

que a ação convocatória e modalizante dos dispositivos biopolíticos de 

poder se dá no corpo e se transforma em corpo. Isto porque se pretende 

mostrar que a principal consequência da ação dos dispositivos que 

modalizam e regulam as práticas – criação, ensino e aprendizagem – 

autodenominadas sob a expressão ‘dança contemporânea’, são 

estabilizações estéticas que, além de serem recorrentes na cena dos 

espetáculos e apresentações de dança como cenários, figurinos, luz, 

música ou outros elementos, essas recorrências também se manifestam na 

dança do corpo que dança, sejam em trabalhos de dança ou nas instâncias 

de formação onde ocorre a aprendizagem e o ensino da dança.  

 Para adentrar nessa discussão, apresenta-se o conceito de corpo 

como mídia – corpomídia – visando esclarecer como se dão, no viés do 

conceito, as trocas de informação constantes do corpo com o ambiente, em 
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um processo que resulta na transformação de informações em corpo. Para 

apresentar o conceito, alguns pressupostos são também apresentados, 

como a compreensão de corpo como sistema. A fim de entender a 

estabilização de informações pelo corpo, discute-se também os conceitos 

de hábito e padrão.  

Em seguida, explora-se como a noção de ‘dança contemporânea’ 

como um ‘estilo’ ou ‘modalidade’ de dança repercute no bios midiático. A 

discussão é permeada por exemplos. Foram escolhidos os quatro primeiros 

vídeos que surgiram por ordem de relevância na pesquisa da expressão 

“aulas de dança contemporânea” no portal Youtube, realizada no dia 29 de 

abril de 2016. Os quatro vídeos são comentados, contrapondo o seu 

conteúdo - imagético e discursos transcritos dos professores – com as 

percepções encontradas sob a expressão ‘dança contemporânea’ a partir 

dos textos dos flyers, tratados nos Capítulo 2. 

Busca-se mostrar como os vídeos das aulas, assim como os flyers, 

agem como dispositivos biopolíticos de poder, convocando e modalizando 

a produção em dança dita ‘contemporânea’. Simultaneamente, procura -se 

também indicar como os vídeos evidenciam a visão de professores sobre a 

dança que ensinam, e como essas visões e práticas pedagógicas 

corroboram para a estabilização de um ‘vocabulário motor’, através do 

exemplo de movimentos que são recorrentes nessas aulas. Esses vídeos 

são examinados partindo das convocativas que realizam com o espectador, 

via contratos comunicacionais.  

Finalmente, discute-se a visão do termo ‘contemporâneo’ com 

produções artísticas realizadas no tempo presente e a noção da expressão 

‘dança contemporânea’ como relacionada a ‘estilo’ ou ‘modalidade’ 

realizada por sequências de movimentos, no peso disso quando desemboca 

na educação formal. Para essa última discussão, elegeram-se dois 

documentos como exemplos para serem analisados: dois planos de aula de 

dança contemporânea, um publicado no website da Revista Nova Escola e 

outro no Portal do Professor, website financiado pelo MEC. 

O percurso que se apresenta chama a atenção para a relação Dança 

- Biopolítica. Busca-se, como contribuição, discutir e compreender as 

razões e consequências do destaque midiático dado à dança 
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contemporânea no Brasil, à luz de estudos em Comunicação. A discussão, 

que conecta o campo da Comunicação e a Dança, contribui para a prática 

indisciplinar do conhecimento, considerando-a adequada para lidar com as 

mudanças de hábito em curso.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. Dança contemporânea: a impossibilidade de um objeto 

 O que comunica, dá conhecimento de algo. O que designa de forma 

muito generalista, não distingue as especificidades do que pretende 

identificar. Na área da dança, no Brasil, durante os últimos anos, 

consolidou-se uma classificação dessa ordem: a expressão ‘dança 

contemporânea’ tem sido empregada para abarcar uma série de produções 

distintas entre si, havendo se transformado em um laço de caráter 

excessivamente frouxo, que agrega objetos tão diferentes que não cabem 

em uma mesma coleção. Seu uso reiterado tomou tal proporção, que 

passou a nomear um conjunto amplo, que não partilha pressupostos 

assemelhados. A exacerbação do seu caráter inespecífico transformou essa 

em uma expressão sem objeto.  

 Este capítulo se dedica a apresentar a problemática do uso da 

expressão ‘dança contemporânea’ no Brasil, apontando que dispositivos8 

de (bio)poder9 desempenham papel importante no aspecto generalista que 

                                                             
8 Agamben amplia o entendimento dos dispositivos de Foucault. Em conferência do autor 
no Brasil, no ano de 2005 (AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo?. In: Outra 
Travessia. Revista de Literatura do Programa de Pós-graduação em Literatura da UFSC. 
eISSN 2176-8552, N.5, Florianópolis, SC, 2005. P. 9 - 16), ele explica que chamará de 
dispositivo “[…] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 
as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 
manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as 
medidas jurídicas etc, cuja conexão com o poder é em um certo sentido evidente, mas 
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, 
os computadores, os telefones celulares e - porque não - a linguagem mesma, que é talvez 
o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata - 
provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam - teve a 
inconsciência de se deixar capturar” (AGAMBEN, 2005, p. 13). Essa noção ampliada de 
dispositivo de Agamben (2005) a partir de Foucault é a que se toma no presente estudo 
e a discussão sobre o conceito será tratada adiante. 
9 O biopoder é o poder que modela até a passividade o corpo do sujeito individualizado 
(WELLAUSEN, 2006 - 2007, p. 4). É uma tecnologia que complementa a atuação das 
disciplinas que fabricam corpos dóceis: o biopoder inflige sua ação não mais ao corpo 
individualizado, mas ao homem como espécie, em sua multiplicidade. O conceito de 
biopoder e de biopolítica surge nos estudos foucaultianos como o ápice da genealogia 
dos micropoderes disciplinares, que o filósofo iniciou na década de 1970. No presente 
estudo, biopolítica é entendida como formas em que o biopoder atua através de processos 
de normalização. O termo biopoder, de acordo com Anderson (2001, p. 1, tradução nossa) 
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a expressão assumiu. Discute como o poder biopolítico desses dispositivos 

se dá no ambiente conectado em rede - o ‘bios midiático’ (SODRÉ, 2006) - 

e como a atuação deles é homogeneizante, pois que está atada a discursos 

modalizadores e a convocativas que interpelam os sujeitos-artistas a se 

enquadrarem como ‘contemporâneos’. 

 

 

1. 1.  Considerações sobre a expressão ‘dança contemporânea’ 

 Partir em busca de uma definição ou categorização da dança 

contemporânea não é a proposta desta tese. Dentre tantos os que indicam 

parâmetros para categorizá-la, seguem o das autoras aqui trazidas. 

 Jussara Janning Xavier, em O que é a dança contemporânea? 

(2011) 10, a propõe como um acontecimento, embasada, principalmente, no 

pensamento de Agamben e Deleuze e Guatarri. A autora diz que 

 

[…] a contemporaneidade na dança diz respeito a uma 
atitude, um modo de percepção e existência, não limitada a 
uma produção técnica inovadora no tempo histórico 
presente. Tal entendimento nos permite a aproximação com 
realizações de dança datadas no passado, mas que 
continuam contemporâneas hoje, porque percebidas como 
acontecimentos. (XAVIER, 2011, p. 38). 
 
 

 Sobre a atual crise em torno da expressão, Ana Maria de São José 

(2011) 11 faz sua contribuição. A autora parte 

 

[…] da hipótese de que existe uma variedade de significados 
e concepções conceituais para o termo dança 
contemporânea, pois identificamos como um campo de 
conhecimento amplo, aberto, vivo, pleno de infinitas 
possibilidades de criação artística e de processos em 
constante construção e transformação. (SÃO JOSÉ, 2011, 
p. 2). 

                                                             
consiste em nomear “[…] como a vida se torna um objeto-alvo para técnicas e tecnologias 
do poder”. 
10 XAVIER, Jussara Janning. O que é a dança contemporânea?. In: O teatro transcende. 

Departamento de Artes – CCE da FURB. ISSN 2236-6644. Blumenau, v. 16, n. 01, pp. 35 
- 48, 2011. 
11 SÃO JOSÉ, Ana Maria. Dança contemporânea: um conceito possível? In: Anais do V 
Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Universidade Federal de 
Sergipe. São Cristóvão - SE.  21 a 23 de setembro, 2011. 
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 Mesmo que as possibilidades de criação artística em dança 

contemporânea fossem “infinitas”, como propõe a autora, para delimitar um 

território, precisaria de parâmetros. Entretanto, como se verá adiante, trata-

se de uma questão complexa. Segundo São José (2011), em nota de rodapé 

no seu artigo, ela explica: “o termo foi criado em 1926, por críticos da época. 

Dança contemporânea é utilizado na França e no Brasil e a dança pós-

moderna, nos Estados Unidos” (id., p. 12). 

 Com outro viés, Thereza Rocha (in GONÇALVES et al, 2012, p. 36)12 

defende o que chama de “três medidas de prudência” para pensar a dança 

contemporânea. Uma primeira seria “[…] entender que a dança 

contemporânea não é uma modalidade de dança”, pois não há, segundo 

ela, “[…] aspecto, elemento ou procedimento, mesmo se observável em um 

ou mais espetáculos, por mais recorrente que seja, que possa ser 

apresentado como característico dessa dança”.  

Vale pensar sobre essa premissa lembrando que a expressão ‘dança 

contemporânea’ continua sendo usada no sentido contrário ao que Rocha 

(id.) apresenta, com a certeza da existência do “aspecto, elemento ou 

procedimento” que pode ser reconhecido como o que a caracteriza. E o 

esforço de trabalhos diversos buscarem se acomodar nesta classificação, 

transforma-a em um dispositivo de (bio)poder, na medida em que promove 

uma espécie de estabilização de escolhas estéticas. Isto será discutido nos 

capítulos seguintes. 

 Rocha (id., p. 35) relaciona a segunda medida de prudência com a 

primeira. Ela explica que a dança contemporânea é uma pergunta sem 

resposta, e que não há “nenhum sujeito-suposto-saber, uma vez que a 

dança contemporânea pergunta do lugar de quem não sabe”. A terceira 

medida de prudência, consiste na atenção à natureza da pergunta: “na 

dança contemporânea trata-se de uma pergunta que o corpo se faz” (id., p. 

37, grifo da autora).  

 No entanto, de certo modo, pode-se ler o que ela propõe (não olhar o 

que o corpo faz como um modo particular de se mover, mas como um 

                                                             
12 ROCHA, Thereza. Por uma docência artista com dança contemporânea. In: 
GONÇALVES, Thaís at al. (Org.). Seminário dança teatro educação: Docência-artista 
do artista-docente. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2012. pp. 32 - 47. 
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perguntar a si mesmo) e a sua escolha por organizar a sua proposição na 

forma de “medidas de prudência”, como pressupostos modalizadores13. 

 Para sustentar a sua proposta, convoca o conceito de ‘processo de 

singularização’ (GUATTARI e ROLNIK, 2005)14, para indicar um possível 

“processo de singularização dançante, no qual o corpo opera importantes 

passagens: de objeto a processo; de produto à produção; de meu corpo a 

eu-corpo”. Explica que esse processo instaura uma ‘mutação subjetiva’, no 

qual o corpo dificilmente terá gosto em repetir “[…] sotaques de dança já 

dados por uma técnica em particular”, uma vez que o corpo passa a inventar 

“modos de aprender a aprender” (ROCHA in GONÇALVES et al, 2012, p. 

37, grifos da autora). 

 

Um tal processo de singularização dançante requisita ou 
mesmo depende do descondicionamento de linguagens já 
dadas no corpo, da desconstrução de respostas sensório-
motoras programadas. E isso implica menos ou quase nada 
em desaprender esta ou aquela dança em particular. O que 
está em pauta, importante frisar, é o descondicionamento e 
a desconstrução dos modos de aprender, ou seja, dos 
modos através dos quais aprendemos a aprender. (id., p. 
41). 

 
 

 Percebe-se, no discurso de Rocha (id.), um certo tom ideológico, que 

lida com a ‘dança contemporânea’ como o ‘tesouro escondido’ da dança, 

como se fosse a chave primordial para uma ‘pedagogia da autonomia’ 

(FREIRE, 1970)15 do corpo que dança, uma vez que se baseia no 

descondicionamento e na desconstrução não das danças propriamente 

ditas, “mas de seus modos de aprender, ou seja, dos modos através dos 

quais aprendemos a aprender”. Vale sublinhar que, o que Rocha apresenta, 

não é da mesma natureza do que São José (2011) propõe, quando enuncia 

a dança contemporânea como um território de “infinitas possibilidades”, pois 

Rocha não reconhece a circunscrição desse território. O discurso de São 

                                                             
13 A noção de modalização será vista adiante, nos pontos 1.2.1. (p. 44) e 1.2.2. (p. 51). 
Como se verá, uma modalização exorta valores que são assimilados pelos indivíduos, 
tornando-os sujeitos controláveis/controlados.  
14 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 7a. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
15 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. 
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José está fortemente ancorado em pressupostos modernistas, no que diz 

respeito ao seu desejo de resolver a questão de forma classificatória. E o 

de Rocha, não. 

 Cabe um breve comentário sobre a distinção entre o uso dos termos 

‘modernismo’16 e ‘moderno’ no contexto da dança. Sobre o ‘moderno’, 

retorna-se ao ambiente norte-americano da primeira metade do século XX. 

Na década de 1930, Martha Graham (1894 - 1991), uma das precursoras do 

movimento da Dança Moderna Norte-Americana, foi chamada de “moderna” 

pelo crítico de dança John Martin (1893 - 1985): 

 
E bem ao lado deles, com atenção concentrada e em 
aplausos vigorosos, estavam aqueles grupos de jovens que 
têm sido o suporte básico da assim chamada dança 
moderna desde o seu início. Haviam-se passado duas 
temporadas desde que Miss Graham, ou qualquer outro 
bailarino moderno, tinham aparecido na Broadway, e eles 
estavam esperando por ela. (MARTIN, 1944, tradução 

                                                             
16 Para Fredric Jameson (em Modernidade singular: ensaio sobre a ontologia do 
presente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005), a “modernidade” é um termo que 
se refere ao passado, enquanto “moderno” deve ser usado para o presente. Ainda, o termo 
modernidade carrega muitos valores e está atrelado ao começo do capitalismo com o 
mercantilismo, sendo então importante entender o princípio do capitalismo como o motor 
principal da modernidade. Sob essa perspectiva, faz-se perceber que dada a regulação 
do capital para financiar/ incentivar ou fomentar a cultura através de leis, persiste um traço 
moderno no Brasil, pois que os mecanismos de regulação do interesse público são ainda 
existentes e perpetuam a ideia de modernismo. Michel Bernard, no capítulo “On the use 
of the concept of modernity and its perverse effects in dance”, in SOLOMON, Noémie 
(Ed.). Danse: an anthology. Paris: Le presses du reel, 2014. pp. 69 – 79), propõe um olhar 
para a dança percebida que se distancie de classificações formais de normas de 
modernidade, pós-modernidade , premodernidade, antimodernidade, hypermodernidade 
ou contemporaneidade e advoga a busca por uma modalidade de enunciação que fuja das 
nocivas classificações e das categorizações de danças promovidas por processos 
midiáticos, evacuando o vocabulário formatado de classificações trivializadas e 
institucionalizadas que usam a categoria da modernidade e seus derivados e se manter 
focado no trabalho sensóriomotor do ato de dançar. Para Marshall Cohen, em “Primitivism, 
Modernism and Dance Theory”, (in FANCHER, Gordon; MYERS, Gerald (Ed.). 
Philosophical essays on dance. New York: Dance Horizons, 1981. pp. 188 – 156), o 
termo “modernismo” (modernism) refere-se à um trabalho de arte modernista, que adere 
à um de dois ideais constrastantes: um, que incorpora a visão de que um trabalho 
verdadeiramente moderno não se separa da mídia artística na qual ele é concebido ou se 
mistura com os domínios de outras linguagens artísticas. Outro, que um “trabalho de arte 
total” é aquele que toma fundamentos primitivistas, onde isto deve significar que deve 
haver uma síntese das artes em um trabalho o que possibilitaria a produção de efeitos 
sensórios poderosos. Ele exemplifica que o trabalho de Merce Cunnigham é moderno, e 
opera sob o primeiro ideal, uma vez que o coreógrafo prega a independência e integridade 
das artes – mesmo quando postas em diálogo em um mesmo trabalho – e rejeita o ideal 
da fusão das linguagens artísticas, o que se trata do exato oposto do segundo ideal que 
pleiteia a síntese das artes, a fim de reestabelecer a unidade entre experiência e ideia, 
imagem e realidade, o que caracterizaria a arte primitiva (p. 139). 
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nossa) 17. 

 
 

  A qualificação a irritou, pois ela defendia que sua dança era 

“contemporânea”: sua preocupação era dançar os problemas de seu tempo, 

em uma busca identitária pelo que seria uma dança ‘verdadeiramente norte-

americana’. Com este entendimento de ‘contemporâneo’ associado ao 

tempo presente, fundou a sua escola com o nome de Martha Graham School 

of Contemporary Dance (ALMEIDA NETO, 2009)18.  

 Este fato pode ter tido algum impacto na (confusa) ideia que os 

artistas norte-americanos fazem a respeito de dança contemporânea, tendo 

em vista a matéria intitulada Modern Vs. Contemporary, de Victoria 

Looseleaf, publicada na Dance Magazine, em dezembro de 201219. Nos 

Estados Unidos, a imprecisão sobre a expressão ‘dança contemporânea’ é 

análoga à situação que ocorre no Brasil, e talvez orquestrada e reforçada 

por razões similares, como aqui se aponta: pela ação de dispositivos de 

(bio)poder. Logo no início, a autora da matéria, que é também professora 

de História da Dança na University of Southern California, levanta questões 

sobre o que diferencia os termos ‘moderno’ e ‘contemporâneo’, em se 

tratando de dança, e arrisca-se a responder: 

 

O que há nas palavras “contemporâneo” e “moderno” que 
tem feito bailarinos, coreógrafos e diretores artísticos 
discutirem nos dias atuais? É apenas uma questão de 
semântica, treinamento ou técnica? É sobre estilo? Talvez 
gêneros modernos e contemporâneos tenham tomado novos 
significados, pois a aldeia global tem criado um caldeirão de 
movimentos, um caldo de formas borradas que não apenas 

                                                             
17 “And right along beside them, as concentrated in attention and lusty in cheers, were 
those rafts of youngsters who have been the basic suport of the so-called modern dance 
from its inception. It had been two seasons since Miss Graham, or any other modern 
dancer, had appeared on Broadway, and they were waiting for her” (MARTIN, 1944). 
Extraído da crítica de John Martin intitulada The Dance: Miss Graham - She returns in 
Triumph After Season’s Absence - Notes from the Field, publicada no jornal NY Times, em 
2 de janeiro de 1944. Disponível no website The Library of Congress, Performing Arts 
Encyclopedia, no endereço 
<http://lcweb2.loc.gov/natlib/ihas/service/graham.1/200153424/200153424.pdf >. Acesso 
em 28mar.2016.  
18 ALMEIDA NETO, Arthur Marques. Appalachian Spring: política e poder na dança. 
Dissertação de mestrado. Programa de Estudos Pós-graduados em Dança da 
Universidade Federal da Bahia. 2009. 120 fls. 
19 Disponível em: <http://dancemagazine.com/inside-dm/modern_vs_contemporary/>. 

Acesso em: 15 de out.2014. 

http://lcweb2.loc.gov/natlib/ihas/service/graham.1/200153424/200153424.pdf
http://dancemagazine.com/inside-dm/modern_vs_contemporary/
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quebram convenções e desafiam definições, mas, no 
processo, criam algo totalmente novo, mas ainda 
inominado.20 (LOOSELEAF, 2012, s/p., tradução nossa). 
 

 

 Looseleaf (2012) conversa com 10 (dez) profissionais da dança que 

trabalham no contexto norte-americano sobre o que eles consideram ‘dança 

contemporânea’ e faz um importante apontamento: ela explica que, diante 

da exibição do internacionalmente famoso programa do canal Fox (TV à 

cabo) intitulado So you think you can dance, a confusão acerca da 

expressão parece ter aumentado de proporção, uma vez que “[…] toda 

apresentação de pés descalços é apelidada de ‘contemporânea’”21.  

 A matéria é elucidativa ao atribuir o reforço dessa complicação 

terminológica à mídia, através da força de divulgação de So you think you 

can dance. Looseleaf (2012) traz o depoimento de Mia Michaels, 

coreógrafa principal do programa e de vários pop-stars e companhias de 

dança norte-americanas: 

 

Eu sou um pouco responsável pelo So You Think You Can 
Dance cooptar o termo ‘contemporâneo’. Quando 
começamos o programa, Nigel [Lythgoe] estava chamando 
de ‘lírico’. Eu disse, ‘Isto não é lírico, é contemporâneo’. Nós 
criamos um monstro. Contemporâneo é uma saída fácil - 
quando você não sabe como nomear, você chama de 
contemporâneo. Eu sinto que a dança está fundindo todas 
as formas e que a unidade de cada gênero está começando 
a ser confusa. Parece regurgitada e eu quero muitíssimo que 
isto mude22. (MICHAELS apud LOOSELEAF, 2012, s/p., 
tradução nossa). 

                                                             
20 “What is it about the words ‘contemporary’ and ‘modern’ that has dancers, 
choreographers, and artistic directors talking these days? Is it a question of semantics, 
training, or technique? What about style? Perhaps modern and contemporary genres have 
taken on new meanings because the global village has created a melting pot of moves, a 
stew of blurred forms that not only break down conventions and challenge definitions, but, 
in the process, create something wholly new, but as yet unnamed”. (LOOSELEAF, 2012, 
s/p.). 
21 “To further muddy the waters, we’ve got Fox’s hit TV show So You Think You Can Dance, 
where seemingly every barefoot number is dubbed ‘contemporary’” (LOOSELEAF, 2012, 
s/p.). 
22 “I’m a little responsible for So You Think You Can Dance co-opting the term 
‘contemporary. ’ When we first started the show, Nigel [Lythgoe] was calling it lyrical. I said, 
‘It’s not lyrical, it’s contemporary.’ We’ve created a monster. Contemporary is an easy way 
out—it’s when you don’t know what to call it, you call it contemporary. I feel like dance is 
fusing all the forms and that the uniqueness of each genre is starting to be muddled. It 
feels regurgitated and I want it to change desperately” (MICHAELS apud LOOSELEAF, 
2012, s/p.). 
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 A coreógrafa Mia Michaels resume o que é hoje um consenso no meio 

da dança, nos contextos norte-americano e brasileiro, e que se relaciona 

com o problema desta pesquisa, já apresentado: a expressão ‘dança 

contemporânea’ tem nomeado uma série de diferentes produções de forma 

generalista.  

Dispositivos comunicacionais e econômicos (bio)políticos23, a 

exemplo do programa So you think you can dance, contribuem, de forma 

contundente, no reforço desse caráter impreciso. Profissionais da área, 

tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a associam com o caráter de 

atualidade temporal, e a ausência de uma fundamentação epistemológica 

consensual implica, inclusive, em conclusões simplistas usadas por artistas 

e pesquisadores, como a de que a dança contemporânea seria tudo o que 

se faz no tempo de hoje (FARO, 2011)24.  

Consequentemente, a expressão abarcaria todas e quaisquer 

produções de dança cênica, desde que produzidas recentemente, 

excetuando-se aquelas que já têm definição, como os balés chamados “de 

repertório”, por exemplo. Isso não difere do que observa Looseleaf (2012) 

na Dance Magazine. 

 A maior parte dos profissionais de dança entrevistados nesta matéria 

(LOOSELEAF, 2012) explica que entende a expressão como referência a 

uma dança produzida na atualidade. Exemplos: Benoit-Swan Pouffer, 

diretor artístico da Cedar Lake Contemporary Ballet, de Nova Iorque; Jean 

Freebury, remontadora de trabalhos e ex-bailarina da Merce Cunningham 

Dance Company, de Nova Iorque; Alex Ketley, coreógrafo e co-fundador do 

coletivo The Foundry, de São Francisco; e Ray Leeper, diretor e um dos 

coreógrafos do programa So you think you can dance, de Los Angeles.  

 Entre os entrevistados, há também um segundo pensamento 

frequente sobre a expressão: o de que designa danças que são misturas ou 

fusão de técnicas diferentes, como explica o já citado Ray Leeper: 

“Contemporâneo é qualquer coisa atual. É como um estilo, mas enraizado 

na técnica, pois é uma fusão de várias técnicas - ballet, jazz, moderno” 

                                                             
23 Os dispositivos de (bio)poder e suas ações serão discutidas no Capítulo 2. 
24 FARO, Antonio Jose. Pequena história da dança. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2011. 
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(apud LOOSELEAF, 2012, tradução nossa)25. Jean Freebury tem opinião 

similar à de Leeper: “Contemporâneo é mais um termo que você deveria 

usar para algo atual, mas tem um aspecto mais integrado, então você 

deveria usar uma mistura de coisas - ballet e moderno. Diferentes gerações 

também têm diferentes estilos”26 (id., tradução nossa). Freebury parece 

indicar, assim, que “contemporâneo”, além de indicar fusão de gêneros, é 

também um ‘estilo’, o que vai convergir com a opinião de Leeper.  

 Jennifer Archibald, fundadora e diretora da Arch Dance e professora 

de hip-hop e ‘jazz contemporâneo’ 27 na escola Dance New Amsterdan, em 

Nova Iorque, propõe que o termo ‘contemporâneo’ não designa uma técnica. 

Entretanto, não escapa da ‘obrigação’ de considerar a questão da técnica 

quando explica que ele se trata de uma “[…] coleção de métodos que têm 

sido desenvolvidos a partir da dança moderna e pós-moderna. É também 

um ciclo de derramamento de técnicas que aprendemos em favor da 

expressão pessoal do movimento” (apud LOOSELEAF, 2012, tradução 

nossa) 28. Pouffer também trata o termo com a noção de uso de técnicas, 

mas de uma forma mais difusa que Archibald:   

 

Talvez para outra pessoa seja um estilo, mas quando você 
diz ballet contemporâneo, eu escuto a palavra ballet, e eu 
penso que esta pessoa irá usar algum aspecto do ballet, 
tanto a técnica ou a estética, embora não necessariamente 
sapatilhas de ponta ou malhas de ballet. (apud 
LOOSELEAF, 2012, tradução nossa)29. 
 

 
 Persiste a ideia de que o termo designa danças que são identificadas 

                                                             
25 “Contemporary is anything current. It’s more of a style, but rooted in technique, because 
it’s a fusion of several techniques—ballet, jazz, modern” (LEEPER apud LOOSELEAF, 
2012). 
26 “Contemporary is more a term you would use for something current, but it has a more 
integrated aspect, so you’d use a mixture of things — ballet and modern. Different 
generations also have different styles” (FREEBURY apud LOOSELEAF, 2012). 
27 Interessante notar o uso da palavra “contemporâneo” como adjetivo para qualificar o 
estilo de dança jazz. Mais sobre esse apontamento será discutido no Capítulo 3.  
28 “Contemporary is a collection of methods that have been developed from modern and 
postmodern dance. It’s also a cycle of shedding techniques we’ve learned in favor of 
personal expression of movement” (ARCHIBALD apud LOOSELEAF, 2012). 
29 “Maybe for another person it’s a style, but when you say contemporary ballet, I hear the 
word ballet, and I’m thinking this person will use some aspect of ballet, either the technique 
or the aesthetic, though not necessarily ballet slippers or pointe shoes” (POUFFER apud 
LOOSELEAF, 2012). 
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pela fusão das técnicas empregadas. Curiosamente, tanto Pouffer quanto 

Glenn Edgerton, diretor artístico da Hubbard Street Dance, de Chicago, 

remete a expressão ao uso da técnica ou estética do ballet. Edgerton, 

avançando na ideia de Pouffer, explica que, em sua opinião, tanto o termo 

‘moderno’ quanto ‘contemporâneo’ é pouco distinto: 

 

Não há nenhuma distinção clara entre os dois. Meus 
pensamentos são que tudo seja uma extensão do ballet 
clássico. Embora tenham havido conotações com o termo 
'contemporâneo', eu penso nisso como tendo mais formas e 
linhas do classicismo, enquanto moderno seria mais 
embasado, mais aterrado. (EDGERTON apud LOOSELEAF, 
2012, tradução nossa) 30. 

 

 Nos Estados Unidos, a falta de precisão sobre o emprego do termo 

‘contemporâneo’ é reforçada por, pelo menos, dois dispositivos, dentre 

tantos outros: a própria Dance Magazine, inclusive com edição online, e o 

programa So you think you can dance, também disponível online e no 

portal Youtube. Como se vê, dispositivos comunicacionais e econômicos 

operam função importante no uso generalista da expressão ‘dança 

contemporânea’. 

 São José (2011, p. 10) explica que “a” dança contemporânea não 

existe, sendo impossível tratar a variedade de danças contemporâneas no 

singular, preferindo o seu uso no plural. A autora francesa Laurence Louppe 

(1938 - 2012) 31 vai discordar da necessidade do plural. Maria José Fazenda 

(in LOUPPE, 2012, p. 12) apresenta a posição de Louppe: “[…] há apenas 

uma dança contemporânea, no que diz ao trabalho da dança e aos valores 

que o regem”. Fazenda (id.) se refere à dança contemporânea como um 

modo de fazer dança que tem pressupostos filosóficos a serem 

(per)seguidos.  

Como já apresentado (vide p. 20), Xavier (2011) parece tentar se 

esquivar de usar a expressão como algo generalista, buscando resolver a 

problemática da inespecificidade de que a coreógrafa Mia Michaels fala na 

                                                             
30 “There’s no clear distinction between the two. My thoughts are that it’s all an extension 
of classical ballet. Though there have been connotations with the term ‘contemporary,’ I 
think of it as having more shapes and lines of classicism, whereas modern would be more 
grounded, more earthy” (EDGERTON apud LOOSELEAF, 2012). 
31 LOUPPE, Laurence. Poética da dança contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro, 2012. 
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entrevista a Looseleaf (2012). Explica: “O acontecimento é uma quebra no 

tempo, se desdobrando em passado-futuro. O acontecimento é o 

contemporâneo na dança” (XAVIER, 2011, p. 37). Em outro momento, diz, 

complementando a sua proposição que 

 

[…] a contemporaneidade na dança diz respeito a uma 
atitude, um modo de percepção e existência, não limitada a 
uma produção técnica inovadora no tempo histórico 
presente. Tal entendimento nos permite a aproximação com 
realizações de dança datadas no passado, mas que 
continuam contemporâneas hoje, porque percebidas como 
acontecimentos. Podemos encontrar exemplos nas 
propostas criativas e trajetórias de mestres, bailarinos e 
coreógrafos como Vaslav Nijinski (1890-1950), Kazuo Ohno 
(1906-2010), Renée Gumiel (1913-2006), Merce 
Cunningham (1919-2009), Tatsumi Hijikata (1928-1986), 
Klauss Vianna (1928-1992), Pina Bausch (1940-2009), 
dentre outros. (XAVIER, 2011, p. 38).  

 

 Xavier (2011), ao abrir mão de associar a expressão ‘dança 

contemporânea’ a um tipo de produção técnica, parece tangenciar a 

proposta de Rocha (in GONÇALVES et al, 2012), mas dela se separa 

porque continua a se ocupar em definir a expressão como algo que designa 

as danças que propõem uma espécie de ruptura no tempo e apresentam o 

potencial de trazer reflexão no momento presente, mesmo se produzidas no 

passado:  

 

Tamanha força se impõe na ação do contemporâneo, em 
seu modo de acontecimento e experiência, que ele 
sobrevive e permanece como provocação ao pensamento, 
mesmo quando se trata de uma ocorrência histórica 
passada. (XAVIER, 2011, p. 39). 

  

 Cabe um questionamento: será que a capacidade de provocar 

reflexão sobre o tempo presente é mesmo uma propriedade apenas das 

danças que devem/podem ser nomeadas como ‘contemporâneas’ – o que, 

novamente, atribuiria o traço temporal ao entendimento de 

‘contemporâneo’? Ou será essa uma questão ontológica da dança32, sem 

exclusividade para a ‘contemporânea’? Em outras palavras, somente 

                                                             
32 Outra questão ontológica da dança será levantada adiante (vide p. 32): a de que o corpo 
seria a sua principal “matéria”.  
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danças nomeadas como ‘contemporâneas’ são passíveis de provocar 

reflexões, atravessando tempos e contextos? Sem se ocupar em definir a 

expressão ‘dança contemporânea’, esta pesquisa se interessa em 

compreender os motivos da hegemonia do seu uso, que sequer aparece no 

plural (danças contemporâneas). 

 O que entra “em xeque” é o fato de que muitos trabalhos se 

(auto)nomeiam contemporâneos, e que, dentre os dispositivos (bio)políticos 

que produzem a necessidade de nomeação, podem ser citados eventos, 

festivais, editais de fomento à produção, difusão e manutenção; revistas  

(online ou impressas), programas de TV, a internet (em especial, canais de 

acesso à vídeos como o Youtube), redes sociais como o Facebook (que 

também divulgam trabalhos em dança), distintos tipos de material de 

divulgação (panfletos virtuais de aulas ou cursos de dança, dentre outros). 

Esses dispositivos são auxiliados por convocatórias e discursos 

modalizadores 33, que encerram a produção em dança em modelos prontos, 

capazes de fazer com que o artista criador em dança alcance o seu “lugar 

ao sol”. 

 Os pressupostos levantados por Louppe e citados por Fazenda (in 

LOUPPE, 2012, p. 12) se ocupam com a categorização e verifica-se, como 

nos autores já citados, uma preocupação em definir a expressão:  

 

A dança contemporânea é, na sua essência, a que recusa 
seguir um modelo exterior ao que é elaborado a partir da 
individualização de um corpo e de um gesto - todos os 
instrumentos e conhecimentos visam a construção dessa 
singularidade - é a que faz da sua matéria de trabalho a 
realidade do próprio corpo. 
 
 

                                                             
33 De acordo com Prado (2013, p. 30), um discurso modalizador é aquele que motiva “o 
destinatário da comunicação a ser alguém ou a fazer algo a partir de um querer, 
fornecendo a ele um saber e indicando o que deve fazer. É claro que, para que a 
modalização se torne realidade, o destinatário tem de poder fazer aquilo”. Discursos 
modalizadores promovem valores e constróem sujeitos, interpelando-os: visam controlar 
corpos sob formas que substituem o poder disciplinar (DELEUZE, 1992, p. 220). As 
convocativas são formas de interpelar os indivíduos como sujeitos “melhores”, através de 
modalizações. Para o autor, “a convocação oferece, portanto, não uma satisfação pura e 
simples para uma necessidade ‘natural’, mas dá forma a uma demanda latente, fazendo-
a expressar-se num querer cultural” (PRADO, 2013, p. 12), uma vez que “cada 
necessidade tem seus manuais e respectivas convocações, com seus enunciadores 
específicos instalados em dispositivos com contratos comunicacionais adequados” (id., p. 
18). Ambos conceitos serão tratados adiante. 



33 

 

  Fazenda (id.) concorda que é o corpo que dança a principal “matéria” 

da dança contemporânea. Sinaliza-se aqui, entretanto, que essa proposição 

não é específica para a dança contemporânea, uma vez que se entende que 

todas as danças têm no corpo a sua “matéria” principal - esta seria, portanto, 

uma questão ontológica da dança e não uma característica exclusiva de um 

tipo de dança. 

 Para sustentar a sua proposta, diz que Louppe (2012) defende que, 

embora os materiais e formatos escolhidos possam divergir entre seus 

criadores, a dança contemporânea “[…] faz do corpo em movimento seu 

sistema de referência”. Mais uma vez, o corpo é apresentado como sendo 

o centro e o aspecto fundamental da produção criativa em dança 

contemporânea, que deve “[…] renunciar às convenções figurativas e 

narrativas que, no século XIX, ditavam a presença dos corpos em cena” 

(FAZENDA in LOUPPE, 2012, p. 13). 

 Ainda segundo Fazenda (id.), até o advento das poéticas instauradas 

na dança contemporânea, a dança e o corpo que dança dependiam de 

outras linguagens artísticas para auxiliar nas “narrativas” e “convenções 

figurativas” das produções. Talvez a autora queira enfatizar a separação 

entre uma dança que não traz codificação prévia para a sua realização, em 

termos de movimento ou coreografia a serem recombinados, centrando-se 

inteiramente nas ações específicas necessárias para a atuação do corpo 

naquela situação única; e uma outra dança, na qual o tipo de material que 

o corpo faz já existe (em uma técnica ou um tipo de narrativa codificado, 

por exemplo), e é rearranjado de alguma maneira específica naquela obra. 

