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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta três movimentos caracterizados por séries disjuntivas que se 

entrelaçam em torno da genealogia das forças em luta componentes da invenção de uma 

dança, a partir principalmente das leituras de Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. Situa-se vestígios daquilo que veio a ser considerado como 

“dança contemporânea” em meio à discussão entre efetuações da dança pela história e 

devires que nela se instalam. Discute-se, por conseguinte, como se deu a emergência do 

Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, a partir de modos de 

condutas efetuados por artistas da cena, durante a virada do século XXI. Analisa-se, 

contudo, um dos atuais programas políticos municipais complementares à condição do 

campo de trabalho que envolve a vida de artistas de diferentes campos: o Programa 

Vocacional. Nesse sentido, a pesquisa debruçou-se na análise histórica dos investimentos 

em políticas culturais, no Brasil, que desaguam em adequações sobre a produção dos 

considerados materiais “intangíveis” e controles relacionados ao recente campo da 

“economia criativa”. O governo das condutas atravessa a vida de artistas e dançarinos, na 

cidade, em meio também à sofisticação de tecnologias de poder que condicionam cálculos 

e atestam seletividades sobre as atuais elaborações voltadas às artes e à dança 

contemporânea, por meio do funcionamento dos editais. Noções de “cultura” são 

apresentadas principalmente a partir de leituras nietzschianas enquanto cultivo de práticas 

sociais e de si. Delineia-se, entre as décadas finais do século XX e a entrada do XXI, um 

percurso da elaboração de culturas de si pela experimentação de danças experimentadas e 

produzidas em São Paulo, que suscitam misturas e contágios com um longínquo 

arquipélago: o Japão. Esse encontro apresenta-se como um dos possíveis fios que chamam 

a atenção para uma escuta relacionada à condição política presente sobre a dança 

contemporânea, na cidade de São Paulo.  

 

 

Palavras-chave: dança contemporânea; genealogia; política cultural; micropolítica. 
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ABSTRACT 

 

This work presents three different movements characterized by disjunctive series 

interweaved around the genealogy of forces in struggle, composing the invention of a 

dance. It is especially inspired in the writings of Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, 

Gilles Deleuze and Félix Guattari. Traces of what is considered as „contemporary dance‟ 

are situated through the discussions around dance‟s execution by history and becomings 

that are installed on it. Therefore, the emergence of the Programa Municipal de Fomento à 

Dança (Municipal Dance Foster Programme) for the city of São Paulo is investigated, from 

ways of conducts taken out by performance artists during the passage of the 20th to the 

21st century. The Vocational Programme (Programa Vocacional) is analised as one of the 

most important complementary political program related to the activity of artists from 

different fields. In this way, the research concentrates on the historical analysis of the 

cultural policies investments in Brazil that reflects in adjustments over the production of 

the so-called „intangible materials‟ and controls related to the recent field of the “creative 

economy”. The government of conducts affects the life of artists and dancers in São Paulo, 

while the sophistication of power technologies develop calculations and create forms of  

selectivity around the current artistic creations in contemporary dance by means of 

governmental notices and tenders. Different ideas of „culture‟ are presented based 

especially on nietzschean lectures about cultivation of social and ethical practices. A path 

of the development of cultures of the self through the experimentation of dances produced 

in São Paulo between the final decades of the 20th century and the beginning of the 21st 

raising mixes with a distant archipelago: Japan. That meeting is considered as one of the 

possible links that calls our attention for the political condition of the contemporary dance 

in São Paulo. 

 

Key-words: contemporary dance; genealogy; cultural policy; micropolitics. 
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Caberá ao mOVimentO  / deste trabalho trazer a discussão acerca das forças em 

luta, a partir do que discorrem, principalmente, escritos de Friedrich Nietzsche e Gilles 

Deleuze. Busca-se tomar as atividades de tais forças como um campo de multiplicidades e 

modos de expressão que são configurados não somente nos corpos, mas também na 

elaboração de culturas. Para tanto, “lAnÇaR cOrPo no espAço” inicia-se com os 

desdobramentos trazidos pela imparidade dos embates entre forças da memória e do 

esquecimento, enquanto articuladores e componentes daquilo que se apresenta por 

invenção. Situa-se, todavia, por meio do pensamento de Nietzsche, o termo invenção 

(Erfindung) em detrimento do termo origem (Ursprung). 

Apresenta-se, pois, o caráter genealógico das forças que têm por função 

desqualificar a abordagem idealista e recusar os dualismos a fim de prezar diferenciações 

que provocam enfrentamentos a cada contingência dada. A genealogia também é trazida 

pelo pensamento de Michel Foucault, o qual, a partir de Nietzsche, traz a tona não o caráter 

de fundação, mas aquele que agita aquilo que parece imóvel e fragmenta aquilo que parece 

unido. O mOVimentO / dedica algumas considerações acerca da vontade de potência. 

Investiga-se como esta abordagem filosófica pode ser experimentada pelo corpo em 

movimento na dança. 

Toma-se o corpo como “um volume perpetuamente esmigalhado” e como aquele 

capaz de constituir uma “catástrofe no tempo” e, a partir de então, busca-se farejar 

vestígios de uma dança, a fim de perscrutar indícios sobre a emergência do que se nomeia, 

hoje, por dança contemporânea. A historiadora da dança, Laurence Louppe, oferece 

importantes pistas acerca desta questão e, sobre a arte de quem dança, são trazidas à baila 

também leituras do filósofo José Gil.  

Não perdendo de vista, no interior desse movimento, o campo de luta entre as 

forças, leva-se em conta problemas trazidos sobre o questionamento da utilidade da 

história para a vida, mostrado especialmente ao longo da Segunda Consideração 

Intempestiva de Nietzsche. A partir desta leitura tem-se o esforço em ponderar o que o 

pensador caracteriza por forças históricas e não históricas. Não se recusa, na realidade, 

complementaridades de ação de ambos, porém, abre-se para multiplicidades que avaliam o 

que Nietzsche apresenta como excesso de sentido histórico, do qual o presente padece. 

Tenta-se discutir, portanto, tipos de memória ou de história inculcados em um 

corpo e cultura a fim de garantir padrões, hábitos e modos de conduta. Não se despreza, 

pois, a memória das lutas e a história que irrompe no presente. Tal provocação 
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desassossega antros de acomodação da história tida como “monumental”, “tradicional” ou 

“crítica”, além de permitir uma conexão com a discussão entre o duplo memória-

esquecimento a partir, principalmente, da leitura de Genealogia da Moral. 

Em seguida, o último item deste mOVimentO / adensa o impulso de uma história a 

serviço da vida sem prescindir das atividades entre as forças da memória e do 

esquecimento, que segundo Nietzsche, dão condições de enfrentamentos. Retoma-se, 

brevemente a implicação do termo “memória” na filosofia ocidental platônica e cristã, a 

fim de situá-la de outro modo na obra Assim falou Zaratustra com a noção de memória do 

futuro. Na veia do pensamento trágico trazido por Zaratustra e Nietzsche, visita-se trechos 

selecionados da obra que possam atravessar o empenho de uma dança, sem com isso 

constituir modelo, mas para aproximar-se de um pensamento trágico interessado em roçar 

a perseguição de uma vida artista. 

A luta de Zaratustra contra o espírito da gravidade, ao longo de seu percurso, é 

contrabalanceada pela imersão na discussão feita por Louppe sobre a relação da dança com 

o peso não somente como fator do movimento, mas como importante desafio poético para 

a dança contemporânea. O mOVimentO / assume o empenho poético e político de situar a 

invenção de uma dança a partir da experimentação de forças que atravessam o corpo, em 

meio a uma perspectiva trágica do pensamento. Por fim, retoma pequenas sinalizações 

deixadas por pesquisas contemporâneas acerca da produção de danças, especialmente em 

São Paulo, e modos de lidar com o corpo, condizentes à vida e não desvinculadas da 

construção de pensamentos e questionamentos sobre determinado cenário político. 
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forças em luta: memória e esquecimento 

 

 

“Um grande circo, com seus inúmeros homens, animais e aparelhos que sem 

cessar se recompõem e se completam, pode utilizar qualquer um a qualquer hora, 

mesmo um artista da fome – naturalmente se as pretensões dele forem modestas; 

além disso, neste caso particular não era apenas o próprio jejuador a ser 

engajado, mas também o seu nome antigo e famoso; de fato não se podia dizer, 

dada a peculiaridade da sua arte – que com o avanço da idade não diminuía –, 

que o veterano artista, passado o auge da sua capacidade, queria se refugiar num 

posto tranquilo do circo; pelo contrário, o artista da fome garantia que jejuava 

tão bem quanto antes, o que era perfeitamente digno de fé; afirmava até que, se o 

deixassem fazer sua vontade – e isso lhe prometeram logo –, desta vez ia encher 

o mundo de justificado espanto; uma declaração, contudo, que só provocou um 

sorriso nos especialistas, cientes do espírito da época que, no seu zelo, o artista 

da fome facilmente esquecia” (KAFKA, 1995, p. 31). 

. 
Pensar as relações de forças que envolvem a imparidade entre enfrentamentos de 

memórias e esquecimentos, apresentados especialmente ao longo da obra de Nietzsche, 

penetrou perseguições postas por esta pesquisa e atravessou experimentações de uma 

dança. Atado à discussão desenvolvida por Nietzsche, este trabalho considera a relação de 

forças em luta entre as faculdades de memória e de esquecimento envolvidas na 

inatualidade da invenção artística e no seu atravessamento histórico-político. No decorrer 

da obra desse filósofo do século XIX, as forças da memória e do esquecimento estão forte 

e tragicamente implicadas no modo de lidar e produzir uma vida, a partir da conjuntura 

circunstancial e nunca permanente das relações em luta das forças.  

Será necessário, contudo, distanciar-se das interpretações universalistas – 

fenomenológicas e psicológicas – acerca de campos de saber e poder que envolvem os 

conceitos de “memória” e “esquecimento”, enquanto articuladores de práticas localizadas 

na materialidade cerebral e que constituem condutas individuais e determinam 

intervenções específicas. Tais princípios se baseiam em construções de verdades que 

dispõem de um investimento científico cada vez mais crescente no que concerne à 

colonização sobre a vida e no aperfeiçoamento de tecnologias de governo vinculadas ao 

campo das pesquisas em neurociência (Cf. FERRAZ, 2010). No percurso que acompanha 

esta pesquisa, “memória” e “esquecimento” são admitidos como relações de forças em luta 

que não se excluem, não se igualam e nem dizem respeito exclusivamente ao indivíduo. 

Busca-se atentar para os efeitos, no presente, entre o combate de tais forças que marcam o 

corpo, a história e a invenção de uma dança, na tentativa de farejar liberações de gestos, 

movimentos, posições e posicionamentos que a prática da dança não cessa de conferir. 
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Sobre o termo invenção, recorre-se ao texto escrito por Nietzsche, em 1873 1, onde 

ele afirma que num remoto rincão do universo cintilante houve uma vez um astro, onde 

animais inteligentes inventaram o conhecimento. Diz ele, ter sido este o minuto mais 

soberbo e mais mentiroso da “história universal” (Cf. NIETZSCHE, 1983a, p. 45). Michel 

Foucault retoma esta passagem, no texto de conferência A verdade e as formas jurídicas, e 

reitera que Nietzsche, não por acaso, decide-se pelo termo Erfindung (invenção) ao invés 

de Ursprung (origem) (Cf. FOUCAULT, 2002, pp. 14-15). A preocupação com esta 

distinção é bastante valiosa por auferir fôlego ao empenho genealógico que acompanhou a 

vida e pesquisa de ambos pensadores. Foucault ainda afirma que:  

“A invenção – Erfindung – para Nietzsche é, por um lado, uma ruptura, por 

outro, algo que possui um pequeno começo, baixo, mesquinho, inconfessável. 

Este é o ponto crucial da Erfingung. Foi por obscuras relações de poder que a 

poesia foi inventada. Foi igualmente por obscuras relações de poder que a 

religião foi inventada. Vilania, portanto, de todos esses começos quando são 

opostos à solenidade da origem tal como é vista pelos filósofos. À solenidade da 

origem, é necessário opor, em bom método histórico, a pequenez meticulosa e 

inconfessável dessas fabricações, dessas invenções” (FOUCAULT, 2002, p. 16). 

 

A partir da análise histórico-política, apresentada ao longo dessa pesquisa, busca-se 

desfalecer “a solenidade da origem” sem, contudo, abandonar o interesse pelas obscuras 

relações nas quais se torna possível inventar uma dança. Ao mesmo tempo, não se 

apresenta por objetivo ou projeto esclarecer, desvendar ou solucionar coisa alguma, nem 

mesmo disputar verdades acerca de identidades e culturas. Trata-se antes de assumir a 

realidade do corpo como uma máscara trágica, um espaço de luta entre forças que não se 

anulam, mas coexistem numa perpétua relação desigual.  

 Ainda sobre o termo invenção, cabe distinguir o caráter não tradicionalista da 

filosofia da diferença de Gilles Deleuze que não se apoia na busca por uma origem ou 

fundamento para o exercício do pensamento, mas, ao contrário, interessa-se pelo “a-

fundamento” diretamente vinculado à atividade de reversão do platonismo 2. O platonismo 

funda, a partir do modelo, as bases filosóficas da representação pautada na distinção entre a 

Ideia essencial, a cópia-ícone e o simulacro, a fim de fazer prevalecer, por um lado, a 

                                                           
1
 “Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral”.  

2
 “Reverter o platonismo significa então: fazer subir os simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou as 

cópias. (...). O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência positiva que nega tanto 

o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. (...). Não basta nem mesmo invocar um modelo 

do Outro, pois nenhum modelo resiste à vertigem do simulacro. (...). O mesmo e o semelhante não têm mais 

por essência senão ser simulado, isto é, exprimir o funcionamento do simulacro. (...). É o triunfo do falso 

pretendente. (...) A simulação é o próprio fantasma, isto é, o efeito do funcionamento do simulacro enquanto 

maquinaria, máquina dionisíaca. (...). Subindo à superfície, o simulacro faz cair sob a potência do falso 

(fantasma) o Mesmo e o Semelhante, o modelo e a cópia.” (Cf. DELEUZE, 2000, pp. 267-268). 
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“verdade” e a “justiça” da primeira, assim como a hierarquia de domínio dos ícones sobre 

os simulacros (Cf. DELEUZE, 2000, p. 264). Por tal ordenamento, o platonismo apresenta 

como propósito filosófico soterrar e abafar a potência dos simulacros que manifestam um 

devir-louco e ilimitado, um devir subversivo das profundidades que se esquiva do limite e 

do Mesmo (Idem). O simulacro “é construído sobre uma disparidade, sobre uma diferença, 

ele interioriza uma dissimilitude” (Ibidem, p. 263).  

Nesse sentido, o pensamento da diferença, em Gilles Deleuze, encontra-se 

mergulhado no anti-modelo e anti-juízo: um pensamento que não se pretende majoritário e 

onde somente a vida e sua potência afirmativa darão critérios de avaliação para a seleção e 

conjugação das forças; um pensamento trágico que procede pela potência de afirmação do 

caos perante o sem sentido da origem. Deleuze apoia-se no pensamento de Nietzsche ao 

afirmar que para que um corpo torne-se vivo, há uma arbitrariedade de forças em relação 

que o compõe. Ou seja, ele é composto por uma multiplicidade de forças irredutíveis e 

desiguais que em relação configuram fenômeno múltiplo, uma “unidade de dominação” 

(Cf. DELEUZE, 2001, p. 21). As relações de força, ao apresentarem caráter dissimétrico, 

constituem um corpo, seja ele biológico, político, químico ou social. Portanto, desde que 

em relação, as forças sendo desiguais constituem uma consistência fruto do acaso e 

surpreendente em singularidade.  

Na leitura de Nietzsche por Wotling, prioriza-se a concepção de corpo como um 

conjunto de afetos, sentimentos e instintos, o que, por sua vez, configuram culturas e 

histórias, indissociáveis da construção de certo tipo de homem (Cf. WOTLING, 2013, p. 

57). Os instintos, afetos e sentimentos são modalidades específicas da vida do corpo e têm 

a função tanto de ação seletiva quanto de perspectiva dada pela expressão da vontade de 

potência. O corpo é então admitido por Wotling a partir do pensamento nietzschiano, como 

ponto de aplicação e, ao mesmo tempo, manancial da interpretação das “modelagens da 

cultura” engrenadas pela moral, religião ou mesmo por sistemas filosóficos (Idem, p. 270). 

Ele – o corpo – apresenta-se como o inapreensível e não evidente, como um campo de 

metamorfoses onde se pratica experimentos singulares.  

O que exprime a relação de uma força com a outra não é somente seu caráter 

quantitativo, mas o que lhe é inseparável: sua diferença de quantidade que define, por sua 

vez, o traço qualitativo correspondente às forças: ativas e reativas (Cf. DELEUZE, 2001, 

pp. 21-22). Essa tipologia das forças, caracterizada por Nietzsche e retomada por Gilles 

Deleuze, apresenta-se como superfície onde se exercem relações que não garantem 



15 
 

igualdade ou possibilidade de síntese, mas sim a observação de multiplicidades em 

contínua atividade. A multiplicidade não se define pelo número dos seus termos, mas sim 

pelo que se encontra entre os elementos ou entre os conjuntos em contiguidade (Cf. 

DELEUZE & PARNET, 2004, p. 47); ela se define pela diferença dada como efeito de luta 

entre as forças.  

Desse modo, as forças ativas caracterizam-se pelo cunho do comando no sentido de 

usurpar, conquistar, transmutar e oferecer incessantemente outras e novas direções de 

expansão vital; as forças ativas são forças plásticas, de metamorfose que impõe formas e 

explora circunstâncias (Cf. DELEUZE, 2001, pp. 21-22). Já a segunda qualidade de força: 

reativa, exerce-se segundo comando da obediência, e isso não significa dizer que são 

menos vitoriosas ou tem menos sucesso, em certas configurações corpóreas: culturais, 

biológicas, sociais. Haja vista a vitória das forças reativas do ideal ascético 3, posto por 

Nietzsche, na configuração da cultura ocidental, sobre aquelas ativas que configuram o tipo 

nobre 4 e guerreiro.  As forças reativas asseguram os mecanismos e as finalidades, 

preenchendo as condições de vida por meio de funções e tarefas de conservação, adaptação 

e utilidade (Idem, p. 21). Como dito, as relações de embate entre ambas as forças não 

admitem contradição ou possibilidade de síntese, uma vez que as circunstâncias de tensão 

das diferenças que a competem não se encontram reduzidas, subtraídas ou postas em 

condição de igualdade, fixidez sobre situações de existência ou de identidade umas com 

outras. A genealogia das forças em luta tem, por conseguinte, a função de desqualificar a 

abordagem idealista e recusar o dualismo prezando diferenciações que provocam 

desigualdades indispensáveis aos enfrentamentos irresolutos. 

A genealogia, nesse sentido, é tratada por Foucault também como “uma espécie de 

empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torna-los livres, isto é, capazes de 

                                                           
3
 “(...) o ideal ascético nasce do instinto de cura e proteção de uma vida que degenera, a qual busca manter-

se por todos os meios, e luta por sua existência; indica uma parcial inibição e exaustão fisiológica, que os 

instintos de vida mais profundos, permanecidos intactos, incessantemente combatem com novos meios e 

invenções. O ideal ascético é um tal meio: ocorre, portanto, exatamente o contrário do que acreditam os 

adoradores desse ideal - a vida luta nele e através dele com a morte, contra a morte, o ideal ascético é um 

artifício para a preservação da vida. Que ele tenha podido dispor e apoderar-se dos homens da maneira como 

a história ensina, em especial onde se impôs a civilização e domesticação do homem, nisto se expressa uma 

grande realidade: a condição doentia do tipo de homem até agora existente, ao menos do homem 

domesticado; a luta fisiológica do homem com a morte (mais precisamente: com o desgosto da vida, com a 

exaustão, com o desejo do „fim‟)” (NIETZSCHE, 2009, pp. 101-102).   
4
 Nos parágrafos 10 e 11 da primeira dissertação de Genealogia da Moral, Nietzsche descreve a emergência 

da moral escrava e para tanto apresenta os tipos nobre e escravo, sendo que o primeiro é aquele que possui 

uma superabundância de força plástica, além de saber esquecer e fazer agir ativamente as forças (Cf. 

NIETZSCHE, 2009, pp. 26-31).   
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oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico unitário, formal e científico.” 

(FOUCAULT, 2005, p. 15). Trata-se, portanto, de um trabalho meticuloso e rigoroso de 

investigação sobre como se dá o exercício de poder nas relações de combate, enquanto 

modo de irromper memórias locais relativas ao saber histórico das lutas. A análise 

genealógica, segundo Foucault, está interessada em eleger um problema do presente e com 

isso realizar insubordinações de saberes desqualificados, que foram sujeitados, ao longo da 

história; “... uma insurreição sobretudo e acima de tudo contra os efeitos centralizadores de 

poder que são vinculados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico 

organizado no interior de uma sociedade como a nossa.” (Idem, p. 14). 

Em “Nietzsche, a genealogia e a história”, Foucault afirma que a procedência 

genealógica não tem o caráter de fundação, mas sim, o de agitar o que parece imóvel, de 

fragmentar o que se admite unido, de exacerbar heterogeneidades do que se imaginava em 

conformidade consigo mesmo (Cf. FOUCAULT, 2006, p. 21). A emergência, por sua vez, 

se produz mediante determinado estado de forças em luta; é o aparecimento singular de 

uma situação e circunstância, portanto, a entrada em cena das forças nesse teatro sem lugar 

(Idem, p. 24). 

... sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo 

modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também 

eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, 

encontram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável 

conflito. (...). A emergência se produz sempre em um determinado estado das 

forças. A análise da Herkunft deve mostrar seu jogo, a maneira como elas lutam 

uma contra as outras, ou seu combate frente a circunstâncias adversas, ou ainda a 

tentativa que elas fazem – se dividindo – para escapar da degenerescência e 

recobrar o vigor a partir de seu próprio enfraquecimento. (FOUCAULT, 2006, 

pp. 22-23). 

 

Retomando Nietzsche, o que confere ao emaranhado de forças em luta um afeto de 

comando é a vontade de potência: ela reúne as condições diferenciais e genéticas das 

forças e impõem à estas graus também diferenciais de potência. A vontade de potência 

apropria, assimila e inventa interpretações às forças em luta, não enquanto busca de um 

sentido, mas como atuação de expressão. Faz-se valer de Nietzsche a recusa ao 

fundamento kantiano da vontade enquanto faculdade autônoma da subjetividade 

transcendental. Para Kant, a faculdade de um juízo se dá a partir da razão como fenômeno 

apreendido por um sujeito que tem, através da experiência sensível, a representação 

subjetiva do objeto da experiência, o que lhe permite agir e pensar enquanto sujeito de 

conhecimento. Este, por sua vez, empreende o pensamento na formulação de um conceito 

ou categoria tomada pela universalização moral da ação e do dever. Segundo o filósofo, 
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para que haja ações boas, justas e verdadeiras entre os homens, estes precisam atrelar e 

submeter à vontade a razão do sujeito, tida por universal.  

A construção sobre as considerações acerca da vontade de potência, em Nietzsche, 

afasta-se drasticamente da postura kantiana não somente por repelir a vontade como causa 

ou fundamento da ação, mas por assumi-la como uma perspectiva múltipla que não 

pressupõe o lugar do sujeito sobre o objeto. Vontade apresenta-se, em Nietzsche, como um 

estado do conjunto dos afetos, que traduzem modos distintos de expressão, seja na 

invenção de uma linguagem, de uma imagem, som ou dança. Configurações de forças em 

luta conferem a existência de um afeto de comando apresentado por pulsões múltiplas que 

não favorecem univocidade nem extinção, mas contingência e modos de expressão. 

Portanto, sendo a vontade não uma consequência do sujeito de ação, mas uma expressão de 

determinada condição hierárquica das forças, nenhuma qualidade de força: ativa e reativa 

é exterminada (Cf. DELEUZE, 2001, p. 67). Esse combate de forças que provoca 

atualizações e produções de virtualidades constantes (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, 

pp. 179-185) não se dispõe a favor de uma só expressão, pois, apesar das forças se 

encontrarem em constantes embates, nenhuma delas é completamente eliminada, mas sim 

dominada, abafada, convulsionada. 

Há um excerto de Nietzsche que assinala o engano quanto ao emprego do sintético 

conceito do “eu” para justificar o ponto de onde se emana a vontade. Para ele a vontade 

como algo múltiplo experimenta tanto sensações de comando quanto de obediência diante 

de determinada expressão de sua configuração: 

“(...) Mas agora observem o que é mais estranho na vontade – nessa coisa tão 

múltipla, para a qual o povo tem uma só palavra: na medida em que, no caso 

presente, somos ao mesmo tempo a parte que comanda e a que obedece 

conhecemos as sensações de coação, sujeição, pressão, resistência, movimento, 

que normalmente tem início logo após o ato da vontade; na medida em que, por 

outro lado, temos o hábito de ignorar e nos enganar quanto a essa dualidade, 

através do sintético conceito do “eu”, toda uma cadeia de conclusões erradas, e, 

em consequência, de falsas valorações da vontade mesma, veio a se agregar ao 

querer – de tal modo que o querente acredita, de boa-fé, que o querer basta agir” 

(NIETZSCHE, 2005, p. 23). 

 

O aforismo acima é lido por Wotling como aquele no qual Nietzsche dedica 

inteiramente ao estudo de firmar uma crítica à visão tradicional da vontade, especialmente 

shopenhaueriana, como instância concebida por uma unidade de representação. De maneira 

outra, a vontade aqui é uma realidade complexa dada pelas instâncias: de “uma pluralidade 

de sentimentos”, de “um pensar” e de “um afeto de comando” determinante sobre o modo 

de expressão circunstancial das forças (Cf. WOTLING, 2013, p. 106). Com isso, Nietzsche 
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radicaliza o pensamento em desfavor da apreensão cartesiana do sujeito substancializado 

na identidade e na unidade do “eu”, rompendo com a concepção de que há um sujeito da 

ação. A vida do corpo, seja do arranjo qual for, mostra-se, pois, como uma trama de 

instintos e afetos que “(...) seleciona, tria, afasta, elimina ou, pelo contrário, favorece, deixa 

florescer e incita à expansão” (WOTLING, 2013, p. 271). Instintos e afetos têm uma 

história e, portanto, a vida corporal repousa sobre uma memória que um determinado 

processo produz ou decanta.  

Contudo, o conjunto de configurações de instintos tem como propósito garantir 

mínimas condições de existência de um corpo. Portanto, tais configurações de instintos 

tendem a se modificar quando também se alteram as condições de existência dadas para a 

realização de alguma prática (Cf. WOTLING, 2013). Ou seja, o fato desta pesquisa 

debruçar-se, mais adiante, sobre recentes atualizações de governo, no campo da produção 

da cultura, mais especificamente da dança, em São Paulo, indica o interesse em destrinchar 

possíveis modificações sobre os corpos envolvidos nesse decurso. Do mesmo modo, o 

último movimento dessa escrita importa-se em retomar algumas passagens que favoreçam 

o empreendimento de uma dança que considere cultivos de si e pequenas mortes.  

Ao longo, especialmente, da segunda dissertação de Genealogia da Moral, 

Nietzsche (2009) dirige-se à distinção das forças de afrontamento, de esquecimento e 

memória que marcam as configurações de uma hipotética pré-história do homem e da 

cultura ocidental característica do triunfo do ideal ascético. Maria Cristina Franco Ferraz 

(2002), em um de seus textos, retoma a abertura desta dissertação, justapondo uma 

distinção crucial quanto ao entendimento da força do esquecimento. Segundo Ferraz, o 

esquecimento, no pensamento de Nietzsche, não será entendido como força da inércia ou 

da passividade, mas será concebido como uma força plástica e modeladora; como uma 

faculdade inibidora e, assim sendo, como uma atividade primordial (Cf. FERRAZ, 2002, p. 

59). Diante disso, a força do esquecimento não é admitida como aquela que apaga marcas 

já auferidas pela memória, mas sim aquela força que antecederia a própria inscrição e 

coibiria a fixação. É, portanto, a força da memória que aparece como uma 

“contrafaculdade” que se superpõe ao esquecimento, bloqueando-o ou impedindo-o de sua 

atividade vital de coincidência completa com o presente. Desse modo a força da memória 

cultiva, no animal homem, a capacidade de prometer em nome de outra potência apta a 

inventar, responder e projetar-se a si mesmo, no mundo.  
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Em vista disso, a noção nietzschiana de memória da vontade está intrinsecamente 

relacionada ao aspecto ativo da força que trespassa o animal capaz de prometer e instaurar 

mundos, não a partir da concepção clássica da vontade, como intencionalidade de uma 

consciência no agir, mas antes de um lembrar-se que se quis e, por este motivo, seguir 

querendo (Cf. FERRAZ, 2002, p. 67). A memória deixa, portanto, de assumir a qualidade 

de uma prisão às pisaduras de um passado inexorável e não conversível para que assuma 

parte na alegria de uma invenção (Idem).  

Há um sentido trágico, por conseguinte, nesse embate de forças, pois o contorno da 

faculdade da memória emerge contra aquela do esquecimento como força ativa da vontade: 

uma “memória da vontade”; memória do futuro que expande a potência do homem 

singular capaz de prometer. Esta se encontra comprometida com a própria produção dos 

contornos éticos e estéticos da vida do animal homem. Porém, a tarefa de educar e 

disciplinar a fim de prevalecer tal atividade compreende também uma construção moral 

dos costumes que, por sua vez, condiciona a existência de marcas pautadas no dever, nas 

regras e nas leis, diante um sistema de obrigações (Cf. NIETZSCHE, 2009, p. 59). Ferraz 

(2002) aponta, a partir de Nietzsche, a investigação dos riscos concernentes à produção 

violenta e cruel da memória sobre as forças do esquecimento, na construção dos 

procedimentos embrutecedores do que se mencionou como “moralidade dos costumes”, 

específico de uma vida social ou configuração cultural. Por este curso, o § 11 da segunda 

dissertação de Genealogia da Moral, é interessante por discorrer sobre as restrições da 

expressão da vontade diante das legislações impressas nas condições de vida, numa 

determinada configuração cultural. Ou seja, “uma ordem de direito concebida como geral e 

soberana, não como meio na luta entre complexos de poder, mas como meio contra toda 

luta” (NIETZSCHE, 2009, p. 60). 

Assim, Nietzsche reforça que quando os homens se veem atrelados às forças que 

configuram uma determinada cultura e à condição de uma vida que tal configuração 

produz, há por parte deles a obrigação da renúncia de alguns de seus instintos mais nobres. 

Assim os animais homens ficam “reduzidos, os infelizes, a pensar, inferir, calcular, 

combinar causas e efeitos” (NIETZSCHE, 2009, p. 67). Segundo Nietzsche, os homens 

ficam, então, reduzidos a seu órgão mais fraco e mais coxo: a “consciência”, acrescentada 

à interiorização de alguns instintos repreendidos e aos quais não podendo exteriorizar-se, 

voltam-se contra si próprio. “A hostilidade, a crueldade, o prazer na perseguição, no 
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assalto, na mudança, na destruição – tudo isso se voltando contra os possuidores de tais 

instintos: esta é a origem da má consciência” (Idem, p. 68). 

Neste sentido, admitindo a não estagnação das forças diante de arranjos 

contingentes, assim como a multiplicidade de perspectivas que a abarcam, pode-se inferir 

que, neste caso, a faculdade da memória passa a assumir também um caráter de 

domesticação a partir da inferência educativa por meio da repetição dos hábitos e dos 

costumes do que deve configurar e como deve funcionar uma determinada cultura e a sua 

conservação. Quando à força da memória dirigem-se finalidades morais de uma cultura, 

forma-se, então, uma prodigiosa memória que remói, retém, educa e vinga-se pelo domínio 

da força reativa do ressentimento, que tem como efeito a produção da “má consciência” 

(Cf. NIETZSCHE, 2009, pp. 67-71). A força reativa do ressentimento e a atuação da “má 

consciência”, afeiçoadas no costume moral sentenciam e legislam sobre a vida e a clareza 

de seus limites. Castigo e punição são então assumidos como remediadores e instrumentos 

que imprimem o dever moral da conduta e a valoração do que é certo e o que é errado. 

Assim, investe-se na manutenção da ordem e no apaziguamento dos furores do combate 

entre o exercício das forças vinculadas ao corpo e à cultura que o abarca.  

O procedimento genealógico, percorrido por Michel Foucault, mostra que se pode 

haver outro uso estratégico de arquivos e registros de memórias que afiguram histórias, 

enquanto arma de combate e resistência que corta, esmiúça e desestabiliza a realidade 

existente, por meio do exercício do pensamento, rigor analítico e invenção artística diante 

de uma inquietude e/ou um zelo que tocam o corpo e o presente. Todavia, não se trata de 

ignorar a luta ou pacificá-la pelo esclarecimento crítico de atrocidades ou belezas 

cumpridas para configurar determinada circunstância cultural e política de uma sociedade, 

tendo deste modo o passado como justificativa da condição presente. Trata-se de atentar-se 

ao garimpo de possíveis fissuras que façam desgarrar pertencimentos daquilo que 

configurou ou configura a vitória de forças de um tipo histórico fraco. Ou seja, exercitar 

uma escuta aberta ao encontro de um esquecimento ativo e contingente, que permita, por 

sua vez, ativar máquinas de guerra 
5
, memoriosas apenas no sentido do combate 

intermitente pela vida afirmativa no mundo.  

“Será possível que no momento em que já não existe, vencida pelo Estado, a 

máquina de guerra testemunhe ao máximo sua irrefutabilidade, enxameie em 

máquinas de pensar, de amar, de morrer, de criar, que dispõem de forças vivas e 

                                                           
5
 Segundo Deleuze e Guattari, a máquina de guerra em si mesma é irredutível ao aparelho de Estado, exterior 

a sua soberania e anterior a seu direito: ela vem de outra parte (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 12). 
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revolucionárias suscetíveis de recolocar em questão o Estado triunfante?” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2005, p.18). 

  

Tal postura de invenção diante da vida, que afirma esses embates de forças, rompe 

com a tradição metafísica e idealista e reclama, sobretudo, o exercício genealógico de 

questionamento sobre a indagação dos valores morais 6 e culturais do presente sem 

desprezar a irrupção contra-histórica componente de uma invenção, segundo a leitura de 

Nietzsche. Lidar com o campo de combate entre as diferentes qualidades de forças em 

atuação, assim como a maneira que se pode inventar com elas e a partir delas, contornos 

artísticos, no tempo presente, é um enfrentamento necessário. Dessa maneira, borrando as 

fronteiras entre pensamento e o ato de dançar é possível considerar duas maneiras distintas 

de incursão sobre os efeitos dos embates entre memórias e esquecimentos sobre o corpo, 

volume onde não cessa a atuação de forças, sem com isso polarizar qualidades de ação de 

cada uma delas, mas admitindo-as como multiplicidades componentes de invenções.  

O primeiro modo de incursão, neste trabalho, sobre os efeitos dos embates das 

forças em questão relaciona-se à perseguição genealógica que compreende efetuações 

históricas da dança, que no caso desta pesquisa, direciona-se especialmente na investigação 

histórico-política da emergência do Programa Municipal de Fomento à Dança para a 

cidade de São Paulo 7, assim como alguns de seus efeitos e complementos. O outro modo 

vincula-se à outra série que se apresenta assimétrica e disjuntiva, em relação à primeira e 

que segue as linhas segmentarizadas a partir de suas pontas de desterritorialização 
8
, ou 

seja, dirige-se à própria produção de uma dança que condensa memórias adquiridas pelo 

corpo, assim como sua capacidade plástica de invenção a partir de redefinições e 

                                                           
6
 Ao longo das dissertações presentes no livro “Genealogia da Moral”, Friedrich Nietzsche importa-se em 

aferrar uma nova exigência relacionada à necessidade do questionamento sobre o valor dos valores morais 

que regem uma determinada cultura e sociedade. O genealogista tem a cor cinza como aliada (Cf. 

NIETZSCHE, 2009, p. 13) e não o azul dirigido às idealizações da “história monumento” (Cf. NIETZSCHE, 

2003).  
7
 Presente no mOVimentO // desta dissertação: “esTuDos pARa quedas e guerrILHAS”. 

8
 Segundo Deleuze e Parnet, os movimentos de desterritorialização estão relacionados com limiares ou 

quantas de intensidades, mas que a cada momento admite uma re-territorialização complementar. Os 

movimentos de desterrritorialização são fluxos que não pertencem nem a um território nem a outro, mas 

compõe um devir assimétrico entre dois. (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, pp. 158;161). 

Desterritorialização é o movimento no qual se abandona o território e pode ser recoberta por uma 

reterritorialização. A desterritorialização faz convergir velocidades e movimentos distintos; apresenta relação 

indissociável com o território, reterritorialização e a terra. (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, pp. 224-

227). 
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transposições de limites que extrapolam a história monumento, realizam um corte, lidam 

com forças e devires 9 que perseguem outra postura frente à existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Deleuze e Guattari atentam que “(...) Devir não é certamente imitar, nem identificar-se; nem regredir-

progredir; nem corresponder, instaurar relações correspondentes; nem produzir, produzir uma filiação, 

produzir por filiação. Devir é um verbo tendo toda sua consistência; ele não se reduz, ele não nos conduz a 

„parecer‟, nem „ser‟, nem „equivaler‟, nem „produzir‟” (DELEUZE & GUATTARI, 2008, p.19).  
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vestígios de uma dança 

 

 “Desde que o homem sai do ventre da mãe não tem mais como medir sua altura 

e seu peso. Ele não pode medir a altura de seu corpo. Ele está com tudo aquilo 

que não pode mais medir, a despeito de tudo, ele quer se aproximar do que é 

mensurável e se livrar inteiramente daquela qualquer coisa, e sem dúvida é por 

isso que se faz amor” (Tatsumi Hijikata). 

 

Para que um corpo de uma pessoa consiga permanecer de pé existe uma quantidade 

imensa de forças em relação e constantes ajustes, o que permite a conquista de certo 

equilíbrio onde o apoio da superfície do pé equaliza mínimas alterações de eixo. Basta 

observar as inúmeras experimentações que o corpo de um bebê faz, entre os períodos do 

engatinhar e o de ficar de pé. Para que ele consiga sentar-se e depois descobrir apoios que 

o possibilitem variar o seu peso em relação à gravidade, há inúmeras tentativas e esforço. 

O fato de repetir artificialmente essa situação da criança, a partir do equilíbrio apreendido, 

segundo José Gil, “marca o nascimento da arte ou, pelo menos, da sua possibilidade” (GIL, 

2004, p. 22). Ou seja, quando se deixa de adotar uma posição ereta ou cotidiana, ao corpo, 

dá-se o artifício de inventar formas e imagens, onde múltiplas forças podem derivar dele – 

e este é um instante de caos.  

A busca pela desestabilização da posição verticalizada da coluna, conquistada anos 

a fio, ao longo dos tempos imemoriais do homem, possibilita o invento de condições que 

permitem tratar o corpo de alguém como material artístico (Cf. GIL, 2004, p. 22).  Neste 

traço, cabe à arte daquele que dança fabricar o máximo de instabilidade, “em desarticular 

as articulações, em segmentar os movimentos, em separar os membros e os órgãos” (Idem, 

p. 23), desafiar assim a condição estrita do corpo mecânico e sistêmico a fim de 

experimentar um equilíbrio de condição outra e imensamente delicado.  

Como se a função do limite dado pela pele, que faz com que os corpos humanos 

sejam apartados uns dos outros, fosse de um amplificador de ínfimos movimentos; uma 

caixa de ressonância que amplia ritmos, pulsações, deslocamentos e gestos, além de 

permitir uma troca ininterrupta com diferentes tempos e espaços de outros corpos e 

atmosferas. Gilles Deleuze afirma que não há uma fixidez correspondente aos limites que 

contornam um lado de fora, já que para ele – o lado de fora – é também uma matéria 

movente, “animada de movimentos peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um 

lado de dentro” (DELEUZE, 2006a, p. 104). A pele está longe de se fechar à semelhança 

de uma embalagem orgânica, mas é um meio de percepção que relaciona o corpo com 



24 
 

todos os pontos do espaço, além de abrir e gerar volumes (Cf. LOUPPE, 2012, p. 76). Ela, 

a pele, é motivadora da abertura do corpo ao mundo por meio tanto da maneira pela qual o 

corpo se expõe e se exprime como também pelos desdobramentos de seus afetos. Além 

disso, a pele contém os impulsos da tridimensionalidade, esculpe o espaço com os 

desdobramentos de suas faculdades táteis (Idem). A partir da consideração de Paul Valery, 

atentada por Deleuze: “O mais profundo é a pele” (Cf. DELEUZE, 2008, p. 109), o 

pesquisador e ator do grupo Lume 10, Renato Ferracini, afirma que em meio a um turbilhão 

incerto, instável e indeterminado, a pele emite e absorve, concomitantemente, partículas 

virtuais, em uma relação inteiramente animada de atualizações. Ou seja, há tanto uma 

incorporação de campos virtuais, por meio da pele, onde forças materializam-se e 

expressam-se pelo movimento de imagens do corpo, como também há, a partir deste 

contínuo, produção de outros campos virtuais. Isso gera um território-pele sob um 

continuum de desterritorialização e reterritorialização e onde se encontra a memória 

enquanto uma duração de virtuais que não cessa de se atualizar e, portanto, de se reelaborar 

(Cf. FERRACINI, 2013, pp. 91-92). Para Deleuze e Parnet (2004), a multiplicidade 

implica em elementos atuais e virtuais. Toda partícula que se atualiza encontra-se envolta 

por uma bruma invisível de virtuais que singularizam e influenciam a imagem 

materializada (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, pp. 178-185). Ambos não são separáveis 

dos processos de produção de imagem.  

O corpo: superfície onde se inscrevem os acontecimentos, marcado pela linguagem 

e dissolvido pelas ideias; lugar onde o Eu se dissocia. O corpo: um volume perpetuamente 

esmigalhado (Cf. FOUCAULT, 2006, p. 22). Michel Foucault afirma que o corpo é o que 

possibilita relações, pois é em torno dele que as coisas estão dispostas, e é ele, ao mesmo 

tempo, lugar e não lugar da utopia:  

“(...) o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o 

corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro 

utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em 

seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu 

corpo é como a Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam 

todos os lugares possíveis, reais ou utópicos” (FOUCAULT, 2013, p. 14). 

 

Uno Kuniichi 11 traz o corpo como aquele capaz de introduzir uma catástrofe no 

tempo por ser ele um estranho começo e recomeço, mesmo que em deterioração desde o 

instante em que nasce; um entrecruzamento do visível e do invisível uma ruptura 

                                                           
10

 Vide http://www.lumeteatro.com.br/. Acesso em 29 de junho de 2014.  
11

 No Japão costuma-se usar o sobrenome na frente do nome. Vide nota de rodapé nº 1 do prefácio “Uma 

filosofia intempestiva”, escrito por Christine Greiner do livro de Uno Kuniichi (2012). 

http://www.lumeteatro.com.br/
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inqualificável por si só. “Isso diz respeito também ao corpo que coloca em questão a dança 

e a dança que coloca em questão o corpo” (UNO, 2012, p. 56). É neste volume líquido de 

água e sangue, neste maciço de carne, que ocorrem trocas ininterruptas com o fora; é nessa 

dobra que há de se considerar o atravessamento de forças sutis ou devastadoras que 

modificam cada volume e seu entorno. Tais forças rasgam acasos, paisagens, problemas ou 

mesmo, si próprias. As diferentes sensações advindas de forças que atravessam um corpo, 

durante o ato de dançar, são alcançadas e aguçadas a partir de diferentes procedimentos 

que trabalham a escuta a partir de modos de experimentar a si e seu entorno. Então, é sobre 

esse campo de forças que territórios 
12

 expressivos são instaurados provisoriamente no 

corpo, oferecendo nexo 
13

 ao encadeamento de movimentos. Porém, figuras e formas 

encontradas por aquele que dança, são continuamente arrastadas, às vezes antes mesmo de 

se formarem por completo. Um movimento de desterritorialização se abre para um 

contínuo de possibilidades que, por sua vez, são novamente organizadas para a efetuação 

de outras combinações e composições do código corpo ou mesmo do código dança. Esse 

campo de forças que atravessa a prática da dança é permeado por devires minoritários 
14

, 

que apelam a um trabalho de potência, de uma micropolítica ativa, que se faz sobre e no 

jogo de forças e afrontamentos que se diferencia da História (Cf. DELEUZE & 

GUATTARI, 2008, p. 89), porém, não se encontra apartada dela.  

Em meio às experimentações que permeiam a prática da dança existem variações de 

temperaturas, texturas e odores que se dão entre os corpos em relação, assim como a 

distinção de forças que o atravessam; há o que pode favorecer ou dificultar a construção de 

uma dança e a sedimentação de uma política. Pequenas mortes em vida marcam os corpos 

                                                           
12

 Segundo Deleuze e Guattari, o território é o produto de uma territorialização de meios e ritmos (Cf. 

DELEUZE & GUATTARI, 2008, pp. 120). Ele é antes de nada a distância entre duas coisas ou dois seres de 

mesma espécie. “A distância é, pois, um conjunto de diferenças ordenadas, isto é, envolvidas umas nas 

outras, de maneira tal que se pode avaliar qual é maior e menor, independentemente de uma grandeza exata” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 191). Dados essas distâncias, o território comporta em si diferentes 

meios: exterior, interior, intermediário e um anexado. Compreende uma zona interior de domicílio ou de 

abrigo, uma zona exterior de domínio, limites ou membranas mais ou menos retráteis (Cf. DELEUZE & 

GUATTARI, 2008, pp. 120; 125). 
13

 No texto “A dança e a linguagem”, José Gil discorre sobre o nexo dos movimentos dançados e afirma que 

seria vão apreender todo o sentido que cabe a este pelo motivo de que o nexo não pode ser traduzido 

inteiramente no plano da linguagem e do pensamento expressos por palavras, ou seja, pela gramática e pela 

sintaxe. Portanto, acolhe a constatação de Cunningham (importante coreógrafo e dançarino do século XX, 

que rompeu com o quadro tradicional das possibilidades do corpo da dança moderna e suas relações com o 

espaço e o acaso) de que “o sentido da dança é o próprio ato de dançar” (Cf. GIL, 2004, p. 68). 
14

 É preciso não confundir minoritário e minoria. Estas são noções distintas: o primeiro relaciona-se com 

devir e processo, enquanto que a última conjunto e estado (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2008, p.88). Neste 

caso, vale pontuar que a noção de maioria é entendida não como sentido numérico superior, mas sim 

enquanto padrão ou estado de dominação (Idem, p. 87).  



26 
 

e fabricam continuamente a pulsão de uma dança. Aqui, quando se afirma uma dança, 

procura-se deslocar, em certa medida, da dança enquanto identidade, modelo ou verdade 

marcada pelo estilo datado na história ou pelos enunciados que carregam – balé clássico, 

moderno, contemporâneo; danças circulares, dança de rua, danças brasileiras, populares, 

dança indiana, dança terapêutica... Interessar-se pela extração de devires, de campos de 

forças virtuais sem origem ou filiação; forças estas que fazem fugir, nem que seja por um 

instante, à estratificação 15 do corpo-organismo; devires que se aplicam e, ao mesmo 

tempo, se retiram dele modificando-o quando este se dispõe a dançar.   

Conquanto, “vestígios de uma dança” fita-se na discussão sobre a emergência do 

que hoje é chamado por “dança contemporânea”, sem perder de vista o campo de forças 

em luta entre o que Nietzsche (2013) pontuou como o histórico e o não histórico. Por esta 

esteira, acentua-se um combate existente entre decantações e efetuações feitas na história 

pela dança e aquilo que escapa da dança historicamente definida, ou seja, o que 

concomitantemente concede a ela seguir e inventar-se no tempo e nos espaços que a 

competem. Por exemplo, quando um corpo se põe em trabalho para o estudo de uma dança, 

ele pode pautar-se por uma sequência de movimentos que dão a cabo regramentos e 

posições que, quando repetidas continuamente em um treinamento, podem por sua vez, 

instaurar campos de devires e afetos que expandem o corpo e extrapolam a execução 

correta ou não de tal sequência. Compreende-se que, em momentos com este, campos de 

devires escapam da história adotada pela sequência ou mesmo pelo corpo que executa a 

sequência e instauram campos de afectos que alteram outros corpos e paisagens. Gilles 

Deleuze (2010) pontua que a história designa o conjunto das condições, sejam elas recentes 

ou não, das quais se desvia para um devir, para a experimentação de algo novo.  

Por mais que o devir não seja histórico, ele permaneceria indeterminado e 

incondicionado sem a história (Cf. DELEUZE, 2010, pp. 115-116). Com isso, é propício 

trazer à baila a discussão que envolve o acontecimento 
16

 do ato de dançar, sua potência 

                                                           
15

 “Os estratos são fenômenos de espessamento no Corpo da terra, ao mesmo tempo moleculares e molares: 

acumulações, coagulações, sedimentações, dobramentos. (...). Cada estrato, ou articulação, é composto de 

meios codificados, substâncias formadas. (...). Os estratos tem uma grande mobilidade. Um estrato é sempre 

capaz de servir de substrato a outro, ou de percutir um outro, (...). Sobretuto, entre dois estratos ou duas 

divisões de estratos produzem-se fenômenos de interestratos: transcodificações e passagens de meio, 

misturas” (DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 216).  
16

 A noção de acontecimento atravessa os escritos de Gilles Deleuze e pode ser encontrada com afinco ao 

longo da “Vigésima Quarta Série: Da Comunicação dos Acontecimentos”, de A Lógica do sentido, onde o 

filósofo afasta desta noção as concepções causais e convergentes dadas pela identificação dos contrários para 

afirmar a “distância dos diferentes”, um instante deslocado que não cessa de dividir o já passado e ainda por 
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micropolítica de invenção e a história que nele se instala. Este campo, à primeira vista 

paradoxal, corta a inquietude deste trabalho, que aborda a tragicidade de uma dança e a 

análise histórico-política da emergência de políticas estatais voltadas à arte e à cultura.  

Procura-se, portanto, situar historicamente como se deu a emergência do que se 

considera, hoje, por “dança contemporânea” pela circunstância de ser ela o objeto a qual é 

dirigido o Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, assunto 

este que, como dito, será tratado ao longo do mOVimentO // da pesquisa. Mesmo 

considerando que um corpo que dança pode vir arrebentar genealogias, no alcance 

específico de um estado físico, faz-se necessário discernir algumas transformações e 

direções que a dança enquanto expressão artística desbravou ao longo da história.  

Segundo a pesquisadora Laurence Louppe, a história da dança não é feita de 

evoluções ou gradações lineares e isso a afasta das concepções que supõem um andamento 

histórico em contínua ascensão para a dança. Contudo, situa vestígios sobre a dança 

contemporânea entre o final do século XIX e começo do século XX, com figuras 

condensadas por Isadora Duncan 
17

 e Loie Fuller 
18

. Elas também foram pioneiras no que 

se concebe historicamente como o cenário da dança moderna 
19

 ao estabelecerem fôlego ao 

desbravamento de técnicas heterogêneas e diversas, haja vista aquelas desdobradas por 

Martha Graham, Merce Cunningham, Jose Limón, Kurt Jooss, entre outros. O sentido da 

dança contemporânea consiste, em vista disso, alforriar a assombrosa crença de um corpo 

de origem, a partir da inclinação sobre a afirmação de que um trabalho de dança “implica 

numa longa procura de um corpo em devir” (LOUPPE, 2012, p. 83). É na busca deste 

“corpo em devir” que se exercitam escutas, a partir de inúmeros procedimentos que podem 

ser trabalhados no corpo de cada um que se empenha nessa pesca. Não mais a procura da 

                                                                                                                                                                                
vir (Cf. DELEUZE, 2000). O acontecimento é apresentado por Deleuze como um instante preciso de corte, 

onde são possíveis de se efetuarem processos de singularização que distam territórios e campos de afectos. 
17

 Isadora Duncan (1877-1927) revolucionou a dança do século XX por ser a primeira bailarina a recusar as 

sapatilhas e dançar de pés descalços, além de utilizar, em sua dança, músicas antes consideradas apenas para 

apreciação – Chopin, Beethoven, Wagner. Uma das pioneiras na experimentação com a improvisação em 

dança.  Buscou referências nas danças rituais da Grécia Antiga. Vide: 

http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2013/12/o-espirito-revolucionario-de-isadora-duncan---a-

bailarina-que-transformou-a-danca-no-seculo-xx.html.  

http://www.tvsinopse.kinghost.net/art/i/isadora-duncan.htm. Acesso em 18 de junho de 2014. 
18

 Loie Fuller (1862-1928) atriz, não tinha treinamento formal em dança, porém inovou tanto na dança 

quanto nas concepções de figurino, cenário e iluminação para a cena. Quebrou os moldes da coreografia 

tradicional tanto pelo repertório de suas movimentações como pela utilização de projeções sobre figurinos. 

Vide: http://www.nytimes.com/books/first/c/current-loie.html. Laurence Louppe afirma que “Loie Fuller 

anuncia emblematicamente o aparecimento simultâneo do movimento do corpo e do movimento de luz 

(movimento de um corpo iluminado por meio de projeções)...” (Cf. LOUPPE, 2012, p. 54). 
19

 Para adentrar na discussão acerca das técnicas desenvolvidas ao que se caracterizou como dança moderna, 

acompanhar as páginas 73, 78 a 81 (Cf. LOUPPE, 2012). 

http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2013/12/o-espirito-revolucionario-de-isadora-duncan---a-bailarina-que-transformou-a-danca-no-seculo-xx.html
http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2013/12/o-espirito-revolucionario-de-isadora-duncan---a-bailarina-que-transformou-a-danca-no-seculo-xx.html
http://www.tvsinopse.kinghost.net/art/i/isadora-duncan.htm
http://www.nytimes.com/books/first/c/current-loie.html
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expressão de um sentimento universal, por meio do suporte de técnicas variadas e 

diversificadas da dança moderna, haja vista a máxima que afirma ser esta um ponto de 

vista pautado na universalidade do sujeito (Cf. LOUPPE, 2012, p. 79), mas a busca de um 

corpo que não é dado de antemão, mas está por inventar.  

Entre as décadas de 60 e 70 do século passado, a intensificação da experimentação, 

por meio da pesquisa de novas ou tradicionais ferramentas e procedimentos de suporte que 

pudessem potencializar acessos à devires desconhecidos pelo corpo e pela dança alargou-

se. Práticas corporais orientais mais antigas como, por exemplo, aikidô, seitai-ho, yoka, tai 

chi chuan, etc..., contribuem na elaboração de outros modos de conceber e trabalhar 

movimentos explorados e elaborados no corpo. O contato improvisação 20 e o body mind 

centering® 21 são abordagens relativamente recentes que disseminam a elaboração de 

técnicas ou oferecem alicerces à dança contemporânea. Contudo, não caberá a esta 

pesquisa o aprofundamento sobre os conteúdos que caracterizam determinadas técnicas 

vinculadas à dança contemporânea, ou seja, retomar ou descrever em profundidade esta ou 

aquela técnica componente dos estudos atuais em dança contemporânea, não se apresenta 

como foco deste estudo. Isso abarcaria a imersão em vastas e mistas abordagens que tem o 

corpo como alvo e a dança como material de expressão. O que importa aqui é considerar a 

abertura indefinida que determinadas práticas em dança contemporânea realizam sem 

buscar univocidade de expressão, estando à espreita da fronteira do que se considera, a 

rigor, o limite que separa a sua existência e seu desaparecimento.  

Louppe afirma que “talvez o aparecimento de um outro corpo só possa advir dos 

limites de um pensamento ou de uma historicidade reconhecida” (LOUPPE, 2012, p. 58). 

Este momento do trabalho indica que por estar interessado na invenção de uma dança, ele 

debruça-se sobre os limites postos pela história ou mesmo pelo corpo. Ele empenha-se na 

produção de um corpo limiar, dado pela experimentação de distâncias, atravessado ou não 

por investimentos de políticas culturais. Admite-se, portanto, que a produção ou a escuta 

                                                           
20

 O contato-improvisação é uma técnica em dança contemporânea desenvolvida em meados da década de 

1970 por Steave Paxton e Lisa Nelson. Trata-se de uma dança entre dois ou mais corpos, onde os pontos de 

apoio entre eles é dado pelas diferentes possibilidades de transferência de peso, voos ou quedas. (Cf. GIL, 

2004, pp. 105-125).  
21

 Body- Mind Centering® é uma abordagem desenvolvida por Bonnie Bainbridge Cohen que tem como base 

os estudos de experimentação com base na incorporação e aplicação dos princípios anatômicos, fisiológicos, 

psicofísicos de desenvolvimento do corpo, utilizando como recurso o movimento, o toque, a voz e o 

pensamento. Como aponta seu site de divulgação, sua singularidade reside na especificidade com que cada 

um dos sistemas do corpo podem ser ajustados e integrados a fim de reconfigurar o desenvolvimento do 

corpo e de sua linguagem. Vide http://www.bodymindcentering.com/. Acesso em 01 de outubro de 2014. 
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de forças não históricas podem vir a afrontar limites dados pela configuração de um corpo 

ou mesmo de uma historicidade reconhecida.  

Diante da tentativa fracassada em demarcar fronteiras que alumiam possíveis 

origens da dança contemporânea, Laurence Louppe pontua que ela – a dança 

contemporânea – não nasce da dança, mas da ausência de dança. Isso se dá devido ao fato 

de que também houve um momento na história em que pensadores e pesquisadores se 

depararam com a dança, em suas investigações sem, no entanto, serem bailarinos, 

propriamente. É o caso de Nietzsche (Cf. LOUPPE, 2012, p. 55). A dança, nos escritos de 

Nietzsche, aparece sem referência determinada de estilo, aparece como uma possibilidade 

de um corpo diante do mundo ao qual enfrenta, “como uma imagem de um corpo perdido 

(dionisíaco) desde a aurora da civilização” (Idem). Segundo Charles Feitosa (2001), foi 

aproximadamente no período das produções dos escritos de Nietzsche, segunda metade do 

século XIX, que houve uma dessacralização da dança, no sentido de encontrar-se destacada 

dos rituais religiosos e isso possibilitou que essa prática artística pudesse ser pensada em 

vizinhança com a filosofia. Segundo Feitosa, “dançar é a forma mais efetiva de superar a 

metafísica”, pois este ato é uma mistura estranha de espontaneidade e elaboração, onde se 

explicita a perspicácia do corpo (FEITOSA, 2001, p. 35). O autor ainda pontua o caráter 

escorregadio e não verbal da dança que muitas vezes dificulta a precisão conceitual e que 

se debruça no exercício de aguçar um sentido espacial e temporal distinto. 

A dança contemporânea aparece, portanto, sem berço ou referência genealógica, ao 

mesmo tempo em que se agarra a outros campos de expressão nos quais a fronteira de 

identidade se embaralha ou praticamente se esvai, haja vista a disposição para os campos 

heterogêneos onde se sobressaem a arquitetura, música, artes visuais, performance, 

filosofia etc... Trata-se antes da observação de um pensamento e uma dança obscura em 

vias de ser realizada, na qual o corpo poderia reinventar sua própria história; “uma arte 

órfã, sem origem, obrigada a encontrar-se e, talvez, a inventar uma ascendência longínqua 

e errática” (LOUPPE, 2012, p. 56).  

Todavia, pode-se dizer que esse interstício que liga a não ascendência e os indícios 

históricos do que se nomeia, hoje, “dança contemporânea” atrela-se mais às forças do que 

aos signos. Os signos emitem campos de significação e como afirma Louppe “as forças 

serão precisamente esse material não nomeado no qual incidirá todo o trabalho da dança 

contemporânea” (LOUPPE, 2012, p. 56). A dança contemporânea caracteriza-se, portanto, 

por uma abertura a um campo de forças, esta área antes rechaçada por sua designação ao 
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não simbólico, ao escuro e à falta de significância, ela assinala também um impulso 

estético que cinge e, ao mesmo tempo, excede ao poder de clareza e visibilidade do signo 

enquanto tal. Como se uma força não visível, viva na escuridão, implodisse por meio de 

um corpo que dança, instaurando, desse modo, pequenas falhas e fissuras que permitem 

inventar outros espaços e tempos nestes corpos que são continuamente marcados e 

apodrecidos pela história; arruinados pelos cortes; provocadores de ritmos e liberações de 

energia, a partir de mínimas degradações e vitalidades.  

Considerando a implicação de forças investidas na irrupção do acontecimento de 

uma dança, pode-se, por ventura, conferir com ela cortes de temporalidades que suscitam 

mutações no espaço. A dança consolida-se na história e, ao mesmo tempo, arrasta consigo 

a produção de devires que escapam dela, extrapolando determinada cadência de 

temporalidade e instaurando, mesmo que provisoriamente, ecos que reverberam 

metamorfoses nos corpos.  

Em entrevista dada, em 1980, a Christian Descamps, Gilles Deleuze declara que, 

apesar do valor imprescindível da história, suas pesquisas são em partes de seu percurso, 

históricas e, em outras, a-históricas, trans-históricas. E tais linhas de pesquisa tornam-se 

históricas quando entram em relações bastante variáveis com os aparelhos de Estado (Cf. 

DELEUZE, 2008, p. 43). Devir e história encontram-se enlaçados, porém distintos devido 

ao fato de que “o que a história capta do acontecimento é sua efetuação em estado de coisa, 

mas o acontecimento em seu devir escapa da história” 22 (Idem, p. 210). Há um risco sobre 

equívocos de leituras que possam vir a excluir ou destacar a existência de um em 

detrimento de outro. Tal perigo compete à apreciação idealista tanto do que se caracteriza 

como “devir” quanto como “história”.  

Um dos laços que os escritos de Deleuze oferecem é a invenção de distâncias entre 

ambos (história e devir), o que favorece as análises sobre mutações das linhas de forças 

componentes de um plano, assim como os movimentos de diferenciação entre as forças, 

apartados da identificação e/ou da contradição. História e devir podem ser componentes de 

um mesmo plano de análise que ressalve distanciamentos e espaços para a efetivação de 

                                                           
22

 Este mesmo trecho pode ser encontrado no livro O que é a filosofia? com pequenas alterações que seguem: 

“O que a História capta do acontecimento é sua efetuação em estados de coisas ou no vivido, mas o 

acontecimento em seu devir, em sua consistência própria, em sua autoposição com o conceito, escapa à 

História” (DELEUZE, 2010, p.133). Neste caso, Deleuze recorre à História com “H” maiúsculo marcando 

uma distinção ao uso da mesma com as iniciais minúsculas, o que confere perspicuidade em relação ao tipo 

de história a qual se refere: a história monumental reconhecida como ciência maior.  
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embates de forças, bem como diferentes configurações, apresentadas pela cartografia 23 das 

mesmas por Deleuze e Guattari (2004).  

Adensando a discussão sobre a história, Deleuze retoma Nietzsche e sua Segunda 

Consideração Intempestiva, ao afirmar que nada de importante se faz sem uma densa 

nuvem não histórica, ressalvando, todavia, que mesmo que a experimentação não seja por 

si só histórica, ela permaneceria indeterminada e incondicionada caso não houvesse a 

história. Segue, contudo, sobre duas maneiras distintas de considerar o acontecimento: 

uma, recolhendo dele sua efetuação na história, ou seja, apanhando o que o condiciona e o 

faz, simultaneamente, apodrecer na história; e outra, correspondente ao fato de remontar o 

acontecimento e instalar-se nele como um devir, “nele rejuvenescer e envelhecer a um só 

tempo, em passar por todos os seus componentes ou singularidades” (DELEUZE, 2008, p. 

211). 

Quando, no interior deste trabalho, se analisa a emergência das leis de incentivo à 

cultura, assim como os efeitos históricos-políticos do Programa de Fomento à Dança para o 

município de São Paulo, decide-se por recolher da dança uma efetuação na história, a partir 

de condições dadas por ela e de seus apodrecimentos. Contudo, tenta-se não perder de vista 

a insistência micropolítica que vibra e é suscetível de escapar a codificações políticas ou 

artísticas. 

“Não é em termos de independência, mas de coexistência e de concorrência, num 

campo perpétuo de interação, que é preciso pensar a exterioridade e a 

interioridade, as máquinas de guerra de metamorfose e os aparelhos identitários 

do Estado, os bandos e os reinos, as magamáquinas e os impérios. Um mesmo 

campo circunscreve sua interioridade em Estados, mas descreve sua 

exterioridade naquilo que escapa aos Estados ou se erige contra os Estados” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 24). 

 

                                                           
23

 O trabalho cartográfico de análise de Gilles Deleuze e Félix Guattari baseia-se na investigação sobre como 

se relacionam as linhas de forças (molar, molecular e linha de fuga) sobre dois determinados planos: de 

organização e de consistência (imanência), que apesar de distintos, não se encontram destacados um do 

outro, mas suas relações geográficas variam (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, pp. 158-159). A 

diferenciação entre ambos os planos encontra-se na predominância das linhas de segmentaridade dura (linhas 

molares) no primeiro plano de organização, onde este diz respeito às formações e seu desenvolvimento, 

enquanto que o segundo plano, de consistência, apresenta a predominância de linhas que marcam contínuos 

de intensidades e conjugações de fluxos, ou seja, onde se arrancam partículas às formas entre as quais se 

estabelecem relações de velocidades e afectos (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, pp.157-158). 

Características distintas afiguradas por três tipos de linhas – molares, ou de segmentaridade dura; 

moleculares, ou de segmentaridade flexível, e linhas de fuga – adensam análises sobre como se constituem os 

planos e as máquinas que elaboram, fortalecem ou afrontam condições dadas pelo presente. As linhas 

molares caracterizam-se por conformar modelos e padrões de identidade. As linhas moleculares contêm 

fluxos que escapam de padrões dados de antemão, apesar de estarem vinculadas a eles, ou seja, arrastam 

intensidades e fluxos de desterritorialização. As linhas de fuga, por sua vez, atuam como máquinas de guerra 

e de descodificação podendo, por sua vez, caracterizarem-se como máquinas de destruição e de morte (Cf. 

DELEUZE & GUATTARI, 2004).  
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Ou seja, pode-se conferir que devir e história coexistem e concorrem num campo 

perpétuo de interação onde são travados embates de forças que envolvem elaborações 

éticas e estéticas, que suscitam urgências e percursos de vida. Nietzsche, filósofo do século 

XIX, ocupou-se, desde o início de sua obra, em elaborar um pensamento atravessado pelo 

crivo avaliativo da vida, permeado pelo incessante questionamento sobre contingências 

que favoreciam sua expansão ou degradação. Por este meio, desassossegou antros 

respectivos a saberes históricos monumentais, críticos e tradicionais, reposicionando a 

história como campo de luta entre forças irrequietas, não no sentido de substancializar 

forças às quais nomeia a-históricas, mas para relacioná-las a fluxos que favorecem galgar 

o presente posto. Em Ecce Homo (2008), Nietzsche atesta que sempre esteve na altura do 

inesperado e que se deve estar despreparado para tornar-se senhor de si. Em outra 

passagem, afirma que seus escritos nascem póstumos e que ele, Nietzsche, os faz com a 

negligência mais apropriada, pois ainda não é tempo para questões as quais trata. Estas 

pequenas passagens são assertivas quanto ao exercício intempestivo que acompanha tanto 

pensamentos a golpes de martelo do filósofo como também o ato de dançar pelo fato deste 

último experimentar tempos descontínuos do corpo, a um só tempo.  

Nesse sentido, considera-se a não fixidez no modo em tratar temas apropriados às 

análises singulares de Nietzsche, Foucault e Deleuze, no que se refere à maneira de 

apresentar a historiografia ou a filosofia da história. Pode-se considerar que os três 

pensadores atentam para o fato de que, no interior de uma tendência historicista, o passado 

e a memória adquirem papel chave para a compreensão tanto do homem enquanto sujeito 

como também componente de elucidação do significado de determinada configuração 

cultural. Miguel Angel de Barrenechea afirma que a completa dependência da memória e 

da história torna-se inimiga da expansão vital, obstaculiza as possibilidades de uma 

existência pulsante e artística (Cf. BARRENECHEA, 2008, p.51).  

Como genealogista, Nietzsche, diferentemente dos idealistas, recorre às inúmeras 

histórias marcadas pelas descontinuidades. Para ele interessava, a princípio, avaliar o valor 

da história para a vida, e para tanto, não a descartou por completo. Este pensador garantiu 

diferenciações entre características dadas à história: monumental, tradicional e crítica, sem 

ignorar a enorme importância dada ao sentido histórico, na medida em que organiza 

alicerces de memórias de lutas e combates também vitais. E nisso, reitera-se a imbricação 

que tais forças históricas têm com a dupla “memória-esquecimento”. Pode-se dizer que “é 

dessa relação da lembrança e do esquecimento que Nietzsche extrai a relação da história 
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com a existência” (SOBRINHO, 2005, p. 24), não enquanto dualidade estabelecida, mas 

enquanto um jogo extensivo e perturbado que atravessa os corpos e do qual depende uma 

seletividade do que é retido para permanecer, aperfeiçoar e deteriorar, e do que é excluído 

para apagar, morrer, recobrar e reinventar.  
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considerações intempestivas 

 

 

Procura-se não ignorar o que permanece vivo: um combate latente que dispõem 

adensamentos de políticas sobre a prática de dançarinos interessados em inventar outros 

mundos por meio do experimento de uma dança e as contingências também políticas que 

cercam produções voltadas à dança, no presente, pelo esforço de fazer atravessar, tais 

circunstâncias, com um pensamento trágico. Segundo Nietzsche, o histórico e o a-histórico 

são na mesma medida necessários para a vida de um indivíduo, de um povo e uma cultura. 

Sem o envoltório do a-histórico nada teria começado e nem ousado a começar (Cf. 

NIETZSCHE, 2003, p. 11). Ao longo da Segunda Consideração Intempestiva, Nietzsche 

interessa-se por impulsionar uma história a serviço da vida. Para tanto, destrincha e 

discorre sobre as características de três tipos de história que pretende cada uma ao seu 

modo, apaziguar confrontos: a história monumental, tradicional (ou antiquária) e crítica. O 

primeiro tipo de história importa-se com a crença em uma origem primordial e 

inquebrantável dos fatos; já o segundo tipo sustenta valores tradicionais, por meio do 

entendimento de que o presente é explicado por um encadeamento de fatores sedimentados 

pelo passado; por fim, a história crítica pauta-se pelo exercício dialético de um processo 

histórico. Essa tríade acentua o perigo da história, enquanto uma verdade posta, em 

aniquilar os instintos (Idem, p. 42). Pouco mais adiante, Nietzsche pondera que se a 

história suportar converter-se em obra de arte, somente assim ela talvez pudesse conservar 

os instintos e quiçá despertá-los (Idem, p. 61). No que diz respeito ao estado a-histórico, 

Nietzsche afirma: 

Este é o estado mais injusto do mundo, estreito, ingrato frente ao que passou, 

cego para os perigos, surdo em relação às advertências, um pequeno e vivo 

redemoinho em um mar morto de noite e esquecimento: e contudo, este estado – 

a-histórico, contra-histórico de ponta a ponta – é o ventre não apenas de um feito 

injusto, mas muito mais de todo e qualquer feito reto, e nenhum artista alcançará 

a sua pintura, nenhum general a sua vitória, nenhum povo a sua liberdade, sem 

ter antes desejado e almejado vivenciar cada uma delas em meio a um tal estado. 