Como o mesmo material pode servir a diferentes propósitos, cada produção 

necessita, então, de outros elementos para ajudar na definição dos 

personagens e das narrativas.  

 Apenas como exemplos que desmantelam essa tentativa de definição 

centrada no corpo que dança, cita-se Cesena (2013), de Anne Teresa de 

Keersmaeker, obra na qual a passagem da noite para o amanhecer é tão 

fundamental quanto o que os bailarinos fazem em cena, ou o Umwelt (2004), 

de Maguy Marin, no qual a cenografia conduz a narrativa, ou Choreographic 
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Objects34, de William Forsythe, no qual o corpo que dança é apenas uma 

das partes indispensáveis da peça.  

 No lugar de buscar definir, vale observar e refletir sobre a incidência 

frequente de escolhas estéticas que foram se estabilizando na produção 

recente, tais como o uso de novas tecnologias, projeções, interfaces com 

outras linguagens artísticas, nudez, descontinuidades, ausência de música, 

figurinos e objetos do cotidiano, entre outras.  Como vão se estabilizando, 

passam a ser tratadas como características definidoras, devido a um 

entendimento de que a dança contemporânea, como qualquer outro tipo de 

dança, também se constrói com uma certa coleção de componentes 

(mistura de linguagens artísticas, uso de elementos do cotidiano em cena 

etc), e que a tarefa se reduziria a conseguir descrevê-los bem. Para lidar 

com esse ponto, a sugestão é a de recorrer ao conceito de interpelação35, 

no sentido proposto por Althusser (in ZIZEK, 1996), para lidar com os 

indivíduos como sujeitos-artistas produtores de dança contemporânea. 

 Sendo a dança contemporânea parte do sistema dinâmico36 chamado 

dança, o processo de estabilização sistêmica lhe é constitutivo. De forma 

similar, o mesmo ocorre com outras danças. Exemplos: 1) na dança 

moderna norte-americana, movimentos distintos foram sistematizados por 

alguns artistas na forma de técnica de dança (Martha Graham, Lester 

Horton, José Limón, entre outros) e consolidaram-se dentro de uma mesma 

maneira de pensar a dança; 2) no ballet, a partir de movimentos já 

codificados por Pierre Beauchamp37, alguns artistas (Vaganova, Cecchetti, 

Bournonville, entre outros) também consolidaram técnicas distintas dentro 

de uma mesma maneira de pensar a dança.  

                                                             
34 Vide website disponível em <http://www.williamforsythe.de/installations.html>. Acesso 
em 15.abr.2016. 
35 Como já informado, o conceito de interpelação será desenvolvido adiante, no ponto 
1.2.3., p. 55. 
36 Sistemas são dinâmicos porque são abertos, não estanques, e sujeitos a trocas de 
informação que ocorrem em fluxo contínuo. Logo, a realidade é formada por sistemas 
abertos, em sua grande maioria (MARTINS, 1999, p. 24; VIEIRA, 1994; 2000). “Sistemas 
abertos são sistemas que se transformam ao longo do tempo, perturbando a estrutura do 
espaço/tempo à volta deles, em seu meio ambiente, o qual, por sua vez, pode também 
perturbá-los” (MARTINS, 1999, p. 24). 
37 Foi Pierre Beauchamp (1631 - 1705) quem inicialmente sistematizou o que hoje se 
chama de técnica de balé, estabelecendo, por exemplo, as cinco posições básicas de pés. 
A convite de Luís XIV, assumiu como diretor, em 1671, a Academia Real de Dança, 
fundada com o intuito de formar uma primeira geração de bailarinos profissionais. 

http://www.williamforsythe.de/installations.html
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Na dança contemporânea, que pode ou não se organizar a partir de 

um vocabulário de passos sistematizados em alguma técnica, sucede algo 

aproximado: com o passar do tempo, uma mesma coleção de escolhas foi 

sendo estabilizada, passando a funcionar no lugar do vocabulário lá 

inexistente. Assim, o que esteticamente vai reincidindo em várias obras, 

passa a ocupar o papel dos passos inexistentes. Mais adiante, no Capítulo 

2, investiga-se os dispositivos de (bio)poder que atuam nessa forma de 

estabilização.  

 Anteriormente, já se chamou a atenção para o fato de que a 

autonomeação se tornou o critério para fazer uso da expressão ‘dança 

contemporânea’. Assim, não causa estranheza que companhias que se 

autonomeiam como produtoras de dança contemporânea mantenham as 

mesmas práticas das que não se identificam assim, continuando a realizar 

audições para admissão de bailarinos com a obrigatoriedade de uma aula 

de técnica de ballet – o que, no Brasil, por conta de seu contexto específico, 

reforça o entendimento, equivocado e ainda generalizado, de que a técnica 

de balé é mesmo a que dá conta de todas as demandas em dança, inclusive 

da contemporânea. Um exemplo, dentre outros tantos: a Cia. de Dança 

Deborah Colker (RJ)38.  

 O que sustenta a possibilidade de todos poderem continuar se 

autonomeando como sendo da ‘dança contemporânea’, sem levar em 

consideração os distintos modos como pensam a dança, é justamente a 

ignição que move essa tese. E, para avançar nessa investigação, parece 

ser necessário voltar ao corpo ser “central”, usando ou não os códigos pré-

estabelecidos, e atravessar essa questão com a perspectiva de Rocha (in 

GONÇALVES et al, 2012), que é a de não buscar os conteúdos do que 

compõe essa dança, ou seja, deixar de buscar organizar uma listagem de 

itens para justificar a aplicação desta etiqueta identificadora.    

 E assim como artistas e companhias se autodefinem como sendo “de 

dança contemporânea” sem perceber que a expressão se tornou vazia, 

                                                             
38 No caso específico da Cia. de Dança Deborah Colker, cabe refletir sobre a sua 
necessidade em insistir que faz parte da dança contemporânea. Dado o seu poder 
midiático, não parece necessária a sustentação dessa associação distorcida (ver Capítulo 
3). 
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também muitos pensadores se detêm nesse tema sem perceber que não o 

trabalham fora da lógica que estão tentando combater. Louppe (2012, p. 45) 

é um exemplo disso, quando diz que o corpo da dança contemporânea não 

é regido por códigos pré-estabelecidos ou modelos a serem (per)seguidos, 

mas por valores éticos como “[…] a autenticidade pessoal, o respeito pelo 

corpo do outro, o princípio da não-arrogância […]”. Ou seja, continua 

arrolando conteúdos identificatórios. No entanto, como a sua formulação 

acomoda bem os trabalhos que fazem desses valores as suas premissas, e 

que são geralmente realizados por coletivos ou grupos de artistas que não 

reúnem seus participantes em torno de uma técnica específica, a sua 

proposta continua tendo grande aderência.  

 Ainda dentro da lógica de amealhar os conteúdos certos, Fazenda (in 

LOUPPE, 2012, p. 12) fala em um “corpo demonstrativo”, referindo-se ao 

corpo usado como modelo para a execução de determinado movimento de 

dança pré-elaborado ou codificado – que, no caso do corpo que treina uma 

técnica, seria o corpo do professor, noção trazida por Susan Foster39. Esse 

corpo estaria ausente na dança contemporânea. Todavia, ao ligar o corpo 

da dança contemporânea ao da contact-improvisation que se expandiu nos 

Estados Unidos a partir de 1972, não abandona a mesma lógica.   

 Propõe que o contact-improvisation “[…] se baseia na invenção de 

um novo corpo em dança que promove a individualização da expressão, 

uma movimentação espacial a 360 graus e cuja percepção se centra na 

sensação de tocar o corpo do outro […]” (op. cit., loc. cit.). Todavia, é 

importante esclarecer que o contact-improvisation pede um corpo também 

especialista, capacitado tecnicamente a realizar as suas propostas. Apesar 

de não se tratar de um treinamento que pede o “corpo demonstrativo”, tem 

também instruções específicas e um “vocabulário” partilhado entre os 

praticantes, que constrói competências específicas do seu modo de se 

organizar, tal como se dá em outras técnicas de dança.  

 Fazenda (id.) atribui os valores éticos da dança contemporânea 

existente em Portugal e na França ao contact-improvisation, destacando 

sobretudo a Steve Paxton e à geração dos anos 1960 que, em Nova York, 

                                                             
39 FOSTER, Susan. Dancing bodies. In: CRARY, Jonathan et al. (Org). Incorporation. 
Nova Iorque: Urzone, 1992. pp. 480 - 495. 
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atuou no contexto do Judson Dance Theater40, promovendo o “[…] 

alargamento dos movimentos a designar por dança” e novos entendimentos 

sobre a “[…] grande amplitude do treino necessário para definir um 

bailarino” (id., p. 46). 

 No entanto, para manter a complexidade da dança contemporânea 

enquanto assunto de investigação acadêmica, cabe lembrar que pleitear a 

importância da singularidade do movimento de cada um é uma inquietação 

que alinhava a história da dança e se manifesta, de formas diferenciadas e 

partindo de hipóteses distintas, principalmente nos discursos sobre a 

expressividade construídos em torno da associação da expressividade ao 

movimento codificado. Cabe distinguir esse tipo de proposta de um outro, 

que propõe a singularidade da movimentação de cada um fora da 

associação direta com qualquer tipo de técnica codificada.  

Seja uma, seja a outra preocupação, não se pode deixar de lembrar 

que se manifesta, dentre outros, no Jean-Georges Noverre (1727 - 1810) 

do século XVIII, na Isadora Duncan (1877 - 1927) do início do século XX, 

ou em Doris Humphrey (1895 - 1958) que, em 1959, ano em que foi 

publicado The art of making dances (1987) 41, expunha seu pensamento 

sobre uma dança que levasse em conta movimentos ‘individualizados’: 

 
 

[…] Eu nunca acreditei em ensinar com um conjunto de 
vocabulário de movimentos, endurecido dentro de 
sequências técnicas. Eu sempre pensei que os alunos 
deveriam aprender princípios do movimento e serem 
encorajados a expandir ou cerzirem sobre estes em sua 
própria maneira. (HUMPHREY, 1987, p. 19, tradução 
nossa)42. 
 
 

                                                             
40 O Judson Dance Theater foi um movimento criado em Nova Iorque, EUA, por um coletivo 
artistas que se apresentavam na Judson Memorial Church, entre 1962 e 1964. Foi 
originado por um curso de composição dado pelo músico Robert Dunn. Os experimentos 
vanguardistas dos artistas envolvidos no movimento, como Steve Paxton, Yvonne Rainer, 
David Gordon, Elaine Summers, Deborah Ray, entre outros, pretendiam romper com o 
direcionamento que a chamada Dança Moderna Americana estava tomando, inaugurando 
premissas que foram nomeadas por Dança Pós-moderna. 
41 HUMPHREY, Doris. The art of making dances. Princeton, NJ: Dance Horizons Book/ 
Princeton Book Company, 1987. 
42 “I never believed in teaching with a set vocabulary of movements, hardened into 
technical sequences. I always thought students should learn principles of movement and 
be encouraged to expand or embroider on these in their own way” (HUMPHREY, 1987, p. 
19). 
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 O que vale a pena destacar no discurso de Humphrey (id.) é a 

garantia de que é possível buscar um ‘movimento individualizado’43, que 

respeita o corpo em suas diferenças e subjetividades, dentro de uma técnica 

codificada. Contudo, é preciso cuidado para não apagar as diferenças entre 

os pensamentos sobre a singularidade do movimento que o corpo faz, para 

além da moldura do movimento vir ou não de uma técnica estabelecida. O 

risco é não identificar as divergências tanto sobre o que é considerado 

movimento e técnica quanto sobre qual o corpo autorizado a executá-lo. 

 Essas diferenças não devem ser apagadas no discurso da busca pelo 

movimento individualizado porque ele se transformou em lugar-comum na 

‘dança contemporânea’. Vale retomar a reflexão, já antes iniciada, sobre 

métodos ou técnicas corporais que pretendam o “[…] descondicionamento 

de linguagens já dadas no corpo, da desconstrução de respostas sensório-

motoras programadas”, como propõe Rocha (in GONÇALVES et al, 2012, 

p. 41) para realizar o que chama de ‘singularização dançante’. Porque 

formulada dessa maneira, torna-se tarefa impossível, uma vez que o corpo, 

em fluxos constantes de troca de informações com os ambientes, quando 

estabiliza uma informação na forma de hábito, não a apaga mais. Pode 

apenas continuar a transformá-la no contato continuado com outro tipo de 

informação.  

Quem entende o corpo como uma coleção de informações em 

constante transformação por conta das trocas com o ambiente, como na 

Teoria Corpomídia (KATZ e GREINER in GREINER, 2005), compreende a 

inadequação de se pensar o corpo como um programa que pode ser 

descontruído. As “linguagens já dadas no corpo” (ROCHA in GONÇALVES 

et al, 2012, p. 41) não são substituídas ou abandonadas, são apenas 

transformadas em contato com outras informações.   

                                                             
43 A expressão ‘movimento individualizado’ merece atenção. Como se verá diante, adere-
se ao pensamento althusseriano para o entendimento de funcionamento da ideologia. 
Como já comentado (vide nota de rodapé p.16), em sua tese central, explica a interpelação 
como uma operação que convoca um indivíduo como sujeito. Para o autor, já nascemos 
como sujeitos - uma vez que já somos “chamados” ao mundo dentro de uma ideologia. 
Aderindo a essa tese althusseriana, a expressão ‘movimento individualizado’ merece a 
seguinte observação. É público, por exemplo, que se trata de um modo de nomear usado 
por Louppe (2012). Aqui, contudo, se pleiteia que a nomeação mais adequada seria a de 
“movimento subjetivado”, pois que o movimento do indivíduo, partindo da tese de 
Althusser (in ZIZEK, 1996), não existiria, uma vez que o indivíduo só existe no mundo 
como sujeito. 
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 Nessa dança contemporânea sem “linguagens já dadas no corpo” 

sobrevive um forte acordo sobre a importância de Rudolf Laban (1879 – 

1958) nas reflexões sobre treinamento. A hipótese aqui é a de que isso 

ocorre justamente porque Laban não sistematizou uma técnica composta 

por uma coleção de passos a serem repetidos – o que favorece, de alguma 

maneira, a ilusão de que, então, não “deixa marcas fortes” no corpo. E que, 

por essa razão, combina com a autonomia expressiva que se deseja ter, 

potencializando o respeito às diferenças e subjetividades.  

Esse discurso se entranha firmemente no país com a expansão dos 

cursos de graduação em Dança nas universidades. Talvez porque pareça 

atender à necessidade de especializar um corpo em dança sem 

vocabulários motores previamente codificados em técnicas conhecidas – o 

que carrega um traço ideologizante que merece ser discutido.  

 Na licenciatura em Dança da Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB, nas disciplinas Corpo e Movimento I e Corpo e Movimento II, o curso 

dá ênfase ao estudo introdutório do sistema Laban 44. Na licenciatura em 

Dança da UFPE, as disciplinas de Estudo do Movimento 1, 2, 3, 4 e 5 (no 

total de cinco semestres letivos) incluem, segundo as suas ementas, uma 

 

Compreensão incorporada do movimento em seus 
elementos estruturais, desenvolvendo as habilidades de 
execução, articulação verbal e conceitual e observação. 
Segue uma abordagem teórico-prática, baseando-se nas 
teorias de Rudolf Laban e outros estudiosos do movimento 
(tais como Gerda Alexander, F. M. Alexander, Ivaldo 
Bertazzo e Moshe Feldenkrais) e de outras áreas do 
conhecimento 45. 

  

 Já na graduação em Dança da Faculdade Angel Vianna - RJ, as 

disciplinas de Metodologia de Ensino da Dança I e II são de estudo e 

aplicação do sistema Laban. Na graduação em dança da UFMG, de acordo 

                                                             
44 Vide fluxograma do curso de licenciatura em Dança da UFPB, disponível no documento 
“Resolução 62/2012” da CONSEPE, no endereço 
<http://www.ufpb.br/sods/consepe/resolu/2012/Rsep62.1_2012.pdf>. Acesso em 28 
mar.2016. 
45 Extraído do documento “Relatório Perfil Curricular”, da Pró-reitoria de Assuntos 
Acadêmicos da Universidade Federal de Pernambuco, datado de 28 de março de 2013, 
disponível em: 
<https://www.ufpe.br/proacad/images/cursos_ufpe/danca_perfil_100_1.pdf >. Acesso em 
28mar.2016. 

http://www.ufpb.br/sods/consepe/resolu/2012/Rsep62.1_2012.pdf
https://www.ufpe.br/proacad/images/cursos_ufpe/danca_perfil_100_1.pdf
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com suas ementas, as disciplinas de Prática de Dança I, II, III e IV (quatro 

semestres letivos) são específicas para o estudo do sistema Laban. Na 

ementa de Prática de Dança I, lê-se: 

 

Introdução às práticas de execução de movimentos segundo 
os fatores de movimento propostos por Rudolf Laban: 
espaço, tempo, peso e fluência, aplicados à dança 
contemporânea. Ênfase no fator espaço 46. 

 

 
 Observa-se no ementário da licenciatura em Dança da UFMG que as 

disciplinas Prática de Dança II, III e IV se reservam ao aprofundamento do 

estudo do sistema Laban, onde na II a ênfase é no estudo do princípio 

“Tempo”, na III a ênfase é no princípio “Peso” e, na IV, observa-se a 

“Fluência”, com o estudo dos princípios Espaço, Peso e Tempo, para a 

pesquisa e construção de uma “dança autoral”. Essa expressão parece se 

relacionar diretamente com a proposta de um ‘movimento individualizado’47, 

uma vez que uma “dança autoral” diz respeito ao movimento de dança que 

é resultante das especificidades de um corpo. 

 Nas instituições de ensino superior que optaram por oferecer 

disciplinas obrigatórias com conteúdo do sistema Laban, observa-se que 

seu foco está nos estudos nos quatro ‘Fatores de Movimento’ (Peso, Fluxo, 

Tempo e Espaço) e nas ‘Qualidades de Movimento’ ou ‘Esforços Básicos’ 

48. Para escapar da repetição de movimentos pré-estabelecidos por técnicas 

de dança já codificadas, a opção foi eleger Laban. De acordo com Isabel A. 

Marques (2002) 49, 

 

[…] já nos primeiros capítulos de Dança educativa moderna, 
o próprio Laban estabelece a grande dicotomia entre a Arte 
e a Educação. Reforçado por Lisa Ullmann, no posfácio de 
1963, os dois afirmam com intensidade que a função da 

                                                             
46 Extraído do documento “Ementário do Curso de Graduação em Dança - Licenciatura”, 
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.eba.ufmg.br/graduacao/Danca/Ementas.pdf>. Acesso em 28 mar.2016. 
47 Já tratado anteriormente. Vale revisitar as notas de rodapé nas páginas 16 e 38 sobre 
a expressão. 
48 Para informações sobre Fatores e Esforços Básicos de Movimento definidos por Laban, 
vide: LABAN, Rudolf. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 
49 MARQUES, Isabel A. Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban. Revista 
Sala Preta. Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. 
v. 2, 2002. pp. 276 - 281. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57104/60092>. Acesso em 28 fev.2016.  

http://www.eba.ufmg.br/graduacao/Danca/Ementas.pdf
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57104/60092
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dança na escola não é formar artistas, ou mesmo “danças 
sensacionais”, mas pessoas livres e capazes de expressar 
em atitudes criativas e conscientes o fluxo natural do 
movimento humano. (MARQUES, 2002, p. 277). 
 

 

 

1. 1. 1.  Contemporânea ou pós-moderna? 

 

 Retomando a questão, como se nota, o uso dos termos 

historicamente criados para classificar danças vem sempre acompanhado 

de uma problemática, não sendo uma exclusividade do contexto brasileiro. 

Em 1980, Sally Banes escreve, em Terpsichore in sneakers50, que a 

denominação de dança ‘moderna’, nos Estados Unidos, foi “[…] 

originalmente, um termo inclusivo aplicado para aproximadamente qualquer 

dança teatral apartada do ballet ou entretenimento popular” (BANES, 1987, 

p. xiii, tradução nossa, grifo da autora) 51. Apenas no final da década de 

1950 é que a chamada ‘dança moderna’ vai emergir como um gênero de 

dança de contorno reconhecível e acompanhada por uma produção teórica 

para apresentá-la. 

 Já sobre o uso da expressão ‘dança pós-moderna’, também nos 

Estados Unidos, no início dos anos 1960, Banes (1987, p. xiii) explica que 

Yvonne Rainer cunhou o termo apenas com uma preocupação cronológica: 

uso do sufixo “pós” para designar a dança que ela e seus pares faziam na 

Judson Memorial Church e em outros lugares como algo que vinha “após” 

a dança moderna. Apesar de complicações no uso, como bem explica 

Banes na introdução da edição de 1987 de seu livro, ela resolve usar o 

termo dança “pós-moderna” para se referir à toda produção de dança de 

vanguarda americana das três décadas - 1960, 1970 e 1980. Entretanto, ela 

aponta a principal complicação do termo: 

 

Na atualidade, muitos autores de dança usam o termo de 
forma tão solta que pode significar qualquer coisa ou nada. 

                                                             
50 BANES, Sally. Terpsichore in sneakers. Middletown, Connecticut: Wesleyan University 
Press, 1987. Esse livro é uma reimpressão da primeira edição publicada em Boston pela 
Houghton Mifflin, em 1980. 
51 “[…] originally an inclusive term applied to nearly any theatrical dance that departed 
from ballet or popular entertainment” (BANES, 1987, p. xiii). 
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Entretanto, desde que o termo tem sido usado amplamente 
por quase uma década, parece-me que, ao invés de evitá-
lo, nós deveríamos defini-lo e usá-lo de forma discriminada. 
(BANES, 1987, p. xiii, tradução nossa) 52. 
 
 

 A preocupação de Banes (1987) sobre a necessidade de definição de 

pós-moderno se irmana ao que aqui se problematiza em torno da expressão 

‘dança contemporânea’. Para se situar a problemática do uso da expressão 

‘dança contemporânea’ em geral e no contexto brasileiro, há que se 

considerar a operação dos já citados dispositivos (bio)políticos de poder - 

que, como já foi mencionado, serão tratados no próximo capítulo. 

 Um aspecto do esvaziamento que se dá pelo uso indiscriminado da 

expressão, tem a ver com os trabalhos que praticam (sem problematizar) 

pressupostos já preconizados, insistindo em se apresentar como inovadores 

quando, muitas vezes, seguem repetindo soluções ou questionamentos 

estéticos e políticos já há muito tempo tratados. Isso simplifica as ideias, 

desconsidera a complexidade e multiplicidade dos processos de criação em 

dança e, vale assinalar, é também um reflexo da ação dos dispositivos de 

biopoder, uma de suas possibilidades de modulação. 

  Outro aspecto dessa modulação está no uso das escolhas estéticas 

como conteúdos definidores que devem estar presentes e, então, vão 

homogeneizando as produções de ‘dança contemporânea’. No próximo 

ponto (1.2.), estende-se essa discussão. 

 

1. 2. Dança contemporânea: homogeneização no bios midiático  

 A utilização da expressão ‘dança contemporânea’ de forma 

generalista colabora para a sua homogeneização, que acaba se 

manifestando como hábito53. Essas ocorrências se expandem no bios 

                                                             
52 “By now, many writers on dance use the term so loosely it can mean anything or nothing. 
However, since the term has been used widely for almost a decade, it seems to me that, 
rather than avoid it, we should define it and use it discriminately” (BANES, 1987, p. xiii). 
53 De acordo com Sodré (2006, p. 81), um “hábito (do latim habitus, por sua vez tradução 
do grego skhema, que significa ‘forma exterior’) é essa disposição estável adquirida pelo 
indivíduo e incorporada a seu modo de ser como algo que ele ‘tem’ (habere, habitus) e 
persiste, a fim de adaptá-lo às circunstâncias de seu ambiente. Os hábitos, em suas 
diversas modalidades, ativas e passivas, constituem a moralidade, os modos de viver os 
sentimentos e o exercício social das faculdades intelectivas e afetivas de um indivíduo”. 
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midiático (SODRÉ, 2006), redimensionando essas afetações para conexões 

em rede. Bios é sinônimo de forma de vida, e mídia nomeia a situação da 

“[…] interconexão dos muitos dispositivos representacionais” (id., p. 106). É 

o espaço imaterial das redes de informação, na qual o indivíduo vive 

virtualmente. Nele, “[…] o contato é mais do que simplesmente visual - é 

tátil, entendido como interação dos sentidos a partir de imagens 

simuladoras do mundo” (id., p. 105). 

 As afetações em rede produzidas pela veiculação das informações 

associadas a dança contemporânea ganham dimensão biopolítica porque o 

sujeito-artista (o corpo que dança) que vive no bios midiático é interpelado 

por discursos (imagéticos, falados, escritos etc) que reiteram a expressão 

‘dança contemporânea’ esvaziada de uma possibilidade de relação com os 

objetos que poderia/deveria designar. 

Ao atender às convocativas dos dispositivos de (bio)poder e de 

discursos modalizantes54, os corpos que produzem dança, e que nos 

tempos de hoje estão também conectados ao bios midiático, estabilizam 

hábitos e escolhas estéticas. A produção em série de projetos para editais 

de fomento à dança, que devem ser enquadrados sob a expressão ‘dança 

contemporânea’ para serem aprovados, provavelmente contribui com o 

quadro que aqui se desenha; o fato desses projetos terem o seu tempo de 

realização previamente determinado, mantendo-os reféns dessa condição, 

também faz parte do mesmo quadro.  

Os editais instauram-se como uma forma de biopolítica, pois 

regulamentam o que pode viver (as danças enquadradas sob a expressão 

‘dança contemporânea’) e o que deve morrer (as outras danças), e se 

estendem também para escolher quem pode viver (os que são aprovados 

nos editais) e quem deve morrer (os não aprovados) 55. E o fato das mídias 

irem falando desses como trabalhos de ‘dança contemporânea’, sem atentar 

para o esvaziamento da expressão, vai também colaborando para criar uma 

espécie de névoa, que unifica as danças produzidas como se todas fossem 

                                                             
54 Discutidos adiante, no ponto 1.2.2., p. 51. A expressão já foi comentada em nota de 
rodapé na p. 32. 
55 O aspecto dessa validade pelos editais será melhor discutido no Capítulo 2, com o 
exemplo do Programa Petrobrás Cultural. 
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‘contemporâneas’, e como se apenas estas merecessem destaque. Forma-

se, assim, um ambiente que atua como um dispositivo (bio)político. 

 Para se discutir a ação interpelativa de dispositivos biopolíticos de 

poder na dança, faz-se necessário compreender o funcionamento e a 

historicidade da discussão sobre biopolítica e ideologia. Para tal, segue-se 

uma revisão bibliográfica inicial sobre o assunto, que teve por critério um 

recorte para favorecer a compreensão da investigação desta tese.  

 

 

1. 2. 1.  Biopolítica e Biopoder 

 

 Biopolítica compreende formas em que o biopoder atua através de 

processos de normalização. Sob essa ótica, aceita-se que o termo biopoder 

consiste em nomear “[…] como a vida se torna um objeto-alvo para técnicas 

e tecnologias específicas do poder” (ANDERSON, 2011, p. 1, tradução 

nossa) 56. Ben Anderson (2011, p. 3) 57 chama a atenção que a definição 

para o termo biopolítica não é consensual, pois o termo muda de acordo 

com as conexões feitas com diferentes teóricos, assuntos, lugares, 

preocupações e problemas.  

 Talvez uma possível explicação para o dissenso a respeito do termo 

seja a apropriação que diversos campos de conhecimento fizeram do 

conceito. Philippe Artiéres (2011, p. 193) 58 explica: como um 

 

Conceito ‘pau-pra-toda-obra’, a biopolítica conheceu um 
sucesso absolutamente formidável e único: historiadores do 
corpo e da medicina fizeram dele uma noção farol que 
permitiu renovar o campo (com o desenvolvimento, por 
exemplo, da história da higiene pessoal), enquanto que os 
historiadores das ciências do Estado - aqueles dos 
primórdios da estatística, da demografia, do recenseamento 
- viram subitamente nele uma legitimação epistemológica de 
seus trabalhos. 

                                                             
56 “[…] how life has become the ‘object-target’ for specific techniques and technologies of 
power”. (ANDERSON, 2011, p. 1). 
57 ANDERSON, Ben. Affect and biopower: towards a politics of life. In: Transactions of 
the Institute of British Geographers, Royal Geography Society. ISSN 0020-2754, 2011. 
pp. 1 - 15. 
58 ARTIÉRES, Philippe. Arquivos do corpo, arquivo da biopolítica. In: Cadernos 
Brasileiros de Saúde Mental. ISSN 1984-2147. Florianópolis, V.3, N.6. 2011. pp. 192 - 
211. 
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 Isso rendeu também uma certa desconfiança para outros 

pesquisadores, na medida em que “a larga periodização dos séculos XVII 

ao XX fazia crer a alguns que não se tratava de uma, mas de várias 

biopolíticas desenvolvidas ao longo destes quatro séculos” e, por outro lado, 

“[…] outros críticos mais radicais, apoiando-se sobre longas pesquisas, 

consideravam que de biopolítica aí não havia nada” (id.).  

Nesse tópico, concorda-se com José Luiz Aidar Prado (2013, p. 

106)59, que explica que o controle disciplinar do biopoder sobre os corpos 

docilizados possibilitou o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo. O 

contexto de sistema econômico ao qual a pesquisa se refere considera os 

efeitos do neoliberalismo na sociedade de controle brasileira.  

 Para tratar do biopoder que incide nos corpos e nas suas produções, 

e entendê-lo na área da dança, vamos buscar alguns entendimentos 

prévios, como o das teses da microfísica foucaultiana de poder, a partir do 

que o autor já havia pensado em obras como A Verdade e as Formas 

Jurídicas60 (escrito em 1973) e Vigiar e Punir61 (escrito em 1975). Porque 

antes de chegar ao conceito de biopoder e biopolítica, Foucault vai se 

debruçar sobre a atuação dos micropoderes disciplinares no corpo.  

Prado (2013, p. 26) resume historicamente o percurso do pensamento 

de Foucault sobre a atuação do poder. Ele explica que, até o século XVI, 

vigorava o poder soberano, com direito de decidir sobre a vida e morte dos 

súditos - o que, nas palavras de Foucault, era o poder de causar a morte ou 

deixar viver. 

 Nos séculos XVII e XVIII, surge o poder disciplinar, “[…] com técnicas 

cada vez mais específicas, centradas no corpo individual” (id., p. 27). Sua 

função “não é mais a de matar, mas de investir sobre a vida”. A operação 

do poder fica presente de forma marcante nas técnicas disciplinares, tais 

como mostradas por Foucault em Vigiar e Punir: “essas técnicas que se 

ocupam da vigilância, da punição e do exame do indivíduo tomado a partir 

                                                             
59 PRADO, José Luiz Aidar. Convocações biopolíticas dos dispositivos 
comunicacionais. São Paulo: EDUC/ FAPESP, 2013. 
60 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 6ª. ed. Rio de Janeiro: NAU 
Editora, 2002. 
61 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20ª. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1999c. 
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de sua constituição maquínica e corporal” (CANDIOTTO, 2013, p. 82) 62.  

 Para Candiotto (2013, p. 82), a partir da última aula de Em defesa da 

sociedade63 (1977) e do capítulo final de História da sexualidade I (1976), 

essas técnicas são entendidas como uma “anátomo-política do corpo 

humano” (FOUCAULT, 1999b, p. 289)64, buscando controle e disciplina da 

multiplicidade dos homens, que precisam ser reduzidos a corpos individuais 

para serem vigiados, utilizados e eventualmente punidos. 

 Candiotto (2013, p.88) explica que a disciplina opera nos corpos para 

torná-los aptos, produtivos e adaptados às práticas sociais. Duarte (2008)65 

complementa que o corpo é forjado e disciplinado pelos micropoderes. Em 

síntese, 

 

A disciplina é uma forma de organização do espaço e de 
disposição dos homens no espaço, visando otimizar seu 
desempenho, bem como é uma forma de organização, 
divisão e controle do tempo em que as atividades humanas 
são desenvolvidas, com o objetivo de produzir rapidez e 
precisão de movimentos. A estes elementos se acrescentam 
a vigilância e o exame, considerados como elementos 

essenciais do poder disciplinar. (DUARTE, 2008, p. 5). 
 

 O corpo é “a instância privilegiada de ação dos micro-poderes 

disciplinares” (id.), que opera as lutas de resistência a partir de estratégias 

distintas contra as normalizações das instituições disciplinares (escola, 

família, igreja, fábrica, hospital, exército, etc.). Logo, no pensamento de 

Foucault, ao invés de ser exercido na base de relações legais, direito e 

contratos, o poder se dá no plano das disciplinas e em seus efeitos de 

normalização e moralização, produzindo realidades (id., p. 4). Os 

micropoderes disciplinares visavam gerir e administrar a vida humana para 

                                                             
62 CANDIOTTO, Cesar. Cuidado da vida e dispositivos de segurança: a atualidade da 
biopolítica. In: Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. pp. 
81 - 96. 
63 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975 - 
1976). São Paulo: Martins Fontes, 1999a. 
64 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 13a. Ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1999b. 
65 DUARTE, André de Macedo. De Michel Foucault a Giorgio Agamben: a trajetória do 
conceito de biopolítica. In: SOUZA, Ricardo Timm; OLIVEIRA, Nythamar Fernandes. 
Fenomenologia Hoje III - Bioética, biotecnologia, biopolítica. Porto Alegre: Editora da 
PUCRS, 2008. pp. 63 - 88. Disponível em: <http://works.bepress.com/andre_duarte/17>. 
Acesso em: 02 nov.2015. 
 

http://works.bepress.com/andre_duarte/17
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que os corpos pudessem ser devidamente utilizados e explorados em suas 

potencialidades e capacidades. O poder está no controle, tanto presente 

nas instituições quanto fora delas.  

 

Trata-se mais de relações entre indivíduos e classes, 
indivíduos e instituições, polícia e prisão. As instituições são 
lugares de intensificação das relações de poder. Embora o 
poder seja localizável nas máquinas de poder, ele não se 

reduz a elas. (WELLAUSEN, 2007, p. 4) 66.  
 

 Foucault conjuga - ao invés de excluir - a ação do poder soberano 

com a ação do poder das disciplinas. Em sua genealogia, o problema do 

poder não era o da constituição do Estado ou do Soberano, mas o da 

constituição de súditos: de sujeitos assujeitados (DUARTE, 2008, p. 5). A 

passividade ou inatividade dos corpos consumidos na esfera do domínio do 

poder é algo que independe da ação exclusiva do Estado, que, no 

pensamento foucaultiano, é diluído como lugar de poder: não existe mais 

apenas um “centro material” onde o poder é referendado.  

Agamben (2002, p. 13)67 explica que o pensamento de Foucault é 

inovador, pois há o abandono da teoria tradicional de poder, não mais 

centralizado em instituições: 

 

[…] baseada em modelos jurídico-institucionais (a definição 
de soberania, a teoria do Estado), na direção de uma análise 
sem preconceito dos modos concretos com que o poder 
penetra no próprio corpo de seus sujeitos e em suas formas 
de vida. 
 
 

 Os estudos de Foucault sobre o poder disciplinar são 

redimensionados em obras posteriores. Duarte (2008, p. 3) explica, de 

forma sintética, que “os conceitos de biopolítica e de biopoder surgem na 

reflexão foucaultiana como o ponto terminal de sua genealogia dos micro-

poderes disciplinares, iniciada nos anos 70”.  

 

Logo, depois de uma primeira tomada de poder sobre o 

                                                             
66 WELLAUSEN, Saly da Silva. Os dispositivos de poder e o corpo em Vigiar e Punir. In: 
Revista Aulas. ISSN 1981 - 1225. Dossiê Foucault. N. 3, 2007. pp. 1 - 23. 
67 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2002. 
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corpo que se fez consoante o modo da individualização, 
temos uma segunda tomada de poder que, por sua vez, não 
é individualizante, mas que é massificante, se vocês 
quiserem, que se faz em direção não do homem-corpo, mas 
do homem-espécie. Depois da anátomo-política do corpo 
humano, instaurada no decorrer do século XVIII, vemos 
aparecer, no fim do mesmo século, algo que já não é uma 
anátomo-política do corpo humano, mas que eu chamaria de 
uma “biopolítica” da espécie humana. (FOUCAULT,1999b, 
p. 289). 
 

 
 A individualização, enquanto produto da atuação do poder disciplinar 

nos corpos, é complementada pela biopolítica68, outra tecnologia de poder, 

agora não mais disciplinar. Ela dirige-se “[…] não mais ao corpo individual, 

mas ao homem vivo em sua multiplicidade” (PRADO, 2013, p. 27). A 

diferença é que “essa multiplicidade é pensada em termos de massa global 

afetada por processos de conjunto que são próprios da vida’” (CANDIOTTO, 

2013, p. 82). Assim dá-se o advento da era do biopolítica, quando o poder 

passa da regulação do corpo individual para o corpo populacional.  