(...) ele também é desprovido de saber, esquece a maior parte das coisas para 

fazer uma apenas, é injusto com o que se encontra atrás dele e só conhece um 

direito, o direito daquilo que deve vir a ser agora” (NIETZSCHE, 2003, p. 13). 

 

Por este movimento, Nietzsche atiça, concomitantemente, a persistência de uma 

memória guerreira dada a partir do reconhecimento da incessante luta entre forças de 

diferentes procedências e investiduras. Interessante é o fato de esta mesma memória 

guerreira fortalecer-se por meio também de uma história capaz de desfiar o poder cego e 
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continuamente sedimentado pela tradição, pelo monumento ou pela crítica da cultura de 

um povo. Esta história, por sua vez, está relacionada diretamente à produção de 

enfrentamentos e desassossegos e não às construções do processo do mundo diante do 

sucesso sempre a ser atingido do desenvolvimento cultural dos homens. “Nesta luta, 

porém, também precisamos perceber algo particularmente ruim: exige-se, encoraja-se e 

utiliza-se o excesso de sentido histórico do qual o presente padece.” (NIETZSCHE, 2003, 

p. 87).  Diante dessa observação, forças plásticas relacionadas à capacidade de esquecer 

afrontam o excesso de sentido histórico, no qual o presente padece, e permitem inibir o 

peso do passado e minimizar sobrecargas de lembranças penosas a fim de provocar 

pequenas fissuras interessadas em inventar outros espaços. O esquecimento, enquanto uma 

qualidade de força, coloca-se frente a atitude de abertura que não se retrai diante do 

inesperado e do novo e, nesse sentido, a capacidade de esquecer apresenta-se também 

como força importante de revigoramento da vida (Cf. BARRENECHEA, 2008, p. 51). 

Contudo, Nietzsche não postula, a partir dessas ponderações, uma condenação valorativa 

da memória em relação à força do esquecimento. Muito pelo contrário, ressalta que não se 

pode prescindir de nenhuma dessas atividades conduzindo-as, assim, às suas condições de 

enfrentamento. 

Segundo Barrenechea, o valor extraordinário dedicado à memória remonta a 

tradição filosófica e religiosa ocidental – a teoria platônica da reminiscência 24 e o mito da 

Gênese –, onde se acredita numa origem fundamental e transcendente, um princípio 

essencial da ideia, onde o tempo vivido, na Terra, apresenta somente sentido de reparação 

e correção de falhas; “onde toda a finalidade depende da pretensão de retornar à perfeição 

da origem” (BARRENECHEA, 2008, p. 53). Por esta via da tradição filosófica platônica e 

religiosa, o esquecimento é admitido como um erro, uma falha que inibe a capacidade de 

recordar o fundamento primeiro, o modelo, o mundo ideal, a verdade universal para 

justificar a vida na terra.  

                                                           
24

 A teoria da reminiscência, em Platão, segundo José Cavalcante de Souza, pode ser encontrada 

especialmente em três diálogos socráticos: Mênon, Fédon e Fedro. No primeiro diálogo socrático, a 

reminiscência é motivada pela interrogação e é o fundamento da ciência; no segundo, a reminiscência 

permite estabelecer relação entre ilusão e verdade, imagem e realidade a partir da lembrança da alma sobre o 

inteligível pertencente aos objetos sensíveis; finalmente, no terceiro diálogo, a reminiscência apresenta um 

caráter de elevação da alma motivado pelo amor e fundamento de elevação da filosofia. Cada qual discute, a 

seu modo, esta noção pertencente à filosofia e à ciência e que a princípio dirige-se à lembrança ou 

memorização. Vide: http://www.revistas.usp.br/discurso/article/viewFile/37720/40447. 

 

http://www.revistas.usp.br/discurso/article/viewFile/37720/40447
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Para tanto, segue uma passagem no diálogo platônico do Fédon: “Para aqueles que 

esqueceram, a reminiscência é uma virtude; mas os perfeitos não perdem nunca a imagem 

da verdade e não tem necessidade de rememorá-la.” (PLATÃO, 1968, p. 112). Tal excerto 

pressupõe que há uma memória perfeita que dispensa a reminiscência (anamnèsis). Neste 

caso, considera-se que como a última implica no esquecimento ela apresenta-se inferior à 

primeira. Assim, quando o esquecimento é concebido como enfermidade ou erro essencial 

da alma e a reminiscência postulada como possibilidade de salvação, pode-se dizer que a 

doutrina filosófica platônica presume a história sob o signo da imperfeição, já que seres 

perfeitos ao possuírem uma memória absoluta não necessitariam recordar-se ou recorrer à 

história (Cf. GONDAR, 2008, p. 94). Desse modo, temas míticos (memória e 

esquecimento) são inseridos no sistema filosófico de Platão a fim de fundar uma nova 

teoria geral do conhecimento a partir da valorização da origem e ajustamento do tema da 

reencarnação das almas (Idem, p. 92). 

O pensamento de Nietzsche refuta os argumentos socráticos dos diálogos platônicos 

de maneira tal que se afasta drasticamente dessa tradição filosófica ao reconhecer em 

Sócrates e Platão “sintomas de decadência” da cultura grega (NIETZSCHE, 1976, p. 18), 

no sentido em que equacionam, em defesa do conhecimento e da verdade ideal, o método 

dialético de um julgamento moral sobre a vida. Nietzsche reitera com a ironia singular de 

sua filosofia que, diante da afirmação de igualdade entre razão, virtude e felicidade, “... é 

preciso imitar Sócrates e opor aos apetites sombrios uma luz do dia permanente, uma 

claridade que é a luz da razão. É preciso ser a todo custo prudente, preciso, claro; qualquer 

concessão aos instintos e ao inconsciente nos rebaixa.” (Idem, p. 22). Por este curso, este 

pensador realiza uma crítica ferrenha ao dualismo da ciência, ao niilismo da cultura 

moderna e aos valores morais cristãos firmados na imutabilidade de um passado granítico e 

de um futuro condenado para apresentar a possibilidade de outra visão da história pela 

expressão de uma vontade inventiva capaz de vencer limites estabelecidos pelos crivos 

cronológicos e lineares do tempo. 

Ou seja, por meio da invenção artística as malhas do tempo poderiam ser 

quebradas: poderia haver com o ato artístico a produção de uma memória do futuro, noção 

esta, fermentada por Nietzsche especialmente em sua obra Zaratustra, na qual as 

atividades da memória e do esquecimento articulam-se sem o recurso metodológico da 

contradição (Cf. BARRENECHEA, 2008 p. 52). Esta memória do futuro, segundo 

Nietzsche, relaciona-se diretamente às histórias da luta e dos entraves de forças que não se 
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entregam às idealizações históricas ou originárias de fundação. Contudo, a noção de 

memória do futuro concebe o processo de memorização também como capaz de inventar, a 

cada instante, a novidade do que já foi, arquivando, no corpo, o que dele virá. Barrenechea 

pontua que um exemplo deste pensamento pode ser encontrado num ritual ou mesmo no 

ato de repetição artística. Quando um bailarino repete movimentos encontrados pelo seu 

corpo ou um músico repete acordes executados por algum tempo, conseguem imprimir 

singularidades próprias, a cada instante, articulando dessa forma tempos que borram 

fronteiras cronológicas (Idem, pp. 60-61).  

A obra Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém, escrito por 

Nietzsche entre 1883 e 1885, alastra percursos seguidos por Zaratustra, em seus ocasos, 

convalescências e fricção com a vida mutável e selvagem, no sentido de experimentar o 

atrito direto do corpo frente às noções arrebatadoras apresentadas pelo filósofo, pelo 

dançarino, pelo artista da vida. Além disso, manifesta fôlego para pensar a condição trágica 

daquele que persegue uma vida artista. Longe de empregar tal obra como modelo a ser 

seguido, ela é aqui mencionada por trazer problemas que interessam a essa pesquisa, além 

de apresentar fineza poética e política de um combate intempestivo, solitário e perigoso em 

favor da afirmação de uma vida e de uma dança que quer expandir-se infinitamente, 

mesmo que ela mostre ou se depare com faces assustadoras; mesmo que experimente, por 

vezes, mediocridades e repulsas. Nesse sentido, Nietzsche desafia o pensamento de seu 

tempo com violência e ousadia para fazer emergir o terreno fértil da invenção, campo que 

interessa a esta pesquisa. O livro em questão está dividido em quatro dissertações 

apresentadas por percursos distintos de Zaratustra. 

O pensamento trágico que Zaratustra irrompe aproxima-se do exercício equilibrista 

da fronteira bamba e abissal da existência: da aceitação da finitude da vida sem o consolo 

metafísico da admissão de uma verdade dada por um Deus, pastor ou qualquer 

conhecimento científico. Além disso, a figura de Zaratustra trava um combate incansável 

contra os niilismos (“nada de vontade” e a “vontade de nada”), que acompanha a cultura 

decadente de sua época e contra seu inimigo mortal – o espírito de gravidade. 

Em uma passagem presente em “da visão do enigma”, um desafiante combate é 

encadeado entre Zaratustra e espírito da gravidade (ou anão). Na empreitada de uma longa 

subida, o anão embota com audácia a fatalidade física e causal que rege a atmosfera 

terrestre: toda pedra atirada para o alto, inevitavelmente cairá no chão ou em cima da sua 

cabeça. Este cochicho cai como gotas de chumbo nos ouvidos de Zaratustra que é 
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acometido por uma coragem assassina que berra: “Alto lá, anão! Ou eu ou tu! Mas eu sou o 

mais forte dos dois: tu não conheces o meu pensamento abismal! Esse – não poderias 

suportá-lo” (NIETZSCHE, s/d, p. 166). Essa anunciação arrebata a noite e funde-se na 

visão inebriada de um enigma. Andar com o anão sobre as costas que aufere chumbos aos 

ouvidos e ao mesmo tempo acometer-se da coragem de afirmar-se contra o risco grave do 

niilismo mortal ou do consolo transcendental faz com que se exercite o próprio sentido 

trágico da existência na terra, que perscruta o combate contra si próprio.  

Segundo Barrenechea (2008) a anunciação de uma memória do futuro que compõe 

considerações do eterno retorno atravessa percursos de Zaratustra, especialmente em duas 

passagens: “da visão do enigma”, mencionado acima, e “do convalescente” (Cf. 

NIETZSCHE, s/d, pp. 164-168; 222-228). Assim sendo, dá-se continuidade a essa primeira 

passagem: Zaratustra e o anão, no crepúsculo sombrio, se deparam com um portal de duas 

faces, cujo nome é “momento”; dois caminhos que nele se juntam sem, contudo, 

contradizerem-se. Tanto uma direção como outra (para trás e para frente) duram uma 

eternidade. Zaratustra prossegue, dirigindo-se ao anão:  

“E não estão as coisas tão firmemente encadeadas, que este momento arrasta 

consigo todas as coisas vindouras? Portanto – também a si mesmo? (...) E voltar 

a estar e percorrer essa outra rua que leva para a frente, diante de nós, essa longa 

e temerosa rua – não devemos retornar eternamente? Assim falei cada vez mais 

baixinho: porque tinha medo dos meus próprios pensamentos e dos que eles 

ocultavam.” (NIETZSCHE, s/d, pp. 166-167). 

 

Essa anunciação faz desaparecer, de perto de Zaratustra, o espírito de gravidade. O 

trecho prossegue no encontro com um jovem pastor retorcido e sufocado pela presença de 

uma negra cobra que pendia de sua boca. Ao ouvir um único grito de Zaratustra, o pastor 

mordeu e cuspiu longe a cabeça da cobra; pulou transformado e translumbrado; nunca 

ninguém riu como ele ria. 

Já no segundo trecho apontado por Barrenechea, “do convalecente”, após um longo 

período de prostração, Zaratustra, na companhia dos animais, enfrenta a convalescência de 

seu corpo, diante seu pensamento abissal. Quando tenta anunciá-lo, cai no chão como 

morto e lá permanece por sete dias sem se alimentar, diante do enorme fastio que sente 

pelos homens. Os animais intervêm na tentativa de fazê-lo levantar de seu ocaso, anunciam 

pensamentos que se dirigem a ele sobre como deve prosseguir: “Vai para o meio das rosas 

e das abelhas e dos bandos de pombas! Mas, principalmente, para o meio das aves canoras 

– a fim de que delas aprendas a cantar” (NIETZSCHE, s/d, p. 226). Porém Zaratustra 

retruca dizendo que este consolo e esta cura ele inventou para si mesmo, durante seu tempo 
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de convalescência, e não consente que os animais façam com isso “modinha de realejo” 

(Idem). Zaratustra é um personagem que se confunde com o próprio Nietzsche, no 

sobressalto do pensamento terrível que testemunha e ao mesmo tempo não ousa afirmar em 

voz alta. 

Neste instante, dar-se-á atenção para outros seguintes trechos de Zaratustra: “das 

moscas da feira” e “o outro canto de dança”. No primeiro deles é possível estabelecer a 

relação do abundante alarido dos espetáculos oferecidos na feira, lá “onde cessa a solidão” 

(NIETZSCHE, s/a, p. 67), e empenha-se os comediantes e apresentadores das grandes 

causas: 

“Onde cessa a solidão, ali começa a feira; e onde começa a feira, também 

começa o alarido dos grandes comediantes e o zunido das moscas venenosas. 

(...). Gira o mundo em torno dos inventores de novos valores; e gira de maneira 

invisível. Mas em torno dos comediantes giram o povo e a fama: é esse „o 

caminho do mundo‟” (NIETZSCHE, s/d, pp. 67-68).  

 

É concebível pensar que os apresentadores das grandes causas mostrados acima 

podem aproximar-se daqueles que ditam valores que necessitam ser ouvidos por todos que 

se encontram presentes na feira, ou num determinado espaço político. Hoje, valores 

universais historicamente constituídos são ligados a argumentos das funções políticas e 

sociais que passam a viabilizar e enaltecer o fazer artístico, no interior das políticas 

públicas. Neste sentido, a arte e a dança são consideradas instrumentos capazes de 

conscientizar, formar, preparar, tratar o bom cidadão para sua melhoria, de sua 

comunidade, cidade, planeta. “Moscas venenosas”, em meio a seus zunidos, engendram 

discursos e justificativas grandiloquentes, valiosas para o bem e para a preservação da 

humanidade. Da urgência da fuga para a solidão, “lá onde sopra um vento rude e vigoroso” 

é que fala Zaratustra (NIETZSCHE, s/d, p. 70). 

 Ao longo da terceira dissertação, “o outro canto de dança”, uma dança acontece em 

passos trépidos e ingovernáveis diante da atrição cada vez mais aguda com a vida que se 

mostra à Zaratustra indomável e sedutora. Faz-se dizer daqueles que perscrutam seu tempo, 

farejam danças, na tentativa de desmoronar o estabelecido pelos valores e pelas certezas 

das quais os homens e sua cultura dizem não se poder abrir mão; não se poder arredar o pé 

nem bascular a púbis. 

“Para o meu pé, frenético pela dança, lançaste um olhar, um ondeante olhar, 

sorridente, indagador, enternecedor. (...) Meu calcanhar se empinava, os dedos 

do pé escutavam atentos para compreender-te: pois o ouvido, o dançarino – o 

tem nos dedos dos pés! (...) Com sinuosos olhares, ensinas-me sinuosos 

caminhos; em sinuosos caminhos aprende o meu pé – a astuciar! Temo-te de 



40 
 

perto, amo-te de longe. A tua fuga me atrai, se me procuras, estaco...”. 

(NIETZSCHE, s/d, p. 230). 

 

É pela agitação dos pés de Zaratustra que a vida lança seu primeiro olhar ondeante 

e indagador. A insinuação dos dedos dos pés e dos calcanhares permite, em seu frenesi, 

ampliar uma escuta a fim de perseguir, decifrar e aprender “sinuosos caminhos” deixados 

pela vida e suas fugas. A atração pelo corte de tudo o que foge e faz fugir alenta o 

andamento de uma dança que sugere uma imagem daquilo que pode deslocar-se no e com 

o espaço: uma dança que ocorre ao mesmo tempo em que persegue intensidades próprias 

de uma vida estrangeira a si mesma. Isso altera estados de aceleração, ritmos e 

circunstâncias dos corpos que se aventuram pelos pés e tem efeitos sobre suas ações e 

pensamentos.  

Esse espaço que separa os trechos “da visão do enigma” e “o outro canto da dança”, 

em Assim falou Zaratustra, é inflado de inúmeros questionamentos acerca de 

circunstâncias aparentemente adversas que desencadeiam num grande período de 

convalescência, no qual Zaratustra desafia o espírito da gravidade para conseguir dançar. 

Ele dança sobre o abismo da existência, sem ancorar-se em qualquer idealismo ou modelo 

transcendental que ignora ou nega o sentido da terra, ou seja, o sentido da finitude e da 

presença que nada fixa ou conserva, contudo repete-se num devir sem fim. O peso auferido 

pelo espírito da gravidade distingue-se da força gravitacional a qual Zaratustra se relaciona 

para conseguir dançar. O anão ou espírito da gravidade sem o idealismo, não suporta 

conviver com a força gravitacional, ele mergulha no sem fundo, no niilismo passivo do 

nada de vontade. Diferentemente, a escuta e experimentação de uma dança por Zaratustra 

permite estabelecer uma relação distinta com a força gravitacional. 

Neste ponto, torna-se interessante atentar-se aos diferentes tratamentos dados à 

força gravitacional sobre um corpo que dança, aos quais Laurence Louppe (2012) chama 

atenção. Segundo a historiadora, durante a passagem entre o que foi nomeado dança 

moderna e contemporânea, houve metamorfoses nos modos distintos em assumir e 

trabalhar quatro fatores (peso, fluxo, espaço e tempo) relacionados ao corpo. Nas 

combinações possíveis entre eles efetuadas na experimentação do corpo se encontram 

abertos novos modos de se alcançar qualidades físicas pautadas não sob o ângulo de uma 

substancialidade física exclusiva a cada um desses fatores, mas sim a partir das relações 

que estes podem estabelecer com cada corpo em relação. O corpo é então assumido como 
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geografia de relações 25, que tem a ação da gravidade como cúmplice medular na 

fabricação de uma dança outra: “(...) não somente o peso como fator de movimento, de 

uma perspectiva biomecânica, mas como desafio poético primordial” da dança (LOUPPE, 

2012, p. 105).  

“A dança é de início obra de seres que andam e pesam sobre um solo. O astronauta não 

dança quando é largado no espaço ou quando, da sua cabine, não tem a possibilidade de 

se ligar direcionalmente à Terra. (...) A leveza é, pois, paradoxal: não se concebe sem 

uma Terra da qual o corpo se desliga e que, no entanto, já não é o seu “fundamento”, 

como centro e referencial absoluto do movimento. (...) Porque a Terra só forma um 

mundo se tiver o poder de segregar espaço” (GIL, 2004, pp.19-20). 

 

A aceitação e a experimentação dos possíveis tratamentos do peso foi uma das 

grandes novidades apresentadas pela dança moderna, que a partir da invenção de diferentes 

técnicas que privilegiavam o centro do corpo (tronco e pélvis) como força motriz (Cf. 

LOUPPE, 2012, p. 63), mais do que o as extremidades (braços e pernas – valorizados pelo 

balé clássico) possibilitou a investigação de uma dança atenta à utilização da força 

gravitacional que age no e com o corpo por meio de sua aceitação, como uma 

condicionante para o próprio desenvolvimento do movimento, mesmo que este seja de 

ascensão. A partir, especialmente do final do século XIX e primeira metade do século XX, 

o peso passa a constituir-se, além de um impulso artístico, também como um tema de 

trabalho para a dança (Idem, p.105). Uma dança que não mais ignora a força da gravidade 

que atravessa o corpo em movimento, mas por meio desta mesma força experimenta 

dinâmicas ascendentes e descendentes a partir de procedimentos que se aprofundam e se 

modificam, em pesquisa, até os dias de hoje. “Para se escapar, para se libertar o próprio 

peso, são necessárias duas formas de movimento: o balanço (swing) e a queda (fall)” 

(Idem, p. 105).  

O modo pelo qual se trata o peso a partir de diferentes possibilidades de 

transferências provoca reverberações que se caracterizam pelas qualidades de fluxo (Cf. 

LOUPPE, 2012, p.107). A combinatória “peso-fluxo” altera os outros dois fatores “espaço-

tempo” ao configurar suportes para o reconhecimento de espaços rígidos ou volúveis, 

relação de tempo lento ou veloz, isso a partir da ação e distribuição de tônus pelo corpo. 

Louppe afirma que “as leis da queda dos corpos e o seu impacto determinante nos vectores 

                                                           
25

 Noção desenvolvida por Irmgard Bartenieff (Cf. LOUPPE, 2012, p. 103); (Cf. FERNANDES, 2006, p.  

52), pioneira na disseminação dos métodos e pesquisas desenvolvidas por seu professor Rudolf Von Laban, 

dançarino e coreógrafo do início do século XX, que desenvolveu uma série de notações para a sistematização 

de uma linguagem do movimento a partir de diferentes combinações propostas aos aspectos relacionais dos 

fatores: peso, fluxo, espaço e tempo (Cf. LOUPPE, 2012, pp. 103-111). Vide 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Irmgard_Bartenieff. Acesso em 7 de julho de 2014. 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Irmgard_Bartenieff
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do tempo e do espaço devem ser esquecidos no limiar do pensamento do corpo” (Idem, p. 

108). Isso quer dizer que o discernimento e o raciocínio diante das leis da física e dos 

vetores reconhecíveis pela medida de tempo e do espaço precisam ser abandonados e 

desprendidos no prelúdio daquilo que o corpo oferece como pensamento quando em 

movimento.  

José Gil (2004), no prólogo do livro Movimento total afirma que o bailarino é 

aquele que retoma o seu corpo no preciso momento em que perde seu equilíbrio e arrisca-

se cair no extremo vazio:  

“Luta, jogando tudo por tudo: está em jogo sua vida, a sua liberdade de bailarino, 

a sua luz. Faz apelo ao movimento, que proporcionará claridade e estabilidade à 

sua extrema agitação interior. Por meio do movimento domará o movimento: 

com um gesto libertará a velocidade que arrebatará o seu corpo traçando uma 

forma de espaço. Uma forma de espaço-corpo efêmero, por cima do abismo” 

(GIL, 2004, p. 13). 

 

Esta ação paradoxal presente no ato de dançar não se distingue da produção do 

pensamento do corpo, anteriormente pontuado por Louppe. Ou seja, domar o movimento 

por meio da entrega total a ele como se não houvesse distinção de sentido entre o corpo e o 

movimento executado por ele; dentro da instabilidade e fugacidade, liberar velocidades por 

meio de gestos que aprendem a ganhar espaços internos e externos pelo trabalho insistente 

sobre potencialidades contidas nas variações de fluxo, de peso, de tempo e de espaço. O 

ato de dançar provoca multiplicidades que amotinam as dicotomias dadas pela fábula do 

conhecimento. 

A insistência pelo incessante combate entre forças em luta, na busca pela afirmação 

da vida e enfrentamento da morte, constitui a tragicidade do pensamento de Nietzsche. Ao 

trabalhar o tema da tragédia grega, o filósofo não a encurrala no emaranhado estritamente 

histórico, ou seja, não a apresenta como referida exclusivamente a um período histórico da 

antiguidade. Ao contrário, ele extrai a potência sem medida presente na experimentação da 

tragédia no pensamento e nota a partir da história da filosofia socrática um diagnóstico 

decadente da cultura moderna ocidental, ao mesmo tempo em que se empenha na 

possibilidade latente de fazer a vida em sua potência artista afirmar-se. Um olhar atento à 

tragédia grega propicia, a golpes de martelo, uma genealogia filosófica e política acerca da 

condição da cultura ocidental a partir da história dos soterramentos diversos, que foram 

imprescindíveis para fazer emergir o conhecimento, seja ele dado pela tradição dialética 

platônica, seja por meio da teoria do juízo pautado numa razão transcendental e universal 

do sujeito de Kant. Ambos os recursos dirigem-se contra a tragicidade do pensamento por 
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desconsiderarem o entrelaçamento e embate irresoluto entre as forças apolíneas e 

dionisíacas.  

O motim entre as forças apolíneas e dionisíacas, apresentado por Nietzsche (2007) 

em O Nascimento da Tragédia, escrito em 1872, corresponde às núpcias entre a 

embriaguez do sonho, da potência individualizadora e plástica da imagem e da aparência 

dadas por Apolo, com o êxtase do caos, do gesto, da paixão delirante, dados pela música e 

pela dança dionisíaca. O primeiro carrega consigo, além de um caráter estético, um caráter 

ético por estabelecer linhas fronteiriças que destacam diferenciações entre seres (Cf. 

TÓTORA, 2005, p. 162). Enquanto o segundo está intimamente ligado ao transbordamento 

incomensurável da existência, do arrebatamento e do prazer. Em Ecce homo (2008), 

Nietzsche afirma que apesar do risco metafísico apresentado por esta obra de 1872, no que 

concerne a distinção entre o dionisíaco e o apolíneo levado a uma unidade trágica 

primordial, há nela uma importância aguda de duas novidades decisivas no desenrolar de 

suas produções posteriores: a compreensão do fenômeno dionisíaco como singular na arte 

trágica e a compreensão do socratismo como instrumento do declínio da cultura grega (Cf. 

NIETZSCHE, 2008, p. 60). 

Reforça-se agora, portanto, que a distinção entre as forças apolíneas e dionisíacas 

está implicada num campo de multiplicidade de forças que diverge do dualismo cartesiano 

e, por este motivo, não considera homogeneidade, pureza ou solução metafísica no 

exercício de suas qualidades. Pelo contrário, o campo de multiplicidade abarca 

singularidades dadas por processos de diferenciação de forças em relação, que se 

enfrentam e coexistem. 

Por este percurso, a visita arrebatadora de forças dionisíacas, durante a agitação dos 

pés, marca a memória e traz consigo o delírio inebriante da inocência de um esquecimento 

muito antigo onde se desgarra do pessimismo, não se ilude com esperanças e respostas 

salvadoras e de consolo. Simultaneamente, esta mesma força agarra-se, inquietantemente, 

na crina solta da vida. O caos organiza-se provisoriamente com a meticulosidade, graça e 

beleza procedente de qualidades apolíneas das forças. Por mais que esta força singular dos 

ordenamentos e simetrias tenha vingado mais veementemente na sustentação das bases 

filosóficas que erigiram a cultura ocidental decadente e, portanto, todo o soterramento do 

pensamento trágico, não cabe deslindar-se de sua máscara escandalosa, nem mesmo 

realizar valorações de juízo.  
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Miguel Chaia chama a atenção para a interpretação da arte dada por Nietzsche, 

onde o que importa é a aproximação e não distinção entre arte e vida que se conjuram na 

tragicidade da conjunção entre Apolo e Dionísio. Chaia aproxima essa perspectiva 

nietzschiana daquela medrada por Antonin Artaud, onde o artista ganha a qualidade de um 

petardo que tem o potencial de estilhaçar ou colocar em risco a sociedade (Cf. CHAIA, 

2007, p. 31). Seguindo a esteira da não distinção entre arte e vida, a pesquisadora e 

dançarina, Julia Monteiro Viana (2014) afirma que na medida em que a arte se compreende 

e se faz pensamento, movimento e sensação, que transmuta o cotidiano, ela 

inevitavelmente provoca um olhar atento, sensível e desautomatizado. Dentre outras 

coisas, a prática artística passa a enfraquecer, inclusive, confinamentos estabelecidos sobre 

o que se entende ou se define por suas qualidades ou características. E, por este curso, 

qualquer padronização ou delimitação referente a técnicas, medidas, formas e espaços 

deixam de prescrever em absoluto como uma obra artística deve ou não se mostrar e ser 

feita (Cf. VIANA, 2014, p. 22). Já Helena Katz afirma que o que singulariza a dança, 

sendo ela uma linguagem ou não, é o fato dela ser o pensamento do corpo. Isso quer dizer 

que a maneira com a qual o corpo organiza seu movimento é semelhante àquele que suscita 

a irrupção dos pensamentos. Pensamento, neste caso, é compreendido como o modo pelo 

qual o movimento encontra vias para apresentar-se, como uma forma de organizar e 

empreender uma ação (Cf. KATZ, 2005). Além disso, marca que a instalação da dança 

num corpo deve ser entendida com liberdade e rigor, no sentido em que tais características 

singularizam o próprio engendramento do pensamento como dança e não outra coisa 

(Idem, p. 19). 

Para tratar da produção da dança, em São Paulo, não desvinculada de um modo de 

pensar ou mesmo do reconhecimento entre o caráter indissociável entre arte e vida, as 

pesquisas de mestrado de Talita Vinagre 
26

 e Iniciação Científica de Sofia Osório 
27

, 

também dançarinas, sinalizam traços que se dirigem a outras maneiras de lidar com um 

corpo que dança e arrisca-se em novas experimentações do movimento não desvinculados 

da construção de pensamentos voltados à própria potência do ato de dançar e às indagações 

políticas que o atravessam. Para tanto, chamam atenção para dois importantes espaços que 
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 Dançar sobre ruínas: a potência política da dança de Marta Soares (2012), dissertação de mestrado 

defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, em outubro de 2012, na PUCSP sob 

a orientação da professora Dra. Silvana Tótora. 
27

 dançar o que se vive: dança em São Paulo da década de 70 (2012), pesquisa de Iniciação Científica, 

concluída em março de 2012, na Faculdade de Ciências Sociais da PUCSP, sob a orientação da professora 

Dra. Dorothéa Passetti. 
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fermentaram produções em dança contemporânea, durante especialmente os últimos trinta 

anos do século XX, na cidade de São Paulo: a escola de Maria Duschenes 
28

, e o Teatro de 

Dança/Galpão 
29

. Ambos foram indispensáveis para o adensamento de uma dança que 

atravessou novos corpos-pensamentos a partir de experimentações e produções que 

ousaram questionar limites estéticos e políticos admitidos tanto pelo que se convencionava 

designar tecnicamente como “dança”, na época, como também sobre os espaços 

contextuais onde ela se inseria na cidade de São Paulo. Ou seja, se sinaliza aqui indícios 

que se dirigem a outras maneiras de lidar com um corpo que dança e arrisca-se em novas 

elaborações de pesquisas do corpo em movimento, não desligadas da construção de 

pensamentos e produções estéticas atreladas à potência singular da dança e às 

interrogações políticas que lhe tange. Há certo vazamento relacionado a outro sentido de 

encontro, pesquisa, troca de pensamentos e inquietações que ofegava o mundo da dança 

paulistana. Muitos dos que passaram por estes dois espaços experimentaram esgarçar 

fronteiras que separavam o treino de determinada técnica moderna e contemporânea com a 

experimentação de outros procedimentos, recursos e sinais que adiante vieram a sustentar a 

então chamada “dança contemporânea”, em São Paulo. 

Contudo, vale pontuar que não se restringe a estes espaços a exclusividade da 

formação, produção e caracterização da dança contemporânea, em São Paulo. Durante as 

décadas de 70, 80 e 90, até os dias de hoje houve e há um enorme trânsito entre artistas de 

áreas diversas e também da dança: alguns fizeram residência em outros países, outros 

vieram morar no Brasil difundindo outras referências de procedimentos para os processos 

em dança, como é o caso de Takao Kusuno 30 e Toshi Tanaka 31, por exemplo. Outros ainda 

continuaram em São Paulo, onde delineavam/delineiam singularidades próprias de suas 
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 Maria Duschenes foi importante motivadora do ensino de dança moderna, em São Paulo (C. VINAGRE, 

2012, pp. 27-28). Foi pioneira na difusão dos ensinamentos de Emile Jaques Dalcroze (1865-1950), Rudolf 

Laban (1879-1958) e Kurt Jooss (1901-1979). Pensou a dança não mais pela exclusividade de seu aporte 

técnico, apartada do pensamento, mas dedicou-se na investigação da relação que esta poderia estabelecer com 

outros corpos em tempos e espaço. Vide http://www.inesbogea.com.br/biografia_MariaDuschenes.pdf.    

Acesso em 24 de julho de 2014. 
29

 Sobre o Teatro Galpão, consultar pesquisa de Iniciação Científica de Sofia Osório (Cf. OSÓRIO, 2012, pp. 

63-73). 
30

 Takao Kusuno (1945-2001) nasceu em Yubari na Ilha de Hokaido, viveu no Japão até 1977 quando se 

mudou para São Paulo com sua companheira Felícia Ogawa (1945-1997). Seu trabalho será tratado, durante 

o final do mOVimentO /// desta pesquisa. 
31

 Toshi Tanaka nasceu em Tokyo em 1960, artista performer fugaku, coordenador do Jardim dos Ventos e 

do Comitê Executivo do Imin Nô, professor de seitai-ho e do-ho. Licenciado no Instituto de Pesquisas de 

Educação Corporal em Tokyo e professor da Faculdade de Filosofia Comunicação Literatura e Artes na PUC 

de São Paulo com Notório Saber em Performance. Informações retiradas no site: 

http://www.jardimdosventos.com/. Acesso em 5 de agosto de 2014. 

http://www.inesbogea.com.br/biografia_MariaDuschenes.pdf
http://www.jardimdosventos.com/
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pesquisas segundo a constituição de um modo próprio de trabalhar e abordar pensamentos 

da dança, mediante encontros, trocas geográficas e artísticas. Os efeitos de suas danças 

davam-se/dão-se no interior também de outros pequenos espaços que lidavam/lidam 

cotidianamente com dificuldades e estratégias sobre como manter-se em funcionamento: o 

Estúdio Nova Dança, que esteve aberto ao longo de 13 anos (1994 -2007) 32, na rua 13 de 

maio do bairro do Bixiga, foi também um exemplo ressaltado disso.  

Ao longo do início da primeira década do século XXI, a dança contemporânea, em 

São Paulo, tem conseguido firmar um panorama de pesquisa, produção e programação de 

grupos, devido a alguns “avanços” do funcionamento de políticas públicas de fomento 33 

no município, dirigidos à seleção de projetos que apresentam propostas de processos de 

pesquisa e circulação de obras. Mesmo que no interior dos limites postos pelos editais, 

assim como um leque de problemática derivado desta cultura, essa nova condição 

propiciou e continua a propiciar a alguns grupos independentes de dança uma maneira de 

subsidiar e desenvolver suas pesquisas e, ao mesmo tempo, aprimorar processos de 

investigação que lhes interessam. Um caminho, a princípio, envolvente para os grupos 

independentes, espalhados no município, por escapar da avaliação e crivo exclusivo do 

circuito comercial de interesse de empresas patrocinadoras (Cf. VIANA, 2014, p.4). 

Existe aqui algo de arrebatador que faz desarranjar estados de conjunções, implodir 

certezas estabelecidas pela linguagem e expandir, por meio de uma dança, dizeres mudos 

garimpados pelo corpo em movimento. Pondera-se que o encadeamento das novas 

produções enquadradas como culturais e artísticas, que abarcam também a dança, são 

atreladas muitas vezes às exigências de uma racionalidade de governo que atravessa tanto 

órgãos fomentadores, sejam eles públicos ou empresariais, como corpos e condutas dos 

artistas. Há uma articulação cada vez mais lubrificada entre eles por meio das parcerias e 

trocas mútuas onde se borram quaisquer linhas fronteiriças que distinguem com precisão 

condutas de empresas e condutas de artistas.  

Hoje, pensar a dança ajustada exclusivamente às distintas funcionalidades e 

utilidades político-econômicas, pode dispensar o que nela é mais caro: sua potência 

catalizadora de questionamentos e transgressões. É possível haver, no interior de alguns 

círculos sociais onde a prática da dança é desempenhada, certo conforto ou alojamento 

                                                           
32

 http://www.novadanca.com.br/novadanca4.swf. Acesso em 13 de outubro de 2014.  
33

 O segundo movimento desta dissertação será dedicado em discutir a emergência e procedências do 

Programa Municipal de Fomento a Dança para a cidade de São Paulo, assim como o funcionamento das 

políticas públicas de incentivo à cultura.  

http://www.novadanca.com.br/novadanca4.swf
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inerte de determinadas identificações de modelo ou de estilo que lhe conferem este ou 

aquele modo de trabalhar. Isso pode favorecer a construção de verdades ou um espaço 

seguro com delimitações fixas daquilo que a caracteriza e que lhe garante territórios e 

vazões. Quando a inquietação incontornável daquilo que impulsiona o movimento e a 

busca por uma coerência estética deixam de ser a urgência primeira para dar lugar 

continuamente ao investimento e adequações calcadas na demanda e no reconhecimento de 

uma classe artística organizada politicamente pela lógica representativa e pela promoção 

constante de si e/ou do grupo, pode se ter como hipótese que tal potência transgressora 

tende a se enfraquecer. Ainda assim, mesmo sendo atravessada por políticas de estímulos e 

pré-requisitos de contrapartidas e funções, o que exige enquadramentos e adequações, 

entende-se, segundo pensamentos dispostos por Gilles Deleuze e Félix Guattari, que está 

ao alcance da arte produzir linhas de fuga, escapar de certos planos e arrastar fluxos e 

velocidades. Nesta esteira, sua prática tem por propósito provocar rupturas ou mesmo 

fissurar situações que atravancam a expansão de seu movimento. 

Atualmente, compete muitas vezes a estes corpos inquietos e desarranjados a 

imersão em incontáveis horas dedicadas à postura ereta, ísquios fixos da cadeira, apoio da 

base do crânio na primeira vértebra cervical, cálculos de recompensas e fracassos a fim de 

exercitar uma racionalidade que atravessa não somente prescrições postas para a escrita de 

projetos, mas a disposição da postura de seu corpo, diante o mundo. Compete a essas 

figuras razoabilidade para arquitetar e idealizar projetos que demonstram coerência, 

argumentação, condição e comprovação da capacidade de exercício e realização. Tais 

projetos incumbem-se em disputar entre si a contemplação ratificada pelos editais de 

fomento.  

Por vezes, o empenho desses corpos dirigem-se também à participações em 

reuniões reguladas por representatividades, seja no interior da organização da “classe 

artística da dança”, seja nas mediações com gabinetes e secretarias de culturas. São 

realizados regularmente encontros e debates voltados às discussões de pautas e demandas 

levantadas por grupos de artistas que investem na organização, coesão e legitimidade de 

sua prática. Tudo a fim de garantir viabilidade de trabalho, possibilidade de espaço, meios 

para viver ou mesmo para sobreviver com o exercício de sua arte.  

Estes mesmos artistas que trazem na produção cada qual de sua dança, delírio e 

paixão pelo caos e pelo modo de expressá-lo por meio do arranjo provisório de forças em 

luta, espremem-se, por vezes, no interior de uma racionalidade política que extravasa a 
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cultura dos editais, mas perpassa pelo governo e avaliação de suas próprias condutas, seus 

modos de ordenar, classificar e hierarquizar como e o que se julga. Mecanismos de 

comparação e juízo sobre o que é importante, pertinente, e válido politica, social e 

artisticamente, tanto quanto a quem se dirige o merecimento de um subsídio transitório, 

marcam a seletividade de alguns projetos aprovados em detrimento de outros. O subsídio 

financeiro é obtido por parte da receita recolhida, a cada dia, pelo Estado democrático de 

direitos. Isso será demonstrado com maior precisão ao longo do mOVimentO // dessa 

pesquisa. Basta por este momento, considerar os desdobramentos entre referenciais 

analíticos que permitem a sobreposição de tempos históricos distintos que assumem 

vestígios sobre uma dança intempestiva e ao mesmo tempo correspondente às condições 

dadas pela história do presente. 

Assim, após percorrer o sentido trágico e o sentido histórico nietzscheano 

referentes à vida artista que afirma a existência com a escuta dos calcanhares dos pés, 

diante do enfrentamento contra os niilismos, passa-se adiante à discussão aqui apresentada 

acerca da emergência da lei e do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade 

de São Paulo, assim como a análise de alguns de seus efeitos histórico-políticos e 

programas de complemento, que estabelecem juntos articulações voltadas à novas 

tecnologias de poder e regras de seletividade que engendram a produção e difusão da dança 

contemporânea, no cenário da cidade de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mOVimentO // 

esTudOs pARa quedas e guerrILHAS 
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Compete a este momento do trabalho investigar como se deu a emergência do 

Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, a partir da análise 

histórico-política. Em seguida, discorre-se sobre o Programa Vocacional como um dos 

componentes complementares das políticas públicas voltados à formação artística, na 

cidade de São Paulo. A partir de estudos de Michel Foucault, prossegue-se por meio da 

análise sobre as atuais táticas de governamentalidade e como elas engenham a efetivação 

de políticas culturais e artísticas. Desagua-se na discussão sobre a implementação da 

Secretaria da Economia Criativa no Brasil, no ano de 2012, e suas conexões com políticas 

culturais municipais, bem como a valorização econômica das produções qualificadas como 

intangíveis, criativas e componentes do patrimônio artístico imaterial. Nesse sentido, situa 

o curso sobre investimentos, ao longo da história, para sustentação de políticas públicas 

culturais, no Brasil. Posto isso, o mOVimentO // dedica algumas considerações acerca dos 

editais de incentivo à cultura como tecnologia de poder que faz funcionar um conjunto 

heterogêneo de práticas e discursos.   

“esTuDos pARa quedas e guerrILHAS” busca atentar-se às organizações dos 

próprios artistas da dança em torno das efetivações de políticas públicas, no interior da 

cidade de São Paulo, e o modo pelo qual isso se conecta à táticas de governamentalidade 

atuais. O trabalho pontua organizações dos artistas da cena precedentes a promulgação da 

lei de Fomento ao Teatro (2002) e, em seguida da lei de Fomento à Dança (2005). Recorre-

se, portanto, às mobilizações dos artistas da cena realizadas, em São Paulo, especialmente, 

ao longo das décadas de 90 e 2000 por meio dos movimentos Arte contra a barbárie e 

Mobilização Dança, desdobrada em encontros, reuniões e seminários trazidos pelo A 

Dança se Move. Considera experiências como esta, tidas em outras cidades como é o caso 

do Rio de Janeiro com o movimento Reage Artista. 

Fez-se a leitura dos manifestos e demandas condensadas pelos dois movimentos, 

mencionados acima, ocorridos em São Paulo, e aponta o Arte contra a barbárie, como um 

dos precursores a lutar pelo processo continuado de pesquisa em artes cênicas frente à 

definição de políticas públicas municipais voltadas à arte da cena, no final da década de 90. 

Adentra-se na discussão da arte tida como instrumento civilizatório e adensa-se a discussão 

trazida por Nietzsche entre a relação do que se concebe por barbárie e civilização. O 

trabalho segue sobre o Programa Vocacional que apresenta, a partir de seu material 

norteador, a arte como capaz de veicular a cidadania e a promoção de direitos, na cidade. O 
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Vocacional também apresenta-se como complemento de formação e atuação ao 

funcionamento das políticas voltadas à cultura, em São Paulo. 

Para situar técnicas de governamentalidade ligadas às maneiras de como se conduz 

as condutas dos homens persegue-se pistas deixadas por Michel Foucault que desbrava 

procedências de uma racionalidade política específica que permitiu ao Estado sobreviver. 

A análise é adensada por meio da busca pela qual essa racionalidade política se constituiu 

enlaçando novos campos de investimento e produções de subjetividades. Tenta-se mostrar 

o modo pelo qual tais contingências imbricam-se com a elaboração de campos de atuação e 

participação da sociedade, bem como a estruturação política pautada em noções 

emergentes, como é o caso da economia criativa.  

Discute-se brevemente a implantação da Secretaria da Economia Criativa, ligada ao 

Ministério da Cultura, no Brasil, assim como suas procedências remetidas ao 

funcionamento das políticas culturais, ao longo da história recente. Por fim, os editais de 

incentivo à cultura nos quais se incluem aqueles voltados à dança contemporânea, em São 

Paulo, são acometidos, em meio a este cenário, como importantes articuladores para o 

funcionamento de dispositivos de controle atuais. 
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fomento dança são paulo 

 

 

“E apesar de tudo, há sistemas que impõem sobre a vida e seus limites essas 

formas, esses controles, esses órgãos, economia e política, comunicação e 

formação que funcionam com os limites de inteligibilidade e rentabilidade. Nós 

vivemos e morremos sem cessar, não simplesmente por causa de uma doença ou 

da velhice, mas por causa dos limites impostos sobre a vida que articulam a nós 

mesmos. Não é com niilismo que alguns se apegam à morte na sua intensa 

pesquisa teatral” (UNO, 2012, p. 77). 

 

O Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo está 

vinculado à Secretaria Municipal de Cultura do município e foi instituído no ano de 2006, 

com base em um projeto de lei promulgado pela câmara de vereadores, em outubro 2005; 

efeito de ampla organização e participação de artistas da dança interessados em garantir a 

regularidade do repasse de verba pública municipal para suas pesquisas na área de dança 

contemporânea.  

Muitos trabalhos recentes no campo da dança contemporânea, apresentados em 

diferentes espaços sediados no município de São Paulo e/ou fora dele, foram produzidos 

sob o financiamento da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da seleção de projetos 

relacionados a pesquisas continuadas, que viabiliza por sua vez a produção e circulação em 

dança. Os projetos são enviados sob o encargo de uma comissão julgadora, formada 

especificamente para cada edição do edital divulgado. O Programa, atualmente, está em 

sua décima sétima edição e, em janeiro de 2014, foi sancionado o projeto de lei 34 que 

altera o prazo da vigência de cada edição do Programa de Fomento à Dança de doze meses 

para até, no máximo, 24 meses de duração 35. 

A lei de fomento à dança 36 para a cidade de São Paulo foi promulgada três anos e 

nove meses após a efetivação da lei de fomento ao teatro 37 que, por sua vez, contou, entre 

os anos de 1998 e 2002, com a organização de artistas da cena que, durante este período, 

redigiram três diferentes manifestos, assinados pelo movimento que ficou conhecido como 

Arte contra a barbárie 38. 

                                                           
34

 PL 236/2012.  
35

 Vide http://fomentoadanca.blogspot.com.br/2014/10/informamos-todos-os-interessados-que.html. Acesso 

em 02 de novembro de 2014.  
36

 Lei nº 14.071, de 18 de outubro de 2005. 
37

 Lei nº 13.279, de 8 de Janeiro de 2002.  
38

 O Arte contra a barbárie será trabalhado mais adiante.   

http://fomentoadanca.blogspot.com.br/2014/10/informamos-todos-os-interessados-que.html
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Portanto, caberá ao longo deste mOVimentO trabalhar por meio da análise 

genealógica algumas procedências histórico-políticas do Programa de Fomento à Dança 

para a cidade de São Paulo, assim como considerar atravessamentos jurídico-políticos que 

lhe dizem respeito, no presente. Para investigar a emergência deste Programa, este trabalho 

terá como aporte metodológico a análise genealógica minuciada por Michel Foucault, 

durante suas pesquisas. Foucault afirma que não cabe à genealogia o recuo no tempo a fim 

de recomeçar uma grande continuidade para além da dispersão do esquecimento (Cf. 

FOUCAULT, 2006, p. 21). Nesse sentido, o aporte genealógico faz despontar uma 

concepção da história que se aproxima do farejar rastros dispersos que se distancia 

daquelas concepções lineares da história que buscam uma origem exclusiva, além de 

interessar-se pela investigação das emergências e rupturas efetuadas em um percurso 

específico, fazendo irromper saberes e acontecimentos soterrados. Como pontuado no 

mOVimentO anterior, não se abandona aqui o pensamento sobre os efeitos das forças 

investidas na feitura de uma dança. 

Para acompanhar algumas pistas sobre a emergência do Programa Municipal de 

Fomento, importa avivar o questionamento a respeito de como a cultura, enquanto chave 

de diferentes modos de manifestação estética da vida passou a ser foco de investimentos 

econômicos assim como alvo de capturas por meio de suportes jurídicos tidos como 

documentos de contrato universal e/ou natural. A abertura democrática, gradualmente 

deflagrada com o final da ditadura civil-militar (1964-1985), no Brasil, esteve aliada a uma 

ânsia por liberdades de atuação e abriu precedentes para um investimento cada vez maior 

na regularidade e regularização das atividades de todos os cidadãos 
39

, dando acesso, pois, 

à catalogação de suas funções em bancos de dados que tornassem possíveis 

desdobramentos na administração da vida de cada um, a partir de um referencial de campo 

de atuação. Isto garantiria a efetivação do funcionamento democrático, por meio de 

dispositivos de governo não apenas arraigados no Estado, mas articulado a empresas, 

institutos de cultura e assistência, a organizações da chamada sociedade civil e por meio da 

participação ativa de cada um.  

                                                           
39

 Haja vista o quadro da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dada pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) que teve sua primeira versão em 1982. Desde então, sofreu alterações pontuais sem 

mudanças estruturais e metodológicas. Porém, o ano de 2002 inaugurou uma nova metodologia de 

classificação com a revisão de todos os itens anteriormente fixados. A função artista da dança foi 

estabelecida e reconhecida no mesmo ano. A identificação é a chave para que se faça articular a 

administração e o governo sobre a vida. Vide http://www.mtecbo.gov.br. Acesso em 22 de setembro de 2012. 
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A ampliação participativa dos cidadãos torna-se dever legitimado, quando 

incorporada como artigo na Constituição Brasileira de 1988 (TÓTORA, 2006, p. 242-243) 

e, neste sentido, os conselhos de gestão de políticas públicas foram exponenciados e 

diversificados com a finalidade de dar expressão institucional para a democracia 

participativa. As inúmeras políticas de inclusão são elucidadas por dispositivos jurídicos e 

mascaram o cerceamento contínuo sobre a vida e suas práticas. Tal articulação promove, 

incessantemente, a consolidação do que Edson Passetti nomeou de conservadorismo 

moderado.  

“No fluxo ininterrupto de políticas públicas entre Estado e sociedade civil 

emergiu a ética da responsabilidade social atraindo a população para programas 

de atendimento e participação, capturando resistências e rebeldias para 

consolidar o que chamo aqui de conservadorismo moderado” (PASSETTI, 2007, 

p. 17).  
 

Esse cenário, onde todos são chamados a participar das decisões políticas locais, 

seja no interior de conselhos políticos regionais, seja na comunidade onde se vive, 

apresenta-se carregado de discursos apaziguadores de revoltas e insurgências, muitas vezes 

por se ajustarem às prerrogativas de governo do Estado. A descentralização administrativa 

do poder, por meio do compartilhamento de gestões, funciona como importante 

catalizadora de práticas e metas elaboradas por centros administrativos de poder – ONU 40, 

UNESCO 41 – e que respondem a uma série de diretrizes e metas calcadas na conjugação 

de um projeto filosófico e político por excelência. Isso indica que organizações da 

sociedade civil participativa contribuem para o compartilhamento de gestões de políticas 

sejam elas voltadas para o bairro, para um grupo em específico, para uma causa ou para o 

“direito à cidade” 42. Essas organizações respondem a uma série de prerrogativas postas 

pelas instâncias de governo que, por sua vez, correspondem incrementos voltados a planos 

e programas lançados por centros administrativos como o caso da ONU e UNESCO.  

Como antes apontado, o Programa Municipal de Fomento à Dança, vinculado a 

Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo, teve sua primeira edição no 

ano de 2006, fundamentado em um projeto de lei promulgado pela Câmara de Vereadores, 

em 2005 43. Sua emergência realizou-se mediante a participação de artistas da dança 

                                                           
40

 ONU – Organizações das Nações Unidas.  
41

 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).  
42

 Vide http://polis.org.br/area/direito-a-cidade/noticias/. Acesso em 16 de novembro de 2014.  
43

 Mesmo ano em que a Cooperativa Paulista de Dança iniciou suas atividades. Vide 

http://blogcpdanca.blogspot.com.br/p/informativos.html. Acesso em 11 de dezembro de 2014. 

http://polis.org.br/area/direito-a-cidade/noticias/
http://blogcpdanca.blogspot.com.br/p/informativos.html


55 
 

interessados em assegurar proporcionalidade do repasse de verba pública municipal da 

cultura para suas pesquisas em dança contemporânea. Esse engajamento deu-se 

inicialmente por meio de encontros, reuniões, discussões e seminários que construíram 

pautas e articularam manifestos, ao mesmo tempo em que fortaleceu alicerces discursivos 

que dizem respeito à discussão sobre a relação, entendida como apartada ou de 

reconciliação da dança e da arte com a política; função social do artista; produção cultural; 

arte e mercado de trabalho; políticas públicas culturais; preservação da memória da dança, 

dentre outros 44.  

Tais práticas discursivas são, portanto, catalizadoras de uma série de derivações que 

têm por efeito não somente o enquadramento da arte da dança na economia contemporânea 

de governo, mas também adapta tal feito a ramificações políticas que envolvem 

tecnologias de poder sobre si – quando se trata do artista da dança – e sobre os outros – 

quando se trata da formação de público crítico e ativo ou da utilização da arte e da dança 

como instrumento de finalidade exclusivamente educativa ou de vanguarda de consciências 

para o exercício da “plena” cidadania.  

Em 10 de novembro de 1998, a ONU – Organização das Nações Unidas – 

proclamou a década 2001-2010 como a Década Internacional da Promoção da Cultura de 

Paz e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo, cujo planejamento e 

programação contaram com a UNESCO 
45

 como a principal articuladora das atividades. 

Não foi fortuito, contudo, que então disseminasse com maior vigor, nesse período recente, 

a investida política em fóruns regionais que desenvolvessem “trabalhos em rede; 

intercâmbio mútuo de lições aprendidas; complementaridade; maior valor agregado; maior 

legitimidade social e maior visibilidade” 
46

 que pudessem garantir atividades locais, 

                                                           
44

 Os chamamentos para discussões sobre questões relacionadas à condição da dança, em São Paulo, foram 

no início dos anos 2000 disparados principalmente pela organização da Cooperativa Paulista de Dança e o 

movimento A Dança se Move. Atualmente conta-se com a pulverização desse campo de reflexão. Para tanto, 

vide encontros realizados por Âmbargris: Ocupação Cerco Choreográfico, Sala Renée Gumiel, na Funarte, 

em São Paulo (agosto 2014 a março de 2015). http://choreografico.hotglue.me/?refletir. Acesso em 02 de 

novembro de 2014. E o Ciclo de Palestras: Dança e Memória: formas de compartilhamento de sua história, 

realizado pelo Instituto Museu da Dança (MUD), uma associação civil sem fins lucrativos que se dedica à 

preservação da memória da dança brasileira. Vide http://www.museudadanca.com.br/ / 

https://www.facebook.com/museudadanca. Acesso em 02 de novembro de 2014. 
45

 Vide: Balanço da Década Internacional da Promoção de Cultura de Paz e Não Violência em Benefício 

das Crianças do Mundo. p. 11. Documento disponibilizado pela Revista Ecopolítica do Núcleo de 

Sociabilidade Libertária (Nu-Sol) da PUC-SP. 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/cultura_de_paz_balanco%20da_decada_internacional_2010.pdf. 

Acesso em 4 de setembro de 2012. 
46

 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/networks/. Acesso em 29 de setembro de 2012. 

http://choreografico.hotglue.me/?refletir
http://www.museudadanca.com.br/
https://www.facebook.com/museudadanca
http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/cultura_de_paz_balanco%20da_decada_internacional_2010.pdf
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/networks/
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regionais, estaduais e nacionais de governo que respondessem às metas internacionais 

pautadas. 

É no interior desse cenário que emerge, em 2002, em São Paulo, o Movimento 

Mobilização Dança (Cf. CALUX, 2012, p. 123) que se define, em seu manifesto, como um 

movimento civil, de organização coletiva e apartidária, sem constituição jurídica, nem 

caráter corporativo ou representativo da categoria profissional dos artistas da dança, na 

cidade de São Paulo, tendo por finalidade promover a efetiva integração participativa do 

segmento da dança contemporânea ao sistema de administração pública dos recursos 

destinados à cultura, nas instâncias municipal, estadual e federal.  

O Mobilização Dança apresenta como defesa a possibilidade de uma prática 

continuada de pesquisa em dança contemporânea, porém, baseando-se no texto de seu 

manifesto, articula também outros dois desdobramentos que estão fortemente implicados 

no Artigo 5º “Compromisso de Agir”  da Declaração de Princípios sobre a Tolerância 
47

 

e, particularmente à duas metas do Manifesto 2000 da UNESCO que dizem respeito tanto à 

conduta do artista quanto à função da dança instrumento de prevenção, via  participação, 

educação e inclusão.  

Os dois desdobramentos em questão são os seguintes: “a defesa pela transparência e 

ética junto aos poderes constituídos, no sentido de assumir e cobrar coletivamente uma 

posição de responsabilidade com o dinheiro e a gestão públicos de um modo geral, tanto 

por parte do governo como por parte da sociedade” 
48

; e o compromisso de realizar 

formação de público através da “criação de circuitos mais amplos, garantindo o acesso da 

população menos favorecida, na procura de contemplar a diversidade geográfica na cidade 

com a inclusão do maior número possível de regiões” 
49

.       

Por conseguinte, o Movimento Mobilização Dança desdobrou-se em grupos de 

discussões, encontros e seminários que ocorreram com a finalidade de difundir e 

compartilhar discursos acerca da dança e de seu atrelamento às políticas públicas. Artistas 

agruparam-se para compor as engrenagens administrativas da cultura e da cidadania que 

pudessem lhes assegurar uma renda fixa por alguns meses consecutivos pelo trabalho 

                                                           
47

Vide Declaração de princípios sobre a Tolerância. Documento disponibilizado pela Revista Ecopolítica do 

Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol) da PUC-SP. 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/tolerancia/docs/declaracao_de_princios_da_tolerancia_1995.pd

f. Acesso em 23 de setembro de 2012.  “Comprometemo-nos a fomentar a tolerância e a não violência por 

meio de programas e de instituições no campo da educação, da ciência, da cultura e da comunicação.” 
48

 Vide “Organização e histórico” em http://mobilizacaodanca.blogspot.com.br/. Acesso em 23 de setembro 

de 2012  
49

 Idem. 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/tolerancia/docs/declaracao_de_princios_da_tolerancia_1995.pdf
http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/tolerancia/docs/declaracao_de_princios_da_tolerancia_1995.pdf
http://mobilizacaodanca.blogspot.com.br/
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artístico. Em parceria com a Cooperativa Paulista de Dança, o Movimento Mobilização 

Dança organiza encontros de discussões nomeados A Dança se Move 
50

 que, além de 

realizar assembleias regulares e/ou extraordinárias, na Câmara Municipal de São Paulo 
51

, 

tem por interesse extrapolar os limites territoriais da instância estatal por excelência, a fim 

de lançar-se no fluxo das trocas de comunicação e difusão entre agentes interessados em 

discutir e reelaborar propostas dos artistas-cidadãos. Mas não só.  

Os encontros d‟A Dança se Move reúnem os artistas da dança, em São Paulo, por 

disparar convocatórias para a discussão de assuntos relacionados à sua prática na cidade. E 

mesmo com os diferentes posicionamentos internos, tal feito passa a se configurar como o 

delineamento de uma categoria profissional, onde seus protagonistas se referem como 

“classe” artística da dança, organizada em meio a pautas, demandas, conquistas e 

conselhos de trabalho. Além disso, interessam-se em propor estratégias de ampliação de 

programas restaurativos e ementas constitucionais (Cf. LAMBERT, 2012, p. 43) que se 

caracterizam pelos intermitentes apontamentos de reformas, adequações do direito para o 

pleno exercício da dança em consonância com a sonoridade da orquestração democrática.  

Pautas de discussões e atos realizados por participantes do Movimento Mobilização 

Dança e A Dança se Move serviram de alicerces na construção de um projeto de lei 
52

, 

assinado por três vereadores 
53

. Assim que foi aprovado pela câmara dos vereadores de São 

Paulo, tal projeto de lei se desdobrou na promulgação da lei nº 14.071, de 18 de outubro de 

2005, que instituiu o Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São 

Paulo. As pautas d‟A Dança se Move continuam a ser construídas a cada reunião realizada 

com demandas e propostas de melhorias para o funcionamento cada vez mais efetivo do 

vigente Programa, assim como sua ampliação para outras esferas, seja servindo de modelo 

de conquista para outros municípios, como é o caso do Movimento Reage Artista do Rio de 

Janeiro 54, por exemplo, seja servindo de exemplo para a criação e/ou reavaliação de 

Políticas Públicas estaduais e federais voltadas à dança.  

                                                           
50

 Vide http://dancasemove.blogspot.com.br/p/acervo.html. Acesso em 22 de setembro de 2012. 
51

 Vide “Organização e histórico” em http://mobilizacaodanca.blogspot.com.br/. Acesso em 23 de setembro 

de 2012 
52

 PL nº 508/04  
53

 Tita Dias (PT), José Américo (PT) e Nabil Bonduki (PT).  
54

 O Movimento Reage Artista surgiu, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2013, quando pessoas ligadas à 

cultura se mobilizaram coletivamente contra o fechamento temporário de alguns teatros, na cidade. A partir 

de então se formou um grupo permanente e heterogêneo que discute propostas de políticas públicas para a 

cultura. “Fazemos cultura em pequena, nano, micro, média escala na cidade. Somos um grupo muito 

heterogêneo, estamos espalhados por vários bairros e regiões do estado, mas temos em comum a 

característica de estar fazendo cultura em escala menor, não mega. Então, nos juntamos, estamos discutindo, 

http://dancasemove.blogspot.com.br/p/acervo.html
http://mobilizacaodanca.blogspot.com.br/
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A fim de elucidar uma das pautas de reuniões apresentadas pela categoria artística 

da dança, em São Paulo: no mês de maio de 2014, a Cooperativa Paulista de Dança e A 

Dança se Move lançaram um convite ao que designa por “classe” artística da dança para 

uma reunião a ser realizada no dia 31 do mesmo mês, na Funarte-SP, com o propósito de 

discutir questões dirigidas à ocupação do laboratório compartilhado “Todo Mundo 13” 

(TM13) 55, iniciada em 02 de maio de 2014, nas dependências da antiga sede Escola de 

Bailado, espaço historicamente importante para a dança, em São Paulo 56. Esta reunião 

contou com a presença de diversos profissionais e artistas da dança, assim como a do 

vereador José Américo (PT), que discutiram, sobretudo, justificativas e encaminhamentos 

necessários para a construção de um projeto piloto para a reapropriação do espaço em 

questão para as atividades relacionadas exclusivamente à dança, em São Paulo. Muitos 

posicionamentos de artistas demonstraram resignação e sujeição paciente frente à 

“inevitabilidade” da intervenção policial sobre os corpos dos então ocupantes do 

laboratório TM13. Dezessete dias após a reunião realizada na Funarte, na madrugada do 

dia 17 para 18 de junho, os ocupantes foram violentamente retirados da área da Galeria 

Formosa, pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo 57, assim como ocorreu 

sucessivamente em outros prédios ocupados pelos movimentos de moradia, no centro da 

cidade, ao longo do semestre.  

Vale ressaltar que, no final de outubro de 2013, toda a equipe e estudantes da 

Escola Municipal de Dança, então sediada no espaço da Galeria Formosa (antiga sede da 

Escola de Bailado), assim como os artistas e grupos de dança residentes, foram 

comunicados pela coordenação da Escola sobre a necessidade de interromperem suas 

atividades sob a justificativa de que o espaço da Galeria Formosa passaria por uma série de 

reformas e para que, talvez, pudesse abrigar temporariamente a central de eventos 

                                                                                                                                                                                
debatendo, e ficou muito claro que era necessário se criar um canal de diálogo permanente com os gestores 

de cultura da cidade” Trecho retirado da notícia disponível em http://www.cultura.rj.gov.br/noticia/secretaria-

de-estado-da-cultura-se-reune-com-representantes-do-movimento-reage-artista. Acesso em 29 de setembro 

de 2014. 
55

 TM 13 define-se por ser um laboratório compartilhado de linguagens artística vinculado a movimentos 

urbanos de ocupação, na cidade de São Paulo. Vide https://pt-br.facebook.com/pages/Laborat%C3%B3rio-

Compartilhado-TM13/622873857726299. Acesso 05 de outubro de 2014.  
56

 “A Escola Municipal de Bailado é fundada, em 1940, com o objetivo de baratear as produções artísticas de 

entretenimento, formando bailarinos capazes de atender às demandas das óperas. Durante mais de uma 

década, os alunos desta escola formavam o corpo de baile dos espetáculos de acordo com uma lógica que 

considerava o direito à apresentação pública como contrapartida pela formação gratuita que lhes era 

oferecida. Só em 1953, com as comemorações do aniversário da cidade de São Paulo, é que é criada uma 

companhia profissional de fato, o Ballet do IV Centenário” (OSÓRIO, 2012, p. 26).   
57

 Vide: https://www.youtube.com/watch?v=e_1i3KruARY . Acesso em 21 de junho de 2014. 

http://www.cultura.rj.gov.br/noticia/secretaria-de-estado-da-cultura-se-reune-com-representantes-do-movimento-reage-artista
http://www.cultura.rj.gov.br/noticia/secretaria-de-estado-da-cultura-se-reune-com-representantes-do-movimento-reage-artista
https://pt-br.facebook.com/pages/Laborat%C3%B3rio-Compartilhado-TM13/622873857726299
https://pt-br.facebook.com/pages/Laborat%C3%B3rio-Compartilhado-TM13/622873857726299
https://www.youtube.com/watch?v=e_1i3KruARY
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comemorativos da Copa do Mundo de 2014, no centro da cidade de São Paulo. Então, a 

Escola Municipal de Dança foi transferida para a Praça das Artes, acoplando-se ao 

complexo de formação artística da Fundação Theatro Municipal. Até maio de 2014, não 

havia ocorrido por parte dos artistas da dança, nenhum tipo de organização ou rebeldia 

frente à notícia sobre a necessidade de retirada. Antes de se iniciarem as atividades da 

Copa do Mundo, o laboratório TM13 ocupou as dependências deste espaço e impediu que 

tal projeto se concretizasse. Após a brutal intervenção da Guarda Civil Metropolitana de 

São Paulo para a desocupação do movimento TM13, o espaço da Galeria Formosa foi 

reapropriado como “bem público” e reinaugurado, logo em seguida, como o novo/velho 

“Centro de Referência da Dança de São Paulo” (CRDSP) 58. Este exemplo demonstra que, 

em consonância ao discurso e interesses legitimados juridicamente pelo Estado sobre a 

manutenção da propriedade, demandas da “classe” artística da dança são alcançadas, no 

limite, mediante o acionamento e parceria com a polícia.  

Interessa, pois, estar atento às construções de discursos em torno tanto da prática da 

dança interseccionada pela verticalidade jurídico-política requerida também pelos próprios 

artistas, quanto da produção de subjetividade do dançarino a partir dos efeitos de poder 

consonantes com as metas e diretrizes que apoiam formas de condutas e técnicas de 

governamentalidade (Cf. FOUCAULT, 2008a, pp. 142-143). A efetivação do Programa 

Municipal de Fomento à Dança para cidade de São Paulo deu-se, portanto, por meio de 

desdobramentos das lutas da “sociedade teatral paulistana”, no final da década de 90 e 

início do ano 2000, que foi responsável também pela promulgação da lei municipal de 

fomento ao teatro da cidade de São Paulo, instituída no ano de 2002 (Cf. COSTA & 

CARVALHO, 2008). O Programa de Fomento ao Teatro foi instituído, por sua vez, a partir 

especialmente da organização do movimento: Arte contra a barbárie. 
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 http://www.conectedance.com.br/dia-a-dia/centro-de-referencia-da-danca-de-sao-paulo-comeca-a-

funcionar-sob-coordenacao-de-yaskara-manzini/. Acesso em 05 de outubro de 2014.  

http://www.conectedance.com.br/dia-a-dia/centro-de-referencia-da-danca-de-sao-paulo-comeca-a-funcionar-sob-coordenacao-de-yaskara-manzini/
http://www.conectedance.com.br/dia-a-dia/centro-de-referencia-da-danca-de-sao-paulo-comeca-a-funcionar-sob-coordenacao-de-yaskara-manzini/
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arte civilização bárbaros andam soltos 

 

a mesma paisagem 

escuta o canto e assiste 

a morte das cigarras 

 

(Matsuo Bashô) 

 

A promulgação da lei municipal de Fomento ao Teatro foi antecedida de ampla 

participação de artistas da cena. Artistas que produziam coletivamente seus trabalhos, seja 

na área de teatro, dança, circo, sonoplastia, cenografia, etc. reuniram-se para discutir não 

somente veredas de seus afincos relacionados às práticas artísticas das quais produziam e 

reinventavam modos de vida, mas também necessidades e questionamentos sobre as 

condições de sua continuidade, sobre as possibilidades de uma organização administrativa 

que prescrevesse por via do direito e, por vezes, das parcerias estatais, o reconhecimento 

social e jurídico dos trabalhos ligados às atividades artísticas das quais empenhavam. 

 Houve, inicialmente, portanto, para a guarida de suas práticas, uma estruturação 

jurídico-política, nos moldes das bases que definiram o Cooperativismo no Brasil 59, em 

meio ao período de ditadura civil-militar. Em agosto de 1979, foi inaugurada a Cooperativa 

Paulista de Teatro (CTP) 
60

 e isso foi de extrema importância no que diz respeito a um 

mecanismo de poder que redimensionou modos de conduta relacionados àqueles que 

traziam para a vida trabalhos realizados com teatro, dança e circo, etc. na medida em que 

reconfigurou modelos de representação política para efetuação de garantias trabalhistas, 

bem como de responsabilidades monetárias sobre os impostos cobrados pela receita por 

cada serviço artístico realizado.  

O movimento Arte contra a barbárie, em finais da década de 90 e começo dos anos 

2000, lutou por um processo continuado de pesquisa nas artes cênicas (especialmente no 

teatro) frente à definição de estruturas políticas do município de São Paulo que garantisse, 

dentre outras coisas, a manutenção dos grupos de teatro e a distribuição de verbas dos 

órgãos públicos voltados à promoção da cultura. Seu primeiro manifesto foi apresentado 

publicamente no Teatro Aliança Francesa, em São Paulo, em maio de 1998, partindo de 

um posicionamento crítico e situando a preocupação com as orientações das políticas 

públicas voltadas à cultura, assim como os rumos de uma ação cultural que deveria ser 
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 Lei nº 5.764/71 
60

 Vide http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=5. Acesso em 5 de maio de 2013. 

http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=5
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garantida pelo Estado e não pelas leis do mercado. Admitia a cultura como “elemento de 

união de um povo que pode fornecer-lhe dignidade e próprio sentido de nação” 

(CAMARGO & CARVALHO, 2008, pp. 21-22). 

 Este primeiro manifesto demandava por parte do movimento Arte contra a 

barbárie, entre outras definições:  

“o fomento à formulação de uma dramaturgia nacional; a criação de mecanismos 

estáveis e permanentes à pesquisa e à experimentação teatral; recursos e políticas 

permanentes para a construção, manutenção e ocupação dos teatros públicos; 

criação de programas planejados de circulação de espetáculo pelo país.” 

(COSTA & CARVALHO, 2008, p. 23). 

 

O segundo manifesto, redigido no ano seguinte (1999), reafirmava o diagnóstico da 

necessidade de uma política cultural estável, democrática e transparente para a atividade 

teatral. Asseverava “a responsabilidade histórica de seus signatários com a ideia de uma 

prática artística que se contraponha às diversas faces da barbárie – oficial ou não oficial – 

que forjaram e forjam um país que não corresponde aos ideais e ao potencial do povo 

brasileiro” (CAMARGO & CARVALHO, 2008, p. 26), além de elucidar o objetivo 

principal do manifesto anterior: “dar início a uma ampla discussão que, fugindo do âmbito 

dos partidos, dos sindicatos, das organizações existentes, fossem elas de produtores e/ou 

realizadores/fazedores, envolvesse a sociedade civil...” (Idem, p. 24). 