 

A velha potência da morte em que se simbolizava o poder 
soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela 
administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. 
Desenvolvimento rápido, no decorrer da época clássica, das 
disciplinas diversas - escolas, colégios, casernas, ateliês; 
aparecimento, também, no terreno das práticas políticas e 
observações econômicas, dos problemas de natalidade, 
longevidade, saúde pública, habitação e migração; 
explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas para 
obterem a sujeição dos corpos e o controle das populações. 
(FOUCAULT,1999b, p. 289). 

 
 

 Ele explica que as duas direções do poder ainda são nítidas e 

separadas no século XVIII (id., p. 132) e que depois, a biopolítica vai 

normalizar, “[…] regrar, manipular, incentivar e observar macro-fenômenos 

como as taxas de natalidade e mortalidade, as condições sanitárias das 

                                                             
68 Duarte (2008, p. 2)  e Candiotto (2013, p. 82) afirmam que Foucault formulou o conceito 
de biopolítica no último capítulo do volume I da História da Sexualidade. Ele não chegou 
a desenvolver o tema e o conceito de biopolítica suficientemente, pois, ao investir no 
projeto de uma história genealógica da sexualidade, retomou o mundo greco-romano nos 
volumes dois e três. Em virtude disso, o conceito de biopolítica foi temporariamente 
abandonado. Infelizmente, ao buscar retomar uma reflexão sobre a vida e a biopolítica, 
seu pensamento foi interrompido devido a morte prematura (DUARTE, 2008, p. 2). 
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grandes cidades, o fluxo das infecções e contaminações, a duração e 

condições da vida” (DUARTE, 2008, p. 6), planificando e gerenciando a 

própria conduta da espécie humana. Ela investe na população, torna-se 

uma “[…] técnica política que funciona a partir das diferentes instâncias 

estatais e institucionais encarregadas da gestão da vida” (CANDIOTTO, 

2013, p. 83). 

 Como se percebe, o biopoder não “[…] se encontrava disseminado 

no tecido institucional da sociedade, mas se concentrava na figura do 

Estado e se exercia a título de política estatal” (DUARTE, 2008, p. 3). Duarte 

(op.cit., p. 6) esclarece que o que se produz, por meio da atuação específica 

do biopoder, não é mais apenas o indivíduo dócil e útil, mas é a própria 

gestão calculada da vida do corpo social.  

Pode-se, então, dizer que os corpos passivos - corpos dóceis - não 

são mais localizáveis na sociedade apenas onde a disciplina é exercida por 

instituições. No advento do biopoder, o foco do controle não é mais no corpo 

dócil com a produção do sujeito, dos corpos que se deixam controlar: mas 

do próprio homem como espécie viva. De forma resumida, a partir do que 

já foi mencionado, a biopolítica é, então, uma tecnologia que se ata aos 

processos vitais que incidem sobre o ser humano como espécie biológica. 

Foucault irá estudá-la concomitantemente à operação das disciplinas que 

fabricam corpos dóceis. 

 Foucault considera que “[…] o poder moderno é o poder sobre a vida, 

a biopolítica ou biopoder” (GREINER, 2010, p. 38)69 que se inflige nos 

corpos. Entende-se, a partir daí, que “a preocupação de Foucault está mais 

voltada para o caráter da produção singular do sujeito do que para a questão 

ontológica do poder” (WELLAUSEN, 2007, p. 3). Candiotto (2013, p. 81) 

afirma que Foucault frisava sempre que a definição de poder não importava 

para ele, mas a sua operacionalização, os campos que ele produz e seus 

efeitos.  

 De acordo com Duarte (2008), o poder não é uma essência com uma 

única identidade e nem algo que uns detenham e outros, não; é plural e 

                                                             
69 GREINER, Christine. O corpo em crise: novas pistas e o curto-circuito das 
representações. São Paulo: Annablume, 2010. 
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relacional, dando-se em conjuntos de práticas sociais historicamente 

estabelecidas, atuando através de dispositivos estratégicos, dos quais não 

se pode escapar por não existir possibilidade de estar isento dos seus 

mecanismos na sociedade: o biopoder administra e regula a vida de todo o 

corpo social e das condutas individuais, fazendo da sexualidade um 

dispositivo (CANDIOTTO, 2013, p. 83)70.  

 Foucault ficou conhecido e também foi criticado, desde meados dos 

anos 1970, por ter optado por trabalhar a problemática do poder não 

partindo de uma teoria ou de uma análise do Estado moderno ou das 

atribuições de representantes políticos. Ao invés disso, ele analisa “[…] as 

relações de forças atuantes nas práticas sociais que concernem à 

constituição do anormal, do delinquente, do incorrigível” (id., p. 82), em 

correspondência ao surgimento de saberes modernos como a psiquiatria, a 

criminologia e a educação. Tais saberes não auxiliaram na compreensão 

dos indivíduos. Na verdade, atados a estratégias de poder, fixaram critérios 

de normalidade, problematizando identidades tornadas marginais71 e “[…] 

corpos otimizados indissociáveis da despotencialização da vontade e da 

docilização da alma” (op.cit., loc.cit.). Pode-se dizer, então, que os corpos 

submetidos à ação do biopoder são modelados até a passividade 

(WELLAUSEN, 2007, p. 4). 

 Essa forma de atuação do biopoder tem lugar garantido na 

contemporaneidade. Prado (2013, p. 106) vai concordar com Greiner (2010, 

p. 43), explicando que “o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo só 

foram possíveis a partir do controle disciplinar efetuado pelo novo biopoder, 

inventor de corpos dóceis”.  

 Para Michael Hardt e Antonio Negri (2001, p. 43)72, “só as sociedades 

                                                             
70 Posteriormente, de acordo com Candiotto (2003, p. 83), Foucault pensou o o biopoder 
inclusive a partir de guerras entre raças, como ilustra o curso Em defesa da sociedade 
(Il faut déféndre la société, 1977). 
71 Candiotto (2013, p. 94) afirma que em Surveiller et punir (1975) Foucault mostrou “[…] 
que os ilegalismos e a circularidade da delinquência não eram incompatíveis com a 
sociedade democrática e burguesa; igualmente ressaltou que a figura do indivíduo 
delinquente fora fabricada pelas técnicas de disciplina aplicadas no sistema prisional, 
sistema esse que há muito tempo demonstrara sua ineficácia na ressocialização do 
indivíduo”. O poder soberano, entretanto, a fim de ser legitimado e se reproduzir, “deixa 
que a desordem aconteça e que a delinquência circule” para melhor governar a população 
insegura, devido a desordem e delinquência. 
72 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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de controle podem adotar o contexto biopolítico como terreno exclusivo de 

referência”, uma vez que “a disciplinaridade fixou os indivíduos dentro de 

instituições, mas não teve êxito em consumi-los completamente no ritmo 

das práticas produtivas e da socialização produtiva”. Além disso, a 

disciplinaridade “[…] não chegou a permear inteiramente a consciência e o 

corpo dos indivíduos, ao ponto de tratá-los e organizá-los na totalidade de 

suas atividades”. Logo, na sociedade disciplinar, o relacionamento entre o 

poder e o indivíduo continuou estável, desde que ao poder disciplinar houve 

resistência do indivíduo. 

 

Em contraste com isso, quando o poder se torna 
inteiramente biopolítico, todo o corpo social é abarcado pela 
máquina do poder e desenvolvido em suas virtualidades. 
Essa relação é aberta, qualitativa e expressiva. A sociedade, 
agrupada dentro de um poder que vai até os gânglios da 
estrutura social e seus processos de desenvolvimento, 
reage como um só corpo. O poder é, dessa forma, expresso 
como um controle que se estende pelas profundezas da 
consciência e dos corpos da população - e ao mesmo tempo 
através da totalidade das relações sociais. (HARDT e 
NEGRI, 2001, p. 43). 

 

 O pensamento de Foucault segue com outros autores, que o 

retrabalham, como, por exemplo, Gilles Deleuze (2008) 73.  E como as 

noções de biopolítica e de biopoder participam da esfera do bios midiático 

(SODRÉ, 2006), afetam os corpos e, portanto, também as produções em 

dança. Diante do exposto, considera-se que a sociedade de controle74, no 

contexto capitalista do Brasil atual, é terreno fértil para que se dê a atuação 

do biopoder, através de dispositivos biopolíticos. A fim de facilitar a 

compreensão biopolítica dos dispositivos que serão discutidos no próximo 

capítulo, o ponto a seguir trata das convocativas e dos discursos 

modalizadores.  

 

1. 2. 2.  Discursos: modalizações e convocativas 

 

                                                             
73 DELEUZE, Gilles. Conversações. 7a. ed. São Paulo: Editora 34, 2008. 
74 ‘Sociedade de controle’, como se verá na próxima página, é um conceito utilizado por 
Deleuze (2008).  
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Convocativas impulsionam discursos modalizadores que promovem 

valores e constróem sujeitos, controlando corpos. Dispositivos de poder 

atuam biopoliticamente, auxiliados tanto pelas convocativas quanto pelos 

discursos modalizadores 75. Eles “[…] substituem as antigas disciplinas que 

operavam na duração de um sistema fechado” (DELEUZE, 1992, p. 220). 

 As convocativas biopolíticas promovem processos identificatórios. 

Elas se manifestam como discursos modalizadores biopolíticos, sobretudo 

através dos media, que conseguem produzir “mesmos” e “outros”: 

 

Discurso modalizador é o que promove uma ação com base 
nos verbos modais: poder, querer, dever, fazer ser. Quando 
o enunciador dá uma receita para emagrecer, por exemplo, 
trata-se de um discurso de dever fazer para se atingir o 

corpo modelo/ideal. As modalizações biopolíticas se referem 
a projetos de boa vida, a partir de modalizações dos 
analistas simbólicos, entre os quais jornalistas, médicos e 
psicólogos. (PRADO, 2013, p. 26, grifo do autor). 

 

 Prado (op.cit., p. 28) explica que usa a expressão para explicar que 

se está na “era das convocações”, partindo de Guy Debord (1997) 76, que 

nomeia de “sociedade do espetáculo” o momento em que os aparelhos de 

comunicação - os media - tomam parte na biopolítica, após a Segunda 

Guerra Mundial. Depois, Deleuze (2008) chamará de “sociedade de 

controle”: Prado (op. cit. loc. cit.) o critica, sob o argumento de que desde a 

era das tecnologias disciplinares havia controle. Por esta razão, propõe a 

expressão “era das convocações” para nomear a “crise generalizada dos 

meios de confinamento” a que Deleuze (2008, p. 20) se refere.  

 Deleuze (op. cit, p. 221) diz que os confinamentos das sociedades 

disciplinares são moldes, enquanto “os controles são uma modulação, como 

uma modulagem autodeformante que mudasse continuamente, a cada 

instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a 

outro”. Prado (2013, p. 28) explica que houve uma passagem dos meios de 

confinamento e disciplina para o “palco” da era das convocações, em que 

os indivíduos se autoconstróem com receitas de automelhoria: 

                                                             
75 Como já indicado anteriormente, vale reler a nota de rodapé no ponto 1.1., p. 32, para 
definição de ‘discursos modalizadores’. 
76 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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[…] a escola é hoje apenas parte da constante autoformação 
das pessoas. Cada um se autoconstrói sem parar, 
passando, quando necessário, pelos espaços de relativo 
confinamento, de disciplinas inseridas dentro de um sistema 
mais amplo em que discursos modalizadores oferecem sem 
cessar formas de automelhoria de indivíduos, de empresas, 
de famílias. As modalizações são moduladoras nesse 
sentido deleuziano. 
 
 

 Discursos modalizadores também reverberam de diferentes formas 

no entendimento de “dança contemporânea” que o bios midiático continua 

a difundir, levando os que desejam ter sucesso a ceder às suas 

convocações. O tema do sucesso é analisado extensamente por Prado em 

“A invenção do Mesmo e do Outro na mídia semanal” (2008), pesquisa na 

qual investigou a construção dos significados de sucesso nas capas de 

revistas semanais como Veja, IstoÉ, CartaCapital e Época, tendo por base 

subtemas como riqueza e sucesso, educação, corpo saudável e mulheres.  

 Para ter sucesso, a sociedade de controle do capitalismo globalizado 

guia os indivíduos através de programas midiáticos com auxílio da 

publicidade e do marketing. Esses programas, através de regimes de 

visibilidade, com forte apelo sensorial, valorizam determinados itens com 

receitas para uma vida melhor e, por consequência, outros elementos são 

desconsiderados e esquecidos pela mídia. Para o sucesso, é preciso, além 

de dinheiro, espaço simbólico, visibilidade e prestígio. Para conseguir isso, 

é necessário ter saberes (como chegar a esse lugar? Que treinamentos 

fazer?) e poderes específicos (capacidades e competências) (PRADO, 

2013, p. 31). 

 Esses saberes e poderes são exortados e oferecidos por 

enunciadores midiáticos, do marketing e da publicidade, “sujeitos-supostos-

sabedores” (id., p. 30) que constróem contratos comunicacionais, onde o 

detentor do conhecimento faz o outro fazer, de modo performativo, ações 

expressas no modo imperativo (como, por exemplo, “aprenda a dançar e 

tenha uma vida saudável!”)77. A convocação é como “[…] uma experiência, 

fornecendo os saberes, na forma de mapas e receitas modalizadoras para 

                                                             
77 Anúncios similares a esse constam em flyers e propagandas de cursos de dança. Eles 
serão discutidos no capítulo 2. 
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as ações, homólogas aos livros de autoajuda” (id.). 

 O fazer artístico não está livre da ação do neoliberalismo e da 

biopolítica. A lógica dos programas biopolíticos hegemônicos que circula 

nos espaços midiatizados busca seduzir com fórmulas para o sucesso 

impulsionadas pelo desejo de consumo, transformando o seu entendimento 

de mundo: “[…] constróem figuras e temas ligados a grupos específicos, 

tornando visíveis certos tipos de corpos dentro de imaginários sociais” (id., 

p. 32). Passa a ser necessário, para estar em voga (visibilidade e espaço 

simbólico), inserir-se e deixar-se carregar por esta lógica. Não é possível 

estar de fora, uma vez que “não ser percebido significa estar de fora, e estar 

de fora é como estar morto em um corpo vivo - incompatível com a dignidade 

humana” (TURCKE, 2010, p. 59 apud PRADO, 2013, p. 49).  

 Caso não consigam acompanhar essa lógica que conduz ao sucesso 

e à felicidade, os indivíduos “recebem novas convocações para ‘elevar-se’” 

(PRADO, 2013, p. 34). Essa lógica, portanto, perpassa e exerce sua força 

em todos os domínios da experiência. A arte não está à parte das 

convocações. 

 

A convocação é, em primeiro lugar, um empuxo à 
interatividade, para que o consumidor dê resposta a esse 
apelo. É preciso produzir circuito pulsional, circulação de 
sentidos-sensações. A convocação é apelo para que os 
consumidores participem, emitam, façam parte da 
comunicação e do consumo. (id., p. 40). 
 
 

 Prado (id., p. 51) lembra Althusser, explicando que os discursos 

modalizadores do dever fazer se estampam nos discursos montados no 

imperativo (modo performativo), que ensinam a se obter o que se quer. E 

que eles podem ser entendidos como “convocações para práticas de 

consumo regidas por rituais dentro de um dispositivo” (PRADO, 2013, p. 

51). O dispositivo, vale lembrar, concordando com Prado (id.) “é uma 

formação que inclui rituais, práticas que apelam às ações dos indivíduos 

dentro de um mundo imaginário”. Este mundo imaginário faz conceber a 

ideia de que há um lugar melhor a ser alcançado, um patamar mais alto, um 

status mais privilegiado.  

 Uma convocação, portanto, não se dissocia de um discurso 
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ideológico, pois trata-se de um discurso que consiste em grupos de idéias 

que contêm ‘textos’ (que, por sua vez, são formados por signos e códigos) 

produzidos cultural e socialmente e ‘representações simbólicas’. O discurso 

representa a estrutura de conhecimento e de poder (SARDAR e VAN LOOM, 

1998, p. 14)78 à qual se subordina, espelhando uma postura ideológica em 

todas as suas formas de apresentação (verbais, escritas, cinéticas, 

imagéticas)79.  

 A dança pode, assim, também ser entendida como um dispositivo de 

biopoder que se manifesta por certos discursos representacionais, ligados 

ao neoliberalismo do capitalismo globalizado. A expressão ‘dança 

contemporânea’, esvaziada de seu objeto, acaba atuando como um 

discurso modalizador das produções em curso. Para compreender como os 

discursos modalizadores agem em função do biopoder, apresenta-se o 

conceito althusseriano de interpelação. 

 

 

1. 2. 3.  Interpelação e ideologia 

 

 A interpelação é a tese central de Louis Althusser (in ZIZEK, 1996), 

que ele desenvolve a partir do conceito de Aparelhos Ideológicos, de Karl 

Marx (1818 – 1883). Aqui, a interpelação será usada para apresentar a 

dança contemporânea como um agente da ação interpelativa e para 

entender como as convocativas e seus discursos modalizadores se 

comportam como agentes interpelativos. 

  Um sujeito é “recrutado” entre indivíduos quando se identifica com o 

‘chamamento’ (convocação ou interpelação), e é isso o que as convocações 

biopolíticas fazem: constróem sujeitos. “A existência da ideologia e o 

                                                             
78 SARDAR, Ziauddin; VAN LOON, Borin. Introducing cultural studies. New York: Totem 
Books, 1998. 
79 Stuart Hall (em A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005) desenvolve as “estratégias discursivas representacionais” que narram a 
cultura de uma nação. No caso dos Estados Unidos, várias são essas representações 
discursivas: a Estátua da Liberdade, a bandeira nacional americana, a figura do índio 
americano, a figura do pioneiro dos filmes de “faroeste” (Far West), o “Tio Sam”, até 
mesmo os super-heróis dos desenhos animados e dos comic books, como a Mulher 
Maravilha, o Super-Homem e o Capitão América, só para citar alguns. Até mesmo a 
violência, estilizada em filmes de terror como O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, 
Sexta-feira, 13, entre tantos outros (ALMEIDA NETO, 2009). 
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chamamento ou interpelação dos indivíduos como sujeitos são uma e 

mesma coisa” (ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p 134). A interpelação é a 

operação através da qual a ideologia tem a função de “constituir” indivíduos 

concretos como sujeitos.  

 
O que de fato acontece na ideologia [...] parece acontecer 
fora dela [...]. [...] quem está na ideologia acredita-se, por 
definição, fora dela: um dos efeitos da ideologia é a negação 

prática, pela ideologia, do caráter ideológico da ideologia. 
(id.).  

 

 

 Arrisca-se aqui a resumir, de forma simplificada e a grosso modo, que 

a ideia básica é que o indivíduo normalmente nega que está ‘dentro’ da 

ideologia. Entretanto, seus atos e práticas são definidos por regras (rituais) 

do aparelho ideológico do qual faz parte. O indivíduo é sempre já 

interpelado como sujeito pela ideologia: os indivíduos são sempre já 

sujeitos. O sujeito significa “uma subjetividade livre, um centro de 

iniciativas, autor e responsável por seus atos” e “um ser sujeitado, que se 

submete a uma autoridade superior e que, portanto, é desprovido de 

qualquer liberdade, exceto a de aceitar livremente sua submissão” (id., p. 

138). 

 A tese central de Althusser – a de que a ideologia interpela os 

sujeitos como indivíduos – é tratada por Mark Franko80, que faz uma 

releitura desta tese para afirmar que a interpelação posiciona um processo 

de autoreconhecimento engendrado por uma localização social. Na plateia, 

por exemplo, os espectadores-indivíduos de um trabalho de dança estão 

submetidos a um processo de se tornarem sujeitos através do processo de 

‘chamamento’ da interpelação (FRANKO, 2002, p. 60).  

 
Interpelação designa o processo por onde pessoas se 
tornam sujeitos da ideologia através da experiência do 
autoreconhecimento. Interpelação, Althusser especifica, 
“pode ser imaginada nas linhas do mais comum 
chamamento policial (ou outro) cotidiano: ‘Ei, você aí!’. O 
indivíduo chamado, virando-se em resposta a esse 
chamado, ‘torna-se um sujeito’. Por quê? Porque ele 
reconheceu que o chamado foi ‘realmente’ endereçado a 
ele, e que foi realmente ele quem foi chamado (e não 

                                                             
80 FRANKO, Mark. The work of dance, labor, movement and identity in the 1930s. 
Middletown: Wesleyan University Press, 2002.  
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qualquer outra pessoa). Eu proponho que a performance 
pode também “chamar” platéias para posições de sujeitos; 
isto implica dizer que o endereçamento interpelativo na 
década de trinta tomou a forma expressiva da dança. 
Expressão física, assim, ganha uma dimensão política, e a 
interpelação contém aspectos úteis de um modelo teórico, 
provando que a subjetivação pode ser distinta do poder de 
punição da teoria de Althusser. (FRANKO, 2002, p. 60, 
tradução nossa, grifos do autor)81. 

 

 A interpelação de Franko (op. cit., loc. cit.) não concebe o agente da 

interpelação como sendo o aparelho de Estado. Ao invés disso, esse agente 

seria representado nas performances/espetáculos (de dança) e no 

movimento que é lá empregado. Ou seja, ele está teorizando um efeito da 

ideologia através de um fenômeno estético, no caso, de uma 

configuração de dança. Este é um aspecto que merece ser notado para 

estabelecer a reflexão e consolidar o argumento que importa aqui ser 

retomado: de que a expressão generalista ‘dança contemporânea’, pela 

força ideológica dos dispositivos de poder (bio)políticos se torna um 

discurso modalizador. 

 Como já mencionado, Franko (id.) explica que a interpelação que se 

opera no público de um trabalho de dança é um processo que faz o indivíduo 

se autoreconhecer como um sujeito, ao lidar com as questões envolvidas 

na obra. De outro lado, diferente do que ele propõe, indica-se que um artista 

que escolhe esteticamente elementos que devem fazer parte de seu 

trabalho, por mera associação deles com a sua compreensão do que 

designe a expressão ‘dança contemporânea’, está agindo como um sujeito 

interpelado: ele é chamado pela ideologia e identifica-se como sujeito 

reprodutor do que acredita ser necessário para caber na nomeação. O 

artista, que assim age, estaria sucumbindo - ou sendo ‘sujeitado’ - ao poder 

                                                             
81 “Interpellation designates the process whereby people become enlisted as subjects of 
ideology through the experience of self-recognition. Interpellation, specifies Althusser, 
‘can be imagined along the lines os the most commonplace everyday police (or other) 
hailing: ‘Hey, you there!’. The hailed individual, turning around in response to this call, 
‘becomes a subject’. Why? Because he has recognized that the hail was ‘really’ addressed 
to him, and that it was really him who was hailed (and not someone else)’. I propose that 
performance could also ‘call’ audiences to subject positions; this is to say that interpellative 
address in the thirties took the expressive form of dance. Physical expression thus gains 
a political dimension, and interpellation contains useful aspects of a theoretical model, 
providing that subjectivation can be distinguished from the power of punishment in 
Althusser’s theory” (FRANKO, 2012, p. 60). 
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biopolítico dos dispositivos através de suas convocativas e discursos 

modalizadores. Este argumento será desenvolvido no próximo capítulo. 

 Em ambientes conectados em rede, a noção de plateia deixa de se 

referir apenas à situação específica do teatro. O efeito da interpelação se 

amplia para quaisquer outras mídias dentro de “um mundo imaginário” 

(PRADO, 2013, p. 51), mundo este, no qual o indivíduo se torna o sujeito, 

em um lugar/status privilegiado.  

 Adianta-se, de forma resumida, o que será discutido no próximo 

capítulo, a fim de apresentar melhor a proposição da interpelação. O efeito 

interpelativo - e biopolítico - das convocativas e dos discursos 

modalizadores se dá pela ação dos dispositivos de biopoder econômicos e 

comunicacionais (por exemplo, editais de fomento à cultura, eventos como 

festivais ou outras formas de competição em dança com ou sem prêmios, 

programas televisivos, propagandas, vídeos de aulas de dança na internet, 

entre outros), como práticas que apelam às ações dos indivíduos dentro de 

um mundo imaginário82.  

 Biopolíticos por excelência, tais dispositivos normalizam não apenas 

as produções em dança, mas convocam e moldam (enquanto discursos 

modalizadores) hábitos cognitivos que vão regular, como “receitas” ou 

“fórmulas”, danças designadas de forma generalista pelo termo 

‘contemporâneas’. A consequência imediata é a estabilização de traços 

estéticos, que passam a agir como ‘padronização’, ou mesmo como a 

constituição de ‘vocabulários’ (sejam eles movimentos ou soluções 

estéticas). Propõe-se, então, que tanto a ação dos dispositivos de 

(bio)poder quanto as consequências de suas ações são ideológicas. 

 A ideologia é abordada de formas diferentes. Terry Eagleton (1997) 

83 e Richard Peet (in FERNANDES et al, 2007) 84 fazem uma breve 

recapitulação do conceito de ideologia. Althusser (in ZIZEK, 1996) explica 

o funcionamento do que chama de Aparelho Ideológico do Estado (AIE), no 

                                                             
82 Os dispositivos de poder (bio)políticos econômicos e comunicacionais serão discutidos 
e exemplificados em sua ação no capítulo seguinte. 
83 EAGLETON, Terry. Ideologia, uma introdução. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997.  
84 PEET, Richard. Imaginários de desenvolvimento. In: FERNANDES, Bernardo; 
MARQUES, Marta; SUZUKI, Júlio (Org.). Geografia agrária: teoria e poder. 1ª. ed. São 
Paulo: Expressão Popular, 2007. cap.1. pp. 19 - 37.  
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qual encontra-se o Aparelho Ideológico Cultural, composto pelas artes, 

esportes, literatura, entre outros. Peet (in FERNANDES et al, 2007, p. 23) 

explica que “[…] o conceito marxista de ideologia se refere à produção e 

disseminação de idéias principalmente por parte do Estado e seu aparato 

burocrático, que apóia e legitima a ordem social dominante”.    

 Eagleton (1997, p. 19) vai explicar que o termo ideologia, no 

pensamento althusseriano, parece fazer referência não somente aos 

sistemas de crença, mas a questões de poder, o que seria afirmar 

normalmente que a ideologia serve para legitimar o poder da classe ou 

grupo social dominante. Para o autor, essa idéia parece ser a mais 

amplamente aceita. Para esse processo de legitimação, lista seis 

estratégias do poder dominante: 

 

1. Promover crenças e valores compatíveis com ele; 

2. Naturalizar  

3. Universalizar tais crenças de modo a torná-las óbvias e 

inevitáveis;  

4. Denegrir idéias que possam desafiá-lo;  

5. Excluir formas rivais de pensamento, e 

6. Obscurecer a realidade social de modo a favorecê-lo. 

 

 Entretanto, Eagleton (op.cit., loc.cit.) apresenta um problema dessa 

acepção de ideologia e acredita que “nem todo corpo de crenças 

normalmente denominado ideológico está associado a um poder político 

dominante”. Grupos que não são poderes dominantes também são 

ideológicos, a exemplo do movimento gay ou do movimento feminista. De 

forma intrigante, o autor questiona se alguns desses grupos não são 

ideológicos enquanto oposição política e se eles apenas se tornam 

ideológicos quando sobem ao poder.  

 A ideologia restrita à idéia de poder dominante de pensamento social 

- como se pode perceber - pode não ser a mais correta, de acordo com o 

questionamento de Eagleton (id.). Para isso, há a necessidade de uma 

definição mais ampla, que se relacione tanto com sistema de crenças como 

com o poder político. Logo, ideologia poderia ser conceituada como 
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Conjuntos de idéias pelas quais os homens postulam, 
explicam e justificam os fins e os meios da ação social 
organizada, e especialmente da ação política, qualquer que 
seja o objetivo dessa ação, se preservar, corrigir, extirpar ou 
reconstruir certa ordem social (SELIGER, 1976, p. 11 apud 
EAGLETON, 1997, p. 20). 

 

 Essa ideia parece dar um direcionamento para o dilema do 

questionamento, mas exclui elementos que, de acordo com filósofos 

radicais, são centrais (o obscurecimento e a naturalização da realidade 

social e a resolução ilusória de contradições reais).  

 Eagleton (1997, p. 20) aponta que as duas acepções, tanto a mais 

restrita quanto a mais ampla, são úteis. Entretanto, há de se observar a 

incompatibilidade entre elas e perceber que provêm de histórias políticas e 

conceituais divergentes. Para falar de poder, vale retornar a Michel 

Foucault, porque amplia o seu entendimento quando diz que “o poder não 

é algo confinado aos exércitos e aos parlamentos: é, na verdade, uma rede 

de força penetrante e intangível que se tece em nossos menores gestos e 

declarações mais íntimas” (FOUCAULT, 1977 apud EAGLETON, 1997, p. 

20). Foucault abandona o conceito de ideologia, juntamente com seus 

seguidores. 

 Eagleton (id., grifo do autor) contrapõe um problema à essa ideia 

foucaultiana de poder, que fragiliza o conceito de ideologia: “[...] se não há 

valores e crenças que não sejam relacionados ao poder, então o termo 

ideologia corre o risco de expandir-se até o ponto de desaparecer”85. Se o 

poder for onipresente, como quer Foucault, a ideologia passa a deixar de 

particularizar algo e perde sua capacidade de informar. Eagleton (id.) chama 

a atenção sobre a possibilidade de concordar com Foucault sobre a idéia 

de que o poder está em todos os lugares, entretanto, não abre mão da 

                                                             
85 Traça-se uma analogia desse pensamento de Eagleton (1997, p. 20) com o que se 
propõe aqui. Como se observa, Eagleton explica que o termo ideologia, quando todos os 
valores e crenças cabem nele, corre o risco de se expandir até desaparecer. O mesmo se 
propõe com relação a expressão ‘dança contemporânea’: se todos os valores e crenças 
que regem produções artísticas em dança realizadas no presente podem ser consideradas 
‘contemporâneas’ sob o reforço dos dispositivos comunicacionais e econômicos, o termo 
‘esvazia-se’ a ponto de desaparecer. Em outras palavras, por analogia, tanto a expressão 
‘dança contemporânea’ quanto o termo ‘ideologia’ passam a comunicar algo impossível 
de ter um objeto. 
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necessidade de distinguir entre poderes mais e menos centralizantes. 

 Portanto, não descarta a ideia de poder de Foucault, mas considera 

que a ideologia é algo que tem sua força na “sua capacidade de distinguir 

entre as lutas de poder que são até certo ponto centrais a toda uma forma 

de vida social e aquelas que não o são” (id., p. 21). Da mesma forma, não 

é possível afirmar que tudo é ideológico ou que tudo é político. Por exemplo: 

 

Uma discussão entre marido e mulher, à mesa do café, 
sobre quem exatamente deixou que a torrada se 
transformasse naquela grotesca mancha negra não é 
necessariamente ideológica; só o seria se, por exemplo, 
começasse a envolver questões como potência sexual, 
opiniões sobre o papel de cada um dos sexos e assim por 
diante. (op. cit., loc. cit.). 

 

 Assim, é importante propor que a ideologia necessariamente faz parte 

de determinados contextos e é preciso examiná-los: “a ideologia é uma 

função da relação de uma elocução com seu contexto social” (id., p. 22).  

Não há como afirmar se um trabalho artístico é ou não ideológico sem se 

levar em conta o seu contexto discursivo, que envolve o seu contexto de 

criação, o período histórico, as condições sociais e políticas.  

Em contraponto à contribuição de Eagleton (1997) para a 

compreensão da ideologia, Althusser (in ZIZEK, 1996) considera que 

qualquer ato é a materialidade da ideologia do sujeito. Assim, pode-se 

assumir que todo trabalho artístico é ideológico, independente de análises 

contextuais. E ainda cabe lembrar que Foucault, como dito anteriormente, 

vê o poder em tudo, tirando a potência da ideologia.  

 Aqui, busca-se conjugar as teses dos dois autores: o biopoder produz 

corpos dóceis/inertes através dos dispositivos (sem desconsiderar os 

aparelhos ideológicos), que agem interpelando o indivíduo como sujeito, 

através de modalizações e convocativas. E para assumir uma posição mais 

próxima ao pensamento althusseriano, avança-se mais sobre sua tese, 

lembrando que o termo ‘ideologia’ teria sido inventado por Cabanis, Destutt 

de Tracy e seus amigos, cujo objeto era a teoria (genética) das idéias. 

Cinqüenta anos depois, Marx retomou o termo, dando-lhe um sentido 

diferente: consistia no “[...] sistema de idéias e representações que domina 



62 

 

a mente de um homem ou de um grupo social” (id., p. 123).  

 
Ideologia é na verdade um sistema de representações, mas, 

na maioria das vezes, essas representações não têm nada 
a ver com a consciência... É como estruturas que elas se 
impõem à ampla maioria dos homens, não via consciência... 

É dentro desse inconsciente ideológico que os homens 
conseguem alterar as experiências vividas entre eles e o 
mundo e adquirem uma nova forma específica de 
inconsciente, que se chama consciência. (ALTHUSSER 
apud HALL, 2003, p. 148, grifos do autor) 86. 

   

 Em outras palavras, a ideologia age como dispositivo interessante 

para o Estado como forma de controle político. Assim, a dança também 

“funciona” através da ideologia, e também faz parte, nos termos de 

Althusser, de um “Aparelho Ideológico de Estado” (AIE). No seu caso, trata-

se de um AIE Cultural, um dos muitos AIEs descritos por ele.  

Um AIE vai “funcionar” predominantemente pela ideologia, e a sua 

definição é apontada como sendo “[...] um certo número de realidades que 

se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas 

e especializadas” (ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 114). A partir dessa 

definição, uma lista de AIEs é descrita, onde a ordem deles não obedece a 

nenhum grau de importância particular:  

 

O AIE religioso;  

O AIE escolar;  

O AIE familiar;  

O AIE jurídico;  

O AIE político (o sistema político, incluindo os diferentes 

partidos);  

O AIE sindical;  

O AIE da informação (imprensa, rádio e televisão, etc.);  

O AIE cultural (literatura, artes, esportes, etc.). 

  

 Para compreender a especificidade da dança como um AIE Cultural, 

                                                             
86 HALL, Stuart. Da diáspora, identidades e mediações culturais. São Paulo: Humanitas, 
2003.  
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há que lembrar que a reprodução das relações de produção consiste numa 

estratégia de sobrevivência de toda formação social. Qualquer formação 

social, para poder produzir, tem que reproduzir as condições de sua 

produção, ou seja, tem que reproduzir as forças produtivas e as relações de 

produção existentes (ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 105). 

 A dança, no Brasil das Leis de Incentivo à Cultura, não pode deixar 

de reproduzir o traço ideológico neoliberal nelas representado (neoliberal 

porque privatiza o financiamento à Cultura, uma função que, até então, era 

de responsabilidade do Estado). Sendo esta a condição de produção de 

cultura no país, a dança passa a ser um dos seus Aparelhos Ideológicos de 

Estado Cultural.  

 Para chegar à sua proposição central sobre a estrutura e 

funcionamento da ideologia, Althusser (id.) irá apresentar, primeiramente, 

duas teses. Para ele, a primeira, uma tese negativa, diz respeito “ao objeto 

‘representado’ sob a forma imaginária da ideologia”87, e a segunda, uma 

tese positiva, que diz respeito à materialidade da ideologia. Esta segunda 

tese é a que interessa aqui, para entender a dança como uma materialidade 

da ideologia.  

 Na segunda tese, complementar à primeira e que “desemboca” na 

tese central, o autor sentencia que “a ideologia tem uma existência material” 

e que ela “existe sempre num aparelho e em sua prática ou práticas” (id., p. 

129). Ele retoma a discussão sobre a idéia de que os AIEs e suas práticas 

seriam a realização de uma ideologia, “garantidas por uma sujeição à 

ideologia dominante”.  

Matéria, no sentido proposto por Althusser (id.), é expressa em muitos 

sentidos e diferentes modalidades, além da própria matéria “física”: no caso 

de ações ligadas ao aparelho ideológico religioso, essa materialidade de 

ações pode ser representada pelo ato de ir à missa, ajoelhar-se, o gesto do 

sinal da cruz, uma oração, comer uma hóstia, casar-se, entre outras 

                                                             
87 Nessa primeira tese, a ideologia representa uma relação imaginária do indivíduo com 
sua real condição de existência. Em outras palavras, a menos que se viva ‘dentro’ de uma 
ideologia como uma ‘Verdade’ (por exemplo, acreditar em Deus), ao examinar por um 
ponto de vista crítico, chega-se à conclusão de que essa ‘concepção de mundo’ é 
imaginária, ou seja, não corresponde à realidade – sendo, desta forma, considerada uma 
tese negativa da ideologia por Althusser (in ZIZEK, 1996, p. 129). 
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modalidades. 

 Cabe aqui retomar as palavras de Peet (in FERNANDES et al, 2007, 

p. 25) que explica que Althusser assume que o AIE instila nos indivíduos 

uma relação imaginária com a realidade – o que se relaciona com a sua 

primeira tese. Essa relação do indivíduo que vive em uma ideologia, ou seja, 

em uma determinada representação (religiosa, moral, etc.) imaginária do 

mundo, depende de sua relação imaginária com suas condições de 

existência (as relações de produção e as relações de classe), que possui 

uma existência material (ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 129).   

 Mas o indivíduo não tem necessariamente a plena consciência que 

“vive” dentro de uma ideologia. A ideologia leva o indivíduo a crer que suas 

atitudes ou práticas são essencialmente “suas ideias”. Percebendo ou não, 

esse indivíduo porta-se de tal ou qual maneira, adota comportamentos 

práticos que estão submetidos a regras de caráter ideológico. Suas ideias 

passam a “depender” desse modo da sociedade operar (op. cit., loc. cit.). 

 As idéias de um indivíduo existem materialmente em seus atos, e 

esses atos põem em prática a ideologia que as permeia, em rituais que se 

inscrevem “dentro da existência material de um aparelho ideológico” 

(ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 130, grifo do autor). Logo, a ideologia é 

material porque as ideias de um indivíduo, tingidas pela ideologia do 

contexto do qual ele faz parte, são os seus atos materiais, inseridos em 

práticas materiais regidas por rituais materiais. Contudo, é possível 

sustentar que na produção de uma obra artística, o compositor/criador não 

necessariamente está ciente de que suas ideias são definidas por uma 

ideologia e que o ato de construir um trabalho artístico se constitui de uma 

prática material que é regida pelo aparelho ideológico.  

 

[...] uma ideologia existente num aparelho ideológico 
material, que prescreve práticas materiais regidas por um 
ritual material, práticas estas que existem nos atos materiais 
de um sujeito que age, com plena consciência, de acordo 
com sua crença. (ALTHUSSER in ZIZEK, p. 131). 

 

 Sua tese central pode ser assim resumida:  

 

1. Não existe prática, a não ser através de uma ideologia;  
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2. Não existe ideologia, exceto para o sujeito e para sujeitos. 

  

 Aqui se juntam ideologia e interpelação, pois a ideologia interpela os 

indivíduos como sujeitos, ou seja: “não existe ideologia a não ser para 

sujeitos concretos, e essa destinação da ideologia só é possível pelo 

sujeito, ou seja, pela categoria de sujeito e seu funcionamento” 

(ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 130, grifo do autor). Nesse caso, vale 

relembrar que, para Althusser (id., p. 134) existência da ideologia e o 

chamamento ou interpelação dos indivíduos como sujeitos são um e a 

mesma coisa (conforme já citado nas pp. 55 - 56). 

 Resumindo: o agir do indivíduo é definido por regras (rituais) do 

aparelho ideológico do qual faz parte. O indivíduo é sempre interpelado 

como sujeito pela ideologia. Os indivíduos são sempre sujeitos e sujeito 

significa “uma subjetividade livre, um centro de iniciativas, autor e 

responsável por seus atos”, sendo que um ser sujeitado, conforme já citado, 

é aquele “que se submete a uma autoridade superior e que, portanto, é 

desprovido de qualquer liberdade, exceto a de aceitar livremente sua 

submissão” (ALTHUSSER in ZIZEK, 1996, p. 138).  

 É de vital importância que os indivíduos, interpelados pela ideologia 

como sujeitos, mantenham suas práticas e seus atos, garantindo, dessa 

forma, a reprodução das relações de produção das formações sociais. No 

caso de uma produção de dança, isso se refere aos papéis de cada um, 

artistas e público, ou seja, a ideologia opera “[...] no comportamento dos 

indivíduos-sujeitos que ocupam os lugares que a divisão técnica e social do 

trabalho lhes atribui na produção, exploração, repressão, ideologização, 

prática científica, etc.” (op. cit., loc. cit.).  

 As ‘danças contemporâneas’, entendidas como parte do AIE Cultural, 

acionam sentidos de identificação e convocam/interpelam os indivíduos 

como sujeitos. Uma convocativa, ao interpelar um indivíduo como sujeito, 

passa por três momentos, de acordo com Prado (2013, p. 52) 88.  

 O primeiro momento é a fase em que se busca responder à proposta 

                                                             
88 A sua pesquisa se dá em torno de convocativas biopolíticas das mulheres nas revistas 
de moda, mas é possível entender a ação convocativa em três momentos também no bios 
midiático, ampliando a ideia de Prado (2013) para outros objetos. 



66 

 

feita (op. cit., loc.cit.). No caso da dança, o contrato comunicacional posto 

neste momento se estabelece em vínculo com os dispositivos econômicos, 

ou seja, a comunicação se faz via textos dos editais de fomento à cultura 

que financiam a produção, manutenção, circulação e montagem de 

espetáculos de dança, como o Prêmio Nacional Klauss Vianna ou o 

Programa Cultural Petrobrás. Ou através de convocativas para aulas que 

‘prometem’ uma ‘melhor’ performance artística, ‘melhor’ consciência 

corporal, entre outras formas de interpelação.   

No caso dos editais, que convocam não somente pelos seus textos, 

mas também pela observância ao tipo de produção em dança dos projetos 

contemplados, a necessidade de ajustar o discurso a respeito de si mesmo 

ao formato do projeto que vence os editais vai normatizando os sujeitos, 

que passam a seguir os passos desses discursos modalizadores (os 

editais).  

 O segundo momento da convocação é a interpelação (PRADO, 2013, 

p. 53), na qual o indivíduo é convocado a se tornar sujeito. Para tal, não 

pode correr o risco de “estar de fora” dos editais de fomento, precisando 

dominar os seus pré-requisitos, demonstrando os atributos necessários 

para vencê-los. Uma vez que “nem toda atividade cabe nesse discurso” 

(op.cit., loc.cit., grifo do autor), vencer a competição regulada pelo edital é 

o que lhe dá existência e o transforma em sujeito na dança.  

 O terceiro momento da convocação é o do feedback que mantém “[…] 

a fidelidade do contrato” (PRADO, 2013, p. 54): trata-se do retorno do 

processo, quando quem foi selecionado segue o contrato dos dispositivos e 

dá o seu “depoimento”, transformando-o em alimento do discurso 

modalizador. No caso da ‘dança contemporânea’, com o passar dos anos, 

os discursos passaram a reproduzir a lógica dos editais, agindo como se o 

mundo da produção artística sempre tivesse tido essa regulação, como se 

esse fosse o único modo possível de produzir arte.  

O discurso que enuncia as normas e regulações (o edital) se 

padroniza no discurso enunciado pelos sujeitos. Ou seja, aqui se tem um 

fenômeno produzido pela aliança entre dispositivos comunicacionais e 

econômicos, reforçando uma certa ideologia, que se torna um pensamento 
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disciplinar89. Vale salientar que a ação do pensamento disciplinar tende a 

regular comportamentos e a funcionar como um bios (ambiente) para a 

produção artística. A interpelação ocupa importante lugar no funcionamento 

dos dispositivos: ela é sinônima das convocativas e modalizações que eles 

produzem.  

 A relação principal que se estabelece entre biopoder e ideologia é a 

seguinte: a dança que se materializa no corpo interpela sujeitos, no 

sentido proposto por Franko (2002); aqui, avança-se na proposição do autor 

para assumir que todo ato ou prática é materialização de uma ideologia 

(no sentido proposto por Althusser), e assim, a dança que se produz no 

corpo é, em si mesma, um produto ideológico do sujeito e está sujeita 

à ação interpelativa dos dispositivos de poder (bio)políticos.  

Sob a ação da interpelação dos dispositivos de (bio)poder, a 

expressão ‘dança contemporânea’, no Brasil, aparenta não ter objeto 

possível: a expressão não designa produções específicas, pois abarca, de 

forma generalista, uma série excessivamente ampla de produtos distintos. 

 Discute-se, no próximo capítulo, como os dispositivos - econômicos 

e comunicacionais - reforçam o caráter generalista da expressão ‘dança 

contemporânea’.  

As consequências hegemônicas e homogêneas que derivam deste 

reforço são também tomadas como ações que se reconhecem na estética 

das danças e nos discursos sobre a ‘dança contemporânea’ que são 

produzidos e reverberados no bios midiático, seja através de programas de 

TV, ou na internet sob forma de propagandas ou flyers de aulas, cursos ou 

workshops de dança.  

Essas consequências (que desembocam no corpo que dança e na 

dança que o corpo dança) (re)afirmam, disciplinar e biopoliticamente, o 

caráter generalista da expressão. 

 

  

                                                             
89 A respeito da função dos editais na dança contemporânea, vide “O novo ambiente 
midiático produzido pela editalização da cultura: o meio transformou-se em mediação”, 
dissertação de Mestrado defendida por Fernanda Araujo Perniciotti na PUC-SP, em 2015.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. Dispositivos (bio)politicos de poder 

Os dispositivos de poder sancionam institucionalmente o caráter 

jurídico da expressão ‘dança contemporânea’, sobrepondo-o ao da 

perspectiva estética que deveria circunscrevê-la. Fazem dela um discurso 

modalizador, que convoca - ou interpela - os artistas produtores de dança a 

nele se enquadrarem. Essa ação se dá através de editais de fomento à 

dança. Trata-se de um fenômeno local, ligado ao contexto da legislação 

brasileira sobre o financiamento à dança, no qual os aspectos midiáticos da 

sua difusão têm papel importante.  

 Sob a “sombra” do biopoder dos editais, a expressão ‘dança 

contemporânea’ engloba produções quaisquer que se autonomeiem ou que 

sejam assim nomeadas por outros. Para além do fator homogeneizante, já 

mencionado no capítulo anterior, o ato de enquadrar diferentes danças na 

mesma expressão vai produzindo a replicação da lógica que permite e apoia 

esse comportamento, com tendência a produzir hegemonia.  

 Esse aspecto hegemônico “apaga” a possibilidade de outras 

manifestações estéticas serem reconhecidas e valorizadas. Extingue a 

chance delas serem institucionalmente abrigadas porque as mantém 

afastadas da possibilidade de receberem fomento público, e isto faz com 

que também não participem do bios midiático, que, então, permanece 

apenas ressoando os aspectos homogêneos e hegemônicos da atuação dos 

dispositivos biopolíticos de poder.  

 Tais dispositivos, simultaneamente econômicos e comunicacionais, 

têm sua ação no bios midiático exemplificada no presente capítulo de três 

formas. A primeira, através do uso extensivo e generalista da expressão 

‘dança contemporânea’ em um edital público de abrangência nacional, o 

Programa Petrobrás Cultural, que denota sua sanção jurídica. A segunda, 

com programas de dança em alguns canais de TV especializados em arte 

no Brasil, sejam eles abertos ou à cabo, que ressoam discursos sobre a 
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‘dança contemporânea’ e exibem danças enquadradas sob essa expressão. 

E a terceira, que age de maneira similar à programação dos canais de TV: 

são as propagandas de aulas de ‘dança contemporânea’ veiculadas na 

internet em forma de flyers. Alguns desses objetos imagéticos de 

publicidade apresentam textos que mostram percepções acerca da 

expressão ‘dança contemporânea’, igualmente presentes na programação 

dos canais de TV, cujos discursos convocam e modalizam as produções em 

dança. 

 Para que os dispositivos de poder atuem como biopolítica, a garantia 

do corpo dócil é circunstância primordial. O biopoder atua sobre os corpos 

- tornando-os dóceis e despotencializados de vontade - através dos 

dispositivos. O dispositivo é o meio que possibilita a materialização de uma 

ação. A atuação do dispositivo é algo como a segunda face do poder, a sua 

face “invisível”, imaterial. A parte visível é materializada nas instituições, 

formas terminais de ação do poder invisível. “O ‘dispositivo’ é aquilo que 

fica invisível no interior do qual circulam novas intensidades de poder, 

refletindo a paisagem mental de uma época” (WELLAUSEN, 2007, p. 4).  

 No capítulo anterior, traçou-se um paralelo e uma distinção entre a 

atuação do poder disciplinar e o biopoder. Como o pensamento 

althusseriano se apóia no marxista, como já mencionado, compreende que 

o poder atua ideologicamente via ‘aparelhos’. Há que se entender a relação 

entre aparelho e dispositivo: segundo Wellausen (2007), o dispositivo é algo 

“invisível”, que torna possível a atuação dos aparelhos de poder, sejam eles 

ideológicos ou repressivos.  

Para Foucault (1980 apud ANDERSON, 2011, p. 4, tradução nossa), 

“um aparelho se trata de um sistema de relações entre elementos 

discursivos e não-discursivos que tem como sua função estratégica 

responder a uma necessidade urgente” 90. Pode-se entender que um 

aparelho consiste de “uma certa manipulação de relação de forças, tanto 

desenvolvendo-as em uma direção particular, bloqueando-as, 

estabilizando-as, utilizando-as, etc”.  

                                                             
90 “An ‘apparatus’ is the system of relations between heterogeneous discursive and non-
discursive elements that has as its strategic function to respond to an urgent need” 
(FOUCAULT, 1980, apud ANDERSON, 2011, p. 4). 
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 É possível pensar, então, que a igreja católica é um Aparelho 

Ideológico Religioso, enquanto o discurso do padre, o efeito do conjunto de 

imagens sagradas (imagens de santos, pia batismal, cruzes) ou de gestos 

dogmáticos (ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz perante o altar, batizar-se, 

crismar-se ou casar-se) são dispositivos de poder: forças que podem ser 

relacionadas e que circulam intensidades de poder, que refletem a 

paisagem mental de uma época. 

 Para Foucault, o poder invisível atua de maneira onipresente. Os 

corpos são vigiados pela “constante permanência do ‘olhar’” (WELLAUSEN, 

2007, p. 21), e, assim, esse poder vai se transformando em corpo: um corpo 

que obedece, sem se dar conta, às normas e regras, em um processo mais 

violento que o da coerção dos aparelhos repressores do Estado. Muito mais 

sutil e sem o uso da força física, o corpo sucumbe ao seu domínio 

docilmente. 

 Tanto aparelhos quanto dispositivos agem biopoliticamente: 

produzem corpos dóceis, que produzem danças que são, simultaneamente, 

realizações ideológicas, pois produzidas dentro do aparelho ideológico 

cultural, e também dispositivos biopolíticos, pois sua materialidade 

comunica discursos ideológicos, normalizando/manipulando corpos. Os 

dispositivos materializam a face invisível do poder que atua nos 

corpos. Greiner (2010, p. 43) explica:  

 

A criação de corpos dóceis que Foucault havia identificado 
transforma-se cada vez mais na construção de corpos 
inertes. Estes são os cidadãos que executam tudo o que 
mandam, deixando-se controlar em todas instâncias - dos 
gestos cotidianos à saúde, divertimentos e alimentação. 

 

 A partir dessa observação, importa compreender que a atuação do 

dispositivo de poder é basicamente centrada na dessubjetivação. 

Dessubjetivação, de acordo com Greiner (op.cit., loc.cit.), é a forma como 

os dispositivos de poder agem na fase atual do capitalismo: menos como 

produtores de sujeitos e mais na criação de “corpos inertes”, 

dessubjetivados. Todo dispositivo envolve um processo de subjetivação, 

sem o qual ele não funciona como dispositivo de governo, mas apenas como 

dispositivo de violência. 
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 A noção de um sujeito que realiza uma ação, muitas vezes 

desconhecendo o caráter ideológico dela, corrobora para a explicação da 

atuação dos dispositivos de poder. Basta lembrar Zizek (apud GREINER, 

2010, p. 40), que propõe que 

 

a tensão básica do mundo contemporâneo não está mais na 
dicotomia razão/sentimento, como ocorreu até o século 18, 
mas sim na tensão entre conhecimento e crença 
incorporada. 

  

 Esta relação entre crença e ação diz respeito a uma discussão sobre 

violência e poder, e é sobre ela que Zizek (2003)91 levanta a questão da 

capacidade de acreditar em algo ou do seu enfraquecimento. Segundo 

Greiner (2010, p. 42), Peter Sloterdijk, em 1983, abordou o tema como 

“razão cínica”, com forte inspiração em Marx no que se refere ao 

desconhecimento ideológico, exemplificado pela máxima “eles não sabem, 

mas o fazem”. Entretanto, diferindo da concepção marxista, Sloterdijik refez 

a proposição sobre ideologia com a frase “eu sei o que estou fazendo, mas 

apesar disso continuo a fazer”. Finalmente, Zizek (2003, p. 5, tradução 

nossa) completou a concepção ideológica de Sloterdijk com “isso porque 

não sei no que acredito”. 

 

A tensão básica não é tanto a tensão entre razão e 
sentimento, mas, ao invés disso, a tensão do conhecimento 
versus as crenças repudiadas incorporadas em um ritual 
externo - a situação frequentemente descrita em termos da 
razão cínica cuja fórmula, reversa de Marx, foi proposta 
décadas atrás por Peter Sloterdijk: “Eu sei o que estou 
fazendo; mesmo assim, continuo a fazer…”. Esta fórmula, 
entretanto, não é desambigua como deveria parecer - e 
deveria ser suplementada com: “…porque eu não sei no que 
acredito”92. 

 

                                                             
91 ZIZEK, Zlavoj. The puppet and the dwarf, the perverse core of christianity. Cambridge: 
MIT Press, 2003. 
92 “The basic tension is not so much the tension of reason versus feeling, but, rather, the 
tension of knowledge versus the disavowed belief embodied in external ritual — the 
situation often described in the terms of cynical reason whose formula, the reverse of 
Marx’s, was proposed decades ago by Peter Sloterdijk: ‘I know what I am doing; 
nonetheless, I am doing it. . . .’. This formula, however, is not as unambiguous as it may 
appear — it should be supplemented with: ‘. . . because I don’t know what I believe’”. 
(ZIZEK, 2003, p. 5). 
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 Greiner (2010, p. 42) afirma que o relacionamento entre dispositivos 

de poder e violência foi investigado por Foucault quando ele estudava com 

Jean Hyppolite. Foucault “[…] emprestava o termo de Hegel ao se referir ao 

elemento histórico, suas regras, seus ritos e as instituições impostas aos 

indivíduos por um poder externo interiorizado nos sistemas de crença” (op. 

cit., loc. cit.). Assim, nota-se uma perspectiva de que os indivíduos agem ou 

são agidos por um poder que atua em níveis que não compreendem a 

consciência, o que se relaciona com o pensamento althusseriano (in ZIZEK, 

1996), que diz que uma reação normal do sujeito é negar que está ‘dentro’ 

da ideologia. 

 A noção do agir ou ser agido pelo poder - e não se dar conta dessa 

atuação, por não saber identificar o que está vivendo (ZIZEK, 2003, p. 5) - 

é importante para situar a atuação dos dispositivos de biopoder sobre os 

corpos que produzem a chamada ‘dança contemporânea’ no Brasil. Uma 

vez que a expressão é impossibilitada de ter um objeto, em virtude do seu 

uso generalista e pela atuação dos dispositivos, o artista ‘da dança 

contemporânea’ declara que a produz, premido docilmente pelo dispositivo 

de biopoder. 

 Como já visto a partir de Candiotto (2013), Foucault redimensiona a 

discussão ao investigar os modos como os dispositivos agem nos jogos de 

poder. E Agamben (2005), relembrando o que já foi citado anteriormente 

(em nota de rodapé na p. 20), amplia o debate, definindo dispositivo como 

“qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e 

discursos dos seres viventes”. Isto desemboca na concepção de que o 

poder atua nos corpos, tornados dóceis na concepção de Foucault. E 

coincide, de certa forma, com o que propõe Wellausen (2007), quando diz 

que a atuação dos dispositivos de poder é “invisível”: localizada nas 

relações sociais, entre os corpos e materializada nas instituições. E 

Candiotto (2013, p. 81) afirma que o poder 

 

[…] não procede de uma fonte única ou de uma instância 
transcendente que parte do Estado e se dirige aos súditos 
cidadãos; antes, ele se materializa horizontalmente no 
conjunto de práticas discursivas e não-discursivas dos 
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diferentes tecidos societários. Igualmente insuficiente é 
pensar que o poder encontra-se atomizado no sujeito como 
se ele o possuísse por cessão, herança ou contrato; o 
sujeito é sempre efeito das relações de poder, seja nos 
mecanismos disciplinares que o normalizam 
permanentemente em razão de uma ortopedia moral 
vigente, seja quando ele se toma como objeto para si próprio 
nos diferentes processos de subjetivação a partir do embate 
agonístico entre as forças do querer e as potências de 
liberdade. 

 

 O sujeito-artista, convocado e modalizado pelos discursos vigentes 

sobre a expressão ‘dança contemporânea’ despejados no bios midiático, 

vindos de fontes diversas, sejam elas ou não institucionais, não questiona 

o seu fazer.  Quando o faz, mesmo assim, sucumbe ao imperativo dos 

dispositivos, porque acredita que deles emana a sua fonte de existência 

imediata.  

 Há outra questão a ser observada: são os dispositivos de biopoder 

que sancionam o uso da expressão ‘dança contemporânea’ para quaisquer 

produções que assim se autonomeiem, autorizam o sujeito-artista, produtor 

desta dança a reconhecer-se como tal. Na era dos editais que impera no 

Brasil, eles atuam, simultaneamente, como dispositivos econômicos e 

comunicacionais. Eles auxiliam a permanência sistêmica da dança 

contemporânea quando a explicitam em seus textos, forçando a 

adaptabilidade dos que desejam continuar a produzirem seus enunciados. 

A questão de agirem simultaneamente como dispositivos econômicos e 

comunicacionais, merece atenção.  

 Os dispositivos de poder biopolíticos que serão aqui tratados não se 

separam em categorias analíticas distintas, uma vez que um mesmo 

dispositivo, a exemplo dos editais de fomento à produção, manutenção ou 

circulação em dança (conforme será exemplificado adiante através do 

Programa Petrobrás Cultural, vigente nacionalmente), comporta-se, 

concomitantemente, como sendo econômico e comunicacional.  

Agindo em uníssono, os editais gerenciam e garantem a continuidade 

da replicação do que seus discursos propagam, sejam através de seus 

textos ou através do perfil de projetos que eles contemplam. E quando estes 

discursos elegem a ‘dança contemporânea’ para ser apoiada, tal como se 
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sucede no sistema brasileiro de financiamento à produção artística via Leis 

de Incentivo à Cultura, passam a operar como discursos modalizadores de 

convocativas comunicacionais e econômicas, que vão atuar como 

estratégias biopolíticas homogeneizantes, também levando a um processo 

hegemônico. 

 Esse processo de homogeneização e hegemonização se inscreve no 

contexto da relação de traço colonial da região Sudeste com o resto do país. 

As informações sobre a sua produção ressoa fortemente nas outras regiões, 

e o inverso não ocorre. Quando se soma a esse fato a informação de que a 

maior quantidade de produções artísticas continua concentrada no Sudeste, 

a complexidade da produção artística no resto do país fica ameaçada de 

diminuição. A dança não escapa dessa circunstância.  

 Os dispositivos econômicos se juntam aos comunicacionais na 

discriminação das formas de dança que não se autoapresentem como 

‘dança contemporânea’, fazendo deles convocativas de ação biopolítica e 

colonial. Biopolítica, porque legisla sobre as políticas de sobrevivência 

artística; colonial, porque impõe padrões de uma região (sudeste) a todo o 

país. 

 Existir artisticamente, na era do ‘capitalismo artista’, no sentido 

proposto por Lipovetsky e Serroy (2015), passa, justamente, pela 

autodeclaração. ‘Capitalismo artista’, para esses autores, refere-se à 

construção do real “[…] como uma imagem, integrando nesta uma dimensão 

estético-emocional que se tornou central na concorrência que as marcas 

travam entre si” e que  

 

[…] se caracteriza pelo peso crescente dos mercados da 
sensibilidade e do ‘design process’, por um trabalho 
sistemático de estilização dos bens e dos lugares mercantis, 
de integração generalizada da arte, do ‘look’ e do afeto no 
universo consumista. (LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p. 
14). 

 

 Autodeclarar-se artista é um sintoma do capitalismo artista: esse 

sistema permite a banalização do ser artista, estendendo isso a qualquer 

sujeito que deseje reivindicar o estatuto de artista, e um número cada vez 
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maior de indivíduos exprime a vontade de exercer uma atividade artística, 

muitas vezes, ao mesmo tempo que têm uma profissão principal. 

 

Hoje, grande número de amadores têm níveis equivalentes 
a certos profissionais. Estamos no momento em que, graças 
às ferramentas informáticas e à internet, o fosse entre 
profissional e amador não pára de diminuir. (id., p. 111).  

 

Entenda-se isso como uma consequência da autoafirmação 

identitária. A questão da afirmação identitária vem no centro desta 

discussão, uma vez que o capitalismo artista aciona um consumo com 

exacerbado componente estético, que Lipovetsky e Serroy (op. cit., p. 31) 

vão chamar de ‘consumo hiperindividualista’.  Produtos passam a agregar 

e exortar questões subjetivas de gostos, de emoções e opções individuais. 

O sujeito passa a ser foco central do consumo. Constrói-se, então, um novo 

sujeito, que é “[…] reflexivo, eclético e nômade: menos conformista e mais 

exigente que no passado, ele se mostra ao mesmo tempo um ‘drogado’ do 

consumo, obcecado pelo descartável, pela celeridade, pelos divertimentos 

fáceis” (op. cit., loc. cit.): o ‘indivíduo transestético’. 

  

O capitalismo artista não só desenvolveu uma oferta 
proliferante de produtos estéticos, como criou um 
consumidor faminto de novidades, de animações, de 
espetáculos, de evasões turísticas, de experiências 
emocionais, de fruições sensíveis: em outras palavras, um 
consumidor estético ou, mais exatamente, transestético. 
(id., p. 62). 

 

 Ser ‘artista contemporâneo’ ou ‘de dança contemporânea’, no 

contexto brasileiro atual, implica na necessidade de atender às 

convocativas modalizadoras do capitalismo artista neoliberal: realizar uma 

arte que opere nas condições jurídicas postas pelos editais, condição para 

elevar o indivíduo que assim o deseja ao patamar de sujeito-artista 

conectado com a tendência homogeneizadora desta arte.  

 Diante do exposto, vale retomar a questão da diminuição do fosso 

entre profissional e amador, sintoma do capitalismo artista e consequência 

da autoafirmação identitária: a expressão ‘dança contemporânea’, 

instaurada na impossibilidade de vinculação com um objeto, coopta 
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profissionais e amadores, indistintamente, para o seu domínio. Igualmente, 

abriga quaisquer danças que assim se (auto)denominem, pela falta de 

critérios que a distingam (ausência de objeto). Se não há especificidades 

ou exigência de conhecimento prévio, a autodeclaração se torna um 

passaporte93. E quando se liga esse entendimento ao do corpo inerte/dócil 

que ‘faz fazer’, torna-se possível propor que a expressão ‘dança 

contemporânea’, por não manter a ligação ontológica habitual com um 

objeto, faz com que o indivíduo chamado como sujeito-artista, pelas 

convocativas dos discursos modalizadores, passe a atender à 

interpelação desses dispositivos, que operam na sua dessubjetivação. 

A autodeclaração passa a ser o parâmetro da existência como artista. 

 A ‘dança contemporânea’ atende à condição do mercado neoliberal 

e, diferente do que acontecia no século XVIII e, sobretudo no século XIX, 

quando se deu o processo de promoção social dos artistas, agora  

 

[…] o trabalho democrático não se manifesta mais na 
ascensão dos artistas aos círculos elitistas da sociedade, 
mas na banalização da reivindicação da identidade artista, 
na legitimidade da autoafirmação artística de cada um. 
(LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p. 115). 

 
 

 Esse processo, “[…] deve ser ligado ao boom da nova cultura 

individualista que dá prioridade aos desejos de autonomia, de realização e 

de expressão de si” (id., p. 111). No contexto neoliberal do capitalismo 

artista, os sujeitos-artistas são parte de um bios midiático circundado pela 

atuação dos dispositivos de biopoder. A generalidade da expressão ‘dança 

contemporânea’ se inscreve aí. 

 

A arte é aquele domínio que permite traduzir a sua 
singularidade, sua diferença pessoal numa época em que a 
religião e a política não oferecem mais, como outrora, a 
possibilidade de afirmar sua identidade. Ao que se soma o 
desejo narcísico de visibilidade, de reconhecimento, de 
celebridade, largamente reforçado pelas mídias e pelo surto 
de individualização (id., p. 112). 

 

                                                             
93 Com auxílio dos dispositivos de biopoder, esse aspecto é acentuado, embora haja 
tentativas de regulação ou normalização, como se verá mais adiante. 
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 A partir dessa condição, cabe, então, elencar algumas necessidades: 

  

 1. Discutir a conexão dos dispositivos comunicacionais e econômicos 

na lógica que fomenta a produção em dança. 

 2. Estimular a reflexão sobre a condição de autonomeação ser a 

regulação da ‘dança contemporânea’.  

 3. Identificar a ação do capitalismo artista na ‘dança contemporânea’. 

  

 À luz deles, apresentam-se dois dispositivos que têm regulado a 

produção de dança no Brasil. Como primeiro deles, tem-se o Programa 

Petrobrás Cultural, que contempla com seus editais projetos que agregam 

a expressão ‘dança contemporânea’ e que será discutido a seguir. 

 

 

2.1. O Programa Petrobrás Cultural 

 As diretrizes do prêmio Petrobrás Cultural, segundo seu website, são: 

 

•  Estimular a realização de projetos de interesse público, ainda 

que fora da evidência do mercado e que contemplem a cultura 

brasileira em toda a sua diversidade étnica e regional; 

• Abrir espaço para a criação, estimulando não só o fazer 

artístico, mas também a ampliação das oportunidades de 

circulação e de fruição dos bens culturais, bem como o 

fortalecimento das cadeias produtivas do setor cultural; 

• Consolidar o trabalho de resgate, recuperação e organização 

do acervo material e imaterial da cultura brasileira, priorizando 

aqueles em situação de risco, e buscando ampliar a 

oportunidade de acesso público a esses acervos; 

• Contribuir para a formação de públicos, talentos e técnicos para 

o setor, fomentando iniciativas educacionais no âmbito da 

produção cultural; 
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• Estimular a reflexão sobre a cultura e o pensamento brasileiros, 

e 

• Contribuir para uma melhoria do quadro geral da cultura 

nacional e para a afirmação da cultura como direito social 

básico do cidadão. 

  

 O programa tem três “Linhas de Atuação” nas quais se fundamenta. 

Essas linhas norteiam o patrocínio de projetos culturais da Companhia: 1. 

Preservação e Memória (projetos de proteção à memória das artes no 

Brasil, patrimônio imaterial e ações de recuperação e organização de 

acervos em museus, arquivos e bibliotecas, bem como de restauro de 

patrimônio edificado e apoio a parques arqueológicos); 2. Produção e 

Difusão (projetos com ações de produção em todos os segmentos culturais, 

além de ações de difusão e democratização do acesso à cultura), e 3. 

Formação (projetos que integram arte e cultura à educação, ampliando as 

possibilidades de recepção crítica das artes e outras manifestações). 

 As informações do website da Petrobrás94 explicam a “Seleção 

Pública” para Projetos Culturais. Este programa, juntamente com o Prêmio 

Klauss Vianna e o Boticário na Dança, forma, na atualidade, um conjunto 

de importância nacional para a manutenção, produção e difusão de 

companhias de dança no país. Entretanto, como se observa a partir dos 

resultados encontrados nos documentos disponíveis no website do 

Programa95, todos os projetos de companhias e de coletivos de artistas da 

dança contemplados pelo programa podem ser reunidos no selo generalista 

de ‘dança contemporânea’. 

 O Programa abarca outros projetos de dança, como oficinas, eventos 

e festivais. Estes projetos não são exclusivos para a produção e difusão da 

dança contemporânea e não se referem a criação de espetáculos, nem 

objetivam a manutenção de grupos ou companhias de dança. 

                                                             
94 Disponível em: <http://ppc.petrobras.com.br/como-participar/>, acesso em 25 de 

fev.2016. 
95 Disponível em: <http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/>, acesso em 25 de 

fev.2016. 

http://ppc.petrobras.com.br/como-participar/
http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/
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 De acordo com o website, “[…] o Petrobrás Cultural busca contribuir 

para a ampliação das oportunidades de criação, circulação e fruição dos 

bens culturais e para a permanente construção da memória cultural 

brasileira”. Isto articulado com as políticas públicas para o setor e “[…] 

focado na afirmação da identidade brasileira”. Ainda, como conceito do 

Programa, 

 

A Petrobrás fortalece sua marca ao associá-la aos aspectos 
simbólicos do povo brasileiro, buscando retornar para a 
sociedade não somente produtos, mas valores que 
possibilitem o reconhecimento e a identificação do cidadão 
com suas raízes mais profundas. A Petrobras considera 
como prioritários nessa ação aspectos como a ampliação do 
acesso aos bens culturais e a formação de novas platéias e 
de cidadãos críticos e conscientes. Sendo uma ação de 
âmbito nacional, busca-se a difusão e a assimilação da 
política de patrocínios da Companhia em todas as regiões 
do país, de forma a contemplar e valorizar a cultura 
brasileira em toda a sua diversidade étnica e regional. 

 
 

 Nessa formulação, nota-se a importância dada ao aspecto da 

interpelação althusseriana, no sentido proposto Mark Franko (2002, p. 60) 

(como visto nas pp. 56 – 57). A Petrobrás busca associar sua marca com 

“aspectos simbólicos do povo brasileiro”, ou seja, deseja que esses 

aspectos apareçam nos trabalhos que vai financiar. Assim, faz com que se 

realize o que prega a tese de Franko (2002): o indivíduo na plateia se 

reconhece na posição de sujeito de um processo de auto-reconhecimento e 

pertencimento a um grupo cultural (no caso, reconhece-se como brasileiro), 

uma vez que no trabalho a que assiste, deve poder reconhecer tais 

aspectos. 

 O Programa Petrobrás Cultural parece ciente do poder interpelativo 

das Artes, quando, em seu conceito norteador, explica que está “[…] 

buscando retornar para a sociedade não somente produtos, mas valores 

que possibilitem o reconhecimento e a identificação do cidadão com suas 

raízes mais profundas”. Por consequência, a marca da empresa (que extrai 

petróleo das profundezas do solo) é reforçada e conectada com a cultura 

brasileira e com os sujeitos que nela se reconhecem brasileiros, afirmando 

e acionando processos identitários nacionalistas. 
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 Para garantir esse viés, a Petrobrás também financia (e com valores 

muito mais expressivos) fora do mecanismo deste edital, selecionando 

grupos profissionais, a exemplo do Grupo Corpo, de Belo Horizonte, e da 

Cia. de Dança Deborah Colker, do Rio de Janeiro. 

 As escolhas diretas da empresa, que não se resumem às companhias 

de dança acima citadas, enquadram-se na ficção da ‘narrativa 

representacional’ criada pela identidade (HALL, 2005), ou seja, ata estes 

produtos artísticos com uma certa imagem de cultura brasileira que externa 

os valores aos quais a marca Petrobrás deseja ser associada. Todavia, os 

projetos convidados até a edição bienal de 2007/2008 na modalidade 

“Escolha Direta” (sem concorrer enviando material) não representam a 

diversidade do Brasil, concentrando-se nas regiões Sul, Centro e, 

principalmente, Sudeste do Brasil.  

 

O Petrobras Cultural complementa os resultados de sua 
seleção pública com projetos convidados. Vale ressaltar, no 
entanto, que a Petrobras busca fortalecer os processos de 
seleção pública do Petrobras Cultural, orientando os 
proponentes de projetos que se enquadram em seleções em 
andamento para que nelas se inscrevam.  