Em junho de 2000, foi realizado o lançamento do terceiro manifesto, no Teatro 

Oficina, assim como a inauguração do “Projeto Espaço da Cena”, que buscava organizar, 

semanalmente, encontros entre interessados das artes cênicas para discussões relacionadas 

a temas que envolvessem as condições políticas e orçamentárias para a promoção da 

cultura e do teatro, em especial.  

“Para que o país encontre o caminho da promoção das humanidades e se afaste 

da barbárie, oficial e não oficial, são necessárias medidas urgentes e concretas 

(...). Com base nessa análise propomos: a criação de Programas Permanentes 

para as Artes Cênicas nos âmbitos municipal, estadual e federal com recursos 

orçamentários e geridos com critérios públicos e participativos; a realização do 

Espaço da Cena, encontros públicos semanais para o debate permanente de 

política cultural e dos fundamentos éticos de nosso ofício, o Teatro, a partir de 3 

de julho de 2000” (CAMARGO & CARVALHO, 2008, p. 30). 

 

Em 8 de janeiro de 2002, foi promulgada a lei municipal de Fomento ao Teatro para 

a cidade de São Paulo e seu primeiro edital foi divulgado poucos meses após a 

promulgação. No ano seguinte, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o 

movimento Arte Contra a Barbárie organizaram uma reunião entre os participantes dos 23 

grupos contemplados pelo primeiro edital e os membros da comissão julgadora a fim de 
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discutir propostas para prestações de contas, divulgação e documentação dos trabalhos 

selecionados (Cf. CAMARGO & CARVALHO, 2008, p. 38).  

Vê-se que para tal movimento posto aqui em questão, a barbárie faz alusão à falta 

de condições mínimas para a continuidade de pesquisas relacionadas às artes cênicas e ao 

não conhecimento, tanto da população quanto dos artistas da cena, sobre as divisões 

orçamentárias destinadas à promoção e manutenção das práticas culturais. Nesse sentido, a 

Arte, segundo este movimento, aparece como instrumento civilizatório contra tais 

condições; uma espécie de espada com a qual se lutaria contra formas de barbárie.  

Nietzsche, ao longo de sua obra, questiona direta ou indiretamente a dicotomia 

instaurada no interior do pensamento político e filosófico ocidental entre civilização e 

barbárie. Pensamento este que atribui aos “bárbaros” o exercício da violência e dos 

instintos rudimentares, enquanto “civilizados”, aqueles com certo tipo de racionalidade 

fundada, coesos e não violentos. “(...) trata-se de uma dicotomia inconsistente. Toda 

civilização nasce de impulsos cruéis e bárbaros. Civilização e barbárie se interpenetram.”. 

Ou seja, “não há oposição entre civilização e barbárie. Toda civilização está ancorada em 

impulsos cruéis e implacáveis.” (BARRENECHEA, 2004, p. 174; 165).  

Portanto, o processo civilizatório 61 está totalmente imbricado na barbárie dos 

instintos, não na racionalidade de um pacto fundante, mas na sustentação das relações de 

dominação que investem os corpos de sangue e violência, constituindo assim um paradoxo 

que, segundo Oswaldo Giacóia, baseia-se em dois principais desfechos: a congênita 

incorporação da barbárie, por inclusão, pela civilização como barbárie civilizada, 

estimulando desse modo o surgimento de “novos bárbaros” e a transformação bárbara da 

civilização como vontade tirânica de amansamento e domesticação, como tirania da 

fraqueza (Cf. GIACÓIA, 2004, pp. 192-194). A articulação deste processo civilizatório 

consiste na configuração de uma cultura ocidental colonizadora que investe na 

prosperidade de valores pautados na perseverança das forças do Estado, que trituram 
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 Segundo Giacóia, para Nietzsche, há uma distinção entre os processos civilizatórios e os processos 

culturais; há uma distinção entre os termos „civilização‟ e „cultura‟. O primeiro termo é tomado no sentido de 

policiamento civil, ou seja, “estaria ligado às formas de produção e reprodução da vida material, sobretudo ao 

bem-estar, anseio, boas maneiras, adestramento, conforto em matéria de habitações, vestuários e meio-

ambiente” (GIACÓIA, 2004, p. 197). “Civilizar, nesse sentido, é, pois, dividir e enfraquecer a fera – 

amansar, domesticar, domestificar: transformar a fera em animal doméstico: o sentido de toda cultura 

consiste cabalmente em cultivar, a partir do animal de rapina „homem‟ um animal manso e civilizado, um 

animal doméstico” (Idem, p. 191). Civilização está, pois, relacionada com a memória da vontade, que torna 

possível ao homem, a capacidade de prometer, e com tal capacidade as mais rudimentares ferramentas do 

Direito (Idem, p. 190). Já „cultura‟ é uma categoria predominantemente estética: “é a unidade de um estilo 

artístico, ou melhor, é transfiguração do caos, pela qual se dá a forma e o estilo que caracterizam a 

personalidade singular de um indivíduo, ou coletiva de um povo.” (Idem, p. 199). 
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singularidades qualificadas pejorativamente e moralmente como bárbaras. Nesse sentido, 

Nietzsche chama atenção para este enredamento dirigido ao cultivo do indivíduo frente 

alguns valores instituídos:  

“Desde já o indivíduo que entendeu aqueles novos pensamentos fundamentais da 

cultura está diante de uma encruzilhada: indo por um dos caminhos, ele é bem 

vindo a seu tempo, este não deixará que lhe faltem lauréis e recompensas, 

partidos poderosos o apoiarão, às suas costas haverá tantos correligionários 

quanto à sua frente e, quando o que vai na frente pronuncia a senha, ela ecoa por 

todas as fileiras. Aqui o primeiro dever é combater em “fileiras cerradas”, o 

segundo, tratar como inimigos todos aqueles que não querem cerrar fileiras. O 

outro caminho o reúne com raros companheiros de andança, é mais difícil, mais 

tortuoso, mais escarpado; aqueles que vão pelo primeiro zombam dele por 

avançar por ali com mais esforço e correr perigo com mais frequência, e tentam 

atraí-lo para si. Se alguma vez os dois caminhos se cruzam, ele é maltratado, 

lançado de lado ou reservadamente evitado.” (NIETZSCHE, 1983b, p. 77). 

 

Longe de explicitar simplicidade entre a opção de um caminho ou outro diante a 

encruzilhada, Nietzsche, no trecho acima, chama atenção para o cruzamento pertencente 

aos dois caminhos. Paradoxo este que precisa a constante tensão que retoma o sentido 

irresoluto do embate de forças distintas em um tenso equilíbrio circunstancial, o qual por 

sua vez é retalhado pela racionalidade dicotômica de cunho moral.  

Considerando a forte implicação dada à arte, enquanto ingrediente componente de 

uma cultura segue um trecho de Beatriz Carneiro: 

“Arte escapa de ser Arte. Lança aos doutos a pergunta para sérias polêmicas: O 

que é Arte? E assim se evade imperceptível, atravessa os templos, as salas bem 

postas, os cofres, foge veloz para a rua, para o lado de fora de paredes que a 

guardam, protegem, valorizam. Leva com ela seus artistas guerreiros, que não se 

abatem com noites ao relento, isolados da balbúrdia bajuladora das multidões 

que enaltecem quem retoca a imagem de seus espelhos. (...). Na sociedade de 

controle apela-se à participação contínua, também por meio de atividades 

artísticas. O que é Arte? Arte é o que: Arte tira crianças da rua. Arte inclui 

moradores da periferia na comunidade. A arte promove a participação. Arte 

estimula a auto-estima. A arte denuncia as falhas de instituições procurando 

aprimorá-las. A arte conscientiza. A arte leva à maioridade. Arte é o que: O 

artista passa a ser animador cultural, não precisa mais fugir por nenhuma linha 

que o leve pra fora, agora é um cidadão participativo” (CARNEIRO, 2007, pp. 

218; 228). 

 

No excerto acima, Beatriz Carneiro pontua duas diferentes perspectivas relacionada 

ao que se nomeia como “arte” e que interessa a esta pesquisa: uma relaciona-se com 

atitudes guerreiras e artistas diante da vida, enquanto a outra faz da arte um instrumento 

que serve e se submete à conservação da vida por meio das instituições, de uma 

racionalidade da maioridade e da consciência, e por fim da “saúde cultural” de suas 

populações que buscam se afastar da barbárie. Essa última, portanto, considera a 
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persistência de um processo de dominação que ocorre através dos argumentos de uma 

cultura global. 

Retomando o curso anterior, pensar as procedências de projetos e programas 

culturais voltados, atualmente, para a cidade de São Paulo, revira orientações e 

justificativas atribuídas às lutas travadas pelos movimentos – Arte contra a barbárie e 

Mobilização Dança – sobre os rumos e demandas das políticas culturais de fomento 

dirigidas aos artistas cênicos do teatro e da dança, no início do século XXI, não somente no 

interior da cidade, mas também à sua extensão para outros campos de governo.  

Como mostrado, os movimentos Mobilização Dança, desdobrado em encontros e 

reuniões do A Dança se Move, o Reage Artista e o movimento Arte contra a barbárie, em 

momentos muito próximo entre si, estabelecem aproximações no que diz respeito às 

aberturas de discussões e demandas para efetivação de leis e programas de fomento para o 

cenário das artes, no caso de São Paulo, mais especificamente ao teatro e à dança 

contemporânea. Discussões e demandas sobre respectivas reformas são reavaliadas e 

readaptadas a fim de garantir a continuidade de pesquisa para ambos. Cria-se para si 

modelos que dão conformidade a questões de jurisprudência e, por vezes, a promoção de 

direitos. Interessado não em modelos, mas em questões de jurisprudência, Deleuze afirma 

que: 

“Quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer tornar-se majoritária, 

e sem dúvida isso é inevitável pra sua sobrevivência ou salvação (por exemplo, 

ter um Estado, ser reconhecido, impor seus direitos). Mas sua potência provém 

do que ela soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo sem dele 

depender.” (DELEUZE, 2008, p. 214).  

 

Portanto, os movimentos aqui mencionados mostram sua potência naquilo que 

puderam criar enquanto tal, em meio à efervescência dos encontros, inquietudes e atitudes 

diante de pequenos e inesperados acontecimentos, mas não no modelo que almejaram e 

desejaram conquistar, pois este se iguala às garantias e amarras das relações de dominação 

atravessadas pela racionalidade política do Estado presente em cada um. Isso quer dizer 

que, em meio às discussões e lutas contingentes dos artistas não se pode negar que certas 

linhas de forças podem arrastar devires ou mesmo escapar de constituir-se como modelo, 

porém, na medida em que tais encontros e discussões resvalam-se na efetuação de 

enquadramentos à políticas estatais reforça-se laços de dominação que enfraquecem ou 

impedem outros modos de posturas diante os problemas encontrados.  

Cabe discorrer brevemente sobre outro programa efetivado no município de São 

Paulo, apoiado e fortalecido com o efeito da luta dos artistas da cena, durante este mesmo 
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período do início do século XXI, a fim de demonstrar as práticas de alcance do governo da 

conduta, no que se refere às promoções de políticas públicas em processos de formação 

artística. O Programa Vocacional, mediante a relação entre artistas-coordenadores, 

artistas-orientadores, jovens vocacionados e Secretaria Municipal de Cultura amplia o 

território de atuação de artistas que têm ou não seus projetos de artes fomentados e que 

passam a cumprir também um papel de formadores e fomentadores das artes, na cidade – 

sendo eles caracterizados por artistas educadores ou orientadores –, no interior dos 

equipamentos públicos (CEUs, Bibliotecas, Casas de Cultura). 
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programa vocacional 

 

Atualmente, o Programa Vocacional atende público a partir de 14 anos e é um dos 

três programas artísticos-pedagógicos vinculados à Divisão de Formação Artística e 

Cultural (DFAC) da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (Cf. Revista Vocare, 

2013, p. 9). Os outros dois programas são: Programa Aldeias 62 e Programa de Iniciação 

Artística (PIÁ) 63. O primeiro é voltado para atividades nas aldeias Guaranis Tekoa 

Krukutu, Tekoa Tenondé Porã, Tekoa Pyau e Tekoa Ity e Tekoa Eucalipto, do povo 

Guarani Mbya, localizadas na cidade de São Paulo; enquanto o PIÁ é voltado para crianças 

de 5 a 14 anos. Compete também à DFAC a integração da Escola Municipal de Iniciação 

Artística (EMIA) 64. Importante observar que dois dos programas situados acima utilizam 

nomes já empregados em outras importantes experiências político-pedagógicas, estaduais e 

municipais, respectivamente, e, hoje, já extintas: os Ginásios Vocacionais 65 e o Projeto 

Piá 66 de Extensão Universitária da Faculdade de Educação da USP. 

Contudo, a fim de salientar uma das muitas ramificações que provocam, 

atualmente, a dilatação de discursos e práticas sobre a valorização da promoção da cultura 

no território da cidade de São Paulo, optou-se, nesta pesquisa, em percorrer, brevemente, 
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 Sobre o Programa Aldeias, vide http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/aldeias.html. Acesso em 2 de 

setembro de 2014. 
63

 Sobre o Programa de Iniciação Artística (PIÁ), vide 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/programa-de-iniciacao-artistica.html. Acesso em 2 de setembro 

de 2014.  
64

 Sobre a Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA), vide 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/iniciacao_artistica/index.php?p=125

75;   http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/emia.html. Acesso em 2 de setembro de 2014.  
65

 Os Ginásios Vocacionais foram efetivados no estado de São Paulo, em 1961, (Cf. FERNANDES, 2013, 

p.21) em meio à ditadura civil-militar, inspirados no que ficou conhecido, na França como Classes Nouvelles 

(Idem, p. 57-61), a partir de experiências tidas como modelo das Classes Experimentais da cidade de Socorro 

e da Escola “Everaldo Passos”, em São José dos Campos (Idem, 2013, p. 37). Em dezembro de 1969, os 

Cursos Vocacionais, realizados no interior dos Ginásios Vocacionais, foram considerados subversivos pelo 

governo da ditadura civil-militar. Então todas as seis unidades dos ginásios, em funcionamento, foram 

invadidas e tomadas pela polícia, no mesmo ano. Em 1970, o projeto dos Ginásios e Cursos Vocacionais foi 

oficialmente encerrado (Idem, p. 65-66). Vide blog do “GVive” – Associação de ex-alunos e amigos dos 

ginásios vocacionais: http://vocacionalforever.blogspot.com.br/. Acesso em 2 de setembro de 2014. 
66

 O Projeto Piá, desde 1997, configurou-se como uma experiência de autogestão em educação desenvolvido 

por um coletivo de educadores e crianças moradoras do bairro da Barra Funda (São Paulo) e entorno. Vide 

http://www.pia.fe.usp.br/quem1.htm; http://www.pia.fe.usp.br/digital.htm#sobre (pelo motivo de problemas 

internos do site, orienta-se clicar em no link “história”, presente na barra de ferramentas superior, margem 

esquerda; também no link “página inicial”, na mesma barra, margem direita). Acesso em 2 de setembro de 

2014. Segundo consta, em 2005, o coletivo do Piá foi procurado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social de São Paulo, para estabelecer parceria que dizia respeito a abertura de vagas para jovens que 

estivessem cumprindo pena sob medida sócio-educativa. Em pouco tempo, antes que tal projeto se efetivasse, 

o coletivo Piá recebeu da Prefeitura Municipal ordem de despejo do local onde ocupavam: o Clube Raul 

Tabajara, na Barra Funda. 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/aldeias.html
http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/programa-de-iniciacao-artistica.html
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/iniciacao_artistica/index.php?p=12575
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/iniciacao_artistica/index.php?p=12575
http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/p/emia.html
http://vocacionalforever.blogspot.com.br/
http://www.pia.fe.usp.br/quem1.htm
http://www.pia.fe.usp.br/digital.htm#sobre


67 
 

como se deu a formulação e implementação do Programa Vocacional. Para tanto, o 

material de análise utilizado foi, especialmente, as três primeiras publicações da Revista 

Vocare – Revista do Programa Vocacional 67 –, que busca veicular, principalmente 

produções textuais de coordenadores de projetos e artistas-orientadores do programa, bem 

como o material norteador do Programa. Os textos de apresentação de cada edição da 

Revista Vocare (2011, 2012 e 2013) foram conferidos aos respectivos secretários de 

cultura do município (nas duas primeiras edições: Carlos Augusto Calil; e na última, Juca 

Ferreira). No terceiro número da Revista Vocare (2013), Juca Ferreira afirma que com os 

valores e diretrizes apresentados por este programa busca-se a continuidade da construção 

de uma cidade democrática, expressiva e simbólica que contribua para o desenvolvimento 

dos cidadãos, desde o período da infância, com real possibilidade de desenvolvimento da 

autonomia e da cidadania cultural (Cf. Revista Vocare, 2013, p. 9).  

O Projeto Teatro Vocacional foi implementado, em 2001, sob a supervisão do 

Departamento de Teatros da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (SMC). Em 

2005, o Departamento de Teatros redimensionou-se com o nome de Departamento de 

Expansão Cultural (DEC) e vinculou-se à Secretaria Municipal de Educação (SME), o que 

favoreceu a articulação de um discurso artístico vinculado a finalidades pedagógicas, além 

de propiciar a incorporação de outros campos artísticos ao Projeto Vocacional: “Projeto 

Dança Vocacional” (2007) e o “Projeto Música Vocacional” (2008), assim como a 

instituição, em 2006, do subprojeto “Vocacional Apresenta”. Em 2007, o “Núcleo de 

Direção e Estudos” foi posto em funcionamento, enquanto, no ano seguinte, o “Núcleo 

Aldeias” passou a instaurar ações junto às aldeias indígenas Guarani Tenondé Porã e 

Krukutu, na cidade de São Paulo (Cf. Revista Vocare, 2011, p. 11).  

Em 2009, houve uma ramificação no interior do Departamento de Expansão 

Cultural (DEC), onde foram instituídas quatro divisões distintas: Divisão de Fomentos, 

Divisão de Programação, Divisão de Produção e, finalmente, Divisão de Formação 

Artístico Cultural – e é a partir daí que o Vocacional deixa de ser admitido como um 

projeto e passa a constituir-se como um programa de governo e ação cultural respondendo 

diretamente à última das divisões acima apresentadas. Este fato, à primeira vista 

irrelevante, apresenta como efeito uma readequação das relações de governo que se 
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 A publicação da 4ª edição da Revista Vocare foi lançada no dia 28 de novembro de 2014. Vide 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html. Acesso em 30 de novembro de 2014. 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html
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solidificam a partir das do desenvolvimento de projetos que alimentam, por sua vez, 

determinada cultura ou conduta moral, como mostra Soares: 

Um programa pode demarcar uma ordem ou uma ordem social que incide sobre 

a conduta das pessoas; uma ordem entendida como operadora de consciências, 

procurando incutir regras, normas, modelos a serem seguidos e copiados como 

exemplos de vida, de retidão e conformidade; uma moral (SOARES, 2012, p. 

135). 

 

O Programa Vocacional alimenta, segundo o discurso de governo apresentado, uma 

conduta moral dirigida a jovens e também aos novos “agentes público de cultura” em como 

deve se relacionar tanto com a cidade por meio da arte como, em certa medida, com a 

própria arte. O Vocacional destaca-se como programa, após uma série de experiências que 

envolvem o desenvolvimento de projetos de menor alcance territorial, na cidade. Em 2010, 

o Programa Vocacional contou com a realização de cinco projetos distintos, sendo eles: 

“Aldeias”, “Dança”, “Música”, “Teatro” e “Vocacional Apresenta”, além de coordenar 

atividades dos “Núcleos de Direção e Estudos” e do “Projeto Piloto de Interlinguagens”. 

No mesmo ano, o projeto de “Artes Visuais” foi implementado em quatro equipamentos 

culturais da cidade (Cf. Revista Vocare, 2011, p. 11). Em 2013, o “Projeto Aldeias” deixou 

de integrar o Vocacional, e passou a constituir-se como um novo programa de governo 

coordenado, agora, pelo Núcleo de Fomentos e Cidadania da Secretaria Municipal de 

Cultura 68. Em 2014, é lançado seu primeiro edital 69.  

Segundo consta a última edição do edital de credenciamento (para 2015) do 

Programa Piá e Vocacional, este último integra, atualmente, seis projetos de campos 

distintos, dentre os quais: “Teatro”, “Dança”, “Artes Visuais”, “Música”, “Interlinguagens” 

e “Literatura” 70. O Programa conta com a seguinte ramificação: atuação de coordenadores 

gerais de projetos, os quais contribuem e auxiliam o desempenho dos coordenadores 

artístico-pedagógicos de cada campo de atuação e regiões específicas. Os coordenadores 

artístico-pedagógicos, por sua vez, responsabilizam-se pela supervisão e gerenciamento 

das atividades realizadas e vivenciadas pelos artistas-orientadores nos encontro de cada 

grupo vocacionado. Já os artistas-orientadores são distribuídos nos equipamentos culturais 

presentes em cada uma das cinco regiões do município de São Paulo (norte, sul, leste, oeste 

                                                           
68

 Cf. Revista Vocare, 2013, p. 11. Vide 

http://issuu.com/divform/docs/revista_vocare_final_web_75946c4b0069a8?e=8252628/7484256#search. 

Acesso em 2 de setembro de 2014.  
69

 Vide: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=14179. Acesso em 24 de 

setembro de 2014.  
70

  Vide: http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-de-credenciamento-vocacional-pia.html. 

Acesso em 26 de novembro de 2014. 

http://issuu.com/divform/docs/revista_vocare_final_web_75946c4b0069a8?e=8252628/7484256#search
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=14179
http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-de-credenciamento-vocacional-pia.html
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ou centro). “Os artistas e os coordenadores atuam em constante diálogo com profissionais 

de outras linguagens artísticas e com formações técnicas diversas, buscando construir 

ações conjuntas e relevantes para os participantes” 71. Os grupos vocacionados são 

moradores e/ou frequentadores de determinados bairros onde o serviço de tal equipamento 

é oferecido. De maneira geral, trata-se de população de baixa renda, jovens com faixa 

etária equivalente àqueles matriculados no Ensino Médio ou recém-formados. Os 

equipamentos culturais onde tais atividades são oferecidas encontram-se distribuídos em 

áreas expandidas da cidade, consideradas socialmente vulneráveis. 

A partir desse destacamento, os projetos constituintes do Programa Vocacional 

passaram a servir-se mais fortemente como difusores de instrumentos artístico-

pedagógicos de formação, mediação e promoção da cultura, firmando, desse modo, 

discursos sobre seus “princípios e procedimentos artísticos-pedagógicos” 
72

, bem como as 

garantias à finalidade de “promover a ação e a reflexão sobre a prática artística, a cidadania 

e a ocupação dos espaços públicos da cidade de São Paulo” 73.  

O Programa Vocacional, em suas diferentes frentes artísticas de atuação, ao longo 

desses poucos anos, passou a dilatar as práticas voltadas à promoção da cultura, na cidade 

de São Paulo, haja vista o caráter de parcerias que o programa em questão estabeleceu com 

equipamentos culturais das Secretarias de Cultura e Educação, tais como os Centros 

Educacionais Unificados (CEUs), Bibliotecas e Casas de Cultura, a fim de pô-los em 

contínuo desempenho. 

Na terceira edição da Revista Vocare (2013), um texto escrito por uma 

coordenadora artístico-pedagógica da região norte do Programa Vocacional Teatro, chama 

atenção pelo fato de trazer como questão a tensão existente entre, por um lado, o 

funcionamento burocrático do Programa que, ao mesmo tempo, apresenta-se com a função 

de uma política pública de difusão cultural no município, voltada à formação de jovens 

cidadãos, e, por outro, a possibilidade de encontros que propiciam produções de trabalhos 

coletivos ou mesmo encontros artísticos que possam extravasar uma arte concebida como 

lugar de questionamentos e transgressões. O ensaio de Melissa Panzutti, palhaça Dona 
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 Vide item 3.5 do edital para o credenciamento dos Programas Vocacional e Piá disponível em 

https://drive.google.com/file/d/0Bw5_tSKhwwFyRUpKdlU4RlAtRFk/view ou 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-dos-programas-vocacional-e-pia.html. Acesso em 

25 de novembro de 2014.  
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 Vide http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/vocacional/. Acesso em 7 de 

setembro de 2014.  
73

 Em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/vocacional/. Acesso em 7 de 

setembro de 2014.  

https://drive.google.com/file/d/0Bw5_tSKhwwFyRUpKdlU4RlAtRFk/view
http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-dos-programas-vocacional-e-pia.html
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/vocacional/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/vocacional/
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Gema 74, coordenadora artístico-pedagógica do Programa Vocacional Teatro, região norte 

(2013), inicia-se com a diferenciação entre os conceitos de cultura e arte, trazendo a 

primeira enquanto lugar que harmoniza espaços de convívio, enquanto a segunda como 

provocadora de transgressões. Prossegue ela, com os seguintes questionamentos:  

“Encontramos a cada momento a oportunidade de discutirmos cidadania nos 

modos como se organizam as relações institucionais ou durante os encontros 

com os vocacionados fomentamos a arte? Os processos criativos realmente se 

deparam com a criação de novas subjetivações ou mediamos um lugar de 

convívio social? Talvez façamos as duas coisas e desejamos fazer arte. Ao 

amenizar o buraco difundido pela educação e agregar aos nossos processos 

criativos os trabalhos de cidadania, convivência e harmonização dos meios de 

produção e exposição de “processos simpáticos” que acolhem o querer de cada 

cidadão à procura do programa no sentido de inseri-lo na própria comunidade, 

reforçamos a maneira como a sociedade do espetáculo 
75

 nos impõe” 

(PANZUTTI, 2013, p. 60). 

 

Tal excerto expressa uma inquietude frente às diferentes forças que atravessam a 

relação estabelecida, no interior do Programa Vocacional, entre coordenadores artístico-

pedagógicos, artistas-orientadores e os jovens vocacionados. O principal posto em questão 

é o paradoxo presente na função dos artistas-orientadores enquanto meros mediadores para 

o convívio social harmônico e/ou como artistas interessados em provocar e desafiar certa 

condição de estabilidade seja de si, dos outros ou de determinados contextos geográficos 

da cidade. Panzutti (2013) questiona sobre qual seria a radicalidade artística de agora e sem 

preocupar-se em solucionar por completo essa questão, procura mostrar pistas em torno de 

uma comodidade, seja ela na forma de “condução” ou na forma de “materialidades 

experienciadas” (Cf. PANZUTTI, 2013, p. 60). Pode-se supor, segundo este ensaio, que 

“comodidade” está indicada, portanto, de duas maneiras: uma pela qual se realiza uma 

condução de si e dos outros, independente das funções exercidas, no interior do Programa, 

e outra na forma de materializar experiências tidas ou vividas a cada caso e em cada grupo 

sem com isso realizar ranhuras e indagações.  

O ensaio trazido por Melissa Panzutti procura abarcar o campo da arte não como 

aquele da acomodação cultural ou da reprodução de valores, mas sim como solo de 

transgressão poética que traz a chance do exercício cênico do risco. “Exercício cênico do 

risco”, no sentido de não ancorar certezas, sejam elas oferecidas pelos conceitos teatrais 
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 Vide https://www.facebook.com/pages/Dona-Gema/558277994252441. Acesso em 25 de novembro de 

2014.  
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 Grifo meu. Neste caso, a autora parte do referencial teórico desenvolvido por Guy Debord (1931-1994), 

em sua obra A Sociedade do espetáculo (1967), na qual Debord determina por espetáculo “parte da 

sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação (...) o espetáculo como uma relação social 

mediatizada por imagens”. Disponível em http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf. p. 14. 

Acesso em 3 de setembro de 2014. 

https://www.facebook.com/pages/Dona-Gema/558277994252441
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf
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estabelecidos ou pela linearidade da dramaturgia; sejam elas baseadas na necessidade de 

ter algo definido a ser dito ou sobre qualquer caráter de julgamento do que seria o ator 

ideal. Além disso, o ensaio salienta outras possibilidades de exercício cênico para além da 

hierarquia do texto, mas considerando a relevância do espaço e das relações poéticas dos 

corpos. Para tanto, Panzutti descreve o exercício cênico da “ação fábrica” – “Ocupação da 

fábrica de cimento Portland Perus” 76, onde cada um dos seis grupos de artistas-

orientadores e vocacionados do Programa Teatro Vocacional, atuantes na região noroeste 

de São Paulo, cumpriria, com o maior rigor possível, uma série de ações e enunciados, 

definidos em cada grupo, durante toda a trajetória desde a saída dos equipamentos culturais 

até o ponto de encontro. No ponto de encontro, um enunciado foi disparado: “a obra é 

única”. Nos entremeios do começo e do fim desta “obra”, Panzutti afirma que as 

possibilidades heterogêneas permaneceram abertas, explicitando que sua convergência 

estava na amplitude de atuação, no embate físico e processual com a instituição.  

“Evidencio aqui a guerrilha diária em função do enrijecimento próprio na 

estrutura das organizações públicas, cujo tempo do modelo de administração 

burocrática muitas vezes difere daquele das necessidades para a articulação 

desses processos criativos. Se por um lado essa dessincronia gera um grau de 

frustração para o andamento das ações, por outro, é esta mesma dessincronia que 

traz a possibilidade de realmente traçarmos estratégias de guerrilha onde todo e 

qualquer fator de desamparo é transformado em objeto de ação política, 

manifestação artística.” (PANZUTTI, 2013, pp. 60-61). 

 

Este ponto remete a um problema enfrentado nesta pesquisa que diz respeito à 

inquietação sobre acomodações relacionadas ao governo das condutas quando equiparadas 

às adequações exigidas para realizações de atividades instituídas por programas ou 

políticas estatais sem, contudo, ignorar enfrentamentos diários e estratégias de 

enfrentamento à tal condição por meio da vazão e do espaço tornado possível a 

experimentações artísticas 77. 

Conforme o texto voltado especificamente para o Programa Vocacional Dança, da 

Revista Vocare – Edição comemorativa dos 10 anos (2011) – a dança propõe-se a “deixar 
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 A fábrica de cimento Portland Perus (1925-1987), sediada no bairro de Perus, em São Paulo, ao realizar 

uma greve de sete anos (1962-1969), foi símbolo de resistência operária e da luta pelo direito dos 

trabalhadores, no início da ditadura civil-militar, no Brasil. Em 2013, o complexo desativado encontrava-se 

em processo de tombamento para se tornar Patrimônio Cultural Material de São Paulo. Vide em 

http://www.portalpet.feis.unesp.br/media/grupos/pet-informatica-recife/atividades/xviii-enapet-recife-

pe/artigos/039%20-%20F%C3%A1brica%20de%20Cimento%20Portland%20Perus%20-

%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20Material%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf. Acesso em 23 de 

setembro de 2014.  
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 É merecido marcar que, ao longo das 96 páginas que competem à configuração da terceira edição da 

Revista Vocare (2013), somente neste ensaio de Panzutti, o leitor é impedido de ter acesso às referências 

bibliográficas, utilizadas para a produção de seus escritos, pois há uma fotografia que ocupa praticamente 

todo o espaço da página 63 que, supostamente, deveria estar dedicada a exibição de tais referências.  

http://www.portalpet.feis.unesp.br/media/grupos/pet-informatica-recife/atividades/xviii-enapet-recife-pe/artigos/039%20-%20F%C3%A1brica%20de%20Cimento%20Portland%20Perus%20-%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20Material%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
http://www.portalpet.feis.unesp.br/media/grupos/pet-informatica-recife/atividades/xviii-enapet-recife-pe/artigos/039%20-%20F%C3%A1brica%20de%20Cimento%20Portland%20Perus%20-%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20Material%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
http://www.portalpet.feis.unesp.br/media/grupos/pet-informatica-recife/atividades/xviii-enapet-recife-pe/artigos/039%20-%20F%C3%A1brica%20de%20Cimento%20Portland%20Perus%20-%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20Material%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf
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de operar na lógica da representação, dos modelos ideais, da repetição e da reprodução, 

para operar na lógica da diferença e da singularidade”; busca “incitar a perceber as 

diferenças que a cidade exala” e “enfrentar uma demanda da comunidade”. 

Pensar a dança como presentificação, que não seja finalidade nem mediação 

(entretenimento, lazer, ocupação do tempo ocioso), mas encontro, experiência, 

na qual os elementos não são estáticos e imutáveis, mas entendidos como 

agenciamentos, um território poroso produzindo significados e ressignificados. É 

nessa articulação, nesse agenciamento, neste processo que se distingue a simples 

dança agitação/alienação de uma dança/emancipação, que nos faz mover no 

mundo a partir de uma dimensão ética, estética e política. (Revista Vocare, 2011, 

p. 16). 
 

Constata-se a partir desse trecho o uso de alguns conceitos caros à filosofia política 

de pensadores como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Foucault e Rancière, reutilizados na 

argumentação e fortalecimento de atividades artístico-pedagógicas, realizadas no interior 

do Programa Vocacional Dança que, por sua vez, vincula-se, de alguma maneira, ao 

controle e ao governo de grupos específicos da população considerada vulnerável e 

também dos artistas credenciados. Reconhece-se a característica de um discurso poroso, à 

primeira vista maleável, mas que se enquadra aos fluxos de governo de adequação. 

Ressalta-se que o instrumento artístico-pedagógico encontra-se carregado de discursos 

normativos voltados tanto para os jovens vocacionados como para os artistas-orientadores 

e coordenadores artístico-pedagógico, mesmo considerando diversidades e particularidades 

de cada atividade ou experiência realizada 78.  Desemboca-se na finalidade da equalização 

que garanta a promoção da cidadania via produção e difusão da cultura e da diversidade, 

arraigados em valores morais tidos por universais. Ainda assim, cabe acirrar um 

questionamento existente no interior desse campo de tensão entre experiências artísticas 

possíveis, além e aquém da sujeição aos serviços de modulações de controle e governo, 

interessadas em experimentar procedimentos artísticos de sua obra a fim de arruinar 

acomodações e adequações. 

 

  

 

 

                                                           
78

 Haja vista o item 8.3 do edital de credenciamento Vocacional e Piá – 2015, que pede a entrega de uma 

carta de intenção que mostre como o candidato pretende desenvolver suas práticas artístico-pedagógicas, 

relacionando sua experiência aos conceitos e filosofia postos pelo Programa. Vide 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-de-credenciamento-vocacional-pia.html. Acesso 

em 25 de novembro de 2014. 

http://formacaoartecultura.blogspot.com.br/2014/11/edital-de-credenciamento-vocacional-pia.html
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vocação e governamentalidade  

 

A palavra “vocação” tem sua raiz no verbo latim “vocare” e tem o significado de 

um “chamamento”. Durante o cristianismo foi redimensionada como sinônimo de uma 

predestinação, ou seja, uma disposição natural para a vida religiosa. Em um dos textos 

presentes no editorial da Revista Vocare (2011), encontra-se o seguinte trecho:  

“Portanto vocação não se ensina, vocação se tem, vem acompanhada de boas 

doses de paixão, obstinação, dedicação e resistência. Ser artista vocacionado nos 

deixa um pouco menos apáticos diante do mundo e de nossas questões mais 

secretas.” (SCHWINDER, 2011, p. 8). 

 

A concepção de uma inclinação natural ou talento especial para o exercício de certa 

atividade ou profissão pacifica combates históricos de luta e de assimetria das relações de 

poder, que tiveram como efeito substratos históricos de dominação e conformação 

circunstanciais e distintos. Muito continua a se investir na aquietação de saberes e 

experimentações de lutas. Tal concepção desconsidera, inclusive, o campo de tensão, 

disposição e enfrentamento presente nas relações estabelecidas entre diferentes pontos, 

partes ou lugares do próprio corpo, quanto este se encontra em trabalho para construir uma 

cena, um estado físico ou uma dança. Ou seja, entender vocação como dádiva ou mérito, 

pode enfraquecer lutas travadas consigo mesmo no processo de entrega ou aprimoramento 

de alguma técnica ou experimentação. Diferentes estados e qualidades corporais podem ser 

alcançados com o empenho de uma dança dada a partir da lapidação insistente do corpo em 

movimento e em trabalho de escuta.  