 

 A modalidade “Seleção Pública” não existia até a edição do biênio 

2008/2009: algumas companhias tiveram “Escolha Direta” de projetos até 

esse biênio, como Márcia Milhazes Cia. de Dança (2006-2007), Grupo 

Roberto Ramos de Dança Contemporânea (2006-2007), Cia. Mário 

Nascimento (2006-2007), Cisne Negro (2005-2006 e 2004-2005), Quasar 

Cia. de Dança (2005-2006 e 2004-2005), Grupo de Dança Cia. Cena 11 

(2005-2006), Ivaldo Bertazzo (2005-2006 e 2004-2005). Dessas, apenas a 

Cia. de Dança Deborah Colker e o Grupo Corpo sempre mantiveram seus 

projetos de continuidade, desde o lançamento do programa, no biênio 

2003/2004. Seus recursos, ainda expressivos96, foram sendo 

                                                             
96 Os valores destinados pela Petrobrás ao Grupo Corpo e à Cia. de Dança Deborah 
Colker, para o biênio de 2012-2013 não estão especificados em nenhum documento 
disponível pelo website do Programa Petrobrás Cultural. O artigo de Valentim (2013) e a 
matéria de Miranda (2014) são as fontes usadas para conhecer o valor destinado à Cia. 
de Dança Deborah Colker. Para o Grupo Corpo, os valores destinados pela Petrobrás nos 
anos de 2015 e 2014 são extraídos da matéria de Lucas Vettorazzo (2016), como se verá 
adiante. 
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paulatinamente cortados em anos recentes. Não à toa, essas são duas das 

companhias de dança do Brasil com projeção nacional e internacional, pois, 

evidentemente, essa situação de privilégio tem papel central no seu 

posicionamento em um cenário no qual as cifras do financiamento é 

bastante inferior. 

 O pesquisador Aldo Valentim (2013) 97 mostra como a Cia. de Dança 

Deborah Colker conseguiu se firmar no mercado via políticas públicas e 

financiamentos pelas leis de incentivo à cultura. Em quadros descritivos, 

mostra os valores destinados à companhia e a evolução dos valores dos 

financiamento, desde 1996 à 2009. De acordo com o autor (2013, p. 6), em 

2009, a companhia contou com recursos no valor de 2 milhões e 700 mil 

reais. Corrobora com o valor que o autor cita, a matéria de autoria de André 

Miranda (2014) 98 do jornal Extra, em sua edição online de 23 de novembro 

de 2014, quando  se lê que  

 

Em 2013, entre os contratos de patrocínio cultural firmados 
pela Petrobras, estiveram as manutenções de grupos como 
o Galpão (R$ 2,1 milhões) e a Companhia de Dança 
Deborah Colker (R$ 2,7 milhões), e a realização de eventos 
como 2º Festival Nacional de Catira, em Uberaba (R$ 100 
mil), e o 6º Festival Internacional de Música do 
Descobrimento, em Porto Seguro (R$ 100 mil). (MIRANDA, 
2014). 

 
 

 Como se percebe, Valentim (2013) cita que o valor do benefício do 

ano de 2009 foi de 2,7 milhões de reais, e Miranda (2014), na matéria do 

jornal Extra, diz que o valor referente ao ano de 2013 foi o mesmo. Duas 

coisas se notam a partir dessas informações: uma, que o valor não sofreu 

mudanças no período de quatro anos; outra, que para o biênio 2012/2013, 

                                                             
97 VALENTIM, Aldo. Boas práticas em políticas públicas: as leis de incentivo à cultura no 
finananciamento às artes: o caso da companhia de dança Deborah Colker. In: IV 
Seminário Internacional - Políticas Culturais. 16 à 18 de outubro de 2013. Setor de 
Políticas Culturais. Fundação Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro - RJ, Brasil. pp. 1 - 
17. Disponível em: 
<http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2013/11/Aldo-
Valentim.pdf>. Acesso em: 25 abr.2016. 
98 MIRANDA, Andre. Já com patrocínios reduzidos, Petrobras pode diminuir ainda mais 
recursos culturais em 2015 graças a escândalos. In: Jornal Extra, edição online. Caderno 
de TV e Lazer. Publicado em 23 nov.2014. Disponível em: <http://extra.globo.com/tv-e-
lazer/ja-com-patrocinios-reduzidos-petrobras-pode-diminuir-ainda-mais-recursos-
culturais-em-2015-gracas-escandalos-14634919.html>. Acesso em 25 abr.2016. 

http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2013/11/Aldo-Valentim.pdf
http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2013/11/Aldo-Valentim.pdf
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/ja-com-patrocinios-reduzidos-petrobras-pode-diminuir-ainda-mais-recursos-culturais-em-2015-gracas-escandalos-14634919.html
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/ja-com-patrocinios-reduzidos-petrobras-pode-diminuir-ainda-mais-recursos-culturais-em-2015-gracas-escandalos-14634919.html
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/ja-com-patrocinios-reduzidos-petrobras-pode-diminuir-ainda-mais-recursos-culturais-em-2015-gracas-escandalos-14634919.html
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último ano de vigência de editais de seleção pública (como se verá adiante), 

a Cia. Deborah Colker de Dança (RJ) conseguiu garantir o subsídio por 

escolha direta, mesmo que se tenha mantido o valor do financiamento do 

ano de 2009. Sobre o valor do financiamento, Valentim (2013, p. 10) parece 

justificar com o seguinte comentário: 

 

[…] é nítido que se não fosse o patrocínio da Petrobras, via 
incentivo fiscal, não seria possível a permanência da 
Companhia, dada a inexistência de políticas públicas de 
âmbito federal ou dos governos locais para a subvenção de 
companhias de grande porte. A política de editais não 
contempla a manutenção das grandes companhias de 
repertório, tendo em vista que só estimulam a produção de 
novos espetáculos (e/ou circulação), mas não garantem 
todo o custeio com recursos humanos e infraestrutura, itens 
obrigatórios quando se pensa em empreendimento artístico 
do porte da Companhia Deborah Colker.  

 

 Entretanto, interessante notar como, ao exaltar o papel da Petrobrás 

no apoio indispensável e fundamental à Companhia de Dança Deborah 

Colker, em seguida, Valentim (op. cit., p. 11) comenta, em contraponto, o 

aspecto excludente (próprio do capitalismo artista, que visa o aspecto 

financeiro em detrimento do estético) deste tipo de subvenção pública que 

se dá de forma exclusiva:  

 

Se por um lado, o protagonismo das leis de incentivo no 
financiamento às artes foi relevante para a mudança de 
paradigma, mostrando à sociedade e à iniciativa privada o 
poder econômico das atividades artísticas e que muitas 
ações e projetos podem ser articulados e financiados sem 
depender da exclusivamente da iniciativa estatal ou 
governamental; por outro revelou seu caráter mais perverso, 
no que se refere a tomada de decisão pautada 
exclusivamente pelos interesses centrados no marketing, 
vendas e ampliação dos lucros privados, bem como a 
concentração de recursos nos grandes centros 
industrializados, concentração de patrocínios em projetos 
com viabilidade de mercado (que não necessitariam de 
recursos públicos, nem diretos e nem incentivados) e a 
exclusão de grande parte dos produtores e artistas 
independentes deste mecanismo. 

 

 Não há como desconsiderar o aspecto da crise econômica e política 

atual que se abate sobre o país e sobre a Petrobrás, em especial, com a 
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vigente operação Lava-Jato, que investiga casos de corrupção envolvendo 

membros do governo e a empresa. Como aponta Miranda (2014), a crise 

política leva ao comprometimento dos valores das verbas a serem 

destinadas para projetos culturais e, consequentemente, empurra os 

artistas a buscar outras formas de existência - o que, para os que ficam à 

margem do sistema de financiamento implantado, já acontece há algum 

tempo. De acordo com ele,  

 

Para o teatro, o que há hoje de importante é um edital da BR 
Distribuidora, lançado de dois em dois anos e que permite a 
circulação de espetáculos. Mesmo assim, o valor total não é 
alto, é de R$ 15 milhões. Já a Petrobras, fora os grupos que 
escolhe patrocinar, não ajuda ninguém. Se os patrocínios da 
empresa diminuírem no ano que vem, muita gente do teatro 
não vai reparar. Ela já vem distante da área há muito tempo 
— afirma Eduardo Barata, presidente da Associação dos 
Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. 

 

 A situação da Companhia de Dança Grupo Corpo é também 

complicada, pelos cortes nos valores de seu fomento, em virtude da crise. 

Lucas Vettorazzo 99, em matéria para o jornal Folha de São Paulo, em sua 

edição online de 15 de janeiro de 2016, diz que a Petrobrás cortou tanto o 

patrocínio via edital público como reduziu o fomento de projetos que não 

passam pelas leis de incentivo, como é o caso do Grupo Corpo (BH): 

 

O Grupo Corpo, por exemplo, teve corte de 21,9% em 2015 
- saiu de R$ 4,1 milhões no ano anterior para R$ 3,2 milhões. 
Segundo o diretor artístico Paulo Pederneiras, o grupo 
precisa de R$ 15 milhões anuais para cumprir a agenda de 
espetáculos no Brasil e no exterior. “A gente sabe o estrago 
que é para a cultura de uma maneira geral a redução de 
patrocínio da Petrobrás”, disse. Procurada, a Petrobrás 
afirmou que a seleção pública não tem periodicidade, e os 
valores dos patrocínios para 2016 ainda estão em 
negociação. (VETTORAZZO, 2016, s/p.). 

 

                                                             
99 VETTORAZZO, Lucas. Crise na Petrobrás afeta patrocínios a projetos culturais e 
suspende editais. In: Folha de S. Paulo. Edição online. Publicado em 15 de jan.2016. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/i lustrada/2016/01/1729515-crise-na-
petrobras-afeta-patrocinios-a-projetos-culturais-e-suspende-editais.shtml>. Acesso em 
27 abr.2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1729515-crise-na-petrobras-afeta-patrocinios-a-projetos-culturais-e-suspende-editais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1729515-crise-na-petrobras-afeta-patrocinios-a-projetos-culturais-e-suspende-editais.shtml
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 A crise colapsa ainda mais as possibilidades já remotas de seleção 

pública de outros grupos que não estão entre os privilegiados pela “Escolha 

Direta”100 da Petrobrás, que não tem sequer definição de prazos para o 

estabelecimento de uma nova política de patrocínio (VETTORAZZO, 2016, 

s/p.).  

 Retoma-se um ponto, não menos importante. Nota-se o paradoxo 

existente entre os projetos de dança que são aprovados nas edições do 

edital e a proposta de “[…] abordar a cultura brasileira em suas mais 

diversas manifestações”, a fim de ampliar as “[…] oportunidades de criação, 

circulação e fruição de bens culturais e para a permanente construção da 

memória brasileira”.  

 

O Petrobras Cultural aborda a cultura brasileira em suas 
mais diversas manifestações. Articulado com as políticas 
públicas para o setor e focado na afirmação da identidade 
brasileira, o Petrobras Cultural busca contribuir para a 
ampliação das oportunidades de criação, circulação e 
fruição dos bens culturais e para a permanente construção 
da memória cultural brasileira101. 

 

 Quando os projetos contemplados são, em sua maioria esmagadora, 

apenas os que são acomodados debaixo da denominação de ‘dança 

contemporânea’, cabem duas observações, que se interdependem: a da 

inespecificidade da terminologia, como vem sendo aqui trabalhada, e o 

‘apagamento’ de outras formas de dança. Onde estão as companhias e 

grupos de ballet, jazz, sapateado etc., que pluralizavam a dança produzida 

até os anos 1990? Por que não fazem parte da “permanente construção da 

memória cultural brasileira”?   

 Tendo iniciado em 2003, o Programa realizou sete edições: edição 

2003/2004; edição 2004/2005; edição 2005/2006; edição 2006/2007; edição 

2008/2009; edição 2010 e edição 2012. Houve a edição 2014, como consta 

no website, mas ela se diferenciou por ter lançado o benefício do programa 

em nível regional, onde apenas projetos do Estado de Minas Gerais foram 

                                                             
100 A seleção via “Escolha Direta” de projetos será discutida adiante, na p. 86. 
101 Extraído de <http://ppc.petrobras.com.br/como-participar/>. Acesso em 25 fev.2016. 

http://ppc.petrobras.com.br/como-participar/
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escolhidos. Na aba referente ao edital de 2014, lê-se a seguinte 

apresentação: 

 

Seleção Pública Petrobrás Cultural Minas Gerais 2014: O 
Petrobras Cultural lançou a primeira seleção pública 
regional de cultura. A Edição Minas Gerais 2014 vai destinar 
R$ 10 milhões para três áreas, sendo R$ 3 milhões para 
Montagem e circulação de espetáculos, R$ 3 milhões para 
Mostras e festivais e R$ 4 milhões para Programação das 
atividades de equipamentos culturais. As áreas de seleção 
pública são multisetorias. Ou seja, acolhem propostas de 
diversos segmentos como teatro, dança, circo, ópera e 
tradições populares. Esta característica favorece a difusão 
das manifestações culturais do estado. As inscrições na 
Edição Minas Gerais 2014 foram voltadas apenas para os 
aprovados na Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, na 
modalidade ICMS corrente, para o ano de 2014 (LEIC).  

 

 Nota-se, de partida, que não foram publicados os critérios de escolha 

do Estado de Minas Gerais. Como se observa no documento que relaciona 

os resultados, 11 (onze) grupos de teatro e dança foram contemplados para 

“Montagem e Circulação de Espetáculos”. Desses onze, 3 (três) de Dança, 

6 (seis) de Teatro, 1 (Um) de Tradições Populares e 1 (Um) de Circo. Estes 

resultados não serão considerados aqui, por se referirem a um edital 

específico de caráter regional. 

 Ainda de acordo com o website, “a modalidade escolha direta trabalha 

o posicionamento da marca, as praças prioritárias e o relacionamento 

institucional”. Logo, os projetos beneficiados diretamente são considerados 

adequados para representar os objetivos da Petrobrás pela chamada 

“associação de marcas”. São classificados nesta modalidade projetos que 

atendem ao seguinte, segundo a empresa: 

 

 1) Ações continuadas: trabalham fortemente a questão da associação 

de marcas. São exemplos de ações continuadas convidadas: a Orquestra 

Petrobras Sinfônica, o Grupo Corpo, a Companhia de Dança Deborah 

Colker e os festivais de cinema de São Paulo, do Rio de Janeiro, dentre 

outros; 

 2) Oportunidades: projetos encaminhados diretamente à Petrobras, 

cuja contratação exige o alinhamento às diretrizes do Petrobras Cultural e 
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é condicionada ao interesse da Companhia, à disponibilidade de orçamento 

e de recursos no exercício; 

 3) Patrimônio edificado: são priorizados os restauros de edificações 

tombadas, de reconhecida importância histórica, arquitetônica e cultural, 

observando-se ainda a urgência da ação de restauro e se está localizada 

em região prioritária para a Companhia, bem como prioridades 

eventualmente apontadas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). Esses projetos são apresentados à Petrobras, em sua 

maioria, pelos governos federal e estaduais; 

 4) Ação Petrobras/Ministério da Cultura: projetos encaminhados pelo 

MinC, em sua maioria editais de seleção pública, voltados ao suporte à 

política pública e à otimização tributária. 

 A “Escolha Direta” não se dá em um processo democrático, uma vez 

que não aceita inscrições. Para a inscrição pública de projetos, existe a 

modalidade “Seleção Pública”, assim descrita: 

 

A Seleção Pública Petrobras Cultural é a principal ação de 
divulgação da política de patrocínios culturais da Petrobras. 
Por meio dela, a Companhia: democratiza o acesso à verba 
de patrocínio; fomenta a diversidade étnica e regional dos 
projetos apresentados para o patrocínio e; apoia projetos de 
interesse público, pois a escolha dos projetos contemplados 
tem a participação da sociedade civil. De âmbito nacional, 
as seleções públicas têm critérios e processos previamente 
definidos nos regulamentos de cada área, e amplamente 
divulgados em todo o País, de forma que seus resultados 
possam refletir a diversidade étnica e regional da cultura 
brasileira. 

 
 

 De fácil acesso, o website conta com uma aba de informações 

“Edições Anteriores”. Essa aba encaminha o usuário a uma página com links 

para cada ano de edição do programa. As páginas desses links têm 

informações que são complementadas por documentos em formato ‘.pdf’, 

relacionando os resultados dos editais com os grupos contemplados e os 

valores destinados aos projetos (em algumas edições), assim como as 

respectivas comissões examinadoras envolvidas em cada edição.  

 A “Edição Anterior” de subvenção com caráter nacional mais recente 

é a do ano de 2012. o prêmio “Produção e Difusão - Artes Cênicas - 
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Manutenção de Grupos e Companhias de Dança” contemplou quatro 

companhias de dança, sendo 2 (duas) de São Paulo (Grupo Ângelo 

Madureira e Ana Catarina Vieira e Cia. Corpos Nômades), 1 (uma) de Goiás 

(Quasar Cia. de Dança) e 1 (uma) do Rio de Janeiro (Focus Cia. de 

Dança)102. Uma mudança realizada no edital de 2012 foi o aumento do 

período de patrocínio à manutenção de grupos e companhias de teatro e à 

manutenção de grupos e companhias de dança para o período de 3 (três) 

anos. 

 A edição de 2011 apenas selecionou para as áreas de Festivais de 

cinema, Festivais de música e Difusão de filmes de longa-metragem em 

salas de cinema. 

 Em 2010, a seleção pública foi aberta para 19 (dezenove) áreas. Os 

incentivos incluíram desde iniciativas de pesquisa artística até projetos de 

distribuição de bens culturais. Os projetos contemplados foram de apoio a 

museus, arquivos e bibliotecas; educação para as artes; manutenção de 

grupos e companhias de teatro, dança e trupes circenses; produção de 

filmes de longa e curta-metragem em 35 mm e digitais; cultura digital; 

literatura; gravação de CDs, turnês de shows e concertos e gravação para 

internet. 

 Para manutenção, criação e circulação de companhias de dança, no 

ano de 2010 foram contemplados 5 (cinco) projetos, pertencentes a 2 (duas) 

companhias do Rio de Janeiro (Cia. Stacatto e Lia Rodrigues Cia. de 

Dança), 1 (uma) companhia de São Paulo (Antônio Nóbrega Cia. de Dança) 

e 1 (um) núcleo de artistas organizado por Vanilton Lakka, na cidade de 

Uberlândia, em Minas Gerais. Dos grupos selecionados, apenas a 

companhia de Antonio Nóbrega declara que “[…] pesquisa e cria a partir de 

danças e músicas originadas em manifestações populares brasileiras”103 

Mesmo assim, está enquadrada na categoria ‘dança contemporânea’, o que, 

mais uma vez, indica o tipo de aspecto generalista que é dado à expressão. 

                                                             
102 De acordo com o documento disponível no endereço <http://ppc.petrobras.com.br/wp-

content/themes/w3haus/public/pdf/resultados/ 
Projetos_Contemplados_Edicao_2012.pdf>, acessado em 25 fev.2016.  
103 Informação  disponível em: <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public/pdf/2010/Resultados -2010.pdf>. Acesso em 25 fev.2016. 

http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/resultados/%20Projetos_Contemplados_Edicao_2012.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/resultados/%20Projetos_Contemplados_Edicao_2012.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/resultados/%20Projetos_Contemplados_Edicao_2012.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2010/Resultados%20-2010.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2010/Resultados%20-2010.pdf
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 Na Seleção Pública Petrobrás Cultural para o biênio de 2008/2009, 

foram abertas inscrições para seleção pública de projetos nas áreas de 

festivais de cinema, festivais de música, manutenção de grupos e 

companhias de teatro, manutenção de grupos e companhias de dança e 

manutenção de grupos e companhias de circo e trupes circenses. 

Importante notar que foi o primeiro biênio em que isso ocorreu, pois, até 

então, como já explicado, os projetos eram contemplados apenas pela 

modalidade “Escolha Direta”. 

 Sobre os projetos contemplados para “Manutenção de grupos e 

companhias de Dança” no biênio 2008/2009, 8 (oito) foram os projetos 

contemplados104. Desses, 2 (dois) de companhias do Rio de Janeiro/RJ 

(Cia. Dani Lima e Grupo de Rua H4), 1 (uma) de São Paulo/SP (Núcleo 

Artérias), 1 (uma) de Santa Catarina/SC (Grupo Cena 11 Cia. de Dança), 1 

(uma) de Salvador/BA (Grupo Dimenti), 1 (um) núcleo de criação do Piauí 

(Núcleo de Criação do Dirceu) e 1 (uma) associação de artistas do Paraná 

(Couve-Flor Manutenção Coletiva/ Associação dos Profissionais da Área 

Artística do Paraná). Dos grupos selecionados, apenas o Grupo de Rua H4 

declara que produz pesquisa a partir do hip-hop, mas o resultado é voltado 

para a dança contemporânea, assim como os demais grupos.  

 Curiosamente, nessa edição bienal de 2008/2009 do programa, no 

documento que lista os resultados, não constam os projetos de continuidade 

beneficiados. Isso talvez se deva ao fato de que os projetos contemplados 

e inscritos pela primeira “Seleção Pública” do programa sejam a lacuna que 

o programa talvez tenha deixado com relação a uma escolha supostamente 

democrática de projetos, uma vez que os projetos de continuidade não 

passam pelo crivo de uma concorrência pública. Mesmo assim, supõe-se, 

mais uma vez, que a Companhia de Dança Deborah Colker (RJ) tenha sido 

beneficiada com a subvenção de continuidade de projeto pela Petrobrás, 

assim como o Grupo Corpo (MG). 

 

Com patrocínio da Petrobras desde 2000, o grupo mantém 
uma estrutura que envolve ainda a Escola de Dança Corpo, 

                                                             
104 De acordo com o documento disponível em <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public//pdf/2009/Resultados-2008-2009.pdf>. Acesso em 25 
fev.2016. 

http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2009/Resultados-2008-2009.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2009/Resultados-2008-2009.pdf
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a ONG Corpo Cidadão - que, em parceria com outras três 

instituições, promove, por meio do projeto social Sambalelê, 
oficinas de arte e cursos pré-profissionalizantes para 700 
jovens da periferia da capital mineira -, e o Instituto 
Cultural Corpo, entidade sem fins lucrativos criada para 
gerir o empreendimento do grupo: o Centro de Arte Corpo, 
um complexo cultural projetado em quatro módulos. O 
centro abriga um galpão voltado para o desenvolvimento e 
a exposição e/ou instalação de trabalhos de artes plásticas; 
um teatro de mil lugares, dois cinemas, um restaurante, um 
café e a nova sede do Grupo Corpo105. 

 

 As informações indicam que mesmo antes da primeira edição do 

Programa Petrobrás Cultural, o Grupo Corpo (MG) se beneficiava de verba 

direta da empresa. O mesmo acontece com a Cia. Deborah Colker (RJ), 

segundo o próprio website da companhia106  que revela: 

 

Em 1996, apenas dois anos depois de vir ao mundo, a Cia 
Deborah Colker era contemplada com o patrocínio exclusivo 
da Petrobras e ocupava sede própria. No mesmo ano, fazia 
sua primeira estreia mundial em território estrangeiro. 

 

 Assim, embora o website do Programa Petrobrás Cultural não liste na 

documentação que disponibiliza a informação de beneficiados por escolha 

direta na categoria continuidade de projetos a partir da edição do biênio 

2008/2009, crê-se que tanto a Cia. de Dança Deborah Colker (RJ) quanto o 

Grupo Corpo (MG) tenham sido beneficiados ininterruptamente por verba 

da Petrobrás desde antes mesmo do início do Programa Petrobrás Cultural, 

estendendo-se até hoje.  

 Publicado em 2009, o website que lista os projetos de cultura 

beneficiados pela Petrobrás107, explica que a Cia. de Dança Deborah Colker 

(RJ) é um “projeto convidado” da Petrobrás, desde o ano de 1996: 

  

A Companhia de Dança Deborah Colker foi criada em 

1994, no Rio de Janeiro e, a partir do ano seguinte, a 
manutenção das suas atividades de pesquisa, criação e 

                                                             
105 De acordo com o website 
<http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14/35>. Acesso em 28 fev.2016, 
grifos do website. 
106 Vide <http://www.ciadeborahcolker.com.br/#!a-companhia/c16r1>. Acesso em 
28fev.2016. 
107 Disponível em: <http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14>. Acesso em 
28 fev.2016. 

http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14/35
http://www.ciadeborahcolker.com.br/%25252523!a-companhia/c16r1
http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14
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produção de espetáculos passou a ser projeto convidado da 
Petrobras. (grifos do website). 

 

 Vale salientar que o mesmo website, datado de 2009, lista 

companhias de dança que tiveram seus projetos contemplados 

(continuidade ou produção e difusão), como a Cia. Márcia Milhazes (RJ), 

Quasar Cia. de Dança (GO), Cia. Dani Lima (RJ), Cia. Mário Nascimento 

(MG), Grupo Cena 11 Cia. de Dança (SC), entre outras.  Entretanto, 

nenhuma das companhias configura com o status de “projeto convidado” 

pela Petrobrás como a Cia. de Dança Deborah Colker (RJ), com subvenção 

direta garantida, exceto o que é dito sobre o Grupo Corpo (MG), “…com 

patrocínio da Petrobras desde 2000” 108. 

 Para o biênio de 2007/2008, o Petrobras Cultural apenas abriu 

seleção pública para a área de Festivais de cinema. 

 Na edição de 2006/2007, inaugura-se no âmbito da linha de atuação 

“Produção e Difusão” três áreas: “Festivais de Cinema”, “Criação literária: 

ficção e poesia” e a “Manutenção - por 2 (dois) anos de Grupos e 

Companhias de Teatro e Dança”., foram contemplados 9 (nove) projetos, 

sendo eles 3 (três) de Dança e 6 (seis) de Teatro. As companhias de dança 

contempladas foram Márcia Milhazes Cia. de Dança (RJ), Grupo Roberto 

Ramos de Dança (SP) e Cia. Mário Nascimento (MG)109. 

 No biênio 2005/2006, pela modalidade “Escolha Direta” de projetos, 

as companhias de dança contempladas foram Cisne Negro (SP), Quasar 

Cia. de Dança (GO) e Cena 11 (SC). Enquadraram-se na continuidade de 

execução de seus projetos as companhias de dança Cia. Deborah Colker 

(RJ), Grupo Corpo (MG) e Ivaldo Bertazzo (SP)110. Outros projetos de 

continuidade em dança foram também contemplados nesse biênio, como, 

por exemplo: “Oficinas Bois de Reis + Luteria - Felipe Camarão 2006” (RN) 

e “Oficinas de Hip-Hop + Prêmio Hútus 2006” (RJ), mas que não 

                                                             
108 Conforme se verifica em <http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14/35, 
acesso em 28 fev.2016, grifo do website. 
109 Como consta no documento disponível em <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public//pdf/2007/Resultados_2006-2007.pdf>, acessado em 26 
fev.2016. 
110 Vide <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public//pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf>. Acesso em 26 
fev.2016. 

http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14/35
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2007/Resultados_2006-2007.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2007/Resultados_2006-2007.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf
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caracterizam subvenções de companhias de dança, enquadrando-se mais 

na categoria formação em artes.  

Em 2004/2005 foram mantidas as linhas de atuação básicas 

inauguradas na edição anterior, “Preservação e Memória” e "Produção e 

Difusão”. Foram contempladas na categoria “Produção e Difusão” as 

companhias de dança Ivaldo Bertazzo (SP) e Quasar Cia. de Dança (GO). 

Tiveram contemplados os seus projetos de continuidade assegurados as 

companhias Deborah Colker (RJ), Cisne Negro (SP) e Grupo Corpo (MG)111. 

Em 2003/2004, edição de lançamento do prêmio subvenção 

Petrobrás Cultural, vários projetos de dança foram contemplados na 

modalidade “Escolha Direta”, como festivais e oficinas de dança. Entretanto, 

apenas duas companhias de dança foram diretamente contempladas em 

seus projetos. Foram elas: Cia. de Dança Deborah Colker (RJ) e Grupo 

Corpo (MG)112. 

Pela leitura dos dados da Tabela 1, verifica-se que foram 39 projetos 

de dança de companhias ou coletivos de artistas, contemplados nas 

categorias “Escolha Direta” e/ou “Seleção Pública”, nas sete edições citadas 

do Programa Petrobrás Cultural. Vale observar que esse número seria 

acrescido dos projetos de companhias de dança selecionados através de 

escolha direta, caso estes configurassem nos documentos que listam os 

resultados a partir de 2008.  

Como se nota a partir da leitura do Gráfico 1, a subvenção dirigida 

aos Estados do Sudeste correspondem ao total de 72% dos projetos de 

Dança contemplados pelo Programa Petrobrás Cultural em sete edições 

(2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 e 2012), entre projetos escolhidos pela 

modalidade “Escolha Direta” e “Seleção Pública”.  

Importante notar, como já explicado, que os resultados de projetos 

escolhidos pelo Petrobrás Cultural na modalidade “Escolha Direta”, a partir 

                                                             
111 Como pode ser verificado em <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public//pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf>. Acesso em 26 
fev.2016. 
112 Como se pode verificar em <http://ppc.petrobras.com.br/wp-
content/themes/w3haus/public//pdf/2003/Resultados_2003-2004.pdf>. Acesso em 26 
fev.2016. 

http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2005/Resultados_2004-2005.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2003/Resultados_2003-2004.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2003/Resultados_2003-2004.pdf
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da edição 2008, não constam no documento disponível113. Ou seja, esses 

projetos de continuidade não são listados nos resultados das edições 2008, 

2010 e 2012. Caso estivessem disponíveis, o resultados encontrados na 

Tabela 1 e no Gráfico 1 seriam diferentes, já que há indícios de que tanto o 

Grupo Corpo (MG) quanto a Cia. de Dança Deborah Colker (RJ) mantêm 

seus projetos de continuidade até o presente. 

A hegemonia da região Sudeste do Brasil se evidencia nos números 

do Gráfico 1 e da Tabela 1. Isso significa, no contexto que está sendo aqui 

descrito, que ela fica alçada à condição de ser detentora do status de 

produtora de conhecimento. Como o seu poder comunicacional é grande, a 

sua dança passa a ser tomada como exemplo do que seria uma dança 

contemplada pelos editais. Uma vez que os editais privilegiam a ‘dança 

contemporânea’, seus exemplos vão atuar como modalizadores do que 

passa a ser entendido e praticado debaixo da nomeação ‘dança 

contemporânea brasileira’.  

Sendo, ao mesmo tempo, um dispositivo econômico e 

comunicacional, o edital de subvenção do Petrobrás Cultural se perfila ao 

lado de outros, que também alavancam essa forma de dança como uma 

commodity. Dan Zimmerman (2012) 114 explica como a arte, quando 

considerada uma commodity, torna-se um “bem” de valor: 

 

Arte como commodity incorpora conceitos e ideias 

intangíveis através da transformação delas em bens 
materiais, capazes de serem negociáveis, vendáveis e 
colecionáveis. A arte constantemente opera fora de 
interação com fontes externas de investimento. Através da 
interação com a economia global, a arte se sujeita às 
medidas de valores externos via valores monetários, capital 
de celebridade, redefinição através da crítica [de arte], as 
especificidades de compra, venda, subsídios do governo e 
qualquer outra maneira pela qual ele se perpetua115. 
(ZIMMERMAN, 2012, s/p., tradução nossa). 

                                                             
113 De acordo com o documento “Resultados 2008/2009”, disponível em: 
<http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public//pdf/2009/Resultados-
2008-2009.pdf>, acesso em 25 fev.2016. 
114 ZIMMERMAN, Dan. Art as an autonomous commodity within the global market. In: Art 
& Education. Website. Publicado em 3 mai.2012. Disponível em: 
<http://www.artandeducation.net/paper/art-as-an-autonomous-commodity-within-the-
global-market/>. Acesso em: 28 abr.2016. 
115 “Art as a commodity embodies intangible concepts and ideas by transforming them into 
material goods, capable of being marketable, sellable, and collected. Art constantly 

http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2009/Resultados-2008-2009.pdf
http://ppc.petrobras.com.br/wp-content/themes/w3haus/public/pdf/2009/Resultados-2008-2009.pdf
http://www.artandeducation.net/paper/art-as-an-autonomous-commodity-within-the-global-market/
http://www.artandeducation.net/paper/art-as-an-autonomous-commodity-within-the-global-market/
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operates outside of itself interacting with outside sources of investment. By interacting with 
the global economy art subjects itself to external value measurements via monetary value, 
celebrity capital, redefinition through criticism, the specifics of purchase, sale, government 
grants and any other manner by which it perpetuates itself”. (ZIMMERMAN, 2012, s/p.). 

18%

26%

28%

13%

8%
7%

MG RJ SP GO SC outros

Fonte: Website do Programa Petrobrás Cultural.  
Disponível em <http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/>, acesso em 25 fev.2016. 
 
* Os resultados são somatórios dos projetos de dança contemplados por “Escolha Direta” ou 
“Seleção Pública” nas edições do programa dos anos 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 e 
2012. Não se consideram os “projetos de continuidade” a partir da edição 2008 do programa. 

Gráfico 1: Projetos contemplados no Programa 

Petrobrás Cultural 

http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/
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Os editais alçam a dança ao estatuto de uma commodity quando ela 

passa a ser tratada como um produto primário, de caracteristicas 

homogêneas (como café, trigo, petróleo, soja etc), e com preço 

estabelecido. Em outras palavras, quando é tratada bem ao contrário da 

condição de uma arte que se valoriza na sua singularização, isto é: quando 

danças diferentes entre si buscam caber no mesmo edital que, então, opera 

como um dispositivo biopolítico poderoso na sua homogeneização, que 

atinge também os valores dos financiamentos.  

 Assumir que os editais transformam a arte da dança em uma 

commodity, implica em agregar muitos questionamentos na premissa. 

Zimmerman (2012, s/p., tradução nossa) situa a condição da arte no 

contexto neoliberal capitalista, trazendo as perguntas que podem ser feitas, 

no entanto, sem respondê-las: 

 

Se o valor das artes é determinado e definido pela 
economia, então, na ocasião de um colapso no mercado, o 
valor da arte se reduz? Se o valor do mercado se torna o 

Fonte: Documentos disponíveis no website do Programa Petrobrás Cultural.  
Disponível em: <http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/>. Acesso em: 25 fev. 2016.  
1 Início da “Manutenção por 2 anos de grupos e companhias de dança”. 
2 Início de “Seleção Pública” de Projetos: não há resultados disponíveis de “Projetos de 
Continuidade”. 

Tabela 1: Projetos no Petrobrás Cultural entre 2003 e 2012 

ANO / 
UF 

2003 2004 2005 20061 20082 2010 2012 TOTAL 

MG 1 1 1 2  2  7 

RJ 1 1 1 2 2 2 1 10 

SP  2 2 3 1 1 2 11 

GO  1 1 1 1  1 5 

SC   1 1 1   3 

PI     1   1 

BA     1   1 

PR     1   1 

TOTAL 2 5 6 9 8 5 4 39 

 

http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/
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grande árbitro do que é valioso dentro da arte e o que não 
é, o trabalho se torna menos valioso ou até inútil? Pode a 
arte ter um ‘preço’ que é capaz de ser calculável por algum 
tipo de fórmula matemática? Como então a arte impõe seu 
valor em um crescente mundo globalizado onde a moeda é 
a mais proeminente e mais compreensível forma de 
mensurar valor? 116 

 

 As questões de Zimmerman (2012) estão mais centradas em sua 

discussão sobre o mercado das artes plásticas (pintura e escultura), mas 

são válidas para pensar a condição da dança no contexto político e 

econômico atual do Brasil, principalmente, quando se trata do momento, já 

mencionado, atravessado pela crise que avassala a Petrobrás.  

 Retoma-se o ponto da hegemonia da região Sudeste, em se tratando 

dela como modalizadora de discursos sobre a dança que deve ser 

subvencionada, e o estatuto da dança como commodity. A relação que se 

faz é a seguinte: o que o edital subvenciona, é o que tem valor, seja ele 

econômico ou valor simbólico agregado.  Esta relação se torna ainda 

mais contundente no caso das companhias que nem passam pelo crivo do 

edital. Simbolicamente, elas se tornam modelos da ‘dança contemporânea’ 

no Brasil, exemplos notáveis de “marcas” dentro do mercado da arte, como 

“celebridades”. Zimmerman (2012, s/p., tradução nossa) 117 explica que  

 

 

Artistas célebres são exemplos notáveis de marcas dentro 
do mercado da arte. A crítica de arte e a promoção têm 
convertido muito da ambiguidade ao redor do valor de 
artistas e trabalhos de arte específicos em valiosos bens 
criativos transformando o capital simbólico em capital 
financeiro e artistas emergentes em marcas de celebridade. 

 

 

                                                             
116 “if arts value is determined and defined by the economy then in the event of a market 
collapse, does the value of art also decrease? If the market value becomes the great 
arbiter of what is valuable within art and what is not, does the work become worth less, or 
even worthless? Can art have a ‘price’ that is capable of being arrived at by some sort of 
mathematical formula? How then does art assert its worth in an increasingly globalized 
world where currency is the most prominent and most understood form of value 
measurement?” (ZIMMERMAN, 2012). 
117 “Celebrity artists are notable examples of brands within the art marketplace. Art criticism, 
and promotion has converted much of the ambiguity around the value of specific artworks 
and artists into valuable creative assets by turning symbolic capital into financial capital, and 
emerging artists into celebrity brands”. (ZIMMERMAN, 2012, s/p.). 
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 O Programa Petrobrás Cultural, no contexto do capitalismo artista, 

representa um dispositivo institucional que encarna o casamento do 

econômico com o estético, com prioridade do econômico. Ele encerra essas 

duas vertentes e consagra o artista e a obra de arte com valor simbólico 

agregado através do valor econômico. Lipovetsky e Serroy (2015, p. 46) vão 

denominar esse momento como o tempo da ‘art business’, no qual dominam 

as operações de especulação, de marketing e de comunicação.  