Considerando os resquícios cristãos que envolvem a palavra vocação e a 

argumentação moral de algumas táticas de governo, admite-se agora a ponderação acerca 

da articulação entre o exercício do poder pastoral na constituição das práticas de 

governamentalidade. Segundo Michel Foucault, o Estado somente existe e persiste graças a 

uma governamentalidade pautada no incremento de táticas de governo que, a cada instante, 

permite definir o que deve e o que não deve ser reconhecido como pertencente ao âmbito 

do Estado. Este, portanto, é compreendido, aqui, como táticas gerais de 

governamentalidade (Cf. FOUCAULT, 2008a, p. 145). Por governamentalidade, Foucault 

entente:  

“(...) o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 

específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento 

técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 
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„governamentalidade‟ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o 

Ocidente, não parou de conduzir, e desde já há muito, para a preeminência desse 

tipo de poder que podemos chamar de „governo‟ sobre todos os outros – 

soberania e disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de uma 

série de aparelhos específicos de governo [e por outro lado] o desenvolvimento 

de toda uma série de saberes. Enfim, por „governamentalidade‟, creio que se 

deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado 

de justiça na Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou Estado 

administrativo, viu-se pouco a pouco governamentalizado” (FOUCAULT, 

2008a, pp. 143-144) 

 

Vale atentar-se para o fato de que Michel Foucault distancia-se do tratamento dado 

ao Estado como uma unidade essencial, abstração intemporal, universal ou fonte autônoma 

de poder. Em uma de suas aulas, no Collège de France, em 1978, ele afirma que o Estado 

“talvez não seja mais que uma realidade composta e uma abstração mitificada, cuja 

importância é bem mais reduzida do que se imagina” (FOUCAULT, 2008a, p. 144). Ele 

funciona a partir de efeitos móveis de um regime de governamentalidade múltipla 79 que se 

explicitam não somente na produção de saberes, mas no uso e efeitos que deles se tem em 

torno de subjetivações e modos de condutas. Admite-se como “governamentalidade”, a 

articulação do governo de todos pela submissão de cada um, por meio de um processo 

descontínuo de práticas de justiça e de administração que conecta o domínio do outro com 

a produção de si. A noção de governamentalidade está relacionada com a “maneira como 

se conduz a conduta dos homens” (FOUCAULT, 2008b, p. 258). Essas relações se 

baseiam na sujeição e no assujeitamento.  

No curso ministrado por Foucault, em 1978, ele discorre sobre a polifonia que o 

verbo “governar” assumiu ao longo da história e afirma que: 

“Vemos que a palavra „governar‟, antes de adquirir seu significado propriamente 

político a partir do século XVI, abrange um vastíssimo domínio semântico que se 

refere ao deslocamento no espaço, ao movimento, que se refere à subsistência 

material, à alimentação, que se refere aos cuidados que se podem dispensar a um 

indivíduo e à cura que se pode lhe dar, que se refere também ao exercício de um 

mando, de uma atividade prescritiva, ao mesmo tempo incessante, zelosa, ativa, 

e sempre benévola. Refere-se ao controle que se pode exercer sobre si mesmo e 

sobre os outros, sobre seu corpo, mas também sobre sua alma e sua maneira de 

agir. E, enfim, refere-se a um comércio, a um processo circular ou a um processo 

de troca que passa de um indivíduo a outro. Como quer que seja, através de todos 

esses sentidos, há algo que aparece claramente: nunca se governa um Estado, 

nunca se governa um território, nunca se governa uma estrutura política. Quem é 

governado são sempre pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades. 

Quando se fala da cidade que se governa, que se governa com base nos tecidos, 

quer dizer que as pessoas tiram sua subsistência, seu alimento, seus recursos, sua 

riqueza dos tecidos. Não é portanto a cidade como estrutura política, mas as 

                                                           
79

 Vide o texto de Michel Foucault “Fobia del Estado”, página 136,137, disponível em: 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/06/miscelaneas01.pdf.  Acesso em 28 de outubro 

de 2014. 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/06/miscelaneas01.pdf
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pessoas, indivíduos ou coletividades. Os homens é que são governados” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 164). 

 

Contudo, o autor chama atenção para aquilo que reconhece como fenômeno que 

permitiu ao Estado sobreviver: “governamentalização” do Estado. Segundo o filósofo-

genealogista, a “governamentalização” apresenta três pontos de apoio sobre os quais se 

edificou, e nos quais Foucault dedica estudos, ao longo, especialmente, de 1978: o modelo 

arcaico da pastoral cristã, a técnica diplomático-militar e a polícia vinculados à história da 

arte de governar (Cf. FOUCAULT, 2008a, p. 146). Ou seja, todos os três pontos estão 

atrelados à produção de uma racionalidade política pautada no exercício de poder do 

Estado, admitido, por sua vez, como princípio de inteligibilidade e leitura da realidade, 

assim como objetivo da razão governamental (Idem, p. 385). Os três pontos são 

componentes imprescindíveis do que se entende por práticas de governamentalidade e que 

se estendem à análise sobre implementações e efeitos de programas políticos atuais. Tendo 

em vista que este trabalho mostra-se empenhado em discutir atuais práticas de condução 

das condutas por meio do investimento e capitalização do campo da cultura, via áreas de 

atuação dos artistas, dar-se-á maior atenção à dois dos pontos destacados acima: poder 

pastoral e o dispositivo de polícia.  

O poder pastoral apresentado por Foucault, é uma importante procedência da atual 

racionalidade política estatal alimentada e insuflada por uma cultura moral advinda do 

cristianismo. Retomando a atenção para o atrelamento, pontuado por Foucault, entre o 

exercício do poder pastoral e as práticas de governamentalidade, sinaliza-se que a 

organização de um poder do tipo pastoral compreende, primeiramente, a relação de Deus e 

os homens. O exercício do poder do pastor, tão presente no Oriente mediterrâneo, 

principalmente entre os hebreus, imprime-se não sobre um território, mas sobre o 

deslocamento de seu rebanho, ou seja, o poder do pastor se exerce sobre uma 

multiplicidade em movimento (Cf. FOUCAULT, 2008a, p. 168). Foucault retoma Platão 

ao apontar que em O político o poder pastoral é o problema central e o objeto de longos 

desenvolvimentos, já que procura discernir “o” político, tal como o pastor, apto a conduzir 

o rebanho humano. (Cf. FOUCAULT, 2003, pp. 363-364). Contudo, situa como tarefa 

característica do político não manter a vida de um grupo de indivíduos, mas sim em formar 

e assegurar a unidade da cidade (Idem, pp. 365-366).  

O genealogista persiste na retomada de textos filosóficos antigos, pois atesta que 

eles se reportam a uma série de problemas atuais que foram cedo colocados: tais textos se 
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dirigem às relações entre o poder político operado num quadro jurídico de unidade e o 

exercício de um poder que se pode chamar de “pastoral”, cujo papel é velar 

permanentemente pela vida de todos e de cada um (Cf. FOUCAULT, 2003, p. 366). Marca 

quatro pontos importantes sobre o tema do pastorado, na literatura cristã, e que 

atravessaram a cultura das práticas de governo, ao longo da história moderna: a 

responsabilidade do pastor sobre a vida de cada ovelha e os laços morais que associam o 

primeiro a cada membro do seu rebanho; a obediência do rebanho como virtude e como 

fim em si mesmo, ou seja, o dever de cada ovelha em submeter-se às direções de conduta 

de seu pastor. Em terceiro lugar, a forma particular de conhecimento entre o pastor e cada 

uma de suas ovelhas, produzido a partir do exercício de poder individualizante que 

perpassa o laço entre direção do pastor e o exame de consciência de si para o outro; e, 

finalmente, o ponto que Foucault atesta como, talvez, o mais importante: o objetivo de tais 

técnicas cristãs levarem os “indivíduos a trabalharem por sua própria „mortificação‟ nesse 

mundo” (FOUCAULT, 2003, p. 369). 

 Pensar a gestão atual das cidades aproximada dos pontos levantados acima permite 

engajar considerações de que pessoas são enquadradas em grupos de identidades que 

categorizam uma série de especificidades sobre área de atuação, funcionalidade, etc. – 

como é o caso dos artistas da dança. Isso tudo se atrela a uma centralidade política que 

reconhece, em meio à diversidade de categorias e determinados mecanismos, todos como 

cidadãos. A conformação da cidadania trata cada cidadão como parte de um rebanho 

investido por laços morais que atrelam relações de dependência e obediência, bem como 

instaura categorias de entendimento sobre a realidade. Além disso, marca a investidura de 

cada um na participação para efetuação de políticas e programas que fomentem 

ininterruptos circuitos de investimento, no interior da cidade. Cada um submete-se aos 

direcionamentos de conduta de si e do outro promovendo o deslocamento continuado do 

rebanho sob o julgo de inúmeras prescrições e termos de compromisso que não declaram 

fugas ou transvalorações sobre princípios instituídos.   

Em relação ao último ponto apresentado, referente ao poder pastoral, Foucault 

ressalta a distinção entre mortificação e morte, sendo a primeira caracterizada por uma 

morte cotidiana dada em vida, através da renúncia de si e deste mundo terreno. As 

mortificações inscritas na vida, ao longo do tempo, sejam elas embutidas em uma cultura 

ou no corpo de alguém, podem, por um lado, provocar o aviltamento e o enfraquecimento 

de forças ou, de outro, podem servir como mananciais de novas irrupções. O empenho de 
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forças voltadas aos ajustamentos de padrões culturais calcados num determinado tipo de 

memória, como mostrado ao longo do mOVimentO /, corresponde também a ingerência de 

uma racionalidade política específica, como busca-se mostrar aqui. Tais investiduras 

convivem com mortificações cotidianas por bloquear, muitas vezes, expansões afirmativas 

de vida que se mostram disparatadas de certas normativas ou modo de pensamento. O 

mOVimentO ///, seguinte, tratará também de uma dança interessada em trabalhar sobre 

mortes e mortificações a fim de afirmar um corpo-pensamento.  

Em relação à construção do dispositivo político de polícia 80, Michel Foucault 

retoma uma série de tratados políticos, escritos principalmente entre os séculos XVII e 

XVIII, que discutem doutrinas voltadas à construção de saberes referentes à razão de 

Estado e à doutrina da polícia (Cf. FOUCAULT, 2003, p. 373). Traz à tona o Traité de la 

police escrito por um administrador do século XVIII, De Lamare. Afirma Foucault que, 

segundo esse tratado, a polícia  

“se aplica em preservar a vida (...). Velando pelo teatro, pela literatura, pelos 

espetáculos, seu objetivo não é outro senão os prazeres da vida. Em suma, a vida 

é o objeto da polícia: o indispensável, o útil e o supérfluo. Cabe à polícia permitir 

aos homens sobreviver, viver e fazer melhor ainda.” (FOUCAULT, 2003, p. 

381). 

 

A arte de governar transpõe-se ao governo das artes mediante práticas de 

governamentalidade e aplicação de condutas policiais disseminadas por entre os cidadãos 

comuns. A arte-polícia vem fiscalizar condutas deste ou daquele artista, julgar modos de se 

relacionar com a cidade e com a arte seja por meio de um projeto ou trabalho exercitado e, 

acima de tudo, consentir com a violência empregada cotidianamente pela garantia da 

segurança e da propriedade.  

O que Foucault chama por dispositivo apresenta, segundo ele, função estratégica 

dominante já que supõe “certa manipulação das relações de força, uma intervenção 

racional e organizada nestas relações de força, seja para desenvolvê-las em determinada 

direção, seja para bloqueá-las, para estabilizá-las, utilizá-las, etc...” (FOUCAULT, 2006, p. 

246). O dispositivo está atado à configuração de um campo de saber que é, ao mesmo 

tempo, fonte e meta do próprio jogo de poder que o delineia e assinala como regularizador 

e, ao mesmo tempo, condicionante de elementos heterogêneos.  

                                                           
80

 Sobre detalhamento do dispositivo político de polícia, ler artigo de Acácio Augusto: “Penalizações a céu 

aberto, uma política planetária”, da Revista Ecopolítica, nº4. Disponível em 

http://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/13062/9565. E sua tese de doutorado: Política e 

polícia: cuidados, controles e penalizações de jovens, (2013) publicado pela editora Lamparina. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/13062/9565
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Michel Foucault, no decorrer do último capítulo de A vontade de saber – “direito de 

morte e poder sobre a vida” – marca uma transformação muito profunda nos mecanismos 

de poder (confisco), até então operados notoriamente no interior de uma sociedade de 

soberania. Tratava-se da passagem de um direito do soberano sobre os súditos em fazer 

morrer e deixar viver, para aquele poder e direito de causar a vida e deixar morrer (Cf. 

FOUCAULT, 2005, pp. 286-287), traço característico da sociedade disciplinar, que atinge 

seu apogeu no início do século XX (Cf. DELEUZE, 2008, p. 219). No desenrolar do que 

Foucault chama de época moderna do Ocidente (séculos XVII, XVIII e XIX), viu-se uma 

investidura cada vez maior na gestão, majoração e incitação da vida, enquanto objeto 

indispensável para sustentar o fortalecimento capitalista dado pela produção de corpos 

economicamente úteis e politicamente dóceis e passíveis de serem administrados. Há, 

portanto, a emergência de uma biopolítica que instaura domínios de saber-poder que 

qualificam e caracterizam o corpo da população a partir de mecanismos regulamentadores 

(Cf. FOUCAULT, 2005, p. 298) voltados à vigilância do corpo de cada indivíduo e à 

gestão do suporte biológico e político de uma coletividade social. À espécie humana e ao 

corpo-máquina, apresentou como principal ponto de articulação o dispositivo da 

sexualidade (Idem, p. 300). Uma das características da sociedade disciplinar é “trazer um 

discurso que será o da regra; não o da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra 

natural, isto é, da norma” (FOUCAULT, 2005, p. 45).  

Esse discurso em funcionamento favoreceu construção de saberes e intensificação 

na administração da vida da população que se alternava continuamente em espaços 

fechados, esquadrinhados (escola, fábrica, sindicato) e na propulsão de práticas de 

disciplina exercidas, apoiadas e disseminadas por operações do dispositivo da sexualidade, 

sobre o corpo individualizado construindo, dessa forma, um espaço de vigilância. Tal 

investimento passava a engenhar ajustamentos às mecânicas de poder e à formulações de 

uma racionalidade política e de gestão atreladas cada vez mais a mecanismos heterogêneos 

de segurança que extrapolavam fronteiras estabelecidas pelos espaços fechados. Os 

mecanismos heterogêneos de segurança apoiam-se em cálculos e estimativas de 

probabilidade sobre a gestão de séries abertas (Cf. FOUCAULT, 2008a, p. 27), a fim de, 

como pontua Tótora retomando Foucault, agir “sobre uma realidade de maneira a anular, 

frear e regular, ou seja, identificar o que é perigoso, calcular os riscos e intervir” 

(TÓTORA, 2011a, p. 86). A promoção dos elementos relacionados à vida imbrica-se no 

fortalecimento de uma potência de Estado, por meio de uma racionalidade estatal. 
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A racionalidade de governo do Estado alcança uma inflexão pelo exercício de 

práticas e pela formulação da teoria liberal, emergente em meados do século XVIII, 

quando o limite extrínseco ao exercício do poder político do Estado deixa de ser o direito – 

pautado na teoria jurídico-política dos contratualistas – para ser a economia política (Cf. 

FOUCAULT, 2008b, p. 18). Por esta entende-se “(...) todo método de governo capaz de 

assegurar a prosperidade de uma nação” (FOUCAULT, 2008b, p. 19).  

Foucault afirma que a economia política se instala no cerne da razão 

governamental, assumindo assim uma posição não exterior a ela, distinta àquela adotada 

pelo pensamento jurídico. Pontua ainda que as práticas pensadas, mesmo antes dos séculos 

XVI e XVII, eram efetivadas a partir de acontecimentos que asseguravam a proteção e a 

codificação das práticas de mercado como exercício de direitos soberanos, sejam eles 

relacionados ao enriquecimento da nação ou à manutenção dos costumes a fim de conter as 

revoltas (Cf. FOUCAULT, 2008b, p. 25). A partir de meados do século XVIII, a inflexão é 

dada pela “novidade” de uma coerência pensada e racionalizada, estabelecida por 

mecanismos inteligíveis que ligam essas diferentes práticas e seus efeitos. Dirige-se a essas 

práticas julgamentos não a partir de uma lei ou princípio moral, mas sim em função de 

proposições e discursos sobre as condições do verdadeiro e do falso (Idem). O exercício de 

poder realizado por meio de práticas discursivas mostra-se nem um pouco inofensivo no 

que compete às formulações dos regimes de veridição que delimita alvos de intervenção 

das táticas de governamentalidade. 

“O discurso em que se formula o direito e em que se formula o que pode ser 

verdadeiro ou falso; de fato, o regime de veridição não é uma certa lei da 

verdade, [mas sim] o conjunto das regras que permitem estabelecer, a propósito 

de um discurso dado, quais enunciados poderão ser caracterizados, nele, como 

verdadeiros ou falsos.” (FOUCAULT, 2008b, p. 49). 

 

A constituição dos discursos passa então a ser regulada por uma série de cálculos 

que delimitam e, ao mesmo tempo deslocam todas as questões potenciais que a arte de 

governar poderia suscitar (Cf. FOUCAULT, 2008b, p. 26). As questões suscitadas e postas 

diante do funcionamento de uma racionalidade de governo pautada pelo liberalismo 

supõem a gestão de liberdade dos indivíduos, por meio de uma série de controles e 

intervenções que agem como estratégias de segurança dirigida à coletividade e aos outros 

indivíduos (Idem, p. 89). Durante o século XIX desencadeou-se a proliferação de uma 

cultura política do perigo marcada pela perpétua atualização cotidiana dos pequenos 

perigos postos em circulação (Idem, p. 90). Ou seja, há um investimento e incentivo ao 
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medo do perigo de cada um como condição e ao mesmo tempo correlato cultural interno 

do próprio liberalismo. Procedimentos de controle são intensificados como contrapartida e 

contrapeso das liberdades (Idem, p. 91). 

As aulas ministradas por Michel Foucault, nos dias 14 de fevereiro e 21 de março 

de 1979, em seu curso “Nascimento da Biopolítica”, são dedicadas à discussão sobre a 

emergência do neoliberalismo a partir da discussão de algumas políticas associadas ao 

ordoliberalismo alemão e outras formulações de procedência norte americana que 

favoreceram a constituição da política neoliberal. Antes de desenvolver a análise, Foucault 

afirma que o neoliberalismo, do ponto de vista econômico, não é mais que “a reativação de 

velhas teorias econômicas já surradas”; do ponto de vista sociológico, nada mais que “a 

instauração, na sociedade, de relações estritamente mercantis”; e, finalmente, do ponto de 

vista político, “uma cobertura para uma intervenção generalizada e administrativa do 

Estado” (FOUCAULT, 2008b, p. 179). 

Portanto, no que corresponde a esta pesquisa, a política neoliberal atravessa uma 

cultura global que agrupa e administra assimetrias apresentadas por campos distintos de 

atuação, inclusive aqueles voltados às artes por meio da efetivação de programas que 

respondem à expansão do mercado, à economização da cultura e a garantia do 

empreendimento de concorrências. Ainda, ao longo deste mOVimentO //, será discutido a 

maneira pela qual os editais voltados às artes atuam como uma tecnologia contemporânea 

de poder que conferem concorrência e adequações aos artistas ou grupos inscritos. 

 O ordoliberalismo alemão, despontante no final da década de 1930, tinha por 

preocupação a intervenção governamental para além das regulações estritamente 

econômicas referentes à estabilidade dos preços e controle de inflação. O campo de 

intervenção tido como alvo pela política difundida pelos ordoliberais passou a ser também 

as condições de existência do mercado, ou seja, o que eles chamavam de “moldura” 81 

(FOUCAULT, 2008b, p. 192). Além disso, de acordo com Foucault, o neoliberalismo tem 

por princípio regulador não a troca das mercadorias, mas sim mecanismos concorrenciais 

que agem, em superfície e espessura, no maior volume possível da sociedade, ou seja, uma 

política de economização de todo campo social (Idem, pp. 201; 332).  
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 Segundo a nota nº 40 da aula de 14 de fevereiro de 1979 de Michel Foucault, a “moldura” contém tudo 

aquilo que não é espontâneo na vida econômica. Ela contém realidades que determinam a vida econômica ou 

sofrem seus efeitos: “os seres humanos e suas necessidades, os recursos naturais, a população ativa e inativa, 

os conhecimentos técnicos e científicos, a organização política e jurídica da sociedade, a vida intelectual, os 

dados geográficos, as classes e grupos sociais, as estruturas mentais, etc.”(FOUCAULT, 2008b, p. 213). 
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Esta conjuntura neoliberal foi e é apoiada por uma série de políticas 

intervencionista que apresentava como finalidade “levar em conta os processos sociais a 

fim de abrir espaço, no interior desses processos sociais, para um mecanismo de mercado” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 330). É, portanto, uma reformulação da sociedade segundo o 

modelo das empresas e onde a vida e a relação de cada indivíduo passam a se pautar por 

uma espécie de empresa permanente e múltipla. O homo oeconomicus é, portanto, 

caracterizado por Foucault como aquele marcado pela ética da produção e da empresa 

(Idem, p. 201); um empresário de si mesmo (Idem, p. 311). O indivíduo se torna 

governamentalizável somente na medida em que ele é homo oeconomicus (Idem, p. 345).  

Na medida em que artistas da cena e da dança são submetidos a relacionar-se com 

sua prática artística mediante representação jurídica, comprometimento com prazos de 

produção e prestação de contas, termos de compromisso, atuação de contrapartidas e 

argumentação sobre a utilidade ou fundamento social de sua pesquisa, pode-se admitir eles 

tais como grupos e produtores atuam como empresários de si mesmo. Além disso, grupos 

ou coletivos da cena e da dança concorrem regularmente entre si em edições lançadas por 

editais de incentivo, em São Paulo e também fora dela, isso faz com que haja, a princípio, 

uma adequação que permita a cada um deles a condição de jogador, no interior da situação 

de concorrência. Práticas de condutas tornam-se imprescindíveis na tentativa de garantia de 

sustento de pesquisas e passam a conviver com procedimentos artísticos calcados na 

produção dos trabalhos. Isso se expressa em processos distintos de subjetivações. 

Michel Foucault marca uma distinção apontada nas políticas associadas à 

construção do neoliberalismo americano referentes à generalização da forma econômica do 

mercado como princípio de decifração e inteligibilidade das relações sociais e 

comportamentos individuais. Ou seja, esquemas de cálculos vinculados à economia de 

mercado, apresentados como princípio de inteligibilidade, são dirigidos a campos não 

econômicos e principalmente na produção e noção do capital humano. Compete à análise 

desta noção o reconhecimento de “uma conduta econômica praticada, aplicada, 

racionalizada, calculada por quem trabalha” (FOUCAULT, 2008b, p. 307). O trabalhador 

como um sujeito econômico ativo e não como uma força de trabalho adstrita às leis de 

oferta e procura do mercado. A economia apresenta-se não mais como a análise da lógica 

histórica de processo, mas sim como uma racionalidade interna das atividades dos 

indivíduos (Idem, p. 308).  
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Não é desconsiderado que, ao longo dos percursos analíticos de Foucault, as 

descontinuidades que marcam a história das práticas de condução e governo, tiveram como 

alvo e disparador capital a produção do sujeito moderno. Em seu texto “O sujeito e o 

poder”, publicado em 1982, o filósofo afirma que seu interesse, ao longo dos anos de 

estudos, foi alinhavar uma história dos diferentes modos em que, no interior da cultura 

ocidental, os seres humanos tornaram-se sujeitos, ou seja, como se desencadearam as 

práticas e os processos de objetivação do sujeito (Cf. FOUCAULT, 1995). Isso se conecta 

à preocupação posta por esta pesquisa sobre a investigação de como a dança 

contemporânea e seus praticantes, em São Paulo, passam a ser formulados e reconhecidos 

como sujeitos políticos de atuação, integrantes de campos econômicos administrados por 

máquinas estatais que interferem em processos de subjetivação. Isso, muitas vezes, em 

concomitância ao empenho e investidura de forças em combate que atravessam o corpo 

quando este se encontra em pesquisa e estudo para uma dança realizar e quiçá mundos 

inventar. 

Segundo Deleuze (2008), na sociedade de controle a empresa substitui a fábrica, ou 

seja, há, no interior dessa sociedade, novas maneiras de tratar o dinheiro, os produtos e os 

homens. Os corpos encontram-se transitando cada vez mais por entre fluxos abertos à 

racionalidade administrativa norteadora de um modo empresarial de conduta: o capital 

humano. A emergência da sociedade de controle, sinalizada por Gilles Deleuze, veio a 

desembocar em transformações descontínuas, que regulam mutações do capitalismo (Cf. 

DELEUZE, 2008). Segundo Gilles Deleuze, o corpo individual ou numérico é substituído 

cada vez mais pela senha e pela cifra, linguagem numérica do controle, que por seu caráter 

dividual transformam as massas em amostras, dados, mercado ou bancos (Cf. DELEUZE, 

2008, p. 222). O pensador ainda reitera que, na passagem da sociedade de controle, até a 

arte passou a entrar nos circuitos abertos dos bancos, contribuindo dessa forma para a 

efetuação gradativa e disseminada de um novo regime de dominação (Idem, pp. 224-225) 

que não dispensa, no entanto, antigos meios de soberania da lei e seu sistema de normas 82, 

assim como os processos de normalização disciplinar 83.  
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 “(...) a lei tem portanto por papel e função (...) codificar uma norma, efetuar em relação à norma uma 

codificação” (FOUCAULT, 2008a, p. 74). 
83

 “A normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é construído 

em função de certo resultado, e a operação de normalização disciplinar consiste em procurar tornar as 

pessoas, os gestos, os atos, conformes a esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz de se 

conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz. Em outros termos, o que é fundamental e primeiro na 

normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma” (FOUCAULT, 2008a, p. 75).  
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Características notórias de cada uma destas sociedades – soberania, disciplina e 

controle – não são, contudo, categorias fixas, mas permeiam-se, acoplam-se, roçam limites 

moventes que, por vezes, se embaralham e convivem entre si, para além e aquém de um 

determinado período histórico ou ponto de origem que as abarquem. Tais características 

são sobrepostas, acopladas, maquinadas, mas não correlatas. Sobre este ponto, Deleuze 

afirma que é possível “fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de máquina, não 

porque as máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem as formas sociais 

capazes de lhes darem nascimento e utilizá-las” (DELEUZE, 2008, p. 223). Seja por meio 

de desdobramentos, redimensionamentos, restaurações ou substituições de novos 

mecanismos de poder sobre outros, não há entre eles, “uma sucessão: lei, depois disciplina, 

depois segurança. A segurança é certa maneira de acrescentar, de fazer funcionar, além dos 

mecanismos propriamente de segurança, as velhas estruturas da lei e da disciplina” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 14).  

No texto publicado em 1990 84, Gilles Deleuze aponta um novo modo de 

agenciamento dos mecanismos de poder que não mais se definem nem se exercem em 

espaços de confinamento (mecanismos disciplinares; de segmentarização, normalização e 

normatização, postos em funcionamento no interior das fábricas, escolas, hospitais, 

famílias), mas operam por modulações “como uma moldagem auto-deformante que 

mudasse continuamente a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de 

um ponto a outro” (DELEUZE, 2008, p. 221).  

Importante considerar aqui transformações contemporâneas de mecânicas de poder 

vinculadas ao contínuo governo da vida e ao deslocamento realizado a partir da discussão 

sobre uma noção política emergente, situada por Edson Passetti (2003): a ecopolítica 85. A 

ecopolítica tem como alvo, não somente a população, mas o planeta e todos os corpos 

presentes em sua superfície e profundidade não apartados dos saberes técnicos 

relacionados às paisagens, às condições de pressão e temperatura que os abrigam e nem 

dos potenciais criativos que podem deles suscitar, a fim de extrair as mais variadas 

utilidades econômicas e cálculos políticos direcionados ao governo das vidas (Cf. 

PASSETTI, 2003). Todos os corpos marítimos, biosféricos, espaciais devem estar 

incluídos a partir tanto de sua catalogação como também de seus modos de organização a 
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 “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”. 
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 A noção de ecopolítica é pesquisada atualmente pelo Nu-sol – Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-

SP –, no interior do Projeto Temático Fapesp: “Projeto Temático Ecopolítica: governamentalidade 

planetária, novas institucionalizações e resistências na sociedade de controle”. 



84 
 

fim de erigir saberes técnicos especializados e cálculos de gestão e compartilhamentos que 

corroborem para o funcionamento da democracia participativa, inclusiva e sustentável 

(Idem). E, é possível admitir, portanto, como parte deste campo de gestão, fluxos criativos 

de produções imateriais relacionadas às artes e suas práticas de diferentes procedências. 

Este momento da pesquisa buscou articular as noções de “governamentalidade”, 

“sociedade de controle”, “capital humano”, “ecopolítica”, na tentativa de situar mais 

precisamente análises que envolvem investimento governamental tanto em programas 

políticos atuais voltados especialmente à promoção da cultura, como nos modos de 

condutas de cada um, no interior da sociedade neoliberal. Tais investimentos e 

intervenções são dirigidos não somente à produção de um campo cultural economizável, 

mas também recaem sobre modos de produções intangíveis e trabalhos vinculados ao 

campo das artes, como efetivações de práticas de vida.  

Na medida em que este trabalho debruça-se sobre a investigação das forças em luta 

empenhadas para a invenção de uma dança, na contingência do presente, mostra-se até este 

momento a formulação de uma cultura sobre a qual se investiu anos a fio e sobre a qual se 

desdobram modos de conduta dos artistas. Foi analisado, no início deste mOVimentO, 

como se deu a emergência do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de 

São Paulo para destacá-lo como um daqueles conquistados pelo atrelamento entre artistas 

organizados e incrementos de políticas do Estado voltados a campos de economização da 

cultura.  

Outro programa complementar, apresentado aqui foi o Programa Vocacional 

dirigido, dentre outras coisas, ao alastramento de táticas de governamentalidade que 

atingem domínios da cidade de São Paulo. Oficialmente, tal programa efetua-se via seleção 

de artistas orientadores e coordenadores atuantes na promoção da cidadania, por meio da 

difusão e formação artística voltada ao público jovem a partir de 14 anos, no interior dos 

equipamentos culturais espalhados pela cidade. Porém, foi apontado que pode haver, por 

vezes, a tentativa de tensionar ou explicitar determinadas restrições e condições postas pelo 

programa no empreendimento de experiências artísticas questionadoras, como foi 

demonstrado no ensaio de Melissa Panzutti. 

Portanto, o arcabouço analítico apresentado no desenrolar deste segundo 

mOVimentO buscou, até o momento, tatear o problema acerca de novas táticas de 

governamentalidade voltadas também às condutas dos artistas da dança e a potência 

catalizadora de suas práticas considerando o incalculável sobre como pode responder 
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artisticamente um corpo. Adiante se percorrerá sobre a instauração do campo da economia 

criativa que, no Brasil, ganhou uma Secretaria vinculada ao Ministério da Cultura para 

tratar de políticas públicas voltadas aos assuntos de interesse. Em seguida, será apresentado 

um breve histórico sobre os desdobramentos das políticas públicas culturais, no Brasil.  
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economia criativa 

 

 

O conceito “economia criativa” emergiu no início da década de 90, na Austrália, e 

tomou força quando, no final da década, o governo inglês o adotou para estruturar um 

plano de desenvolvimento estratégico de políticas voltadas a um novo segmento 

econômico que alcançava de partida, treze setores. Eram eles: 1) propaganda, 2) 

arquitetura; 3) artes e antiguidades; 4) artesanato; 5) design; 6) moda; 7) cinema e vídeo; 8) 

música; 9) artes cênicas (performing arts, inclui dança, circo e etc...); 10) editoração 

(revistas, livros, jornais, web); 11) softwares de laser; 12) rádio; 13) TV.  

No Brasil, a “Escola São Paulo”, sediada na Rua Augusta da cidade de São Paulo, 

designa-se, em seu site, como uma escola-empresa empenhada em formar pessoas para os 

diversos setores da economia criativa. Segundo a professora desta instituição, Ana Carla 

Fonseca, o conceito de “economia criativa” está ainda em formação com contornos ainda 

muito fluídos. Tal conceito se refere a “um olhar sobre a economia que busca as pecinhas 

que são movidas pelos intangíveis”, mas não só. Os “intangíveis” referem-se a tudo o que 

escapa ao sentido do tato, ou seja, o que é impalpável e incorpóreo, como a criatividade, o 

conhecimento, a cultura 
86

. Contudo, a economia criativa tange a produção de bens 

materiais e imateriais, artísticos ou culturais, que provocam impacto em setores 

tradicionais da economia, como a indústria têxtil, por exemplo. O atual conselheiro da 

mesma “Escola São Paulo”, Rubens Ricupero, entre os anos de 1995 e 2004, foi Secretário 

Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD 

87. 

O primeiro Relatório de Economia Criativa – o Creative Economy Report – foi 

publicado em 2008, pela UNCTAD. Este relatório com caráter bianual foi revisitado e 

atualizado para nova publicação que competiu ao ano de 2010, por meio de um trabalho 

colaborativo entre a UNCTAD e a “Unidade Especial para Cooperação Sul-Sul do 
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 Vide http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wO1FkQbZqI8. Acesso em 6 de 

junho de 2013. 
87

 Conferência esta instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Genebra, Suíça, em 

1964. De 1964 para cá, com a periodicidade de quatro anos, são realizadas reuniões com os países membros 

para discutir e (re)definir orientações e estratégias de políticas voltadas à economia dos países considerados 

em desenvolvimento. Vide http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xWNu-

Q6NnVA#!. Acesso em 6 de junho de 2013. A UNCTAD é um dos principais órgãos que compõem o 

Sistema ONU. Vide http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/desenvolvimento-comercio-

internacional-e-financas/unctad. Acesso em 6 de junho de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wO1FkQbZqI8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xWNu-Q6NnVA#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xWNu-Q6NnVA#!
http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/desenvolvimento-comercio-internacional-e-financas/unctad
http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/desenvolvimento-comercio-internacional-e-financas/unctad
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento” – PNUD, segundo consta o escopo 

do então Relatório de Economia Criativa 2010 – Economia Criativa: Uma Opção de 

Desenvolvimento Viável.  

Recentemente, o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria da 

Economia Criativa (SEC), recebeu autorização da UNCTAD para a tradução em português 

do Creative Economy Report 2010. Tal tradução foi realizada pela Fundação Itaú Cultural 

por meio da lei Rouanet 88, lei federal de incentivo fiscal à cultura. O lançamento oficial da 

edição, em português, aconteceu no dia 7 de junho de 2013, durante a abertura do Encontro 

Luso-Brasileiro de Territórios Criativos, em Lisboa, Portugal. Este evento de lançamento 

foi um dos componentes da vasta programação de encerramento do Ano do Brasil em 

Portugal, organizado pela Funarte (Fundação Nacional das Artes do Brasil) 
89

 e contou 

com a palestra “Uma Economia Criativa que fala português: proposta de um modelo de 

desenvolvimento para os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) a 

partir da Cultura”, proferida pela então secretária da economia criativa: Claudia Leitão.  

O Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações 2011 a 

2014, é um documento divulgado pelo Ministério da Cultura que sustenta a instituição da 

Secretaria de Economia Criativa, no ano de 2012 
90

. Seu texto de apresentação, intitulado 

Por um Brasil Criativo, situa a economia criativa como “eixo estratégico de 

desenvolvimento para os diversos países e continentes, no novo século” (HOLLANDA, 

2011, p. 7). Explicita o objetivo de formular, implementar e monitorar “políticas públicas 

para um novo desenvolvimento fundado na inclusão social, na sustentabilidade, na 

inovação e, especialmente, na diversidade cultural brasileira.” (COUTINHO, 2011, p. 9). 

Ao mesmo tempo, explicita o interesse de atrelamento entre o Plano Nacional de Cultura e 

o Plano Brasil sem Miséria, na busca de uma inclusão produtiva que conecte também o 

Plano Brasil Maior tendo como meio estratégico de investimento os “empreendimentos 

criativos”. 

Segundo o prefácio do Relatório de Economia Criativa 2010 – Economia Criativa: 

Uma Opção de Desenvolvimento Viável, a primeira vez que a temática da “economia 

criativa” apareceu no Brasil foi em 2004, durante a XI Conferência da UNCTAD, realizada 

em São Paulo (Cf. Relatório de Economia Criativa, 2010, p. XVI). Mas é a partir de 2012 
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 O mecanismo de funcionamento da lei Rouanet, será adiante demonstrado.  
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Vide http://www2.cultura.gov.br/economiacriativa/relatorio-mundial-sobre-economia-criativa-em-

portugues-ja-esta-disponivel-para-consulta-e-download/. Acesso em 10 de junho de 2013. 
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 Decreto 7743 de 1º de junho de 2012. 

http://www2.cultura.gov.br/economiacriativa/relatorio-mundial-sobre-economia-criativa-em-portugues-ja-esta-disponivel-para-consulta-e-download/
http://www2.cultura.gov.br/economiacriativa/relatorio-mundial-sobre-economia-criativa-em-portugues-ja-esta-disponivel-para-consulta-e-download/
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que se tornam mais efetivos planos de organização e ação para a concretude deste novo 

campo de investimento político governamental.  

A economização, capitalização e o enquadramento metodológico sobre a função 

social das manifestações culturais ou práticas admitidas como criativas assumem, portanto, 

não somente no Brasil, um caráter carregado de um potencial empregador, inovador e 

produtivo desvinculando-os, por conseguinte, de menções sobre suas potencias 

insubordinações e resistências à determinada circunstância cultural local ou global. O 

Plano da Secretaria de Economia Criativa apresenta perspectivas de longo prazo e 

parcerias com agências financiadoras de fomento, como é o caso, por exemplo, do BNDES 

que passam a investir seus fundos em programas e políticas de governo. 

“Como transformar um „esforço desesperado de cultura‟ em um direito 

fundamental ao desenvolvimento? O MinC responde de forma propositiva a essa 

questão, criando uma Secretaria da Economia Criativa, com o objetivo de 

ampliar a transversalidade de suas políticas dentro dos governos e com a 

sociedade. Trata-se de uma estratégia de afirmação da importância das políticas 

públicas de cultura na construção de uma agenda ampla e transversal de 

desenvolvimento. Trata-se de assumir o desafio de pensar o desenvolvimento, 

menos como produto e mais como processo cultural” (LEITÃO, 2011, p. 13). 

 

 Conceber o processo cultural como fator fundamental, e não mais o produto, é 

bastante condizente com mecanismos de poder contemporâneos que atuam sobre o 

inacabado e sobre formações permanentes, o que garante justificativas de inesgotável 

governo sobre qualquer centelha de vida. Os bichos-artistas e suas condições de pressão e 

temperatura para invenções salutares que deem expressão, contorno e sentido trágico para 

a vida passam, segundo esta lógica, a serem passíveis aos enquadramentos dos 

investimentos provenientes de variados fundos interligados (federal, estadual, municipal, 

órgão do terceiro setor, bancos, empresas). Tais agências de fomento sustentam seu 

discurso na associação com campos de saberes que conectam a arte, quando não 

relacionada a uma finalidade pedagógica e instrumental, vinculada a promoção de um 

saber que reforça sua importância social de prevenção ou promoção para uma sociedade 

coesa em sua diversidade, que mantém suas assimetrias, no interior do julgo de 

transparência do funcionamento democrático. Junto a isso, um alicerce normativo e de 

regulamentações jurídicas instaura-se sobre a subjetividade dessas pessoas que passam a 

ser reconhecidas como profissionais da arte por meio de exigências que tornem possível 

sua atuação no mercado de trabalho então emergente.  

 No texto de apresentação da segunda edição da Revista Vocare (2012), o então 

secretário municipal da cultura de São Paulo – Carlos Augusto Calil – afirma que a 
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especialidade presente na efetivação do Vocacional será a formação profissional no vasto 

campo da cultura, onde jovens criativos terão a possibilidade de vocalizar os seus talentos 

e a sua própria cultura. “Vocacional abraça a cidade” (Cf. CALIL, 2012, p. 9). 

 A garantia do Programa Vocacional, do Programa de Fomento a Dança e do 

Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, de certa forma, antecede ou 

anuncia a constituição de um novo espaço de investimento econômico voltado diretamente 

aos modos de expressão, por meio das artes e das manifestações culturais. A efetivação 

destes programas e de muitos outros, espalhados afora pelo território nacional, serviram e 

servem como balão de ensaio, como projeto piloto para ações específicas e efetivas da 

recém instituída Secretaria da Economia Criativa. 

Portanto, o mOVimentO // dessa pesquisa tem como um de seus objetivos discutir a 

maneira pela qual se articulam a relação entre práticas de governamentalidade, por meio do 

investimento político em programas culturais, especialmente dirigidos à dança, na cidade 

de São Paulo, e como estes, por sua vez, vinculam-se às prerrogativas da recém-criada 

Secretaria da Economia Criativa (2012), ligada ao Ministério da Cultura do Brasil (MinC). 

Desse modo, busca explicitar a estreiteza entre as amarras políticas de governo das esferas 

municipais à esfera federal e global. Neste sentido, considera como análise as procedências 

e emergências do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, Programa de 

Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo e o Programa Vocacional. Assim, explicita-

se que práticas de governo são implantadas e expandidas em diferentes pontos da cidade, 

auxiliando modos de condutas de artistas. 

Também se dirige considerações encontradas no documento referente ao Plano da 

Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações – 2011 a 2014, que está 

disponibilizado no site do MinC, e que instaurou alicerces discursivos para a efetivação da 

mesma (SEC). Este documento teve como objetivo organizar, planejar, estabelecer pontos 

de articulação entre mecanismos de governo enquanto estratégia de cumprimento aos 

princípios norteadores do plano, além de divulgar um material por escrito condizente ao 

que caberia às ações efetivas da Secretaria em estruturação, justificando, dentre outros, sua 

importância e utilidade para os percalços do desenvolvimento econômico mundial. 

Para analisar as relações de poder em exercício que envolvem o atrelamento entre o 

Programa Vocacional, os Programas de Fomento e o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa: políticas, diretrizes e ações – 2011 a 2014 para efetivação de práticas de 

governamentalidade contemporâneas, lançou-se mão, novamente, da análise que não 
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pretende produzir uma teoria centralizada, ou seja, opera contra os efeitos dos discursos 

científicos e interessa-se por arruinar a pacificação por meio da insurreição de saberes 

sujeitados e soterrados, ao longo da história, ativando assim a memória bruta dos 

combates. “Chamemos, se quiserem, de „genealogia‟ o acoplamento dos conhecimentos 

eruditos e das memórias locais, acoplamento que permite a constituição de um saber 

histórico das lutas e a utilização desse saber nas táticas atuais” (FOUCAULT, 2005, p. 13). 

Retoma-se com isso a inquietação de como práticas artísticas passam a incorporar 

modos de condução de si e dos outros, o que margeia tanto a urgência da experimentação 

de si por meio da arte (dança) como o enfrentamento às investidas das práticas de 

governamentalidade. Faz-se funcionar mecanismos diversos que se relacionam diretamente 

ao desenvolvimento econômico e também criativo de pessoas que passam a ser 

identificadas como profissionais da arte continuamente constituídos por condutas 

responsáveis e participativas, como cidadãos conscientes de seus deveres e direitos.  

Dessa maneira, atualiza-se um campo de tensão, que admite, no interior da relação 

de poder em exercício, presente na vida de cada artista, a possibilidade de resistências dada 

pela experimentação, em especial da dança, como prática de invenção desviante de 

qualquer padronização comportada do corpo e, ao mesmo tempo, a luta contra uma prática 

que pode servir exclusivamente à efetivação e adequação aos programas culturais de 

governo. Esta adequação se dá por meio do apaziguamento de forças que deixam de ser 

resistentes para tornarem-se parte dos fluxos criativos, reciclados e sustentáveis do 

capitalismo neoliberal. A difusão cultural para inclusão, as efetivações de ações culturais 

comprometidas com o desenvolvimento democrático e a manutenção da cidadania passam 

a ser, portanto, operadores imprescindíveis na prevenção de crimes potenciais das 

populações vulneráveis. 
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brasil políticas culturais 

 

Práticas relacionadas ao fazer artístico, num momento da história, passaram a ser 

alvo de interesse e investimentos e a constituir-se como política pública 
91

 útil e prescrita. 

Por conseguinte, caberá considerar adiante a análise da emergência de algumas políticas 

voltadas à cultura, no Brasil, ponderando o histórico de efetuações jurídico-políticas e que 

toca, seja direta ou indiretamente, o funcionamento do Programa de Fomento à Dança.  

Durante o período de intensa repressão, perseguição e mortes da ditadura civil-

militar (1975), foi posto em funcionamento, no Brasil, a “Política Nacional de Cultura” 

(PNC), que se apresentava não com o caráter de substituir direta ou indiretamente a 

participação dos manifestantes em suas práticas, mas sim promover diretrizes básicas às 

quais o governo deveria pautar-se, a fim de estimular e apoiar as ações culturais de grupos 

e indivíduos. Entre os objetivos apresentados pela “Política Nacional de Cultura” 

encontramos: “o conhecimento do homem brasileiro e o teor da sua vida; a preservação dos 

bens de valor cultural; o incentivo à criatividade; a difusão das criações e manifestações 

culturais; e a integração de Linguagens Artísticas” (JORDÃO, 2012, p. 17). Dos oito itens 

elencados como diretrizes gerais da PNC, apresentados pelo documento de Jordão e 

Allucci (2012), cinco deles são os que mais despertam interesse a esta pesquisa. São eles: 

1) “a proteção, a salvaguarda e a valorização do patrimônio histórico e artístico e ainda dos 

elementos tradicionais geralmente traduzidos em manifestações folclóricas e de artes 

populares.”; 2) “o respeito à liberdade de criação”; 3) a difusão dos valores envolvidos nas 

criações diversas; 4) o apoio à formação de profissionais das áreas culturais; e, finalmente, 

5) a observação de que “o desenvolvimento nacional não é puramente econômico, mas 

também sociocultural”. Ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC) competiria 

coordenar a ação do Estado por meio da gestão e funcionamento do Conselho Federal de 

Cultura (CFC). (JORDÃO, 2012, p. 17). 
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 Segundo Teixeira, entende-se por políticas públicas: “... diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 

sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 

(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 

recursos públicos. (...). Visam ampliar e efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e 

que passam a ser reconhecidos institucionalmente.”. Trata-se, contudo, de um termo redundante, tendo em 

vista que o termo “política” associa-se desde sua invenção, na Grécia Antiga, a uma necessidade de decidir 

sobre questões importantes do espaço comum da pólis grega. Assumindo, portanto, um caráter público os 

efeitos de decisões tomadas coletivamente. Atualmente, o termo “política pública” está diretamente 

vinculado a práticas de governo que se efetivam também por vias da participação democrática. Vide 

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf. Acesso em 5 de março de 2013. 

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf
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A Funarte – Fundação Nacional de Arte – foi fundada neste período, enquanto 

espaço designado ao relacionamento com outros órgãos de governo também voltados à 

promoção, difusão e desenvolvimento de atividades que envolvessem música (popular e 

erudita), artes plásticas e visuais, principalmente. Outro articulador fundamental no 

desenvolvimento de pesquisas e constituição de bancos de dados que embasavam discursos 

de sustentação para intervenções de governo no cenário cultural foi o Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC).  

Este Centro de Referência, órgão de pesquisa e ação em cultura popular, foi 

fundado, em Brasília, por Aloísio Magalhães, Vladimir Murtinho e Severo Gomes, este 

último ministro da Indústria e do Comércio durante o governo Geisel 
92

. Inicialmente, o 

projeto do CNRC previa a construção de uma biblioteca central, um museu da civilização 

brasileira e um organismo dedicado aos estudos dos problemas da cultura nacional, o que 

mais tarde desdobrou-se no objetivo primeiro de promover a coleção de referências 

voltadas a “peculiaridades relevantes” da produção cultural nacional.  

Segundo Zoy Anastassakis (2007) o CNRC buscava estabelecer um sistema 

referencial básico a ser empregado na descrição e na análise da dinâmica cultural brasileira 

93. O CNRC instalou-se em um espaço cedido pela Universidade de Brasília (UnB) e teve o 

financiamento da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do 

Comércio. Um grupo de trabalho foi nomeado por uma comissão interministerial e iniciou 

suas atividades em 01 de junho de 1975. Segundo o artigo de Anastassakis, apresentado 

durante o 4ª Congresso Internacional de Pesquisa em Design, no Rio de Janeiro, este grupo 

de trabalho admitia como fundamental referenciar “o produto focalizado enquanto 

processo – em sua dinâmica de produção e de inter-relação com os contextos local e 

nacional” (ANASTASSAKIS, 2007, p. 3).  

Em agosto de 1976, um acordo multi-institucional é tratado e assinado, onde 

participam do convênio: Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a Caixa 

Econômica Federal, o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério das Relações 

Exteriores, o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério do Interior, a Universidade de 

Brasília (UnB) e a Fundação Cultural do Distrito Federal. Dois anos depois, o CNRC 

assina um termo aditivo ao convênio estabelecido em 1976 e agrupa em seu convênio o 
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 Vide http://pt.slideshare.net/designjohnson/alosio-magalhes-e-o-centro-nacional-de-referncia-cultur 

Acesso em 12 de julho de 2013. 
93

 Artigo na íntegra em: http://pt.scribd.com/doc/204214561/Alosio-Magalhes-e-o-Centro-Nacional-de-

Referencia-Cultural-Zoy-Anastassakis. Acesso em 13 de fevereiro de 2014.  

http://pt.slideshare.net/designjohnson/alosio-magalhes-e-o-centro-nacional-de-referncia-cultur
http://pt.scribd.com/doc/204214561/Alosio-Magalhes-e-o-Centro-Nacional-de-Referencia-Cultural-Zoy-Anastassakis
http://pt.scribd.com/doc/204214561/Alosio-Magalhes-e-o-Centro-Nacional-de-Referencia-Cultural-Zoy-Anastassakis
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Banco do Brasil e o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). O Conselho Nacional de Referência Cultural é então subdividido em quatro 

programas de estudos: História da Ciência e da Tecnologia no Brasil; Levantamentos 

Sócio-culturais; Levantamento de Documentação sobre o Brasil e o Mapeamento do 

Artesanato Brasileiro. 

Neste período, o CNRC ratifica o interesse em que os próprios produtores de 

cultura fossem responsáveis por redigir e encaminhar projetos de seu interesse, pois 

defendiam que somente assim poderia haver “espontaneidade” na produção cultural 

brasileira. Em 1979, Aloísio Magalhães assume o cargo de diretor do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e nesta ocasião houve a fusão entre 

este Instituto, o CNRC e o Programa de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH). 

Finalmente, esta fusão desmembrou-se em dois órgãos de governo: a Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pró-Memória, operando 

sob as siglas SPHAN e Pró-Memória, respectivamente 
94

. 

No mesmo ano de 1979, o Ministério de Educação e Cultura institui a Secretaria de 

Assuntos Culturais (SAC) que tinha por atribuições planejar, supervisionar e coordenar 

políticas culturais formuladas pelo Conselho Federal de Cultura. E, em 1981, a SPHAN e o 

SAC fundem-se e pela primeira vez, na história do Brasil, os órgãos de governo dirigidos 

às políticas culturais são vinculados a um mesmo órgão administrativo de caráter federal: 

A Secretaria da Cultura (SEC). (JORDÃO, 2012, p. 18).  

Em março de 1985, durante o governo de José Sarney, o Ministério que antes 

admitia assuntos relacionados tanto à Educação como à Cultura é desdobrado em dois 

específicos: o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura (MinC), onde Celso 

Furtado assumiu o primeiro cargo de ministro da cultura. Em 1986 foi promulgada a 

primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção cultural 
95

 e teve como adendo a 

criação do Fundo de Promoção Cultural, depois desdobrado como Fundo Nacional de 

Cultura (FNC). Tal lei foi derivada do projeto de lei 96, apresentado pelo então senador José 

Sarney, no período da ditadura civil-militar. A lei, conhecida como “Lei Sarney” 

funcionava sob a rubrica da renúncia fiscal de empresas e organizações que passavam a 
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 Vide http://www.slideshare.net/designjohnson/alosio-magalhes-e-o-centro-nacional-de-referncia-cultur. 

Acesso em 12 de julho de 2013. 
95

 Lei nº 7.505 - promulgada em 2 de julho de 1986. http://josesarney.org/o-politico/presidente/politicas-do-

governo/lei-sarney-de-incentivo-a-cultura/. Acesso em 22 de setembro de 2012. 
96

 PL nº 54, de 1972.  

http://www.slideshare.net/designjohnson/alosio-magalhes-e-o-centro-nacional-de-referncia-cultur
http://josesarney.org/o-politico/presidente/politicas-do-governo/lei-sarney-de-incentivo-a-cultura/
http://josesarney.org/o-politico/presidente/politicas-do-governo/lei-sarney-de-incentivo-a-cultura/
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investir parte da renda que seria destinada ao pagamento de impostos, em grupos e 

produções artísticas que pudessem engordar publicidades empresariais e suas políticas 

sociais de desenvolvimento. Também essa promulgação se mostrou como uma estratégia 

primeira da instância federal em ordenar e incluir grupos e práticas artísticas na esfera da 

cultura institucionalizada, como produto cultural brasileiro e na aparelhagem financeira de 

administração e controle para o aperfeiçoamento de técnicas de governo.  

Pode-se dizer que com investiduras da lei Sarney houve uma ampliação 

significativa da subserviência relativa das artes aos fluxos econômicos e de produção de 

conduta do capitalismo neoliberal, no sentido que se realizou uma abertura aos 

investimentos a partir de cálculos de receitas que poderiam ser destinadas ao patrocínio de 

produções voltadas à arte. Sem dúvida, tal dispositivo jurídico advinha também como 

componente correspondente às intervenções políticas de adequações e governo das 

condutas dos próprios artistas. Ampliava-se, deste modo, uma nova frente de investimento 

e de mercado que correspondia a um setor de serviço cultural nascente orientado pela 

figura de um mediador (produtor), além da articulação entre administração financeira da 

União, investimento privado e produção artística/cultural. 

A lei de 1986 redimensionou-se, durante o governo Collor (1989-1992), como Lei 

de Incentivo à Cultura 
97

, popularmente conhecida como Lei Rouanet e que instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac 
98

.  

 

“O Pronac tem como objetivos facilitar os meios de acesso à cultura, estimular a 

regionalização da produção artístico-cultural brasileira, proteger as 

manifestações para garantir sua diversidade, priorizar o produto cultural 

originário do Brasil e desenvolver o respeito aos valores culturais de outros 

povos e nações” 
99

. 
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 Lei nº 8.313, aprovada pelo Congresso Nacional em 1991. 

http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/Regulamentacao-e-incentivo/lei-rouanet. Acesso em 22 de setembro 

de 2012. 
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 O Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac – foi instituído com a finalidade de captar e canalizar 

recursos para o setor, de modo a: I. Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da 

cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II. Promover e estimular a regionalização da produção 

cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III. Apoiar, valorizar 

e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores; IV. Proteger as expressões 

culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V. Salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade 

brasileira;VI. Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; VII. 

Desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações; VIII. 

Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal formadores e informadores de 

conhecimento, cultura e memória; IX. Priorizar o produto cultural originário do País. 

http://www.direitosocial.com.br/daordemsocial/cultura.htm. Acesso em 23 de setembro de 2012. 
99

 http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/Regulamentacao-e-incentivo/lei-rouanet. Acesso em 23 de setembro 

de 2012. 

http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/Regulamentacao-e-incentivo/lei-rouanet
http://www.direitosocial.com.br/daordemsocial/cultura.htm
http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/Regulamentacao-e-incentivo/lei-rouanet
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Atualmente, o mecanismo de funcionamento e financiamento de caráter federal do 

Pronac ocorre de três maneiras distintas, sendo que uma delas não esta em atividade: 1) por 

meio do Fundo Nacional de Cultura (FNC); 2) por meio do Mecenato; 3) por meio dos 

Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FINCART) que não está ativado. As duas que 

estão em atividade se baseiam na exigência do envio de projetos culturais para avaliação 

do Ministério da Cultura (MinC). Quando as propostas, além da aprovação do MinC, são 

também admitidas pela Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura (Sefic) como 

“propostas culturais de demanda espontânea” 
100

, estas recebem a autorização de uma 

verba concedida por meio de um convênio entre o proponente selecionado e o FNC. O 

Fundo Nacional de Cultura, por sua vez, contempla até 80% do valor do projeto, sendo os 

outros 20% de responsabilidade da contrapartida do proponente 
101

, seja ela dada em 

recursos ou em bens e serviços.  

As propostas aprovadas pelo MinC sem a aprovação do Sefic têm, contudo, a 

permissão de angariar recursos por meio do Mecenato que se subdivide entre doação e 

patrocínio. Tais formas de financiamento podem ocorrer por intermédio de pessoas físicas 

(cidadãos) ou jurídicas (empresas), ambas reconhecidas sob um número de cadastro – CPF 

ou CNPJ. Quando estas se assumem como agentes do Mecenato, passam a ser então 

chamadas de incentivadores culturais e têm, por isso, parte ou total do valor do apoio 

deduzido no Imposto de Renda arrecadado. Importante aqui firmar que tais empresas ou 

pessoas físicas, quando patrocinadoras, podem se beneficiar com publicidades, seja 

divulgando tal apoio em suas políticas ou produtos de marketing, seja pela identificação do 

patrocinador no rastro dos itinerários dos grupos pelos meios de divulgação dos trabalhos 

produzidos, seja na composição do selo de determinados processos ou produtos culturais. 

Os incentivadores culturais podem também receber um percentual acordado de tal produto 

cultural, seja ele referente à produção de CDs, mídias, publicações diversas, camisetas, 

etc...  

O marketing cultural ganha fôlego neste período e a publicidade estreita relação 

junto às práticas artísticas, agora, enquadradas no campo das produções culturais, 

reforçando assim o uso de uma marca tanto produtora de status como de êxito frente aos 

investimentos de distintas procedências. A lógica empresarial equipara e atravessa setores 
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 Idem. 
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 Manual Pronac. Disponível em:  http://www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2007/11/manualpronac.pdf. Acesso em 23 de setembro de 2012. 

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/11/manualpronac.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/11/manualpronac.pdf
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admitidos como público, privado ou do terceiro setor, assim como atravessa modos de 

condutas e a vida de cada um. Em 2003, o cantor e compositor Gilberto Gil é nomeado 

ministro da cultura do governo Lula e apresenta como meta de suas atividades políticas a 

ampliação da definição de cultura, que passa a basear-se em três dimensões principais: 

simbólica, social e econômica. Contudo, a diversidade cultural brasileira passa a ser 

entendida como “um valor a ser preservado e afirmado” e assim, políticas de apoio à 

coesão dessa diversidade são postas em ação. (JORDÃO, 2012, p. 20). 

 A política adotada pelo Ministério da Cultura, no início do século XXI, passa 

reafirmar-se como frente de governo que pauta-se pelo projeto de construção e 

fortalecimento de uma nação “democrática, plural e tolerante” voltada à efetivação da 

Cultura de Paz. Portanto, a partir de 2003, uma série de encontros foi organizada a fim de 

fomentar a participação dos cidadãos nas pautas e assuntos a serem discutidos, bem como 

nas decisões a serem tomadas. O “Seminário Nacional Cultura para Todos” aparece como 

um desses primeiros encontros que dependem da participação, envolvimento, avaliação e 

direcionamento dos cidadãos acerca das orientações dadas ao tratamento das políticas 

culturais. O “Programa Cultura Viva” é decisivo no que diz respeito ao funcionamento de 

políticas voltadas à difusão da cultura entendida como prática cidadã. 

“Idealizado em 2004 por Célio Turino, o programa (Cultura Viva) tem o objetivo 

de potencializar e fortalecer grupos e iniciativas culturais existentes, ou seja, 

apoiar o que já vinha sendo feito, para melhorar e ampliar esse fazer. As 

organizações que recebem recursos do programa são chamadas Pontos de 

Cultura, e apresentam características únicas de estrutura física, programação e 

desenvolvimento de atividades (...). O programa sustenta-se em três pilares: 

autonomia, protagonismo e empoderamento. (...) O programa é reconhecido por 

seus excelentes resultados, por um lado, mas, por outro, percebe-se como a 

burocracia ministerial e a necessidade de uma profissionalização maior, 

principalmente no que se refere à gestão por parte dos Pontos de Cultura, têm 

levado algumas diferenças que precisam ser equacionadas para que o programa 

sobreviva e cumpra seus objetivos” (JORDÃO, 2012, p. 20). 

 

 Vê-se, portanto, a maneira pela qual determinado modo de gerir uma política cria 

precedentes, que passam a justificar demandas de incrementos não antes existentes, como é 

o caso do aumento da profissionalização de gestão daqueles que integram equipes de 

trabalho dos Pontos de Cultura. A cultura torna-se uma cifra capaz de compor as 

engrenagens de governo que atrelam o controle e a gestão das práticas artísticas/culturais, 

que passam a ser qualificadas e valoradas moralmente pelo crivo das exigências ditadas 

pelo governo de todos e de cada um. A produção cultural é parte cada vez mais 

indispensável aos fluxos econômicos que estreitam vidas por meio de estratégias de sua 
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promoção, desde que em dia com os deveres prescritos. Os ditames do desenvolvimento 

passam a caracterizar-se cada vez mais pela supremacia e administração de uma cultura 

possível e passível de ser rentável e utilizada como subsídios de programas sociais 

preventivos. A cultura brasileira passa a compor o cenário do mercado internacional. 

 No ano de 2006, é elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei 

do “Plano Nacional de Cultura” (PNC), que pode ser considerado um dos desdobramentos 

da “Política Nacional de Cultura” de 1975 (também identificada pela sigla “PNC”). 

Contudo, ambas não devem ser confundidas, pois apresentam descontinuidades referentes 

ao foco, objetivos e diretrizes de suas ações. A respeito do Plano Nacional de Cultura, 

Jordão afirma:  

“A base para a construção das diretrizes de sua organização e planejamento são 

as resoluções da 1ª Conferência Nacional de Cultura (CNC) realizada em 2005. 

A elas, são incorporadas resultados de pesquisas e encontros ocorridos entre 

2006 e 2007, como o II Seminário Nacional de Políticas Públicas para as 

Culturas Populares, o Seminário Nacional dos Direitos Autorais, o I Fórum 

Nacional de TVs Públicas e o Seminário Internacional de Diversidade Cultural. 

O PNC também foi aberto ao debate público por meio de sua versão digital 

disponibilizada na página do MinC e da realização de audiências públicas” 

(JORDÃO, 2012, p. 21). 

 

Vale reafirmar que todos os encontros foram permeados pela política participativa 

de cidadãos interessados em discutir questões e atuar no campo cultural em ascendência e 

também por uma escala crescente de profissionais da gestão cultural (produtores, 

articuladores, agentes, mediadores, formadores, etc...). Acima de tudo, tais pessoas traziam 

consigo a responsabilidade sobre os rumos das viabilidades futuras das práticas voltadas ao 

fazer cultural. Portanto, há um governo que atravessa modos de viver e articular suas 

formas de manifestação. Em 2007, efetiva-se a criação do Conselho Nacional de Política 

Cultural (CNPC), que assume a função de auxilio na formulação de políticas públicas que 

articulem debates entre a sociedade civil organizada e os diferentes estratos de governo, 

para desenvolver e fomentar atividades culturais que dessem subsídio formativo também 

para as atividades participativas do processo de formulação e aprovação do Plano Nacional 

de Cultura. 

O “Plano Nacional de Cultura” recebe aprovação em 2 de dezembro de 2010 
102

  e 

de imediato é criado o “Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais”  

(SIINC), um banco de dados que serve como plataforma de monitoramento do PNC. O 

SIINC tem a função de coletar, sistematizar e interpretar dados, estabelecendo critérios 
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para medir graus referentes às atividades no campo cultural, bem como às necessidades 

sociais por cultura. Esse gerenciamento “permite a formulação, monitoramento, gestão e 

avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais” 
103

. Importante 

mencionar que através do SIINC é permitido que qualquer pessoa física ou jurídica 

envolvida com atividades culturais cadastre e atualize informações do segmento da cultura 

e que também tenha acesso às informações contidas nos bancos de dados.  

Em 2008, Juca Ferreira, então ministro da cultura, dá continuidade à realização de 

Seminários Regionais presenciais em várias regiões do País, além dos debates via internet, 

cujas contribuições são sistematizadas e acrescentadas à redação do Plano Nacional de 

Cultura (PCN). Na gestão de Juca Ferreira é lançado o projeto de lei do Vale-Cultura 104, 

benefício destinado aos trabalhadores com carteira assinada e que recebem até cinco 

salários mínimos. O vale-cultura dá direito a cinquenta reais por mês para o consumo de 

cultura: compra de livro, ingresso para espetáculos de dança, teatro, cinema, compra de 

CDs, DVDs, etc. (Cf. JORDÃO, 2012, p. 21). 

O projeto de lei do Vale-Cultura foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, em 

dezembro de 2012. O MinC estabeleceu regras de seu uso e estipulou previsões de que o 

vale-cultura seria já utilizado pelos trabalhadores a partir do segundo semestre de 2013 
105

. 

Em julho de 2014, é divulgado, no sítio destinado ao Ministério da Cultura, procedimentos 

de funcionamento do novo “benefício” que estreita o vínculo entre empresa empregadora e 

trabalhador, em prol do consumo de cultura 106.  

Em 2010, é realizada a II Conferência Nacional de Cultura e, logo em seguida, 

outro projeto de lei 
107

 é encaminhado ao Congresso Nacional, instituindo o Programa 

Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura. Este Programa orienta algumas 

alterações no modo de conceber as propostas da Lei Rouanet, a saber,  

“... renovação do Fundo Nacional de Cultura (FNC), reforçado e dividido em 

nove fundos setoriais; a diversificação dos mecanismos de financiamento; o 

estabelecimento de critérios objetivos e transparentes para a avaliação das 

iniciativas que buscam recursos; o aprofundamento da parceria entre Estado e 

sociedade civil para a melhor destinação dos recursos públicos; e o estímulo à 

cooperação federativa, como repasses a fundos estaduais e municipais” 

(JORDÃO, 2012, p. 21). 
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Vide http://www.cultura.gov.br/sistema-nacional-de-informacoes-e-indicadores-culturais-sniic-. Acesso 

em 12 de julho de 2013. 
104

  PL 5798/09 
105

 Vide http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/iniciativas/vale-cultura. Acesso em 12 de julho de 2013. 
106

 Vide http://www.cultura.gov.br/valecultura. Acesso em 28 de outubro de 2014.  
107

 PL 6722/2010. 

http://www.cultura.gov.br/sistema-nacional-de-informacoes-e-indicadores-culturais-sniic-
http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/iniciativas/vale-cultura
http://www.cultura.gov.br/valecultura
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Há uma reforma não só no modo pelo qual se distribui o orçamento para a cultura, 

mas também no modo de acesso a esta verba para seus futuros gestores e como se 

estabelecem as relações, dentro destes trâmites, entre as esferas de governo federal, 

estadual e municipal 
108

. Em 2011, Ana de Hollanda ocupa o cargo de ministra da cultura e 

em seu discurso de posse, dedica um lugar especial ao tratamento que as políticas públicas 

de cultura dariam a partir de então à criatividade e ao artista: 

“A criatividade brasileira (...) se expressa em todos os cantos e campos do fazer 

artístico e cultural: no artesanato, na dança, no cinema, na música, na produção 

digital, na arquitetura, no design, na televisão, na literatura, na moda, no teatro, 

na festa. (...) E é essa criatividade que (...) revela a cara de tudo e de todos, que 

afirma o país, que gera emprego e renda, que alegra os deuses e os mortais (...) é 

tempo de olhar para quem está criando (...) cada artista, cada criadora ou criador 

brasileiro, pode ter certeza que meu coração está batendo por eles. E o meu 

coração vai saber se traduzir em programas, projetos e ações.” 
109

. 

Segundo Jordão, os principais pontos de gestão da então ministra Ana de Hollanda 

pautaram-se na sustentabilidade e no planejamento 
110

. No mesmo mês do ano anterior 

(2011), o Ministério da Cultura havia apresentado o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa 
111

 e a Secretaria da Economia Criativa instituiu-se com efetividade, no MinC, em 

2012, como já mencionado. Cláudia Leitão ocupou a vaga de secretária da nova pasta. Em 

entrevista para a Fundação Verde, em 2 de fevereiro de 2012, ela afirma que: 

“Economia Criativa é um conceito em construção, mas sabemos que é a 

economia do intangível, do simbólico. Essa nova economia contempla os ciclos 

de criação, produção, difusão, circulação/distribuição e consumo/ fruição de bens 

e serviços caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica gerada por 

setores cujas atividades econômicas têm como processo principal um ato 

criativo, gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e 

que resulta em produção de riqueza cultural” 
112

. 
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Vide http://oglobo.globo.com/cultura/procultura-sera-votado-na-comissao-de-financas-tributacao-da-

camara-na-semana-que-vem-8412362. Acesso em 8 de outubro de 2013. 
109

 O discurso é encontrado na íntegra no site: http://www2.cultura.gov.br/site/2011/01/03/discurso-de-posse-

da-ministra-da-cultura-ana-de-hollanda/. Acesso em 13 de julho de 2013. 
110

 Ana de Hollanda não concluiu seu mandato sendo afastada do cargo e substituída, em setembro de 2012, 

por Marta Suplicy. Vide http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-

desgastes-ana-de-hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm. Acesso em 13 de julho de 2013. Em novembro 

de 2014, Marta Suplicy anuncia sua saída do cargo de ministra da Cultura. Vide: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1543894-marta-suplicy-confirma-que-deixara-ministerio-da-

cultura.shtml e http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/196822-cultura-como-politica-de-estado.shtml.  