Para o programa, importa que os projetos escolhidos diretamente ou 

por seleção pública exponham a marca da companhia, e que os valores 

agregados nos trabalhos reflitam positivamente também os valores da 

Petrobrás, sob o cognome de “identidade”. Quando o subsídio se dá 

diretamente para o Grupo Corpo e para a Cia. de Dança Deborah Colker, a 

identidade da Petrobras passa a ser publicamente sinônima do trabalho 

artístico dessas companhias, equivalendo-os quando eles são muito 

distintos.  

No caso da Cia. de Dança Deborah Colker, é possível reconhecer que 

“no capitalismo artista, as obras são julgadas muito mais em função de seus 

resultados comerciais e financeiros do que quanto às suas características 

propriamente estéticas” (LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p. 47) e o triunfo 

do “[…] arbítrio individual, o objeto inessencial, a escalada dos excessos, o 

novo pelo novo, o espetacular puro” (id., p. 114).  

Ao reunir duas companhias de dança com distintos valores e 

propostas artísticas na sua marca identitária, o Programa realiza um 

apagamento dessas importantes diferenças, contribuindo, de forma 

contundente, para a inespecificidade da expressão ‘dança contemporânea’ 

por externar que a  

 

 

[…] esfera artística tende a se identificar com uma ordem 
dessubstancializada, vagamente fútil, sem importância, sem 
consequência, sem aposta cultural maior. A esse respeito, 
cumpre notar que a arte contemporânea se aproxima cada 
vez mais do universo superficial e arbitrário da moda, 
aparece como uma manifestação de supermoda, de 
hipermoda. (op.cit., loc.cit.).  
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 E para identificar a ação modalizadora da produção em dança da 

região Sudeste, vale observar o que revela a Tabela 2: os projetos 

escolhidos por Seleção Pública da região Sudeste (na cor laranja) circulam 

principalmente na própria região. Nas edições 2012, 2010 e 2008, também 

os 17 (dezessete) projetos de dança de companhias ou coletivos de artistas 

contemplados advindos dos Estados Piauí, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, 

Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, circularam com 

recorrência pelo Estado de São Paulo (16 projetos), seguidos dos Estados 

de Minas Gerais (10 projetos) e Rio de Janeiro (9 projetos).  

Conclui-se, pelos dados da Tabela 2, que esses projetos reforçam a 

importância da região Sudeste como legitimadora da produção em dança 

no país. Os Estados da região Norte são os que menos recebem os 

trabalhos artísticos financiados. 

 O impacto dessa distribuição desigual de informação, somado à 

necessidade de legitimação no Sudeste e ao “carimbo de visto” no que se 

transformou a expressão ‘dança contemporânea’, tecem uma espécie de 

bios midiático que faz soar o alarme de emergência. Prado (2013, p. 11) 

Fonte: Documentos disponíveis no website do Programa Petrobrás Cultural. 

Disponível em: <http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/>. Acesso em 25 fev. 2016. 
*Projetos contemplados por Seleção Pública. 

T a b e l a  2 :  A b r a n g ê n c i a  d o s  p r o j e t o s  e n t r e  2 0 0 8  e  2 0 1 2 * 

           P I          

P I 1 1        1 1          

 5 5 4  1  1      1 1 1  1    

 1  1        1      1    

 1      1          1 1   

 2  1     1          1 1 1 

 1     1 1              

 4 2 2  1  2 1 1   1   1 1 1    

 1 1 2 1    1  2  2 1 1  1 1    

T 1 6 9 1 0 1 2 1 5 3 1 3 2 3 2 2 2 2 5 2 1 1 

 

http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/
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explica que “os discursos embutidos nos dispositivos mediáticos118 buscam 

públicos menos ou mais segmentados”. E quando se sabe que viver no 

tempo dos editais nos educa a ler o mundo com a sua lógica, como propõe 

Perniciotti (2015, p. 11), vai ficando bem claro o tipo de ambiente 

instaurado.  

Não se estranha que as trocas com os corpos que o constituem 

consolidem a ‘naturalização’ da lógica que sustenta esse ambiente. Embora 

queira mesmo parecer ‘natural’ (o mundo sempre foi assim), ela é 

culturalmente construída. “A convocação oferece, portanto, não uma 

satisfação pura e simples para uma necessidade ‘natural’, mas dá forma a 

uma demanda latente, fazendo-a expressar-se num querer cultural” 

(PRADO, 2013, p. 12). 

 Sob esse prisma, no Brasil, esse “querer cultural” é fomentado pela 

segregação promovida pela eleição da ‘dança contemporânea’ como a 

preferida pelos editais. Artistas sucumbem à necessidade de autonomear 

seus trabalhos como de ‘dança contemporânea’ e a buscar uma 

proximidade com o que vem sendo aceito nos editais. Afinal, “nas 

representações mediáticas hegemônicas são tornadas visíveis figuras e 

temáticas ligadas aos globalizados ou aos que desejam sê-lo” (id., p. 21). 

 Dessa maneira, os editais, na sua ação hegemônica de 

homogeneizar, se tornam discursos modalizadores que transformam os 

dispositivos comunicacionais e econômicos em dispositivos biopolíticos de 

poder. Assim, não apenas a tal ‘dança contemporânea’ no singular, mas 

principalmente a ‘dança contemporânea’ do Sudeste, tende a ser formulada 

como modalizadora da produção artística de todo o país. 

 Para avançar, faz-se necessário compreender a situação da ‘dança 

contemporânea’ no bios midiático, premida sob a ação dos dispositivos de 

poder biopolíticos. 

 

 

2. 2. (Discursos sobre) ‘Dança contemporânea’ no bios midiático 

                                                             
118 Sobre a grafia: o termo é grafado ‘midiático’ por Sodré (2006) e ‘mediático’ por PRADO 
(2013). Como o conceito de ‘bios midiático’ é desenvolvido por Sodré (2006), manteve-se 
a forma de grafia que este último autor adota. 
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  Para se ter clareza sobre as peculiaridades do que se sucede com a 

produção de dança no Brasil, cabe considerar o bios midiático (SODRÉ, 

2006). Os dispositivos comunicacionais têm sua ação mais estendida em 

virtude do bios midiático, levando em consideração as possibilidades de 

conexão com redes de informação.  

 Como já visto, alguns editais de fomento à dança, a exemplo do 

Programa Petrobrás Cultural, têm abrangência nacional e são lançados em 

muitas mídias simultaneamente. Com a aceleração e multiplicidade das 

mídias, a extensão e abrangência da ação biopolítica do dispositivo 

econômico e comunicacional de um edital desse porte pode ser avaliada 

através dos documentos disponíveis e pela quantidade de projetos que se 

inscrevem em busca do fomento.  

 No entanto, a ação biopolítica dos editais não funciona isoladamente, 

pois há outros dispositivos que atuam de maneira similar, tais como canais 

de TV, abertos e fechados, com programação dirigida especificamente à 

exibição de programas sobre linguagens artísticas. Estes canais exibem 

programas que apresentam a ‘dança contemporânea’119 brasileira e 

internacional, como se verá em seguida no sub-item 2.2.1. a seguir.  

Juntamente com exemplos de divulgação de aulas ‘de dança 

contemporânea’ através de flyers, que serão vistos no ponto 2.2.2. (p. 104), 

estes dois dispositivos que agem de forma similar exemplificam, assim 

como os editais, a ação regulatória e modalizante dos dispositivos 

comunicacionais e econômicos na produção em dança.  

 

2. 2. 1. A ‘dança contemporânea’ na programação de TV 

 

No Brasil, destacam-se três canais de TV especificamente dirigidos à 

exibição de programas sobre Arte: o Canal Brasil, o canal Arte1 e o SESC-

TV, este último com sinal aberto e os dois primeiros se tratam de canais de 

TV à cabo. 

                                                             
119 O termo é destacado, aqui em particular, para denotar que há dúvidas se muitas das 
produções veiculadas/apresentadas e reverberadas no bios midiático podem ser 
consideradas ‘dança contemporânea’, uma vez que a generalização do termo, como já 
explicado, extirpa a possibilidade de entendimento ou de endereçamento do mesmo à 
danças específicas. 
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 O Canal Brasil, afiliado da rede Globo, não sustenta regularmente em 

sua programação um programa especificamente dirigido à dança. Sua 

programação é mais focalizada em programas sobre o cinema. Entretanto, 

o programa Destino Dança120, estreou no canal em 25 de abril de 2014, em 

formato seriado, dividido em episódios. Atualmente, o canal ainda reprisa 

alguns deles, esporadicamente, em sua programação. Episódios resumidos 

estão disponíveis online no website do Canal Brasil. 

Conduzido pela coreógrafa e bailarina carioca Deborah Colker, o 

projeto do programa pretendeu mostrar, em cada um dos seus 12 episódios, 

“[…] o trabalho de companhias em uma cidade diferente” (GUTIERRE, 2014, 

s/p.)121. Nota-se que a maior parte das companhias entrevistadas 

autodefinem seus trabalhos como ‘de dança contemporânea’. 

 Sobre as declarações da coreógrafa no programa, Gutierre (2014) 

afirma que: “Se a experiência de Colker ajuda a avançar no tema, em alguns 

momentos o que é dito não soa tão facilmente compreensível ao leigo”. 

Talvez isso contribua, de certa forma, para a confusa percepção ainda 

existente de que discursos sobre a dança são dispensáveis, uma vez que 

ela é ainda tida por alguns como uma linguagem de arte que lida com o 

“indizível” 122.  

De acordo com o website do programa123, é interessante notar as 

capitais eleitas por Colker para o seu empreendimento: Rio de Janeiro 

(episódio 12), Recife (episódio 11), Goiânia (episódio 10), Natal (episódio 

9), Brasília (episódio 8), Fortaleza (episódio 7), Porto Alegre (episódio 6), 

Curitiba (episódio 5), Florianópolis (episódio 4), Belo Horizonte (episódio 3), 

São Paulo (episódio 2), Salvador (episódio 1) 124. 

                                                             
120 Website do programa disponível em <http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-
brasil-danca/index.html>. Acesso em 30 mar.2016. 
121 Extraído de “Deborah Colker apresenta nova série sobre dança no canal Brasil”, 
matéria assinada por Gislaine Gutierre para o website do jornal Folha de São Paulo, 
publicado em 25 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2014/05/1459531-deborah-colker-apresenta-
nova-serie-sobre-danca-no-canal-brasil.shtml>. Acesso em: 30 mar.2016. 
122 Refere-se ao termo utilizado pela autora Lia Robatto, em seu livro publicado em 1994 
pela editora EDUFBA, intitulado Dança em processo: a linguagem do indizível. 
123 Programa Destino Brasil Dança, do Canal Brasil, afiliado da Rede Globo. Website 
disponível em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html>. 
Acesso em 30 mar.2016. 
124 Informações disponíveis em <http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-
danca/episodios/index.html#season=1>. Acesso em 30 mar.2016. 

http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2014/05/1459531-deborah-colker-apresenta-nova-serie-sobre-danca-no-canal-brasil.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2014/05/1459531-deborah-colker-apresenta-nova-serie-sobre-danca-no-canal-brasil.shtml
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/episodios/index.html%2523season=1
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/episodios/index.html%2523season=1
http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/
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 Apesar de formada por 9 

estados, apenas 4 cidades na 

região Nordeste foram 

visitadas; A região Sudeste 

formada por 4 estados, só teve 

excluída a capital Vitória (ES); 

A região Sul teve todas as 

capitais contempladas pelo 

programa e a região Centro-

Oeste, 3 capitais, sendo 

também formada por 4 

estados. A região Norte ficou 

excluída pela produção do 

programa. Isto reflete, mais 

uma vez, a ordem de 

importância dada às 

produções em dança das 

regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste do país. 

O canal de TV aberta 

SESC-TV exibe o programa 

Dança Contemporânea, 

dirigido por Antonio Carlos 

Rebesco. De acordo com o 

seu website 125, ele procura 

instigar “[…] a reflexão sobre 

os rumos estéticos e conceituais da dança contemporânea na televisão; 

registra as técnicas aplicadas na elaboração de um espetáculo de dança; 

conta com as principais companhias de dança do País”, mostrando também 

o making of de espetáculos e entrevistas com artistas.  

Pela sinopse do programa, observa-se a importância dada às 

companhias ‘de dança contemporânea’ do país, uma vez que são tratadas 

                                                             
125 Programa Dança Contemporânea, do Canal SESC-TV. Website disponível em: 
<http://sesctv.org.br/tema.cfm?id=23325&formato=31>, acesso em 30 mar.2016. 

Figura 1: Destino Brasil Dança, com Deborah 
Colker 

 

Fonte: Website do Canal Brasil. 
Disponível em: 
<http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-
danca/index.html>. Acesso em 30 mai.2016. 

http://sesctv.org.br/tema.cfm?id=23325&formato=31
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html
http://canalbrasil.globo.com/programas/destino-brasil-danca/index.html
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como “principais companhias de dança do país”. A frase aponta e se 

conecta com o pensamento corrente, propalado pelos dispositivos 

comunicacionais, de tornar ‘dança contemporânea’ sinônimo para ‘dança’, 

em geral. 

Outro ponto que necessita de atenção é, justamente, o fato que o 

SESC São Paulo disponibiliza a seguinte informação em sua página 

principal: 

 

O Sesc desenvolve, assim, uma ação de educação informal 
e permanente com intuito de valorizar as pessoas ao 
estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir 126. 
 

 

Como ligar esses “modos diversos de pensar, agir e sentir” com o 

título do programa do SESC-TV? Agregue-se a isso o fato do programa ser 

exibido mais de uma vez por dia, como se verifica na Figura 2, que mostra 

a programação do dia 27 de abril de 2016, acontecendo no horário da 1h e 

das 9h da manhã. Ou seja, o programa desempenha, sim, uma “ação de 

educação informal” ao fazer estas escolhas.  

O canal à cabo Arte 1, do grupo Bandeirantes, veicula três programas: 

Arte 1 em Dança, exclusivo sobre dança; o programa Arte 1 em 

Movimento, que trata de várias expressões artísticas, exibindo 

documentários ou apresentações em dança, e o Figuras da Dança, que 

exibe entrevistas de artistas da dança - coreógrafos, bailarinos ou 

professores. Nota-se que a programação diária do canal inclui muito 

conteúdo sobre dança. A rubrica não é exclusivamente de ‘dança 

contemporânea’, como se pode observar na grade da programação (vide 

Figura 3) do dia 27 de abril de 2016, com a exibição, às 9h30min, do 

programa Work in Progress, Ep. 5, e do Arte 1 na Dança, às 23h, com o 

Zurich Ballet, que apresenta coreografias do suíço Heinz Spoerli, 

acompanhado do grupo musical Hagen Quartet, que toca composições de 

Leos Janácek, Antonín Dvórak e Franz Schubert. 

                                                             
126 Extraído de <http://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/>. Acesso em 30 
mar.2016. 

http://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/
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Work in Progress, Ep. 5, é um dos episódios da “[…] série 

documental que apresenta uma viagem ao universo de uma das mais 

conceituadas companhias de balé do mundo”, o Balé da Cidade de São 

Paulo. São duas companhias de perfil semelhante, uma em São Paulo e 

outra na Suíça, que reforçam a associação com a técnica do ballet nas suas 

produções que se etiquetam como ‘contemporâneas’ como seu dispositivo 

comunicacional. Além dos websites de todos esses programas de TV, a 

internet também está repleta de flyers de cursos, oficinas, workshops e 

aulas ‘de dança contemporânea’, que veiculam e informam, de formas 

diferenciadas, discursos que 

se constróem sobre a 

expressão ‘dança 

contemporânea’. A sua 

variedade explicita muito 

sobre a inespecificidade do 

que enunciam.  

Vê-se, em seguida, 

como esses flyers, espalhados 

no bios midiático, compõem 

uma série de discursos que 

podem ser agrupados para 

exemplificar algumas ideias 

que se têm sobre a expressão 

‘dança contemporânea’. 

Similarmente ao que acontece 

com a programação dos 

canais de TV, esses flyers 

também se comportam como 

dispositivos biopolíticos de 

poder econômicos e 

comunicacionais, pois 

também convocam e 

modalizam a produção em 

dança. 

Figura 2: Programação do canal SESC-TV 

Fonte: Website do canal SESC-TV.  
Disponível em: 

<http://www.sesctv.org.br/programacao.cfm>. Acesso em: 
27 abr.2016. 

http://www.sesctv.org.br/programacao.cfm
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2.2.2. A ‘dança 

contemporânea’ em flyers 

 

  Um indício de que a 

expressão ‘dança 

contemporânea’ passou a 

abrigar muitas formas de 

dança e técnicas, são as 

‘aulas de dança 

contemporânea’ oferecidas 

em todo o Brasil. Os flyers 

disponíveis na internet de 

oficinas, cursos e workshops 

são bons exemplos dessa 

situação.  

Observa-se que há, de 

antemão, possíveis 

agrupamentos de 

pensamentos em torno da 

expressão ‘dança 

contemporânea’ que podem 

ser inferidos a partir da leitura 

desses objetos midiáticos. 

Alguns deles apresentam 

textos com tentativas de 

descrições, sinopses ou resumos do que é ou pretende ser oferecido como 

programa ou conteúdo da aulas. Tendo em vista que cada agrupamento fala 

de um objeto diferenciado, nota-se, também nesse segmento, a 

inespecificidade da expressão.  

 Segue-se exemplos desses flyers, agregados em agrupamentos de 

três tipos de percepção: 

Figura 3: Programação do canal Arte 1 

Fonte: Website do canal Arte 1. 
Disponível em: 
<http://arte1.band.uol.com.br/programacao/>. Acesso em 
27 abr.2016. 

http://arte1.band.uol.com.br/programacao/
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  1) Percepção que considera a prática de dança contemporânea uma 

atividade terapêutica, ligada a práticas corporais e terapias chamadas 

“holísticas” ou somáticas, tais como Yoga, Pilates, Alexander, Feldenkrais, 

entre outras. A dança contemporânea, neste caso, parece contemplar o 

praticante com uma experiência corporal que propicia o bem-estar, a saúde 

do corpo entendido como “soma” do binômio corpo + mente, e, quiçá, uma 

vivência que possibilita uma organização “energética”, que visa o equilíbrio 

“espiritual”, uma reeducação postural e do movimento, com consequente 

melhora do corpo físico, que parece se resumir na busca atual pelo mens 

sana in corpore sano (“mente sã em corpo são”). 

 

 Essa percepção de dança contemporânea como uma prática que 

propicia a saúde física e mental fica implícita no flyer do espaço Lugaritmo, 

localizado em Belo Horizonte - 

MG (Figura 4). De acordo com 

o flyer, as aulas de dança 

contemporânea são 

oferecidas, inclusive, com a 

opção de pacote promocional 

com as aulas de Consciência 

do Movimento, onde é 

aplicado o Método 

Feldenkrais.  

Chama atenção a frase 

no final do flyer, onde se lê: 

“Lugaritmo é um espaço que 

propõe uma nova concepção 

de atividade física, da saúde e 

da arte”. Como se nota, 

parece ser intencional unir a 

prática artística com a ideia de 

uma atividade física como 

promoção da saúde.  

Figura 4: Flyer do espaço Lugaritmo 

Fonte: Blog Hoy Pocilga - (des)coletivo de fomentação 
em dança. Disponível em: 
<https://hoypocilga.files.wordpress.com/2012/03/cartaz-
lugaritmo-aulas-2012.jpg>. Acesso em: 29 abr.2016. 

https://hoypocilga.files.wordpress.com/2012/03/cartaz-lugaritmo-aulas-2012.jpg
https://hoypocilga.files.wordpress.com/2012/03/cartaz-lugaritmo-aulas-2012.jpg
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Outro flyer que 

exemplifica uma relação que 

se estabelece entre o uso da 

expressão ‘dança 

contemporânea’ e uma prática 

ligada à promoção da saúde é 

o da Figura 5, referente às 

aulas oferecidas no espaço 

Movimente, localizado em 

Natal, RN. Como 

complemento ao que se lê na 

figura, que as aulas de dança 

contemporânea lá oferecidas 

têm “foco na reeducação 

postural, movimento e 

memória corporal”, é o fato de 

que o lugar em que elas acontecem se trata de um espaço terapêutico.  

 

2) Percepção que considera a expressão ‘dança contemporânea’ 

como código pré-estabelecido de movimentos, com finalidade artística e de 

promoção de uma melhor performance e disponibilidade corporal para a 

criação em dança (vide Figuras 6 e 7).  

 

A prática se orienta pela repetição de movimentos já escolhidos 

previamente, o que remete ao entendimento de dança contemporânea como 

um “estilo” de dança, que se constitui de um vocabulário e qualidades de 

movimentos escolhidos, formatados ou pré-selecionados, onde as aulas 

podem se compor de sequências que podem ser apre(e)ndidas pelo treino, 

levando a uma codificação ou sistematização técnico-estética paulatina.  

Na Figura 6, nota-se a convocativa de “transformação postural e 

equilíbrio” e “melhoria de aptidão corporal”. Percebe-se que a aula propõe 

gestos ou passos que irão formar ‘rotinas’ (sequências coreográficas). 

  Um dos ‘alcances’ propostos na aula da Profa. Laura Virgínia, 

oferecidas no Studio de Dança Regina Maura, localizado em Brasília (DF), 

Figura 5: Flyer do espaço Movimente 

Fonte: Website do Espaço Movimente. Disponível em: 
<www.espacomovimente.com/site>. Acesso em: 12 

dez.2015. 

http://www.espacomovimente.com/site
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é “saber combinações essenciais de passos e executar uma variedade de 

coreografias curtas fundamentais dos passos aprendidos”.  

Outro objetivo das aulas é “ter a oportunidade de apresentar suas 

habilidades […] por meio de pequenas coreografias do repertório de Laura 

Virgínia”. Ambos objetivos denotam uma prática que implica na repetição de 

movimentos escolhidos previamente. Há ainda uma modalização 

observada: a necessidade de estar descalço ou usando meias: não fica 

evidente se é por questão funcional - o que não deixa claro o motivo de não 

indicar o uso de sapatilhas, por exemplo - ou um discurso modalizador de 

um corpo ‘contemporâneo’. 

 Na Figura 7, as aulas de ‘dança contemporânea’ da Profa. Aline 

Bonamin, ministradas na Sala de Dança, em São Paulo (SP), consistem no 

desenvolvimento de “[…] sequências coreográficas, tendo como princípio a 

consciência corporal e o estudo do movimento”. Ela propõe que os alunos 

‘vivenciem’ e ‘experimentem’ (embora não seja claro o que diferencia um 

verbo do outro) o que ela chama de “rolamentos, saltos, deslocamentos, 

quedas e apoios”, em qualidade “ágil” e em “velocidade” (mais uma vez, 

percebe-se uma sinonímia entre os termos). A convocativa da aula de 

Bonamin é o apelo a vivência do movimento rápido (velocidade, agilidade, 

saltos) e forte (quedas, saltos), como características da ‘dança 

contemporânea’ que propõe, através de sequências coreografadas.  

 

3) Percepção que considera a expressão ‘dança contemporânea’ 

como uma prática que deve propiciar a pesquisa ou investigação de um 

movimento pessoal ou ‘movimento individualizado’ 127. 

 

A aula é construída a partir de proposições de ‘ferramentas’ 128 ou 

jogos para a criação, onde o praticante busca “solucionar” com o corpo as 

proposições oferecidas pelo instrutor/professor em sala. O discurso que se 

                                                             
127 Vale rever as notas de rodapé nas páginas 16 e 38, sobre o termo ‘movimento 

individualizado’. 
128 Exemplo da utilização do termo ‘ferramenta’ para aulas de dança contemporânea se 
vê no vídeo intitulado “Aula de dança contemporânea com João Pirahy”, (disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>, postado em 8 jul.2015, onde o 
professor nomeia alguns procedimentos pedagógicos como “ferramentas”. O video será 
discutido no próximo capitulo. O mesmo termo aparece sendo usado na Figura 8 (p. 110). 

https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
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ata a esse tipo de prática de 

dança chamada 

‘contemporânea’ visa a 

melhoria da ‘consciência 

corporal’ e o ‘aprimoramento 

de qualidades expressivas do 

corpo’, uma vez que ele se 

tornaria mais disponível para 

diferentes e muitas demandas 

criativas da dança nomeada 

como ‘dança contemporânea’. 

 Entretanto, o que se 

observa é que as soluções 

encontradas se baseiam na 

proposição de como construir 

vocabulário ou hábitos 

motores - padrões – de forma 

mais “consciente”, ou seja, de 

praticar a mesma lógica com 

uma instrução mais 

‘pertinente’.  

Aparentemente, é o discurso de que a dança contemporânea 

promove a busca ou investigação do movimento do sujeito, mas para fazer 

bem algo oposto.  

Na ‘dança contemporânea’ anunciada nessa terceira vertente, o 

corpo se move e soluciona questões, mas parte, igualmente, de padrões de 

movimento já estabilizados, conforme já discutido no Capitulo 1 (p. 23) a 

partir da discussão sobre a ‘terceira medida de prudência’ trazida por Rocha 

(2012, p. 41).  

O que se nota é que a prática em uma ‘aula de dança contemporânea’ 

vista dessa forma, é um processo dinâmico de improvisação, mas que lida 

Figura 6: Flyer do Studio Regina Maura 

Fonte: Blog Laura Virgínia. Disponível em: 
<https://artesdelaurav.files.wordpress.com/2015/07/conte
mporaneo-cartaz_jul_15.jpg>. Acesso em: 30 abr.2016. 

https://artesdelaurav.files.wordpress.com/2015/07/contemporaneo-cartaz_jul_15.jpg
https://artesdelaurav.files.wordpress.com/2015/07/contemporaneo-cartaz_jul_15.jpg
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com os padrões que são 

recombinados, e 

reconhecíveis como 

movimentos previamente 

treinados 129. 

 Na Figura 8, flyer 

referente a um encontro de 

‘dança contemporânea’ com a 

participação de quatro 

professores, promovido em 

2014 pela Pulsarte, então 

localizada em São Paulo (SP). 

A convocativa focaliza as tais 

“ferramentas” que irão dar ao 

intérprete “uma melhor 

performance”.  

A busca por um ‘movimento individualizado’ (HUMPHREY, 1987; 

LOUPPE, 2012) é expresso como “vocabulário de movimento pessoal”, 

como se vê na Figura 9, flyer do espaço Núcleo Artístico, localizado em Belo 

Horizonte (MG), que propõe um curso de férias com aulas do artista e 

professor Khosro Adibi, com uma aula estruturada em dois momentos: um 

trabalho ‘de chão’, com o uso de uma pesquisa desenvolvida por Adibi 

(denotando que aspectos técnicos e estéticos que são importantes para o 

processo de criação do artista/ professor serão trabalhados); e um segundo 

momento,  avançando na utilização da pesquisa de Adibi trabalhada no 

primeiro momento, centrado na improvisação e composição, com o 

argumento de que o trabalho proporcionar “liberdade ao corpo do bailarino”. 

Ou seja, mais um exemplo de ‘receita’ de ‘dança contemporânea’.  

Há que se registrar ainda o discurso de “atualização” de códigos já 

conhecidos, com o uso do termo “contemporâneo” como adjetivo. Isso 

verifica-se em algumas aulas que são divulgadas como “jazz 

                                                             
129 Essa ideia será mais discutida no Capítulo 3, a fim de mostrar como o bios midiático e 
os dispositivos de biopoder forçam uma estabilização de aspectos estéticos na chamada 
‘dança contemporânea’ no Brasil. 

Figura 7: Flyer da Sala de Dança 

Fonte: Blog Vitrola Quântica. Disponível em: 
<http://vitrolaquantica.blogspot.com.br>. Acesso em: 30 

abr.2016. 

http://vitrolaquantica.blogspot.com.br/
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contemporâneo” (vide Figura 

10), “afro contemporâneo” 

(vide Figura 11), entre outras. 

Ao que parece, o termo 

‘contemporâneo’ como 

adjetivo lida com duas 

situações: 

  

a) Com misturas de 

códigos/estilos e 

diferenças nas 

qualidades de 

movimento do código 

das danças em que se 

baseiam (jazz, 

sapateado, dança afro, 

Figura 8: Flyer da Pulsarte 

Fonte: Blog Pulsarte - Arte e Movimento. Disponível em: 
<https://pulsarte.files.wordpress.com/2014/04/20140426-

130050.jpg>. Acesso em: 30 abr.2016. 

Figura 9: Flyer do Núcleo Artístico 

Fonte: Blog Dança Minas. Disponível em: <https://dancaminas.wordpress.com/2014/01/07/oficina-de-
danca-com-khorso-adibi-em-bh/>. Acesso em: 30 abr.2016. 

https://pulsarte.files.wordpress.com/2014/04/20140426-130050.jpg
https://pulsarte.files.wordpress.com/2014/04/20140426-130050.jpg
https://dancaminas.wordpress.com/2014/01/07/oficina-de-danca-com-khorso-adibi-em-bh/
https://dancaminas.wordpress.com/2014/01/07/oficina-de-danca-com-khorso-adibi-em-bh/
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entre outras) com inserção de gestos e músicas que remetem ao que 

seria um “estilo” de ‘dança contemporânea’. Esse efeito é visível em 

programas veiculados na TV americana como o famoso 

internacionalmente So you think you can dance? já mencionado 

anteriormente, que não apenas classifica algumas danças como 

“contemporâneas”, como também define e classifica os participantes 

como bailarinos “de jazz”, “de hip-hop”, “clássicos”, “de dança de 

salão” ou “contemporâneos”; e 

 

b) Com a tentativa de catapultar essas danças para o que seria uma 

dança “atual”, cuja produção seria ligada não apenas a técnica-

estética dessas danças, mas ao que se produz hoje. Implica dizer que 

o entendimento que se tem da expressão ‘dança contemporânea’ é 

de que ela comporta manifestações artísticas que se produzem na 

atualidade: o ‘contemporâneo’ é percebido como sinônimo de ‘atual’. 

 

 Tais discursos não são 

específicos dos flyers, aqui 

entendidos como dispositivos 

econômicos e 

comunicacionais. Fazem parte 

do pensamento dos 

professores e/ou artistas que 

lidam com essas ideias no 

cotidiano, na sua prática e na 

formação de outros bailarinos, 

artistas e também 

professores. Assim, pode-se 

dizer que as aulas nomeadas 

pela expressão ‘dança 

contemporânea’, objetos dos 

flyers espalhados no bios 

midiático, agem convocando e 

Figura 10: Flyer do Centro de Artes Nós da Dança 

Fonte: Página do Centro de Artes Nós da Dança. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/139076199493760/photos/pb
.139076199493760.-
2207520000.1462065557./914945018573537/?type=3&th
eater>. Acesso em: 30 abr.2016. 

https://www.facebook.com/139076199493760/photos/pb.139076199493760.-2207520000.1462065557./914945018573537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/139076199493760/photos/pb.139076199493760.-2207520000.1462065557./914945018573537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/139076199493760/photos/pb.139076199493760.-2207520000.1462065557./914945018573537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/139076199493760/photos/pb.139076199493760.-2207520000.1462065557./914945018573537/?type=3&theater


112 

 

modalizando produções em 

dança em seu nível mais 

basilar: o da (in)formação do 

próprio bailarino.  

 Sob essa perspectiva, 

assume-se que a atuação 

destes dispositivos 

biopolíticos de poder se dá 

no entendimento do que 

cabe ao corpo fazer para ser 

‘da dança contemporânea’. 

Os exemplos de dispositivos 

aqui apresentados - o edital e 

os contemplados pelo 

Programa Petrobrás Cultural, as programações de TV e os flyers -, agem 

de maneira similar, exercendo no corpo seu biopoder. Estes dispositivos 

atrelam a produção ao atendimento dos discursos modalizadores e 

convocativas.   

 Apesar do efeito de sinonímia entre ‘dança’ e ‘dança contemporânea’ 

não ocorrer nos flyers, eles executam uma operação biopolítica ainda mais 

incisiva: resolvem, com seus discursos, que a prática de aulas ‘de dança 

contemporânea’ é a que vai proporcionar a ‘melhor’ performance, a ‘maior’ 

disponibilidade do corpo, a ‘melhor’ qualidade expressiva, a ‘melhor’ 

condição de saúde (postura, equilíbrio, etc), uma ‘maior’ e ‘melhor’ 

consciência corporal, entre tantas outras convocativas.  

 Entretanto, como se nota através dos exemplos dados, cabem muitas 

práticas distintas em cada função, replicando a indistinta variedade de um 

cardápio sem contornos definidos. As consequências homogeneizantes 

desse processo deixam de ser uma surpresa. 

  

Figura 11: Flyer da Casa Cultura Tony Petzhold 

Fonte: Blog da Cia. de Dança Afro Daniel Amaro. 
Disponível em: 

<http://ciadanielamaro.blogspot.com.br/2013/11/workshop
-de-danca-afro-contemporanea.html>. Acesso em: 30 

abr.2016. 

http://ciadanielamaro.blogspot.com.br/2013/11/workshop-de-danca-afro-contemporanea.html
http://ciadanielamaro.blogspot.com.br/2013/11/workshop-de-danca-afro-contemporanea.html
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CAPÍTULO 3 

 

 O que se propõe no presente capítulo é que as informações se 

transformam em corpo e é nele que os dispositivos exercem seu biopoder. 

E o corpo é entendido como mídia (KATZ e GREINER, 2005), mas mídia de 

si mesmo. O corpo é mídia da coleção de informações que o constitui a 

cada instante, reunindo informações culturais e biológicas. A compreensão 

do corpo como mídia de si mesmo é fundamental para entender que os 

processos de homogeneização proliferados no bios midiático sobre ‘dança 

contemporânea’ se transformam em corpo, tornando-os agentes de 

normalizações e modalizações. O neurocientista Antonio R. Damásio (2012, 

p. 93)130 diz que “[…] somos organismos vivos complexos, com um corpo 

propriamente dito (‘corpo’ para abreviar) e com um sistema nervoso 

(‘cérebro’ para abreviar) ”. 

 Ao longo dos anos, a inespecificidade da expressão ‘dança 

contemporânea’ vem se estabilizando como mais um ‘estilo’ de dança, e 

vídeos de “aulas de dança contemporânea” postados no portal Youtube vão 

propagando esse entendimento. Ocorre uma ação interpelativa - 

convocatória e modalizadora - dos enunciadores dos vídeos, sujeitos-

supostos-sabedores (ROCHA, 2012; PRADO, 2013) que agem ou são 

agidos pelos dispositivos de biopoder. 

 

 

3.  Comunicação sem objeto 

 

 A dança contemporânea está presente tanto no mundo físico quanto 

no bios midiático. Nesse viés, é preciso levar em conta a diferença entre a 

sua proliferação em um e no outro, levando em conta, por exemplo, a 

velocidade e o alcance do que se propaga nas redes. Todavia, é 

fundamental não esquecer que “não se pode, portanto, de repente, em 

nome do contemporâneo, falar de velocidade ou mobilidade globalizantes 

                                                             
130 DAMASIO, Antonio. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. 3ª. ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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sem se levar em conta o lugar onde a tomada está ligada” (MARTÍN-

BARBEIRO, 2002, apud PINHEIRO, 2009, p. 13)131. Ou seja, as informações 

que circulam no bios midiático também lidam com as características 

singulares dos locais nos quais os acessos se dão (conhecimento local em 

um mundo globalizado) e os tipos de contaminação que vão se dando entre 

eles. A dança existe no fluxo de trocas entre ambos, o que nos faz refletir 

sobre as mudanças nas produções de dança promovidas no contexto do 

capitalismo artista, perfurado pelas tensões entre o local “onde a tomada 

está ligada” e a homogeneização no bios midiático, como visto no capítulo 

anterior.  

 Como as informações se transformam em corpo, o fato de se estar 

conectado à aldeia global necessita ser considerado quando se pensa nos 

dispositivos e em suas convocativas. No capitalismo neoliberal,  

 

Os usuários do topo da pirâmide global tentam escolher 
entre padrões de oferta. Os de baixo tentam achar uma 
escada para deixar de ser localizados e se tornarem 
minimamente globalizáveis. (PRADO, 2013, p. 18). 

 

 A atuação do biopoder reside, justamente, no fato das convocativas 

se darem por via da cognição, o que faz ser muito relevante reconhecer que 

“nas representações mediáticas hegemônicas são tornadas visíveis figuras 

e temáticas ligadas aos globalizados ou aos que desejam sê-lo” (id., p. 21).  

 O contexto específico gera hibridismos diferenciados, mas a marca 

da ação homogeneizante dos dispositivos de biopoder que replicam as 

informações se mantém, conforme discutido no Capítulo 2. E são as 

informações mais estabilizadas que têm mais chance de se estabilizarem 

no corpo.  

 Para se aproximar da Teoria Corpomídia (KATZ e GREINER, in 

GREINER, 2005), alguns entendimentos prévios serão apresentados, como 

a concepção de corpo e ambiente como sistemas. 

 

 

                                                             
131 PINHEIRO, Amálio (Org.). O meio é a mestiçagem. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2009.  
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3. 1. O corpo/mídia que dança 

 

 No bios midiático, propaga-se uma dança que não tem mais objeto.  

 Compreende-se o corpo como “[…] resultado de um longo processo 

evolutivo e da relação permanente entre natureza e cultura” (MACHADO, 

2005, p. 79)132. A troca de informações entre ambos é inestancável e 

imprescindível.  

 Christine Greiner, professora do Programa de Estudos Pós-

graduados em Comunicação e Semiótica, em entrevista à bailarina e 

coreógrafa Daniella Lima (2013)133, explica a relação entre corpo e ambiente 

em uma perspectiva sistêmica: 

 

O corpo é um sistema aberto, não existe “o corpo”, existe 
corpo-mente, corpo-cérebro e ambiente. Se pensarmos 
como sistemas, temos uma chave para entender melhor 
como funciona. Se a gente pensa isoladamente, como 
coisas, “o corpo”, “o cérebro”, “o ambiente”, fica difícil 
sustentar. Se pensarmos como “sistema” é mais 
interessante porque tem a plasticidade do fluxo de 
informação. […] Pensar em sistemas é outro jeito de viver a 
vida. (GREINER apud LIMA, 2013, p. 199). 

 

 Plasticidade é um conceito importante na proposição de que o corpo, 

entendido como mídia, se organiza no fluxo da relação corpo e ambiente. 

De acordo com Alvaro Pascual-Leone (apud CARR, 2010, p. 31, tradução 

nossa) 134, neurologista pesquisador da Harvard Medical School, 

plasticidade é “o estado normal do sistema nervoso através da duração da 

vida” 135. Carr (2010, p. 31) argumenta que nossos cérebros se modificam 

constantemente, de acordo com nossas experiências e nosso 

comportamento, reorganizando seus circuitamentos de neurônios (mapas 

neuronais) de acordo com cada input sensório, ato motor, associação, sinal 

                                                             
132 MACHADO, Adriana Bittencourt. O papel das imagens nos processos de comunicação: 
ações do corpo, ações no corpo. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica. 
Orientação: Profa. Dra. Helena Tânia Katz. São Paulo: 2007. 117 fls. 
133 LIMA. Dani. Gesto: práticas e discursos. Rio de Janeiro: Cobogó, 2013. 
134 CARR, Nicholas. The shalows: what is the internet doing to our brains. New York, 
London: W. W. Norton, 2010. 
135 “the normal ongoing state of the nervous system throughout the life span” (LEONE apud 
CARR, 2010, p. 31). 
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de resposta, plano de ação ou mudança de consciência.  

 A neuroplasticidade é um dos mais importantes produtos da evolução, 

pois permite ao sistema nervoso se adaptar às experiências das pressões 

ambientais, e das eventuais mudanças fisiológicas. 

  

Nossas formas de pensar, perceber e agir, sabemos agora, 
não são inteiramente determinadas pelos nossos genes. 
Nem são inteiramente determinadas pelas nossas 
experiências de infância. Nós as mudamos através da 
maneira que vivemos - e, como Nietzsche percebeu, através 
das ferramentas que usamos. (CARR, 2010, p. 31, tradução 
nossa) 136. 

 

 O entendimento de corpo e dança como sistemas complexos resolve 

uma questão imperativa da evolução: ambos são processuais e estão 

sujeitos a transformações pelo acaso. Sob a ótica da evolução, o acaso é 

“[…] reciclador e produtor de continuidade, na medida em que força o 

sistema a uma reorganização, levando-o à transformação como condição 

de permanência” (MACHADO, 2005, p. 77). De forma simplificada, 

‘permanência’ se trata de um parâmetro sistêmico e é a condição para que 

um sistema exista. Para Vieira (2000)137, “Sistemas complexos não podem 

ser reduzidos aos sistemas humanos que os contém”.  

 De acordo com Katz e Greiner (2011) 138, o filósofo norte-americano 

Mark Johnson repropôs, em 1987, 

 

[…] a relação entre corpo, movimento e cognição, 
mostrando que a cognição tem origem na motricidade. […] e 
o que vai sustentar sua argumentação é a proposta de que 
pensar o corpo e o ambiente como entidades independentes 
constitui um erro, pois o organismo não existe sem o 
ambiente, que é parte dele tanto quanto qualquer outro 

                                                             
136 “Our ways of thinking, perceiving, and acting, we now know, are not entirely determined 
by our genes. Nor are they entirely determined by our childhood experiences. We change 
them through the way we live - and, as Nietzsche sensed, through the tools we use” 
(CARR, 2010, p. 31). 
137 VIEIRA, Jorge Albuquerque. Organização e sistemas. In: Informática na educação: 
teoria e prática. Periódico do programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, 
do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação-CINTED, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, V. 3, n. 1, pp. 11 - 24, setembro, 2000. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/6363>. Acesso em: 12 mar.2015. 
138 KATZ, Helena; GREINER, Christine. Corpo, dança e biopolítica: pensando a imunidade 
com a Teoria Corpomídia. In: Anais do 2o. Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Dança. Dança: Contrações epistêmicas. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2011. 
Disponível em: <http://www.portalanda.org.br/index.php/anais>. Acesso em: 18 nov.2014. 

http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/6363
http://www.portalanda.org.br/index.php/anais
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componente “interno”. 

 

 Martins (1999)139 segue Dawkins (1979)140 quando explica que a 

cultura é distensão do corpo, porque o corpo elabora complexidade quando 

se distende no ambiente.  

 
De início, extensões em nível perceptual, isto é, como 
possibilidade de apreensão perceptiva de seu meio 
ambiente. Depois, a partir do desenvolvimento do cérebro 
com a possibilidade de aquisição de representações, o que 
permitiu o aparecimento da língua falada, escrita, formas de 
artes, etc. (MARTINS, 1999, p. 37). 

  

 Produzir cultura é, também, uma estratégia adaptativa do corpo, um 

processo cognitivo que ganha estabilidade a fim de permanecer no tempo 

ou, em outras palavras, sobreviver no ambiente. Complementar à essa 

ideia, Greiner (apud LIMA, 2013, p. 196) diz que Mark Johnson usa a 

terminologia ‘organismos ecológicos’ para tratar de corpo, cérebro e 

ambiente, como instâncias únicas, sistemas em relação intrínseca, ou seja, 

como entidades inseparáveis.  

 A coevolução entre corpo e ambiente, entre cognição e cultura, 

segundo Greiner (2005, p. 103)141, vem sendo discutida há, pelo menos, 

trinta anos. A coevolução 

 

Rompe com a ideia de influência, na medida em que 
entende a relação entre corpo e ambiente em movimentos 
de mão dupla. Ou seja, não é a cultura que influencia o 
corpo ou o corpo que influencia a cultura. Trata-se de uma 
espécie de “contaminação” simultânea entre dois sistemas 
sígnicos onde ambos trocam informações de modo a evoluir 
em processo, juntos. (GREINER, 2005, p. 102).  

 

  Pensar o corpo no fluxo de trocas informacionais exige esses 

entendimentos prévios e permite escapar da concepção de corpo como um 

recipiente ou depósito de informações ou como um envelope no qual elas 

                                                             
139 MARTINS, Cleide. A improvisação em dança: um processo sistêmico e evolutivo. 
Dissertação de mestrado. Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e 
Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 1999. 107 fls. 
140 DAWKINS, Richard. O gene egoísta. São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1979. 
141 GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. 2a. ed. São Paulo: 
Annablume, 2005. 



118 

 

são postas.  

 O fenômeno do fluxo de informações exige clareza nos modos de 

conectar áreas de conhecimento diversas. Katz (2004, apud KATZ e 

GREINER in GREINER, 2005. p. 126) explica que “para tratar do corpo, não 

basta o esforço de colar conhecimentos buscados em disciplinas aqui e ali. 

Nem trans nem interdisciplinarmente se mostram estratégias competentes 

para a tarefa”. Logo, quando o assunto é corpo relacionado com 

comunicação, é preciso reunir argumentos epistemológicos que possam dar 

conta de uma discussão de forma coerente e satisfatória. O conceito de 

corpomídia busca atender essa exigência ao propor o corpo como matriz da 

comunicação, vivendo em constante mudança ou evolução.  

 

As relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos 
co-evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições 
perceptuais, motoras, de aprendizado e emocionais. 
Embora o corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos 
permanentes de informação, há uma taxa de preservação 
que garante a unidade e sobrevivência dos organismos e de 
cada ser vivo em meio à transformação constante que 
caracteriza os sistemas vivos. (KATZ e GREINER in 
GREINER 2005, p.130). 

 

 A ‘transformação’ é condição de existência do corpo, termo aqui 

usado como sinônimo para evolução.  

 

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente 
passa, pois toda informação que chega entra em negociação 
com as que já estão. O corpo é resultado desses 
cruzamentos, e não um lugar onde as informações são 
apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo 
que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia pensada 
como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia 
se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar 
informações que vão constituindo o corpo. A informação se 
transmite em processo de contaminação. (id., p. 131). 

 

 O corpomídia não considera a ideia de corpo como recipiente, mas 

como algo que se apronta nesse processo. Ele constrói-se, co-

evolutivamente, em interação com o ambiente. O corpo, assim, é uma mídia 

que não “abriga” as informações porque elas estão sempre se 

transformando por conta das contaminações permanentes entre as 
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informações que chegam e as que o corpo já possui.  

 Nas palavras de Greiner (2005, p. 122), “o corpo muda de estado 

cada vez que percebe o mundo”. Afasta-se diametralmente dessa noção de 

corpo o entendimento de que as informações “entram” em contato, são 

processadas e, depois “devolvidas” ao ambiente.  

 

Capturadas pelo nosso processo perceptivo, que as 
reconstrói com as perdas habituais a qualquer processo de 
transmissão, tais informações passam a fazer parte do corpo 
de uma maneira bastante singular: são transformadas em 
corpo. Algumas informações do mundo são selecionadas 
para se organizar na forma de corpo - processo sempre 
condicionado pelo entendimento de que o corpo não é um 
recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo 
co-evolutivo de trocas com o ambiente. E como o fluxo não 
estanca, o corpo vive no estado do sempre-presente, o que 
impede a noção de corpo recipiente. (KATZ e GREINER in 
GREINER 2005, p.130). 

 

 É interessante, nesse ponto, perceber a necessidade de construção 

de novos vocabulários - como “corpomídia” - para dar conta de novas 

percepções sobre o mundo e a existência.  

 

[…] as metáforas do corpo vão sendo construídas e, ao 
mesmo tempo, abrem a possibilidade de novos modos de 
organização do ambiente a seu redor, na medida em que se 
transformam em metáforas do mundo […]. Este fluxo 
incessante constrói novos vocabulários que são muito mais 
que nomes vagando pelo mundo. Este “novo vocabulário” 
reflete modos de organização dos pensamentos que 
organizam as ações corpóreas e o mundo. (GREINER, 2005, 
p.55). 

 

 O que vem sucedendo com a expressão ‘dança contemporânea’ se 

dá nesse mesmo viés quando reverbera as informações mais estabilizadas 

no bios midiático142. A informação que se transforma em dança está nesse 

mesmo fluxo de desenvolvimento de hábitos cognitivos. 

 

                                                             
142 Importa frisar que a memética de Richard Dawkins (1979) não é trazida para explicar 
o processo de replicação de informações de um corpo para outro, porque ele se faz 
presente no conceito de bios midiático, sendo o responsável pela propagação de 
informações. O objeto da pesquisa são os dispositivos de poder biopolíticos 
(especificamente, os comunicacionais e econômicos). 
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3. 1. 1.  Padrões, hábitos, regularidades 

 

 Dentro da inespecificidade da expressão ‘dança contemporânea’, 

foram se estabilizando algumas reincidências. Não apenas a de “elementos” 

já citados como a nudez, a ausência de música ou o figurino do cotidiano, 

mas também o de que basta não usar sapatilha de ponta ou soltar o cabelo 

para caber na mesma denominação. Tais entendimentos produzem 

recorrências estéticas, que o bios midiático faz proliferar. Esse fenômeno 

pode ser descrito como sendo o de formação de padrões? 

 Alguns autores se debruçaram para explicar o que é um padrão. 

Katherine Hayles (2012)143 usa uma anedota como exemplo: 

 

Uma vez eu fui à uma aula de cerâmica, e o instrutor pediu 
para cada participante que fizessem muitos objetos que 
iriam constituir uma série. A série deveria, por exemplo, 
consistir de vasos com mesmos formatos, mas tamanhos 
diferentes, ou deveriam ser vasos do mesmo tamanho nos 
quais os formatos engendrassem um conjunto consistente 
de deformações. O exemplo mostra que diferenças são tão 
importantes quanto similaridades, porque elas mantêm um 
padrão ao invés de serem meras séries de itens idênticos. 
Assim, eu proponho a seguinte definição: um padrão 
consiste de regularidades que aparecem através de séries 
de diferenças e similaridades relacionadas. (HAYLES, 2012, 
p.74, tradução nossa)144. 

 

 Hayles (2012) sugere que o padrão (as regularidades) emerge em 

sua relação com outros elementos constituintes de uma mesma série. No 

entanto, sabe-se que o senso comum trata padrão no sentido da coisa que 

modela, que vai homogeneizando pela repetição da mesma forma. Aqui, a 

proposta é a de seguir com Hayles (2012) no entendimento de que o padrão 

não é o que dá forma às suas cópias, mas, sim, uma informação singular 

                                                             
143 HAYLES, N. Katherine. How we think: digital media and contemporary technogenesis. 
Chicago and London: The University of Chicago Press, 2012. 
144 “I once took a pottery class, and the instructor asked each particular participant to make 
several objects that would constitute a series. The series might, for example, consist of 
vases with the same shapes but different sizes, or it might be vases of the same size in 
which the shapes underwent a consistent set of deformations. The example shows that 
differences are as important as similarities, for they keep a pattern from being merely a 
series of identical items. I therefore propose the following definition: a pattern consists of 
regularities that appear through a series of related differences and similarities”. (HAYLES, 
2012, p. 74). 
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que emergiu de alguma regularidade. No corpo, essas regularidades 

estabilizadas se manifestam como hábitos cognitivos. 

 Na dança, mesmo naquela que não se organiza a partir da repetição 

de vocabulários prontos, a repetição motora é uma espécie de condição de 

existência. Por isso, sendo ou não passo de dança o que o corpo repete, 

a informação tenderá a se estabilizar em alguma configuração estética.  

Vale pensar agora, então, na força gigantesca das configurações estéticas 

que o bios midiático vai repetindo e que vão se estabilizando. 

 É nesse contexto que aqui se propõe olhar criticamente para 

exemplos que evidenciem se cabe usar o conceito de padrão para nomear 

o que vem ocorrendo na dança nomeada como ‘contemporânea’, ou se 

encaminhasse melhor a questão quando se passa a enfatizar a ação dos 

hábitos cognitivos, justamente para deslocar o foco das formas das 

configurações estéticas. 

 Evidentemente, continuando-se a entender a expressão ‘dança 

contemporânea’ como um ‘estilo’ de dança, continua-se a pensá-la em 

associação com os seus ‘conteúdos’, buscando pelos seus passos, suas 

instruções, seus processos, seus padrões, suas regularidades (a escolha 

da palavra termina não importando muito, porque nenhuma delas rompe 

com a lógica que precisa ser desmontada, como já anunciado nas pp. 35 – 

36 145). 

 O cérebro trabalha com regularidades. O corpo é também mente e 

cérebro e, nessa perspectiva, estabiliza informações que se repetem, 

tendendo a gerar hábitos. Sendo a dança - qualquer dança – apoiada na 

repetição (seja no momento da sua criação, seja na repetição da própria 

criação), tem tendência a produzir regularidades. Isso não confere um 

aspecto negativo ou positivo a qualquer dança, uma vez que o que se altera 

é a força e a incidência das práticas de repetição e dos modos como elas 

se formulam. Na ‘dança contemporânea’ ou em outras.  

 Embora exijam um tempo distendido para se transformar, os hábitos 

cognitivos também mudam nos fluxos de trocas coevolutivas entre corpo e 

ambiente. Quando se fala que algumas informações estabilizam e outras 

                                                             
145 Essa lógica é a de que em sendo um ‘estilo’, cabe apenas identificar os seus 
componentes, as suas características. 



122 

 

não, é necessário deixar claro que informação “[…] é uma relação e não 

está localizada em um lugar” (GREINER, 2005, p. 115). Não há informação 

no ambiente. Enquanto relação, ela é um modo de organizar que emerge a 

partir da percepção de um padrão de variedade, pois o que faz a variedade 

da informação é a categorização do observador. Assim, um padrão se torna 

uma informação quando o observador o distingue em relação a outros 

padrões já existentes e corporificados: “Quando emerge um novo padrão 

organiza-se informação na medida em que esta se distingue dos padrões 

que existiam antes e há uma singularização” (id., p. 117). 

  É nesse sentido que se pode dizer que quando alguém propõe 

“desmantelar” seus padrões, irá se deparar, mais adiante, com outra 

reorganização de padrões, gerando novos hábitos146. Quando o corpo 

aprende a resolver uma situação motora, ele estabiliza aquela solução, que 

passa a fazer parte do “vocabulário” do corpo.  

 Novas ações, novos hábitos. Isto se dá por conta da 

neuroplasticidade, que permite as adaptações que fazem parte do cotidiano. 

O paradoxo da neuroplasticidade, de acordo com Norman Doidge (2007 

apud CARR, 2010, p. 34) é que, apesar da flexibilidade mental 

(adaptabilidade) que ela pode proporcionar, a neuroplasticidade também 

pode enclausurar sujeitos em comportamentos rígidos. As sinapses 

acionadas quimicamente ligam os neurônios, formando circuitos que tornam 

ações ou atividades rotineiras mais ágeis, enquanto o contrário se processa 

com ações com as quais não se tem regularidade: os circuitos não usados 

com frequência são postos “de escanteio”. 

 É importante que se ressalte que a plasticidade neuronal não garante 

que se formem apenas hábitos positivos. Vícios podem ser considerados 

maus hábitos. E modificar um hábito é uma tarefa que demanda 

persistência. Explica-se de outra forma: 

 

Plástico não significa elástico. Nossos hábitos neurais não 
retornam ao estado inicial da mesma forma que uma tira de 
borracha; eles permanecem no seu estado modificado. E 
nada diz que o estado tem que ser um desejável. Maus 
hábitos podem ser arraigados nos nossos neurônios tão 

                                                             
146 Ver definição de ‘hábito’ por Sodré (2006, p. 81) na nota de rodapé, no Capítulo 1, p. 
42. 
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facilmente quanto os bons. (CARR, 2010, p. 34, tradução 
nossa) 147. 

 

 Sobre esse aspecto, Dennett (in BROCKMAN, 2011) explica, 

subscrevendo à teoria dos memes de Dawkins, que um hábito pode migrar 

e infectar outros hospedeiros: “hábitos - bons, maus e indiferentes - podem 

persistir e se replicar, não apreciados e não reconhecidos por um período 

de tempo indeterminado” (DENNETT in BROCKMAN, 2011, p. 19) 148, desde 

que o aparato replicativo esteja disponível. Nesse ponto, cabe-se perguntar: 

 

Do que um hábito é feito? O que passa de indivíduo para 
indivíduo quando um hábito é copiado? Não coisas, não 
pacotes de material, mas pura informação, a informação que 
gera o padrão de comportamento que replica. Um vírus 
cultural, diferente de um vírus biológico, não está atado a 
qualquer meio físico particular de transmissão. (op. cit., loc. 
cit., tradução nossa) 149. 

 

 Como se observa, Dennett (in BROCKMAN, 2011) adere à teoria do 

meme dawkinsiano para explicar a transmissão de informações.  

 Pode-se dizer também que parar de realizar uma habilidade implica 

não apenas em esquecê-la: implica também em que o que o cérebro usava 

para aquela determinada atividade passou para outra, que agora se pratica 

com frequência. Pode-se dizer que padrões, resultados de circuitações de 

sinapses mapeadas no cérebro, correspondem a soluções que o corpo 

encontrou e estabilizou como hábitos para determinadas demandas do 

cotidiano. Greiner (2010, p. 51) vem colaborar com a discussão, e sua 

colocação parece pertinente e complementar à Dennett (in BROCKMAN, 

2011): “os padrões culturais de comportamento têm valor de sobrevivência, 

mas não são transmitidos geneticamente nem estão sujeitos a processos 

                                                             
147 “Plastic does not mean elastic, in other words. Our neural loops don’t snap back to their 
former state the way a rubber band does; they hold onto their changed state. And nothing 
says the new state has to be a desirable one. Bad habits can be ingrained in our neurons 
as easily as good ones” (CARR, 2010, p. 34). 
148 “Habits - good, bad, and indifferent - could persist and replicate, unappreciated and 
unrecognized, for an indefinite period of time” (DENNETT in BROCKMAN, 2011, p. 19). 
149 “What is such a habit made of? What gets passed from individual to individual when a 
habit is copied? Not stuff, not packets of material, but pure information, the information 
that generates the pattern of behavior that replicates. A cultural virus, unlike a biological 
virus, is not tethered to any particular physical medium of transmission” (DENNETT in 
BROCKMAN, 2011, p. 20). 
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de seleção natural, tal qual a seleção opera no âmbito da genética”. 

 O corpo vai resolvendo as proposições motoras a partir dos hábitos 

(mapeamentos que o corpo já conhece). Caso a proposição ponha “em 

xeque” os padrões existentes, haverá uma reorganização na forma em que 

os padrões operam, o que pode implicar na criação de outros padrões, que 

irão substituir os que existiam. Assim, se dá início a um novo conhecimento, 

ou à constituição de um novo hábito. Basta pensar na técnica de 

improvisação para artistas do corpo.  

 Um corpo que dança livremente, opera com os padrões que já 

conhece. Um corpo que improvisa uma dança, soluciona uma proposição 

combinando padrões que já possui. Nesse processo, pode reorganizá-los, 

descobrindo novos padrões. A diferença do dançarino que executa uma 

coreografia daquele que improvisa é que “um organiza relações recorrentes, 

o outro busca transitar pelos aspectos referenciais singulares da 

experiência em processo, em tempo presente” (GREINER, 2005, p. 113). O 

que os diferencia, de fato, é o contexto dinâmico das ações. Mas, em ambos 

os casos, eles estarão lidando com padrões. 

 No caso da ‘dança contemporânea’, à medida que algumas escolhas 

cênicas vão se estabilizando, vão tendendo a se fortalecerem como 

padrões, sejam motores ou de outra ordem. Não é difícil entender que eles 

terminem operando como “conteúdos” de um estilo de dança.  

Atendo-se ao bios midiático, aponta-se, a seguir, alguns exemplos de como 

a expressão ‘dança contemporânea’, através da ação dos dispositivos de 

biopoder, tem contribuído em um processo de homogeneização estética.  

 

 

3. 1. 2. O corpo que dança ‘contemporâneo’ no bios midiático 

 

 Em pesquisa realizada no portal Youtube sobre “aulas de 

dança contemporânea”, no dia 29 de abril de 2016150, os primeiros seis 

resultados de vídeos postados, classificados por relevância (vide Figura 

12), variam entre trechos de aulas, proposições de exercícios para serem 

                                                             
150 A informação importa, pois os resultados obtidos por relevância em pesquisa no canal 
Youtube se alteram periodicamente. 
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aplicados em aulas e propagandas de aulas. Os quatro primeiros vídeos 

discutidos revelam percepções que se têm sobre o termo ‘dança 

contemporânea’, que coadunam com as encontradas nos flyers e já 

discutidas no Capítulo 2. 

 Os vídeos de aulas tratam a expressão ‘dança contemporânea’ como 

um ‘estilo’, com exercícios de passos ordenados e sequências 

coreografadas. Os vídeos também apresentam metodologias ou métodos 

generalistas ou, em contraponto, metodologias ou métodos específicos de 

um artista/professor. Os dois tipos de metodologias são ensinados para se 

tornarem ‘ferramentas’ úteis 

para o aluno praticante 

‘descobrir’ seu ‘movimento 

pessoal’, potencializando suas 

‘capacidades expressivas’. O 

discurso de seus objetivos é o 

mesmo e há recorrências 

estéticas (padronização) 

neles. 

 Pode-se retomar, mais 

uma vez, a “primeira medida 

de prudência”, de Rocha 

(2012, p. 36), apresentada no 

Capítulo 1 (ver p. 21). A autora 

considera que a dança 

contemporânea não é uma 

modalidade de dança e que 

“não há aspecto, elemento ou 

procedimento, mesmo se 

observável em um ou mais 

espetáculos que seja 

característico dessa dança”. 

 Então, como lidar com as 

recorrências que acontecem e 

vão constituindo um 

Figura 12: Resultados de pesquisa no Youtube 

Fonte: Print screen de resultados de pesquisa realizada 
no app Youtube para IOS, sob a expressão “aulas de 
dança contemporânea”, obtidos em 29 abr.2016. 
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“vocabulário”?    

   

Vídeo 1: “Aula de dança 

contemporânea (Fácil) - 

passos básicos”151. 112.952 

visualizações. Canal: Munique 

Lopes, com 26.904 inscritos. 

Neste vídeo, atribuído à 

professora de dança Munique 

Gomes, após ela se 

apresentar, diz que irá “[…] 

passar uma sequência muito 

legal de ‘Contemporâneo’”. E 

comenta que “Quem conhece 

dança contemporânea sabe 

que é uma dança muito 

gostosa de se dançar” e irá 

“passar alguns movimentos 

básicos, muito bom pra você, 

que está aí em casa, poder 

fazer”. São palavras de 

Gomes, conforme se assiste 

no vídeo: “Então, nós vamos 

começar assim: um 

movimento que se chama 

‘cloche’”. Ela explica que é 

importante a perna passar pelo chão. E frisa: “Sempre tendo o contato direto 

com o chão, tá? […] A gente não pode tirar o pé do chão”. E completa: “Uma 

coisa legal do contemporâneo é o contato que a gente tem com o solo” 152. 

                                                             
151 Publicado em 6 ago.2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg>. Acesso em 28 abr.2016. Duração: 
4min12seg. 
152 Transcrição da fala da professora Munique Gomes no vídeo “Aula de dança 
contemporânea (Fácil) - passos básicos”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg>. Acesso em 28 abr.2016. 

Figura 13: Aula de dança no canal Munique Lopes 

Fonte: Print screen do vídeo “Aula de dança 
contemporânea (Fácil) - passos básicos”, do Canal 
Munique Lopes no portal Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg>. 
Acesso em: 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg
https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg
https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg
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No momento 3:54 no vídeo, depois de fazer uma sequência que ela 

explica, ela finaliza: “é isso aí. Isso é a base do contemporâneo: são 

movimentos simples, que dá pra você fazer em casa. Eu espero que vocês 

tenham gostado. Beijos e até a próxima aula”. Relacionado ao vídeo, consta 

a seguinte descrição (sinopse): “Quer aprender dançar ballet em sua casa? 

Faça agora parte de nossa turma VIP e receba vídeo aulas GRÁTIS. Acesse 

agora no link <http://bit.ly/1Cg7VMH> (VAGAS LIMITADAS). Instagram: 

@niquedancer”, conforme se vê na página de acesso ao vídeo (Figura 13).  

Alguns aspectos merecem atenção, conforme se observa nas 

informações das Figuras 13 e 14, referentes ao mesmo vídeo. 

 A primeira questão é o poder midiático e a relevância atribuída ao 

vídeo pelo próprio dispositivo de biopoder: o Youtube. O canal, como já 

informado, conta com quase 30 (trinta) mil inscritos, que acompanham as 

postagens da professora Munique Gomes. E o vídeo em questão conta com 

quase 113 (cento e treze) mil visualizações. 

 Gomes convoca o espectador, interpelando-o a fazer o que ela chama 

de ‘passos básicos’ para fazer o ‘contemporâneo’. O discurso modalizador 

do vídeo implica em uma percepção sobre a expressão ‘dança 

contemporânea’ como algo que nomeia um ‘estilo’, uma ordenação de 

passos que geram sequências coreográficas (vide Figura 14).  

A convocativa do vídeo – a do contrato comunicacional, o primeiro 

momento da convocação, de acordo com Prado (2013, p. 52)153 - promete 

ao espectador realizar a ‘dança contemporânea’, através da modalização 

que implica no domínio de ‘passos básicos, que são ‘gostosos’ de se 

dançarem e que podem ser ‘feitos em casa’. Replicada no bios midiático, a 

interpelação do vídeo - segundo momento da convocação - consegue 

relevância e feedback dos convocados - terceiro momento da convocação -

, como se observa nos comentários do vídeo (vide Figura 15).  

Antes de iniciar a explicação da sequência coreográfica de ‘passos 

básicos’ de ‘contemporâneo’, a apresentadora e professora do vídeo impõe 

uma regra, uma modalização para a realização do que entende como 

‘contemporâneo’: a importância de não se tirar o contato do pé do chão, o 

                                                             
153 Os três momentos da convocação, de acordo com Prado (2013), foram apresentados 
no Capítulo 1, ponto 1.2.3, sobre Interpelação e ideologia (vide p. 55). 

http://bit.ly/1Cg7VMH
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contato com o solo. 

Trata-se de um pensamento modalizador, que desemboca em uma 

estética do movimento. Embora uma proposição vaga, gera entendimentos 

diversos sobre o que seria ‘contato com o chão’ ou ‘não tirar o pé do chão’. 

Esses entendimentos vão constituir percepções que vão se atar a 

expressão ‘dança contemporânea’. Para o espectador, infere-se que ele 

compreenda que uma forma simples de entender a expressão ‘dança 

contemporânea’ se resume a uma prática onde essas regras e os 

movimentos ensinados são ‘a base do contemporâneo’. 

 No terceiro momento da convocação (PRADO, 2013), conforme se 

nota na Figura 15, o feedback dos convocados é positivo, pois aceitam o 

contrato comunicacional. Percebe-se que os espectadores têm um sentido 

positivo sobre o vídeo, que oferece uma ideia sobre o termo ‘dança 

contemporânea’, e que eles julgam ser de grande ajuda para atingirem seus 

Figura 14: Sequência de 'passos básicos’ de ‘contemporâneo’ 

 

Fonte: Série de print screens do vídeo “Aula de dança contemporânea (Fácil) - passos básicos”, do 
Canal Munique Lopes no portal Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg>. Acesso em: 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg
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objetivos. 

 Interessante notar também as respostas do canal aos comentários, 

com incentivos e a certeza de trabalho bem realizado. Retoma-se o que já 

foi discutido e que, neste ponto, parece adequado:  o canal oferece um 

poder/saber, que é enunciado por um ‘sujeito-suposto-sabedor’ que ‘faz’ o 

receptor ‘fazer’ (PRADO, 2013, p. 30), na construção de um contrato 

comunicacional, conforme já discutido no Capítulo 1 (p. 67). 

 O vídeo suscita outro aspecto importante a ser observado: a 

autodeclaração, já tratada no Capítulo 2 que, além do efeito da banalização, 

se soma ao “[…] desejo narcísico de visibilidade, de reconhecimento, de 

celebridade, largamente 

reforçado pelas mídias e 

pelo surto de 

individualização” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 

2015, p. 112).  

O “sujeito-suposto-

sabedor” (PRADO, 2013, p. 

30), no caso, a professora 

Munique Gomes, com o 

status que lhe é atribuído em 

virtude da relevância 

midiática de seu vídeo, 

torna-se celebridade e, 

como tal, seu discurso é 

aceito, sem 

questionamentos, 

sinalizando, ao mesmo 

tempo, a generalização da 

expressão e o seu 

consequente 

‘esvaziamento’.  

 

Vídeo 2: Conforme se 

Figura 15: Comentários do vídeo 1 

Fonte: Print screen dos comentários do vídeo “Aula de 
dança contemporânea (Fácil) - passos básicos”, feitos no 
app Youtube em IOS. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg>. 
Acesso em: 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ypIwOfsHCg
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vê na Figura 12, o segundo 

vídeo que surge nos 

resultados por relevância é o 

intitulado “Aula de dança 

contemporânea com João 

Pirahy”154. O vídeo, acessado 

em 28 de abril de 2016, 

contava 9.851 visualizações. 

Está postado no canal NAMU, 

que possui 53.457 inscritos. 

Foi publicado em 8 de julho de 

2015. 

 Na Figura 16, o vídeo é 

descrito como sendo de 

ensino de ‘técnicas de   dança 

contemporânea’. O 

procedimento da aula se dá 

em duas etapas de exercícios. 

Fica explícito, também aqui, o 

entendimento de ‘modalidade’ 

de dança, que “[…] explora a 

plasticidade do corpo em 

movimentos próprios e sem 

roteiro definido”.  

 A descrição deixa 

dúvida se o ‘movimento 

próprio’ se refere à ideia já mencionada de ‘movimento individualizado’ 

(HUMPHREY, 1987, LOUPPE, 2012)155 ou se ele designa movimentos que 

são próprios da ‘dança contemporânea’ como ‘modalidade’.  

 Outro ponto de questão é sobre a mencionada ausência de um ‘roteiro 

                                                             
154 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>. Duração 
6min37seg. 
155 Conforme já mencionado, sobre as expressões ‘movimento individualizado’/ 
‘movimento subjetivado’, vale revisitar as notas de rodapé nas páginas 16 e 38. 

Figura 16: Aula de dança no canal NAMU 

Fonte: Print screen do vídeo “Aula de dança 
contemporânea com João Pirahy”, a partir do app 

Youtube em IOS. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI> em: 

28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
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definido’ para a aula. A partir do que se observa no vídeo e na descrição, 

com uma aula estruturada em duas etapas e propostos três exercícios com 

regras definidas, fica pouco claro o roteiro sem definição. Talvez isso se 

refira ao uso das ‘ferramentas’ de composição dentro do primeiro exercício 

proposto - ‘experimento de dança contemporânea’, nas palavras do 

professor João Pirahy no vídeo. Quando sugeridos, a fim de explorar o 

improviso da bailarina, eles são falados/ditados de maneira aleatória: 

 

Pra começar, é assim: elegemos duas parte do corpo. Aqui, 
a Mageli vai demonstrar duas partes do corpo que ela vai 
escolher. Você, na sua casa, pode eleger as suas duas 
partes do corpo. Então vamos lá, Mageli. E começa a 
movimentar lentamente. E por esse movimento. E começo a 
pensar na parte do corpo. E preenche o espaço. E desenha 
no espaço. E movimentos lentos. E movimentos mais 
rápidos. E controle. Controlado o movimento, desenhando 
no espaço. E…Descontrole. Controle. E… O movimento 
mais fluído, preenchendo o espaço todo. E deixa fluir, pesar. 
E pausa. E continuo. E outros níveis, níveis alto, o 
médio…Alto, médio e baixo. E solta o peso da cabeça. E…. 

Figura 17: Sequência de ‘experimento’ de ‘dança contemporânea’  

Fonte: Série de print screens do vídeo “Aula de dança contemporânea com João Pirahy” do Canal NAMU 
no portal Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>. Acesso em 28 
abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
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Mais lento. E lento. E finalizando. Finalizando. Finalizando. 
156  

 

 Na Figura 17, vê-se o registro de uma parte do primeiro ‘experimento’ 

proposto por Pirahy. O que chama atenção é o uso de movimentos no chão: 

apesar da proposta do professor focalizar a ideia de improviso através da 

exploração do movimento partindo de duas partes do corpo eleitas 

aleatoriamente, nota-se que a bailarina realiza alguns movimentos que seu 

corpo conhece e domina previamente. Um movimento de queda ou 

rolamento pelo chão em que o corpo não se machuque, presume o uso de 

um treinamento anterior em um vocabulário motor que permita a proteção e 

a agilidade na execução.  

 O que se aponta é que o corpo da bailarina opera com padrões pré-

existentes, resultantes de treinos, provavelmente realizados em aulas de 

‘dança contemporânea’. Outro aspecto que se indica é que, em atenção ao 

processo de sistematização corrente de um vocabulário técnico-estético 

promovido em ‘aulas de dança contemporânea’, nota-se que a maneira que 

a bailarina usa o chão, pressupõe o domínio do ‘cloche’ - um ‘passo básico’ 

de ‘contemporâneo’, nas palavras da professora Munique Gomes (vide 

Vídeo 1) - realizado, entretanto, com as costas passando pelo chão. 

 Depois de finalizar o ‘experimento’, Pirahy pergunta para a bailarina 

que partes do corpo ela elegeu para realizar a proposta. E a bailarina Mageli 

responde que foi o cotovelo e a cabeça. Mas ela explica que teve dificuldade 

em ter eleito a cabeça, pois “[…] a cabeça vai... E depois eu falei assim, 

nossa, num devia ter escolhido a cabeça, devia ter escolhido outra parte 

porque a cabeça já vai, mas aí e tal, foi a cabeça”. Ele completa, tentando 

explicar a dificuldade que a bailarina teve no ‘experimento’:   

 

A proposta é essa mesmo, a gente eleger duas partes, 
experimentar, mesmo que não seja fluído desde a primeira 
vez, mas essas ferramentas vão permitindo que, conforme 
você vai se apoderando dessas ferramentas, a dança flua 

                                                             
156 Transcrição da fala do professor de dança contemporânea João Pirahy no vídeo “Aula 
de dança contemporânea com João Pirahy”, disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>. Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
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mais e melhor 157. 
 
 

Percebe-se, na fala de Pirahy, a importância dada à execução do 

movimento de maneira “fluida”. Embora ele dite formas da bailarina se 

mover, essas formas são priorizadas esteticamente com uma forma ‘fluida’, 

seja o que ela queira indicar na visão do professor. Talvez o termo indique 

uma intenção de que o 

movimento seja realizado de 

maneira contínua, mas isso 

não fica explícito. De qualquer 

forma, aponta para uma 

modalização, e não um livre 

exercício de exploração do 

‘movimento próprio’, se isso 

for considerado sinônimo de 

uma forma de se mover 

própria de um sujeito. 

 Depois, ele propõe um 

segundo exercício, 

imaginando uma “bolinha” que 

percorre o corpo, que passa 

para a colega. Propõe, em 

seguida, que sejam duas 

bolinhas, também trocando 

com a colega. Esse 

‘experimento’ faz inferir que a 

intenção, novamente, é de que 

o movimento seja realizado 

continuamente, e é o que se 

observa com o resultado dos 

movimentos executados no 

                                                             
157 Transcrição da fala do professor de dança contemporânea João Pirahy no vídeo “Aula 
de dança contemporânea com João Pirahy”, disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>. Acesso em 28 abr.2016. 

Figura 18: Comentários do vídeo 2 

Fonte: Print screen dos comentários do vídeo “Aula de 
dança contemporânea com João Pirahy”, a partir do app 

Youtube para IOS. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI>. 

Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
https://www.youtube.com/watch?v=74isyl0YZVI
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vídeo. Numa terceira proposição, ele convida o espectador a “dançar o seu 

nome”, ou seja, desenhar o seu nome próprio, com partes do corpo como 

se fossem “lápis”, escrevendo no espaço. 

 Interessante notar que, todas as vezes que Pirahy propõe um 

exercício, ele mostra como se faz. Isso remete à discussão da pertinência 

de um ‘corpo demonstrativo’ (FOSTER, 1992) e o quanto isso dificulta a 

exploração da singularidade dos corpos dos bailarinos, seguindo uma 

proposta de recusa de um modelo exterior (FAZENDA in LOUPPE, 2012, p. 

12). Quando ele age dessa forma, desafia a própria intenção que ele busca 

(a aula como um ‘experimento’). A demonstração dita, no sentido biopolítico, 

o modo certo de fazer, que deve ser alcançado ou copiado. Além disso, ele 

reafirma com veemência sua posição de “sujeito-suposto-sabedor” 

(PRADO, 2013, p. 30) 

 O professor João Pirahy, por fim, explica e convoca: “[…] existem 

muitas outras ferramentas. Eu convido vocês a experimentar uma aula de 

dança contemporânea e descobrir a sua dança através dessas 

ferramentas”. Logo, no contrato comunicacional proposto, a convocativa é 

a promessa de ‘descoberta’ do que seria uma dança pessoal. Como também 

se nota em alguns flyers, essa descoberta denota uma percepção do 

professor sobre a expressão ‘dança contemporânea’, como a prática que, 

através de suas ‘ferramentas’, possibilita a ‘descoberta’ do movimento do 

sujeito: em detrimento de todas as outras danças.  

 É importante lembrar que, em observância ao pensamento 

althusseriano, é impossível que o movimento de um sujeito seja 

‘descoberto’, pois que o sujeito é sempre sujeito158. Assim, seu movimento 

já é dado por suas capacidades cognitivas. Talvez a expressão ‘explorar 

outras possibilidades de movimentos’ fosse mais adequado na proposta. 

Entretanto, como se vê no vídeo, o intento soçobra em parte, pois a bailarina 

aparenta, tal como na série de movimentos da Figura 17, explorar 

movimentos que seu corpo já conhece. 

 Uma aula ou processo de composição coreográfica, cuja metodologia 

emprega recursos usados de maneira genérica de modo sistemático, incorre 

                                                             
158 Conforme já comentado em nota de rodapé na página 34. 
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na emergência de recorrências 

estéticas. As tais ‘ferramentas’, 

citadas por Pirahy, são um indício 

de que elas vêm sendo utilizadas 

da mesma forma ou de forma 

similar. As recorrências acabam 

por emergir porque não há como 

romper com o vocabulário motor 

prévio do bailarino. E quando o 

corpo se habitua a trabalhar em 

situação de improviso, tende a 

resolver os problemas recorrendo 

a soluções habituais 159. 

O vídeo, como um 

dispositivo de biopoder, mostra 

uma aula com um resultado que é 

modalizado/modalizante e 

convoca como um “saber”. No 

caso do Vídeo 2, a partir da Figura 

18, observa-se que o terceiro 

momento (da convocação) é 

realizado. Mas o que, de fato, 

demarca o feedback do 

espectador é a quantidade de 

9.851 visualizações. Em um canal 

com 53.459 inscritos, aponta-se o potencial alcance das informações que o 

vídeo deslancha no bios midiático. 

 

Vídeo 3: “Aula de Contemporâneo Pariz Arte em Dança”160. 14.667 

visualizações. Canal: Pariz Arte em Dança, com 2.338 inscritos. Publicado 

                                                             
159 ‘Habitual’ refere-se ao conceito de ‘hábito’, conforme discutido anteriormente (vide p. 
42). Habitual, portanto, está relacionado ao que se trata de padrão cognitivo de 
comportamento do sujeito, no caso em questão, um comportamento motor. 
160 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. Acesso em 28 

abr.2016. Duração: 2min. 

Fonte: Print screen do vídeo “Aula de 
contemporâneo Pariz Arte em Dança”, a partir do 

app Youtube em IOS. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8

>. Acesso em 28 abr.2016. 

Figura 19: Aula no canal Pariz Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
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em 2 mar. 2015.  

Vê-se na Figura 19 que o Vídeo 3 se refere às aulas de ‘dança 

contemporânea’ ministradas pelo professor André Bizerra na escola de 

dança Pariz Arte em Dança, na cidade de São Caetano do Sul (SP). De 

acordo com a descrição, “[…] práticas, exercícios e estilos são executados”, 

o que é confirmado pelo próprio professor, quando diz que dentro de sua 

aula “[…] muitas práticas são realizadas, como o Yoga, o Pilates, o próprio 

ballet clássico de uma forma mais desconstruída, onde um lado mais 

orgânico do bailarino tem que aparecer”. Ele também considera que sua 

aula tem um trabalho interessante porque desenvolve “[…] um lado até 

psicanalítico em relação ao corpo”, relacionado a “como você se percebe, 

como você se vê, o que emerge desse corpo, o que de subjetivo ele tem” 

161. 

Algumas dúvidas surgem a partir da fala do professor, como, por 

exemplo, o que seria uma aula de ballet clássico dada de forma mais 

‘desconstruída’. Infere-se que ele tenha indicado que usa elementos do 

‘vocabulário motor’ do ballet clássico, misturando com elementos da técnica 

de dança moderna (como contrações e exercícios de trabalho de pés feitos 

em posição en dedans 162, entre outros elementos), como se pode observar 

em alguns trechos do vídeo. Outro ponto: o que seria ‘aparecer’ “[…] um 

lado mais orgânico do bailarino” durante a aula? Acredita-se que o 

                                                             
161 Transcrição da fala do professor André Bizerra, extraída do vídeo “Aula de 
Contemporâneo Pariz Arte em Dança”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. Acesso em 28 abr.2016. 
162 O termo en dedans, na terminologia do ballet clássico, de acordo com a técnica de 
ballet russa, como consta no livro Basic Principles of Classical Ballet, escrito por 
Agrippina Vaganova (primeiramente publicado na língua inglesa em 1946 pela Kamin 
Dance Publishers, Nova Iorque), refere-se a movimentos em giro realizados ‘para dentro’ 
(‘directed inward’), que incluem as ‘piruetas’ ou ‘ronds de jambe’. Não consta definição 
sobre o termo sobre posições de pés em en dedans, porque na técnica de ballet clássico 
as cinco posições básicas de pés somente são realizadas em en dehors, que é definido 
como “uma posição da perna virada para fora [em rotação externa] aceita no ballet 
clássico” (VAGANOVA, 2015, p. 24, tradução nossa), que implica nos pés em abdução 
por uma rotação externa da articulação coxo-femural. Em técnicas de dança moderna, 
como as de Martha Graham ou de Lester Horton, a posição en dedans para os pés é 
aceita, quando alguns exercícios da aula de ballet são também realizados nessas técnicas 
com a rotação interna da coxa, a fim de que as pernas e os pés, consequentemente, se 
mantenham paralelos durante a realização dos movimentos, por exemplo, em battements 
tendús, battements jetés, developpés, grand battements, retiré passés, entre outros. Para 
a descrição desses movimentos sistematizados pela técnica russa de ballet nomeada por 
“Vaganova”, vide: VAGANOVA, Agrippina. Basic principles of classical ballet. Russian 
ballet technique. Translated by Anatole Chujoy. New York: Dover Publications, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
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professor, pela sua fala “[…] como você se percebe, como você se vê […]”, 

indica um dos tipos de percepção descritos também nos flyers, no Capítulo 

2: a de que a expressão ‘dança contemporânea’ abarca práticas que 

buscam promover uma ‘melhor consciência corporal’ ou ‘melhor 

expressividade’. Nota-se que é uma preocupação do professor buscar o que 

há de subjetivo na movimentação do bailarino.  

Cabe ainda uma quarta observação, a partir da fala do professor 

André Bizerra: a expressão ‘dança contemporânea’ indica mistura de 

linguagens ou técnicas, concepção que fica explícita quando ele explica que 

trabalha com muitas práticas como yoga, Pilates e o próprio ballet em sua 

aula. 

     

A sequência que é desenvolvida durante as aulas é 
composta por N elementos em que os bailarinos me trazem 
esse lado subjetivo deles. A partir de uma construção de 
uma estrutura coreográfica, eles vão desconstruindo esse 
material, onde o tempo é a questão primordial do trabalho: 

Figura 20: Sequência de ‘contemporâneo’ 

Fonte: Série de print screens do vídeo “Aula de Contemporâneo Pariz Arte em Dança” do Canal Pariz 
Arte em Dança, no portal Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. 
Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
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lento, rápido, fragmentado, a pausa. Pra isso, o bailarino 
tem que estar no momento presente 163. 
 

Não fica claro o que o professor indica ser “N elementos”. Esses 

elementos com quantidade incógnita talvez possam ser compreendidos 

como movimentos coreográficos, a partir do restante de sua fala. A 

percepção de que a expressão ‘dança contemporânea’ se refere a um 

código ordenado de passos ou movimentos também se adere ao discurso 

de Bizerra, uma vez que ele 

parte de estruturas 

coreográficas de sua autoria e 

os alunos repetem, alterando o 

tempo de execução, o que ele 

chama de desconstrução. Na 

verdade, questiona-se se 

variação de tempo na 

execução de um movimento 

acarreta em sua 

‘desconstrução’. 

Como se observa em 

toda a sua fala, há problemas 

na escolha de suas palavras, 

como em “ballet de um forma 

mais desconstruída” e “muitas 

práticas são realizadas”, 

quando o que se tem são 

sequências coreográficas; 

“lado mais orgânico do 

bailarino tem que aparecer”; “o 

que de subjetivo ele tem”, “os 

bailarinos me trazem esse lado 

subjetivo deles” (e quando é 

                                                             
163 Transcrição da fala do professor André Bizerra, extraída do vídeo “Aula de 
Contemporâneo Pariz Arte em Dança”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. Acesso em 28 abr.2016. 

Figura 21: Comentários do vídeo 3 

Fonte: Print screen dos comentários do vídeo “Aula de 
contemporâneo Pariz Arte em Dança”, a partir do app 

Youtube para IOS. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. 

Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
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possível uma situação em que os bailarinos não trazem esse ‘lado 

subjetivo’?); “o tempo é a questão primordial do trabalho” (da mesma forma, 

quando é possível uma situação em que o tempo não seja uma questão 

primordial em qualquer trabalho de dança?) e, finalmente, “o bailarino tem 

que estar no momento presente” (quando é possível o bailarino executar 

uma ação que não seja no “momento presente”)? Talvez o professor se 

refira ao conceito de “presença cênica” 164, mas não fica evidente se é esse 

o referencial tratado por ele.  

 Tais problemas acarretam desentendimentos e compreensões 

diversas sobre a fala e a posição midiática de ‘sujeito-suposto-sabedor’ 

(PRADO, 2013; ROCHA, 2012), mas suas percepções sobre a expressão 

‘dança contemporânea’ ficam evidentes e podem ser facilmente atreladas a 

algumas das percepções obtidas também sobre o termo a partir dos flyers, 

conforme discutidas no Capítulo 2.  

 Como dispositivo de biopoder, o discurso do professor e as imagens 

veiculadas no vídeo modalizam e convocam para a prática do que se 

acredita que o termo ‘dança contemporânea’ designa. E, conforme se 

verifica em sua fala, essa compreensão é de uma prática que implica no 

domínio de um sistema ordenado de passos, que inclui o já mencionado 

‘passo básico’ de ‘contemporâneo’, o ‘cloche’, assim citado e nomeado pela 

professora Munique Gomes (vide Vídeo 1). Na aula de João Bizerra, o 

‘cloche’ é realizado pelos bailarinos, como se verifica na Figura 19, diferente 

do que propõe Gomes (vide Figura 14), com o acréscimo de salto e apoio 

de apenas uma das mãos no chão. Ao final do vídeo, o professor se 

pergunta e arrisca uma resposta:  

 

O que é dança contemporânea? Muitas vezes as pessoas 
me perguntam o que é, e aí o procedimento: acho que tem 
que devolver essa pergunta para a própria dança 

                                                             
164 Sobre o conceito de “presença cênica” muitos teóricos do teatro se debruçaram e ainda 
trabalham com o conceito. O professor da University of Toronto e do curso de artes cênicas 
da UFSC, Prof. Dr. Sérgio Nunes Melo, realiza uma breve historiografia e discussão sobre 
o termo no artigo intitulado “Por uma ontologia da presença cênica” (2014). Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/viewFile/84482/91863>. Acesso em 08 
mai.2016. De maneira suscinta, o termo se refere à “[…] produção de materialidade capaz 
de cativar o público e suspender sua atenção acima do utilitarismo cotidiano” (MELO, 
2014, p. 108). 

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/viewFile/84482/91863
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contemporânea responder o que é dança contemporânea 165. 

 

 Novamente, entra-se na questão da posição de sujeito-suposto-

sabedor atada a problemática do sujeito que ideologicamente faz, sabendo 

que faz, mas, mesmo assim, continua a fazê-lo, pois não acredita no que 

está fazendo. Como diz Greiner 

(2010, p. 43), já citada no 

Capítulo 2, Foucault muito 

trabalhou na questão de um 

‘fazer por fazer sem acreditar’, 

mas na obra de Agamben a 

discussão ganha mais 

destaque quando ele discute a 

relação entre poder, violência e 

religião. 

  

 Vídeo 4: “Aula de dança 

contemporânea para iniciantes 

com Édi Oliveira - 

Movimentos”166. 73.793 

visualizações. Canal: Cia 

Mapati. 300 inscritos. 

Publicado em 3 de mai.2013. 

 O Vídeo 4 apresenta 

trechos da aula de ‘dança 

contemporânea’ do professor 

Édi Oliveira. Não há nenhum 

depoimento do professor sobre 

sua aula, apenas sequências 

de movimentos coreográficos. 

                                                             
165 Transcrição da fala do professor André Bizerra, extraída do vídeo “Aula de 
Contemporâneo Pariz Arte em Dança”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8>. Acesso em 28 abr.2016. 
166 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw>. Acesso em 28 

abr.2016. Duração: 5min27seg. 

Figura 22: Aula no canal Cia. Mapati 

Fonte: Print screen do vídeo “Aula de dança 
contemporânea para iniciantes com Édi Oliveira - 

Movimentos” a partir do app Youtube em IOS. 
Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw>. 
Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuuYqRuxS8
https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw
https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw


141 

 

 Observa-se, nos trechos selecionados de sua aula, que o professor, 

apesar de passar pelos outros dois níveis espaciais, o nível médio (estar 

com os joelhos flexionados ou ajoelhado) e o alto (de pé), dá ênfase no 

trabalho de contato com o solo.  

Esta ênfase no trabalho do corpo com relação ao solo modaliza uma 

percepção de que a expressão ‘dança contemporânea’ agrega isso como 

uma característica. E a expressão ‘dança contemporânea’ dá conta de 

informar uma dança formada por sequência coreografada de movimentos, 

ou seja, é tratada como sendo uma modalidade de dança. 

 O já comentado ‘passo básico’ de ‘contemporâneo’, citado por 

Munique Gomes no Vídeo 1 - o ‘cloche’ - não aparece no Vídeo 3, tal como 

a professora explica. Entretanto, a movimentação proposta pelo professor 

Édi Oliveira, pressupõe o domínio corporal na realização daquele ‘passo’, o 

que se verifica na Figura 22, em especial nas três últimas imagens da série 

de print screens do vídeo. 

Figura 23: Sequência de movimentos por Édi Oliveira 

Fonte: Print screens do vídeo “Aula de dança contemporânea para iniciantes com Édi Oliveira - 
Movimentos” do Canal Cia. Mapati no portal Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw>. Acesso em 28 abr.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=29WK_pD7xjw
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 Como já comentado sobre os outros vídeos, há uma ideia de ‘saber’ 

o que a expressão ‘dança contemporânea’ designa, e essa ideia 

corresponde ao domínio de competências técnico-estéticas que abarcam o 

conhecimento corporal de uso do solo, o que remete ao comentário da 

professora Munique Gomes no Vídeo 1 sobre a importância do contato com 

o chão para dançar ‘contemporâneo’.  

 Os comentários para o vídeo estão ativados e verifica-se que o 

feedback dos espectadores é positivo. Os espectadores se sentem 

convocados a fazerem a aula, como se vê na Figura 24. E a quantidade de 

73.793 visualizações indica também, indiretamente, o firmamento do 

contrato comunicacional. 

 Não há como descartar 

uma padronização entre os 

entendimentos e as 

proposições dos 4 vídeos aqui 

apresentados. O processo de 

homogeneização de 

recorrências estéticas, 

exemplificado pelo uso do 

movimento ‘cloche’, tal como 

descrito por Munique Gomes 

no Vídeo 1 e observado nos 

outros vídeos de aulas 

(realizados de forma similar ou 

com pequenas variações), 

permite que um padrão seja 

replicado. A partir disso, toda 

dança que venha a lidar com 

um tipo de padrão como o 

movimento exemplificado, se 

nomeia de ‘contemporânea’, 

pois está autorizada por um 

“saber” proveniente de um 

“sujeito-suposto-sabedor” 
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(PRADO, 2013, p. 30), sancionado midiaticamente pela sua relevância.  

 Contudo, esse processo não se dá ou se limita aos vídeos de aulas 

ou propagandas delas, como os aqui trazidos como exemplo. Já o 

identificamos em outras ações midiáticas e seus discursos de biopoder. 

  

 

3. 2.  Discursos de biopoder  

 

 Discursos são práticas articulatórias estruturadas dentro uma gama 

de instituições, de rituais e práticas, da mesma forma como acontecem nos 

chamados aparelhos de Althusser (in ZIZEK, 1996) ou nos dispositivos de 

Foucault (1989)167 e Agamben (2007). Busca-se aqui demonstrar como 

discursos veiculados no bios midiático sobre ‘dança contemporânea’, a 

exemplo de alguns que foram apresentados e discutidos no capítulo 

anterior, ocorrem como práticas de regulação que têm ação biopolítica e de 

biopoder.  

  Um discurso de sucesso sobre ‘dança contemporânea’ é o que a 

apresenta como uma pesquisa de movimento, sejam quais forem os 

objetivos ou alcances finais: composição coreográfica, autonomia do 

movimento, aprimoramento de qualidades expressivas, consciência 

corporal, entre outros.  

Sob esse viés, chega-se a um ponto fulcral da discussão: é acordado 

que a ‘dança contemporânea’ deve trabalhar com ‘pesquisa’, a fim de 

favorecer um movimento subjetivado168. Nas aulas apresentadas, o objetivo 

é a exploração169 do movimento subjetivado, com metodologias específicas 

para isso, mas entendendo corpo como corpomídia (KATZ e GREINER in 

GREINER, 2005), fica claro que o movimento de um corpo é sempre ligado 

ao estado da coleção de informações que lhe dá forma naquele momento.  

 Faz-se mister desconstruir alguns discursos modalizadores 

                                                             
167 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 8a. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 
168 Assume-se essa expressão em detrimento de ‘movimento individualizado’, tendo em 
vista uma aproximação com o pensamento althusseriano, conforme explicado em nota de 
rodapé na página 38. 
169 ‘Exploração’ é um termo usado em detrimento de ‘descoberta’, uma vez que sob a 
perspectiva do corpomídia, é impossível se ‘descobrir’ um movimento pessoal, pois que 
todo sujeito já lida com ele desde o início de sua existência. 
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veiculados no bios midiático, sejam eles referentes ao uso da expressão 

‘dança contemporânea’ para designar danças que prometem, de forma 

exclusiva, como já mencionado, melhorias nas qualidades expressivas, na 

conscientização do corpo, na flexibilidade, na postura, entre outros. Isso 

pois, de maneira óbvia, são qualidades que a prática de qualquer 

modalidade de dança pode promover. 

 Além desses citados, outro discurso, não menos importante, que 

merece ser discutido e desmantelado é de que a expressão designa 

danças que são as únicas que podem ser realizadas por ‘qualquer 

corpo’ (corpos não especialistas). E no contexto neoliberal do capitalismo 

artista (LIPOVETSKY e SERROY, 2015), um corpo não especialista não tem 

lugar no mercado da ‘dança contemporânea’ - ou qualquer que seja a 

especialização de dança cênica (teatro musical ou companhias de ballet, 

por exemplo). Entretanto, pela ação dos dispositivos de poder, esse 

entendimento é camuflado pelo discurso do ‘todo mundo pode’.  

 Vale ressaltar uma preocupação com o advento da obrigatoriedade 

do ensino da dança nas escolas de educação básica170. Por conta do poder 

do bios midiático, essa fase fundamental do ensino formal pode exportar 

determinadas concepções de dança para usos pedagógicos – o que já se 

verifica com os dois exemplos de Planos de Aula ‘de dança contemporânea’ 

tratados a seguir  

 Conforme Plano de Aula publicado na edição online da Revista Nova 

Escola, com o título “Para entender a dança contemporânea”171, de autoria 

de Sandra Cavalinni, professora na pós-graduação em Dança e Consciência 

Corporal da Universidade Gama Filho e da FMU, e também diretora da 

Companhia Giz de Cena de Dança Contemporânea (vide Figura 25), o termo 

‘contemporâneo’ designa “[…] tudo o que faz parte do momento histórico 

                                                             
170 Em 5 de agosto de 2015, o Projeto de Lei PL 7032/2010, de autoria do senador federal 
Roberto Saturnino (PT - RJ) foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, com parecer favorável do relator, o deputado 
Alessandro Molon (REDE - RJ). Vide ficha de tramitação do Projeto de Lei, disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=470941>. 
Acesso em 11 mai. 2016. Notícia sobre a aprovação do Projeto de Lei na Câmara, 
disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-
CULTURA/493165-CAMARA-APROVA-DANCA-E-TEATRO-COMO-DISCIPLINAS-
OBRIGATORIAS-DA-EDUCACAO-BASICA.html>. Acesso em 11 mai.2016. 
171 Disponível em: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/para-entender-
danca-contemporanea>. Acesso em 11 mai.2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=470941
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/493165-CAMARA-APROVA-DANCA-E-TEATRO-COMO-DISCIPLINAS-OBRIGATORIAS-DA-EDUCACAO-BASICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/493165-CAMARA-APROVA-DANCA-E-TEATRO-COMO-DISCIPLINAS-OBRIGATORIAS-DA-EDUCACAO-BASICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/493165-CAMARA-APROVA-DANCA-E-TEATRO-COMO-DISCIPLINAS-OBRIGATORIAS-DA-EDUCACAO-BASICA.html
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/para-entender-danca-contemporanea
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/para-entender-danca-contemporanea
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que vivemos hoje”.  

 No Plano de Aula intitulado “Dançando com Deborah Colker (Dança 

Contemporânea)”172, de autoria de Luciano Silveira Coelho, professor de 

Educação Física da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG - 

Centro Pedagógico, em co-autoria com Amanda Fonseca Soares Freitas 

(sem informação disponível sobre a co-autora), o professor propõe o ensino 

                                                             
172 Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28694>. Acesso em 11 
mai.2016. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28694
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de “passos básicos de dança 

contemporânea”, a partir de 

“movimentos inspirados nos 

espetáculos apresentados 

pela Companhia Deborah 

Colker” (ver Figura 26). 

 É importante ressaltar 

que o Plano de Aula em 

questão está constando em 

um website oficial do governo 

federal, o que sanciona 

institucionalmente as ideias 

que estão nele publicadas, 

com implicações biopolíticas 

contundentes. Tomar como 

exemplo de ‘passo básico de 

dança contemporânea’ 

coreografias da Cia. Deborah 

Colker de Dança (RJ) é uma 

modalização, pois assume 

como discurso que aqueles 

movimentos são de ‘dança 

contemporânea’, e a dança 

produzida pela Cia. deve ser 

tomada como exemplo de 

objeto ao qual a expressão 

deve se referir. 

 Como se percebe, diante dos exemplos das Figuras 25 e 26, 

percepções sobre a expressão ‘dança contemporânea’ desembocam 

também em práticas educativas. Suas consequências, infere-se, são visões 

que geram homogeneizações. Vale ficar atento para esta situação, uma vez 

que existem ‘supostos-sujeitos-sabedores’ (ROCHA, 2011; PRADO, 2013), 

sejam eles amadores ou profissionais de dança, que lançam seus ‘saberes’ 

como contratos comunicacionais no bios midiático. 

Figura 26: Plano de aula no Portal do Professor 

Fonte: Print screen do website Portal do Professor, 
suportado pelo MEC, referente ao Plano de Aula 

“Dançando com Deborah Colker”. Publicado em 18 
fev.2011. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.ht
ml?aula=28694>. Acesso em 11 mai.2016. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28694
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28694
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 Muitos fazem ‘dança contemporânea’, premidos por razões de 

sobrevivência. A expressão se tornou tão generalista, que não tem objeto. 

Dispositivos produzem padronizações.   

 Ao que parece, Foucault e Deleuze têm razão. A situação atual do 

artista que se autonomeia como sendo da ‘dança contemporânea’ no Brasil, 

é exatamente a de um corpo controlado, que faz o que faz sabendo que faz, 

e que, mesmo assim, continua a fazer.  

 A única possibilidade de transformar o sintoma aqui apresentado é a 

de discuti-lo publicamente. Identificar o que o produz para aprender a lidar 

com ele. Trata-se de uma tarefa coletiva, da qual esta tese ambiciona 

participar. 
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CONSIDERAÇÕES 

 
 
 
  Capitalismo artista (LIPOVETSKY e SERROY, 2015), dispositivos de 

biopoder (PRADO, 2013) e bios midiático (SODRÉ, 2006) são realidades no 

contexto do capitalismo neoliberal. Nesse ambiente, a expressão ‘dança 

contemporânea’, marcada pelo biopoder, emerge como designação de 

‘dança’, tornando-se uma modalização de um processo de homogeneização 

que marginaliza midiaticamente outras danças.  

 Os processos de homogeneização que vão sendo replicados, 

reforçados pelos dispositivos de biopoder, elegem práticas de dança com 

algumas recorrências estéticas, que vão se estabilizando nos variados tipos 

de instituição: faculdades, universidades, escolas livres, ensino técnico, 

editais, festivais, programações em teatros, programas de televisão etc. Vão 

reverberando no bios midiático e expandem-se para a sociedade, que passa 

a entender ‘dança contemporânea’ como uma modalidade de dança, 

cabendo apenas identificar com cuidado o tipo de componentes que a 

constituem.  

 O impulso em definir vem de uma herança moderna pela clareza que 

a categorização traz. É como se fosse impossível conviver com algo que 

não cabe na lógica de sempre, e a solução é, então, a de fazer caber. Para 

tal, consagrou-se a compreensão de que bastaria normatizar em códigos 

novos alguns componentes de uma lista de atributos que, então, 

identificariam este tipo de dança, que seria apenas mais um entre tantos 

outros tipos, regido pelo mesmo critério de identificação dos outros tipos de 

dança. Exemplos de alguns “componentes” dessa lista: abolir os coques e 

os cabelos amarrados; sem espelhos e sem ‘corpos demonstrativos’ de 

professores em sala de aula; não usar sapatilhas e os figurinos da dança 

moderna; adotar roupas do cotidiano; ficar descalço; nudez; trocar a palavra 

‘aula’ por ‘experimento’ ou ‘proposta’, para se afastar da noção de treino, 

etc. 

 Trata-se de um investimento em contratos comunicacionais que 

garantem que a ‘dança contemporânea’ é um passaporte para o sucesso, 
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seja nos editais ou no ensino. Afinal, a ‘dança contemporânea’ proporciona 

bem-estar, qualidade de vida, um relacionamento intrínseco como o seu 

próprio corpo, melhorar a sua postura, sua saúde. E é também uma prática 

que continua a ser tratada (mesmo sem ter o poder que lhe é atribuído) 

como aquela que interpela o indivíduo como sujeito-excelente-artista, pois 

ela catapulta suas ‘qualidades expressivas’ para um alto patamar, 

proporcionando sua melhor ‘consciência corporal’, sua ‘melhor 

performance’, treinando, ou melhor, conduzindo esse sujeito para a 

condição de ‘corpo disponível’ para quaisquer que sejam as demandas 

criativas de diferentes produções em ‘dança contemporânea’… É 

lamentável que tais discursos midiáticos continuem a reverberar, pois vão 

se tornando convocativas de dispositivos de biopoder comunicacionais e 

econômicos a regular a produção artística, educacional e midiática. 

 Não se pode esquecer que quem assim desejar, pode autodeclarar o 

seu pertencimento a esse segmento. Qual o problema? A resposta é breve: 

nenhum. E o problema é exatamente esse: não haver problema. E essa 

ausência de problema torna a resposta à questão norteadora do presente 

trabalho paradoxal: diante da inespecificidade da expressão ‘dança 

contemporânea’, reforçada pelos dispositivos biopolíticos de poder no 

contexto do capitalismo artista brasileiro, que passa por um processo de 

autodeclaração/autonomeação, qualquer e nenhuma dança pode ser assim 

enquadrada. A resposta para a questão se comporta de maneira similar ao 

objeto da expressão: ela é impossível. 

 Retorne-se a atenção às duas companhias de dança que estão na 

categoria “Escolha Direta” do Programa Petrobras Cultural. Ao serem 

questionados sobre uma definição para a dança que fazem, diante desse 

modo de produzir que é comum a ambos, os coreógrafos e diretores da 

Deborah Colker Cia. de Dança (RJ) e da Cia. de Dança Grupo Corpo (BH), 

esquivam-se. Rodrigo Pederneiras 173, como já citado no Capítulo 2, explica 

que uma definição é difícil e é sempre acompanhada de uma limitação. Mas 

coaduna com a ideia também defendida por Faro (2011), a de que 

                                                             
173 Vide entrevista de Rodrigo Pederneiras para o Canal Danza Sur, no portal Youtube: 
“Rodrigo Pederneiras”. Publicado em 7 fev.2016. Duração: 8min23seg. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vNZE-OhZozM>. Acesso em 08 mai.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNZE-OhZozM
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‘contemporâneo’ é tudo o que se produz hoje em dança, usando o termo 

como um adjetivo. E Deborah Colker declara que a preocupação de alguns 

em definir o termo ‘contemporâneo’ é desnecessária, imatura e uma perda 

de tempo. De acordo com o website do canal de televisão TV Brasil 174,  

 

A coreógrafa despreza classificações e diz que 
contemporâneo é o que está sendo feito na atualidade, não 
o que foi produzido há anos. “Não estou interessada em 
definir a minha dança. As pessoas têm que amadurecer e 
perder tempo com o que realmente é necessário. 
Contemporâneo é o que estamos fazendo agora”.  

 

 Como se percebe em sua fala, a coreógrafa também assume o termo 

‘contemporâneo’ como um adjetivo, para denominar que ele se trata do que 

se faz no tempo presente. A atitude de ambos, canalizada para o bios 

midiático, fortalece a modalização desse entendimento, muito adequado 

para a inespecificidade de qualquer nomeação, pois o agora vai 

acompanhando a sucessão dos dias – ou seja, o contemporâneo, quando 

atado ao agora, não pode ser delimitado. Relembra-se as palavras do 

professor João Bizerra, citado no Capítulo 2, para quem é a própria dança 

contemporânea que deve responder à pergunta “o que é dança 

contemporânea”. Mas lembra-se também Rocha (2012, p. 35), que tem 

outra chave: a “[…] dança contemporânea pergunta do lugar de quem não 

sabe” (conforme visto na p. 23). 

 Como se pôr no “lugar de quem não sabe”? Possivelmente, ao se 

adentrar na pergunta sobre ‘dança contemporânea’ sem referências 

anteriores, ou seja, abrindo mão de aplicar nela a mesma lógica que 

responde aos outros tipos de dança. E isso não é o que vem sendo 

normalizado. 

.  É nesse paradoxo que vive o artista de ‘dança contemporânea’ no 

Brasil: todos podem, mas nem todos podem. 

 Evidentemente, não há como demonizar as ‘aulas de dança 

contemporânea’ que lidam com a ideia de uma dança que exige 

                                                             
174 Em matéria intitulada “Deborah Colker: coreógrafa e bailarina está no centro do Roda 
Viva”. Publicado em 27 dez.2012. Disponível em: 
<http://tvbrasil.ebc.com.br/rodaviva/episodio/deborah-colker-coreografa-e-bailarina-esta-
no-centro-do-roda-viva>. Acesso em: 10 mai.2016. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/rodaviva/episodio/deborah-colker-coreografa-e-bailarina-esta-no-centro-do-roda-viva
http://tvbrasil.ebc.com.br/rodaviva/episodio/deborah-colker-coreografa-e-bailarina-esta-no-centro-do-roda-viva
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competências motoras pelo domínio de passos ordenados ou pré-

concebidos. Quando as companhias mais midiatizadas empregam corpos 

especialistas, como condenar quem pensa que são esses os conhecimentos 

necessários para ser desta dança? E como condenar quem adota o outro 

modelo, o da não distinção entre amador e profissional, uma vez que não 

existem mais parâmetros claros que definam quem pode e quem não pode 

ser ‘da dança contemporânea’? 

 Admite-se, portanto, não ser possível buscar um objeto para a 

expressão ‘dança contemporânea’. Nesse viés, como lidar com os 

entendimentos praticados nas graduações em dança que formam 

professores e artistas da dança no Brasil? E com a consagração da 

autonomeação como um critério regulador? E com a estabilização de 

escolhas que termina atuando como passos de dança?  

 A sucessão de reflexões aqui reunidas se apoia no entendimento de 

que a excessiva generalidade da expressão ‘dança contemporânea’ deve 

ser lida na relação com o ambiente que a gesta e no qual se reproduz. 

‘Dança contemporânea’ como corpomídia do mundo dos editais, mundo dos 

editais como corpomídia desta ‘dança contemporânea’. 

 A complexidade instaurada é vasta, produzindo muitas perguntas. 

Que, possivelmente, só poderão ser respondidas a partir do “lugar de quem 

não sabe” e precisa inventar o jeito de pensar para, então, formular-se.  
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