Acesso em 07 de novembro de 2014. Em janeiro de 2015, Juca Ferreira (PT) assume a pasta de Ministro da 

Cultura. Vide http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/01/juca-ferreira-toma-posse-como-novo-

ministro-da-cultura.html. Acesso em 13 de janeiro de 2015.  
111

 Documento disponibilizado na íntegra por meio do site: http://www2.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2012/08/livro_web2edicao.pdf. Acesso em 8 de setembro de 2012. 
112

 A entrevista é encontrada na íntegra em http://www2.cultura.gov.br/site/2012/02/08/entrevista-com-

claudia-leitao-%E2%80%93-a-economia-criativa-no-brasil/. Acesso em 8 de setembro de 2012. 

http://oglobo.globo.com/cultura/procultura-sera-votado-na-comissao-de-financas-tributacao-da-camara-na-semana-que-vem-8412362
http://oglobo.globo.com/cultura/procultura-sera-votado-na-comissao-de-financas-tributacao-da-camara-na-semana-que-vem-8412362
http://www2.cultura.gov.br/site/2011/01/03/discurso-de-posse-da-ministra-da-cultura-ana-de-hollanda/
http://www2.cultura.gov.br/site/2011/01/03/discurso-de-posse-da-ministra-da-cultura-ana-de-hollanda/
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1543894-marta-suplicy-confirma-que-deixara-ministerio-da-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1543894-marta-suplicy-confirma-que-deixara-ministerio-da-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/196822-cultura-como-politica-de-estado.shtml
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/01/juca-ferreira-toma-posse-como-novo-ministro-da-cultura.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/01/juca-ferreira-toma-posse-como-novo-ministro-da-cultura.html
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/08/livro_web2edicao.pdf
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/08/livro_web2edicao.pdf
http://www2.cultura.gov.br/site/2012/02/08/entrevista-com-claudia-leitao-%E2%80%93-a-economia-criativa-no-brasil/
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Portanto, pode-se inferir que os apontamentos feitos ao longo das análises de Gilles 

Deleuze sobre a emergência da sociedade de controle, assim como as análises de Michel 

Foucault acerca do investimento nas práticas de governamentalidade neoliberal demandam 

por parte das aparelhagens e maquinaria do Estado constantes reajustes que acompanhem 

engrenagens de um determinado tipo de cultura voltada à capitalização dos intangíveis das 

mais diversas áreas de ingerência da produção das artes e da promoção da cultura. O 

campo de atuação política extrapola as arestas do produto tangível, do patrimônio 

econômico material e passa a dirigir-se a subjetivações e modos intangíveis de lidar ou 

produzir vidas. Isso se conforma a uma constante seletividade sobre a permissão de 

viabilidade econômica de uns projetos se concretizarem em detrimentos de outros em meio 

à concorrência de processos de seleção pautados por normas estabelecidas pelos editais e 

por critérios de comissões julgadoras. Aquelas práticas que não se configuram como 

projetos sistematizados e aptos a concorrer tem pouca chance de existirem e quase são 

impedidas de prosseguirem devido às séries de prescrições constantemente reformuladas, 

cobradas e fiscalizadas, além da necessidade de mínimas condições econômicas para 

sobreviver.  

O próprio caráter do projeto indica antecipação ajustadas às escritas de 

justificativas, cronograma, orçamento, histórico, currículo, representação jurídica, etc. 

sobre modos de realização dos intangíveis, que passam desde práticas de vida 

culturalmente calcadas como é o caso, por exemplo, da manutenção de um grupo 

tradicional de congada, por exemplo, como também pesquisadores ou trabalhadores da 

dança 113. Todavia, nos conselhos e fóruns regionais de discussão são abertos espaços de 

trabalho onde todos interessados são aptos a opinar, elaborar e sugerir reformulações 

políticas. 
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 Vide espetáculo de dança de Dudude Hermann “A projetista” com direção de Cristiane Paoli Quito. 

http://cartografiavisual.blogspot.com.br/p/peca-5.html?spref=fb ; http://vimeo.com/38032736 ;   

http://vejabh.abril.com.br/arte-e-cultura/teatro/3-perguntas-dudude-herrmann-693666.shtml ;  

http://jovempan.uol.com.br/noticias/conheca-mais-sobre-a-projetista-novo-trabalho-de-dudude-

hermann.html. Acesso em fevereiro de 2014.  

 

http://cartografiavisual.blogspot.com.br/p/peca-5.html?spref=fb
http://vimeo.com/38032736
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e... ditais 

 

as formigas 

sobre as flores sem perfume 

ziguezagueiam 

 

(Cecília Ohno) 
114

 

 

 

 

Caberá acometer os Editais de Incentivo à Cultura, nos quais se incluem aqueles 

voltados à dança, como uma tecnologia de funcionamento de dispositivos de controle 

atuais que organizam e abarcam um conjunto heterogêneo de práticas e discursos (Cf. 

FOUCAULT, 2006). Por tecnologia entende-se a implicação de “certos modos de 

treinamento e modificação dos indivíduos, não apenas no sentido óbvio de aquisição de 

certas habilidades, mas também de aquisição de certas atitudes” (FOUCAULT, 2004, p. 

324). Michel Foucault contextualiza quatro grupos principais de tecnologias, as quais, 

segundo ele, dificilmente operam separadamente, apesar de estarem associadas a formas de 

dominação específicas.  

Os quatro grupos principais de tecnologias, apresentados por Foucault são: 

tecnologias de produção, que concedem efetuação, transformação e manipulação das 

coisas; tecnologias dos sistemas de signos, que permitem o uso de significações, sentidos, 

símbolos ou signos; tecnologias de poder, que definem condutas dos indivíduos a 

determinados fins ou dominação objetivando, desse modo, a produção de sujeitos; e, 

finalmente, tecnologias de si, que permitem aos indivíduos efetuarem, a partir de seus 

meios e de outros algumas operações em seus próprios corpos, almas, pensamentos, 

condutas e modo de ser, a fim de transformá-los (Cf. FOUCAULT, 2004, p. 324). Estes 

grupos apresentam, portanto, interação constante e peculiaridades próprias.  

Os procedimentos e condições para inscrição, orientações sobre a escrita de 

projetos, direcionamentos sobre as contrapartidas sociais, bem como o objeto ao qual se 

volta cada edital em específico, estão presentes nos documentos publicados por distintos 

órgãos e organizações, dirigidos à sociedade civil e organizações ditas não 

governamentais. Os editais interferem no aperfeiçoamento do governo e na organização de 

um modo de como se pesquisa e se realizam trabalhos através de uma série de prescrições 
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 (Cf. OHNO, 2013, p.58). Cecília Ohno, artista do corpo, poeta, orientadora corporal e cênica. Em parceria 

com Toshi Tanaka coordena a Casa do Vento – sede do Jardim dos Ventos (www.jardimdosventos.com).   
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presentes em suas cláusulas e definições, que situam objetos, condições, orientações, 

regulamentos e também determinações de prazos para cumprimento de serviço, prestações 

de contas, procedimentos, caso o projeto seja selecionado.  

No caso dos editais voltados às artes, os artistas passam a ser qualificados, muitas 

vezes, como trabalhadores da arte ou ainda funcionários da cultura. Os editais são 

documentos de convocação e de critérios de seleção que são periodicamente publicados 

por órgãos de governos de diferentes instâncias e também por empresas, que por um lado 

podem produzir seu próprio edital ou, por outro, podem financiar algum projeto que já 

esteja aprovado por algum órgão ou lei de incentivo. Para tanto, o artista proponente, 

tomado como “jogador”, pode inscrever-se sob o número de cadastro de pessoa física – 

CPF – ou, como é na maioria das vezes, sob o número do cadastro nacional de pessoa 

jurídica – CNPJ. Tanto um como o outro se estabelece pelos moldes numéricos de 

identificação e pela forma empresarial de conduta, seja no âmbito do capital humano, seja 

na instituição empresa propriamente dita.  

Há nos editais lançados pelas instâncias de governo (municipal, estadual e federal) 

uma variedade de categorias onde se podem adequar os jogadores, a partir do que concerne 

sua área de formação, atuação e interesse. Há, portanto, no conteúdo dos editais, uma 

setorização que cumpre a função de igualar uma desigualdade concorrencial entre os 

jogadores. Isto é, na medida em que todos, dadas as restrições postas pelos editais, 

igualam-se na condição de jogadores ao estarem aptos a apresentarem projetos sobre 

determinado objeto seja ele voltado à pesquisa, produção, circulação, publicação, difusão, 

etc. as desigualdades são provisoriamente niveladas e incorporadas para o funcionamento 

da condição concorrencial avaliada por uma comissão julgadora específica.  

Como exemplo, pode-se citar os editais do ProAC – Programa de Ação Cultural – 

disparados pela e vinculados à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que 

distinguem detalhadamente áreas específicas e objetos para a seleção de apoio cultural. 

Tais áreas apresentam-se em categorias como: “Primeiras obras de Produção de Espetáculo 

e Temporada de Teatro”; “Primeiras obras de Produção de Espetáculo e Temporada de 

Dança”; “Difusão e Circulação de Espetáculos de Teatro”; “Difusão e Circulação de 

Espetáculos de Dança”; “Produção Inédita e Temporadas de Artes Cênicas para Crianças”; 

“Promoção da Cultura Negra”; “Promoção da Continuidade da Cultura Indígena”; 

“Preservação de Acervos Museológicos”; “Gravação de Disco Inédito e Circulação dos 

Espetáculos de Canção”; “Restauração de Imóveis Tombados pelo CONDEPHAAT – 
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Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico” 
115

; 

“Promoção de Espaços Independentes vinculados às Artes Visuais”; “Promoção da 

Continuidade das Culturas de Raiz”; “Promoção das Manifestações Culturais com temática 

LGBT” (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) etc...etc... etc...
116

.  

O Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo publicou 

um edital para cada edição, ao longo dos anos de seu funcionamento. Atualmente, ele se 

encontra em sua décima sétima edição, lançada em julho de 2014 117 e apresenta como 

alguns de seus objetivos: fortalecimento e difusão da produção artística independente; a 

garantia de acesso à população à dança contemporânea e o fortalecimento de ações que 

tenham o compromisso de promover a diversidade dos bens culturais. Dentre os critérios 

apresentados para avaliação da Comissão Julgadora estão os aspectos de concordância 

entre o orçamento avaliado pelo projeto e a duração do projeto, as propostas de ações 

culturais e as contrapartidas para a municipalidade. Os proponentes inscritos devem 

apresentar-se com o número de cadastro de pessoa jurídica com sede no município de São 

Paulo, representar núcleos artísticos com atividade profissional comprovada de, no 

mínimo, 3 (três) anos 118.  

Os projetos apresentados à concorrência de seleção do Programa de Fomento à 

Dança devem ter uma ficha de inscrição preenchida com a elucidação de dados cadastrais 

relativos ao proponente, assim como currículo e documentações que comprovem estar em 

dia com todas as obrigações da receita pública. Deverão apresentar-se com um plano de 

trabalho que não ultrapasse 24 meses de realização (2 anos), formatado em três etapas 

consecutivas com a descrição do desenvolvimento das ações e previsão de duração de cada 

uma delas. Os projetos que exporem criação e/ou circulação de espetáculo ou manutenção 

de núcleos e companhias por meio de suas respectivas pesquisas artísticas deverão 

especificar o número de apresentações previstas a serem cumpridas, sem quaisquer ônus 
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 Interligado ao trabalho desenvolvido pela Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), uma 

das Unidades da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A UPPH foi criada pelo Decreto Estadual nº 

50.941, de 5 de julho de 2006, e tem por atribuições dar apoio técnico e administrativo ao CONDEPHAAT. 

Vide 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.fe8f17d002247c2c53bbcfeae2308ca0/?vgnextoid=96

3c6ed1306b0210VgnVCM1000002e03c80aRCRD. Acesso em 03 de maio de 2013. 
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http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.cbdef30cc636b21797378d27ca60c1a0/?vgnextoid=4

923b23eb2a6b110VgnVCM100000ac061c0aRCRD. Acesso em 03 de maio de 2013. 
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 Edital nº 08/2014/SMC-NFC. Disponível na íntegra em http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/e.html. 

Acesso em 27 de outubro de 2014.  
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 Informações retiradas do Edital nº 08/2014/SMC-NFC. Disponível na íntegra em 

http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/e.html. Acesso em 27 de outubro de 2014.  
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para a Prefeitura da Cidade de São Paulo, em equipamentos municipais ou de sua livre 

escolha, a preços populares ou gratuitos, o que garantiria a acessibilidade da dança 

contemporânea à população da cidade de São Paulo. No caso de circulação de obras 

inéditas, o projeto deve conter informações detalhadas “que explicitem  as áreas da cidade 

e públicos que se deseja atingir”. Orienta-se ainda por anexar ao projeto material de 

registro em vídeo para que a Comissão Julgadora tenha mais informações, no momento de 

análise e avaliação dos projetos inscritos. 

Projetos que envolvam contrapartidas artístico-sociais e/ou educacionais relativas a 

workshops, oficinas, palestras, ateliês, cursos, publicações impressas ou audiovisuais 

deverão conter informações relativas ao tipo e duração da ação, objetivo e público 

prioritário. Serão consideradas as informações complementares para elucidação do projeto 

inscrito. O orçamento detalhado, prevendo todos os recursos financeiros necessários para o 

desenvolvimento do projeto, deverá ser apresentado, no interior das laudas, 

preferencialmente em planilha Excel, respeitado o limite máximo de contemplação por 

cada projeto (R$ 734.226,82 – setecentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e seis reais 

e oitenta e dois centavos). A escrita dos projetos deve conter: apresentação; objetivos a 

serem alcançados; justificativas pautadas em argumentos ou roteiro, proposta conceitual de 

encenação coreográfica, indicação de conceito pretendido para figurino, iluminação e 

cenário; plano de trabalho, orçamento, ficha técnica, currículos do proponente e demais 

artistas envolvidos. Tudo isso deve ser reunido junto à ficha de inscrição e aos documentos 

do proponente elencado pelo edital.  

O item 3.3 do edital da 17ª edição de Fomento à Dança pontua ainda que mesmo 

que inscritos e selecionados, não serão formalizados ajustes relativos a projetos cujos 

proponentes estejam inadimplentes com a Fazenda do Município de São Paulo, inscritos no 

CADIN - Municipal ou que não atendam aos demais requisitos exigidos pela legislação 

para a contratação. Dentre os documentos elencados, encontra-se o anexo V, dirigido às 

declarações assinadas por todos os integrantes do núcleo artístico do projeto, onde se 

comprove o conhecimento e aceitação incondicional de todas as 

“regras do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, 

de que se responsabilizam por todas as informações contidas no projeto e pelo 

cumprimento do respectivo plano de trabalho, de que não pertencem a qualquer 

outro núcleo artístico concorrente nesta edição do Programa, de que não são 

funcionários públicos municipais nem cônjuge, companheiro ou parentes até o 2º 
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grau de servidores públicos vinculados ou lotados na Secretaria Municipal de 

Cultura, bem como de que não incidem nas hipóteses de inelegibilidade" 
119

. 

 

Os itens apontados pelo edital, acima em questão, ajustam projetos dirigidos à 

concorrência de novas produções em dança contemporânea à conciliação dos efeitos do 

funcionamento dos dispositivos jurídicos. Estes, por sua vez, são acionados, muitas vezes, 

a partir do acoplamento de discursos efetivados no interior da disseminação das 

diversidades de opiniões acerca do assunto de interesse e que tem por eixo as condições de 

pesquisa e produção para as artes e para a dança. Estas opiniões, por vezes, apresentam-se 

não mais do que reproduções do mesmo, na medida em que atiçam redimensionamentos 

discursivos que apelam pela garantia, manutenção e acesso às produções artísticas a partir 

das demandas, constantemente revisitadas, por reformas políticas específicas. Hoje, essas 

produções são agrupadas e qualificadas no campo que diz respeito ao chamado 

“patrimônio cultural imaterial” 
120

. Tais enquadramentos permitem a realização controlada 

e regulamentada de modos de expressões passíveis às cifras administrativas que alimentam 

a permanência do Estado, por meio das táticas de governamentalidade, na atual sociedade 

de controle. A aparelhagem molar 121 dada pelo funcionamento do Estado, presente 

também em cada um, contorna e ativa movimentos realizados a partir de escoras e 

receptáculos cidadãos, que quando assegurados, deixam-se conquistar pela atmosfera 

ajuizada, comedida e calculada da democracia participativa.  

O percurso desta análise aponta algumas relações entre práticas de 

governamentalidade contemporâneas – ligadas diretamente ao funcionamento do “enforço 

da lei” – que envolvem a efetivação de políticas culturais enquanto instrumento voltado à 
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 Cláusula IV do item 3.5 do edital da 17ª edição do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São 

Paulo. Disponível em http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/e.html. Acesso em 28 de outubro de 2014.  
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 Atenção ao item “b”, sobre o que se considera domínios do patrimônio cultural imaterial. Tais domínios 

foram estabelecidos a partir da aprovação pela UNESCO – em outubro 2003 – e o vigor – em abril 2006 – da 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Vide http://www.unesco.pt/cgi-

bin/cultura/temas/cul_tema.php?t=9. Acesso em 24/10/12. 

“O património cultural imaterial manifesta-se nos seguintes domínios:  

a) Tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do patrimônio cultural imaterial;  

b) Artes do espectáculo;  

c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos;  

d) Conhecimentos e práticas relacionados com a natureza;  

e) Aptidões ligadas ao artesanato tradicional.” 
121

 Molar é um conceito trabalhado por Deleuze e Guattari que se refere à um tipo de linha de 

segmentaridade dura, ou seja, aquela que se constitui a partir de traços binários de identificação: homem-

mulher, velho-moço, preto-branco.  “Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções. (...) 

Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado espacial e socialmente” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2004, p. 83). “linha de segmentaridade dura ou molar; de forma alguma é uma linha de morte, 

já que ocupa e atravessa nossa vida, e finalmente parecerá sempre triunfar. Ela comporta até mesmo muita 

ternura e amor” (Idem, p. 67). 

http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/e.html
http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/temas/cul_tema.php?t=9
http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/temas/cul_tema.php?t=9
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produção de modos de conduta a partir da efetivação de técnicas e mecanismos, nos quais 

se encontram os editais como recurso de elucidação. Cabe ressaltar que pesquisas voltadas 

à investigação sobre práticas de governamentalidade desconsideram polarizações entre 

características que definem “orgãos governamentais” e “organizações não 

governamentais”; público e privado; sociedade civil e empresa. Diferentemente, dirige a 

atenção para o funcionamento capilarizado de tais práticas como condução da conduta, no 

interior de certo modelo de desenvolvimento neoliberal. 

O “enforço da lei”, enforcement of law, é caracterizado por Foucault como “... o 

conjunto de instrumentos postos em prática para dar a esse ato de interdição que consiste a 

formulação da lei, realidade social, realidade política, etc...” (FOUCAULT, 2008b, p. 348). 

Ou seja, o enforcement of law enquanto conjunto de elementos obedientes a uma 

racionalidade econômica, que favorece o investimento em programas que por sua vez 

pautam modos de conduta baseados numa racionalidade neoliberal e de um fluxo de 

mercado em funcionamento, fixando desta forma desigualdades administráveis (Idem, p. 

353).  

Para tanto, a lei é admitida como aquilo que deve favorecer o jogo, as ações, as 

iniciativas, as empresas; incorporar os acasos, as mudanças imprevistas, possibilitando que 

cada um seja um sujeito racional e que maximize suas funções de utilidade (Cf. 

FOUCAULT, 2008b, p. 355). Este sujeito, por conseguinte, é produto e efeito da mistura 

impura entre a operação caracterizada pelo sujeito de direitos e pelo homo oeconomicus. 

Há, portanto, na efetivação de algumas práticas de conduta, a consideração de uma 

operação importante entre o funcionamento político vinculado, de um lado, a uma pletora 

de direitos relativos e, por outro, a um cálculo econômico de custos e benefícios diante de 

quaisquer atos tomados.  

Para discutir algumas leis de incentivo que abrangem as políticas culturais, como é 

o caso da lei de Fomento à Dança do Município de São Paulo (2005), por exemplo, deve-se 

primeiramente considerar o instrumento da lei não somente como uma interdição às 

práticas presentes no campo social, mas, sobretudo, seu caráter positivo, incitador de atos 

que comportam a efetivação de práticas de governo de si e dos outros, no interior do que 

Foucault chamou de governamentalidade neoliberal. 

Vale pontuar que a instituição de uma lei de fomento, dentre outros efeitos, confere 

a um campo específico de práticas que determina regras do jogo estabelecido e quais os 

jogadores estão aptos a participar. A lei pode então assumir um caráter não de coibição, 
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proibição, mas sim de dever, de oportunidade de ascensão e/ou de obrigatoriedade social. 

Neste sentido, pode-se caracterizar a lei que institucionaliza o Programa de Fomento em 

questão, juntamente com a mobilização de uma categoria de profissionais da dança, um 

campo de investimento público fiscal que equaliza e ajusta critérios seletivos, modulações, 

exigências e, com isso, a constituição de um campo de saber relacionado às artes, em 

especial a dança, assim como a função social do artista e aquilo que ele produz. Dessa 

maneira, modos de condutas são pulverizados entre os artistas que por meio da 

participação política engendram fluxos governamentais.  

Importante, contudo, ter em vista que a lei, mesmo que não apresente um caráter de 

interdição direta, comporta e prevê uma margem punitiva, caso infringida alguma de sua 

regra e/ou condição. A economia punitiva, portanto, não cessa, além de atuar 

continuamente na equalização dos cálculos de perdas e benefícios dos atos do homo 

oeconomicus, que age conforme cálculos dinâmicos sobre a lógica moral de perdas e 

ganhos (Cf. FOUCAULT, 2008b). Como já pontuado, quando se afirma que o acesso à 

cultura é um direito social, abre-se prerrogativas que atuam diretamente sobre a produção 

de subjetividades, a constituição de um campo de saber-poder relacionado tanto à função e 

utilidade social da cultura, da arte, do artista e aquilo que ele faz. Além de organizar 

continuamente uma racionalidade que abrange o desdobramento de intervenções diversas, 

no que diz respeito à condução de condutas sobre aquelas pessoas que tal campo de 

práticas envolve.  

Como uma das práticas dessas intervenções, pode-se citar o Programa Vocacional, 

anteriormente discutido nesta pesquisa, instituído em 2001, na cidade de São Paulo, que 

atualmente compõe a estrutura do Departamento de Expansão Cultural – DEC – vinculado 

à Secretaria de Cultura da Prefeitura. O DEC tem por atribuição promover a expansão das 

ações culturais no âmbito da cidade por meio do estímulo e desenvolvimento de atividades 

de difusão e formação em todas as linguagens artísticas, no interior de programas que 

permitam ampla circulação, acesso e fruição por parte da população. 

 O Vocacional é um programa que atravessa os espaços para além dos equipamentos 

culturais dos quais tem sede: CEUs – Centros Educacionais Unificados; Centros Culturais 

e Bibliotecas presentes, especialmente, em regiões periféricas do município. Como já 

situado, o Programa é constituído pela atuação de artistas-orientadores e um público jovem 

interessado e morador de tais regiões. Muitas vezes, esses artistas-orientadores são pessoas 

com alguma experiência no que diz respeito à produção cultural, à concorrência e 
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contemplação em editais lançados por programas de fomento ao teatro ou à dança e isso, 

acima de tudo, explicita o atrelamento entre campos de condições desiguais que são 

sustentados pela formação artística contínua, seja dos jovens vocacionados, moradores da 

periferia, como também dos artistas-orientadores.  

Interessa agora, portanto, não o investimento para a normalização de sujeitos 

desviantes a partir do estabelecimento de uma norma, de uma lei, como entendido no 

sistema normativo-disciplinar (Cf. FOUCAULT, 2008b, p. 355), mas sim o investimento 

em práticas de governamentalidade que atuam diretamente sobre modos de condutas de 

pessoas que passam a se tornar administráveis, conscientes e responsáveis por seus atos. 

Trata-se de investir numa “política de economização de todo campo social” (Idem, p. 332), 

a partir do empreendedorismo de si e no investimento em capital humano 122.  

Os programas de fomento às artes em São Paulo, onde se encontram incluídos tanto 

o Programa de Fomento à Dança como o Programa Vocacional, podem ser tomados como 

variáveis possíveis presentes num cálculo específico de governo que envolve, inclusive, a 

contenção de incivilidades e a manutenção da ordem no ambiente urbano. Nesse sentido, a 

noção de “enforço da lei”, empregada nos estudos foucaultianos da governamentalidade, 

fornece algumas pistas para a compreensão da utilização de instrumentos diversos, 

imbuídos de funções securitárias ou preventivas, dentre os quais se observa o fomento às 

artes como estratégia política de combate à criminalidade, na medida em que se apresenta a 

atividade artística e cultural como uma oportunidade de exercício da cidadania e 

distanciamento do “mundo do crime”. O enforço da lei seria um conjunto de instrumentos 

não exatamente repressivos, mas que opõem “à oferta do crime uma demanda negativa” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 348). 

 Levando em conta que o Vocacional ocorre nas dependências de equipamentos 

culturais difundidos no território da cidade, pode-se concebê-lo, num certo sentido e a 

partir da análise aqui apresentada, como programa preventivo que engata vidas de jovens 

considerados vulneráveis socialmente. Este funcionamento do poder em relação surte 

efeitos também sobre a vida daqueles que têm, por meio de tal programa, alguma garantia 

de sustento de seu trabalho artístico, como é o caso dos artistas orientadores, 

coordenadores artísticos-pedagógicos ou mesmo jovens artistas vocacionados. Porém, tal 
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 Mais precisamente, entre as páginas 307 e 320 do curso O Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault 

apresenta uma analítica acerca da noção de capital humano, sendo este, segundo ele, “justamente, a 

competência-máquina de que ele é a renda (e que) não pode ser dissociada do indivíduo humano que é seu 

portador” (FOUCAULT, 2008b, p.312). 
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análise não busca desvalidar a produção de um campo virtual possível de ocorrer entre os 

artistas, mesmo que no interior de programas políticos de governo. Os encontros entre 

corpos e a experimentação da arte não deixam de ser surpreendentes.  Contudo, busca-se 

não desprezar os abomináveis efeitos da expansão das táticas de governamentalidade que 

atravessam produções voltadas às artes e à promoção da cultura. 

Há uma sofisticação relativa à tecnologia de poder fortalecida pelo exercício das 

relações pela salvaguarda, por meio da função social das artes. Por meio da integração em 

certo programa artístico alguns vocacionados e artistas-orientadores experimentam 

processos que possam dar sentido à pele, à invenção de uma dança; podem ou não dar 

vazão a uma questão urgente à sua vida; uma máquina de guerra 123 pode ativar-se. Por 

outro lado, a imersão em tal programa também pode, porventura, garantir a contínua 

submissão aos laços de dominação apresentados por enunciados democráticos socialmente 

aceitos e cotidianamente alimentados. E este risco cabe também às condutas relativas aos 

artistas-orientadores ou coordenadores, que dedicam e adequam suas vidas às exigências 

prescritas em editais de diferentes programas de fomento artístico, pelo fato de que, tendo 

sucesso na lista de contemplação, talvez tornem possível e menos árdua a dedicação de um 

tempo-espaço que permita a entrega de seu corpo às pesquisas e experimentações artísticas 

que lhes são vitais. 

Ademais, o Vocacional é um exemplo dos muitos programas que compõem o rol de 

políticas públicas voltadas à expansão cultural enquanto importante instrumento 

educacional, de formação cidadã, que tenta neutralizar o crime em potencial e também tem 

por intuito pacificar revoltas, tensões e incômodos por meio da manutenção das assimetrias 

e desigualdades que alimentam relações de competitividade. Neste sentido, vale situar uma 

mutação na mecânica penal que envolve o modo como se organiza e se controla a 

prevenção do crime. Discorre Foucault:  

“... essa espécie de anulação geral do crime que se tinha em mira era o princípio 

de racionalidade, o princípio organizador do cálculo penal no espírito reformador 

do século XVIII. Aqui ao contrário, a política penal deve renunciar 

absolutamente, a título de objetivo, a essa supressão, a essa anulação exaustiva 

do crime. A política penal tem por princípio regulador uma simples intervenção 

no mercado do crime em relação à oferta de crime.” (FOUCAULT, 2008b, pp. 

349-350). 
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 Segundo Deleuze e Guattari, as máquinas de guerra “se constituem contra os aparelhos que se apropriam 

da máquina, e que fazem da guerra sua ocupação e seu objeto: elas exaltam conexões em face da grande 

conjunção dos aparelhos de captura ou de dominação” (DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 110). 
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Essa “simples intervenção” comporta, portanto, não somente a interdição de atos e 

condutas, mas a solicitação, a ativação, o investimento em participação e posturas ativas 

mediante, inclusive, práticas que respondam, ou ao menos tentem responder, pela 

mediação da arte, às mais variadas questões políticas. Tais intervenções têm um vínculo 

íntimo com mecanismos de poder que capilarizam e pulverizam modos de condutas e 

produzem subjetividades. Considerando, “uma ambientalidade aberta às vicissitudes e aos 

fenômenos transversais” (FOUCAULT, 2008b, p. 356) que atuam no interior da efetuação 

de políticas culturais, vale considerar dois dos principais aspectos pontuados por Foucault 

e que constituem uma tecnologia ambiental. São eles: “- a definição em torno do indivíduo 

de um quadro suficientemente flexível para que ele possa jogar; - a possibilidade, para o 

indivíduo, de a regulação dos efeitos definir seu próprio quadro” (Idem, p. 356).  

Neste sentido, pode-se conceber os editais de incentivo e fomento às artes e à 

cultura como uma tecnologia que atua na efetivação e no funcionamento de mecanismos de 

controle, na medida em que os editais e os programas dos quais competem funcionam 

como documento que demarca um crivo seletivo sobre quem e como poderão participar os 

jogadores interessados em submeter-se às regras estabelecidas para este jogo 

concorrencial. Como visto, há um quadro flexível em que podem se enquadrar os artistas 

jogadores, promotores de cultura; uma lateralidade volúvel no que concerne ao espaço e ao 

ambiente em que essas regras são efetuadas e realizadas. A lei de Fomento à Dança para a 

cidade de São Paulo, o Programa Vocacional e os editais de incentivo publicados estão, de 

certo modo, articulados no que se refere à caracterização de um ambiente social no qual se 

efetivam estratégias voltadas à condução de condutas de si e dos outros, ajustadas por 

critérios administrativos e de controle político do que é, em ato, ingovernável: a invenção 

de uma dança. 
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dança das trevas do sol 

 

Foucault (2000), no decorrer de seu texto O que são as Luzes, destaca a época 

iluminista como aquela que favoreceu a produção filosófica a colocar diante de si uma 

questão fundamental para o seu tempo presente; um esforço crítico do pensamento diante 

de práticas exercidas por meio de um trabalho filosófico que pudesse trazer 

questionamentos frente aos problemas políticos presentes. O texto de Kant publicado em 

1784 124 persiste na busca por uma saída da menoridade da razão, condição a qual, segundo 

o filósofo, cada um é culpado e responsável. O sentido da menoridade não se refere, neste 

caso, a uma limitação etária, mas sim à incapacidade dos indivíduos se orientarem pela 

razão como condutora de seus atos. O filósofo alemão propunha uma reforma do 

pensamento pela busca gradual do esclarecimento (Aufklärung) que pudesse assegurar a 

maioridade, o esclarecimento do homem e da humanidade. Isso se daria pela apropriação 

da razão, a emancipação da religião, a liberdade como obediência ao uso público da razão 

e pela realização do projeto de paz perpétua.  

Para Kant, a reforma do pensamento está diretamente ligada à reforma política do 

mundo através do aperfeiçoamento da razão posta pelo equacionamento dos usos públicos 

e privados desta, assim como pela estruturação de uma legislação geral. A maioridade é 

acatada como um direito de humanidade que transfere também ao Estado laico o dever da 

ilustração. Estado este fundado em leis universais de educação e convivência entre os 

povos, dirigidas a cada indivíduo ou povo por meio da diversidade de direitos civis, 

políticos, cosmopolitas (Cf. PASSETTI, 2003, p. 195). O projeto de paz perpétua 

desdobra-se e atravessa contínuas reformas de governo atuais, bem como as diretrizes de 

programas de políticas que são implementadas para realinhar assimetrias e desigualdades 

125. A obrigatoriedade de ajustes cíveis justificadas pela manutenção do bem público 

escolta a propriedade e pulveriza uma série de prescrições ponderadas pela culpa e pela 

punição.  

A doutrina das luzes que vem culminar na transparência democrática e na 

pulverização de táticas de governamentalidade exige de cada um sua adequação a um 

modelo político representativo e com certo tipo de racionalidade que administra 

desigualdades e não cessa de reforçar o Estado como categoria do entendimento sobre as 
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 Texto de Kant Resposta à pergunta: O que é o esclarecimento, publicado no periódico Berlinische 

Monatsschrift, em 30 de setembro de 1784. 
125

 Haja vista os investimentos governamentais pautados pelas diretrizes da Cultura de Paz.  
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condutas. Como mencionado, os editais voltados à dança e às artes funcionam como 

tecnologias de governo, outro meio de elucidar aos artistas interessados em sobreviver nas 

cidades, quais são as condições, as disposições e compromissos a serem firmados, assim 

como os critérios pelos quais seus projetos serão julgados.  

Porém, as luzes, no percurso genealógico, atuam de modo distinto àquele sobre o 

qual o projeto iluminista que se pretende universal encarrega-se. Este último empenha-se 

no esclarecimento a fim de que se alcance uma universalidade do sujeito que valide o juízo 

pautado na culpa e na penalização. Como se o alcance da luz fosse o da conquista por uma 

redenção não só do indivíduo esclarecido, mas de toda humanidade. Os desdobramentos 

políticos sustentados por esta crença se estendem por uma série de deveres de conduta que 

se edificam na administração das disparidades, na culpa, no cálculo de sucesso e fracasso e 

na contínua servidão ao Estado. Por outro lado e de maneira distinta, para o genealogista, 

as luzes são indispensáveis, na medida em que compõem gradações de intensidades na 

superfície escavada das memórias que são decompostas, recortadas para serem decifradas e 

remontadas. As sombras daquilo que foi esquecido, a escuridão que não distingue começo 

e a obscuridade do abismo não são desprezados, mas sim componentes de uma 

experimentação, ao mesmo tempo, paciente e impaciente. 

 Foucault procede na realização de um diagnóstico do presente que tem como efeito 

ranhuras e atestação de falhas pelo estranhamento não apenas sobre aquilo que somos, mas 

também sobre aquilo que nos tornamos. Então, a modernidade é apresentada não somente 

como uma época histórica, mas também como uma atitude posta no presente. Neste ponto, 

abre-se a possibilidade da liberdade de recusa sobre aquilo que somos. E esta recusa põe 

diante de si um abismo, sobre o qual é necessário inventar uma ponte que pode durar uma 

vida. Nietzsche já dizia em seu Zaratustra que “o homem é uma corda sobre o abismo”. A 

corda e o homem não são dados de antemão. É necessário que eles se inventem a partir de 

contingências, experimentações transitivas e, por vezes, de risco. Interessante o fato de que 

Foucault ressalta em seu texto O que são as luzes trechos de poesias de Baudelaire (poeta 

do século XIX), pois afirma que este se mostra capaz de provocar com seus escritos 

fissuras e falhas em sua época histórica. 

Vale notar que o texto de Giorgio Agamben (2009), dedicado a pensar o 

contemporâneo, destaca especialmente a relação do poeta com seu tempo, ponto de fratura 

explícito relativo a uma vértebra rompida do primeiro como aquilo que pode atiçar os 

fluxos sem ritmo preciso da história. O autor apoia o olhar na direção da escuridão e do 
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silêncio gritante provocado pelo efeito dessa mesma fratura que, por sua vez, pode também 

ser entendida como um ponto em que se articulam encontros de textos e leitores que distam 

séculos uns dos outros (Cf. AGAMBEN, 2009, p. 57). Porém, não deixam de realizar 

sopros fortes de existências na contemporaneidade: “contemporâneo é aquele que mantém 

fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro (...) é justamente 

aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 

trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, pp. 62-63).  

Diante da quebra, a recomposição óssea é provocada pela sutura do sangue que, 

longe de ser utilizada como uma metáfora, é obra do próprio desencadeamento orgânico do 

vivo para manter-se vivo frente à adversidade da fratura (Cf. AGAMBEN, 2009, p. 61). 

Por conseguinte, procede a concepção de que o trabalho de dar forma a uma obra é 

conseguido mediante a sutura de uma quebra, de uma ruptura, de uma fratura. O trabalho 

irrompe em meio uma dor estranha, uma força irrefreável, um incômodo.  

Agamben (2009) pontua que não apenas a “época-fera” tem as vértebras fraturadas, 

mas também o século recém-nascido que “com um gesto impossível para quem tem o 

dorso quebrado quer virar-se para trás, contemplar as próprias pegadas e, desse modo, 

mostra o seu rosto demente” (AGAMBEN, 2009, p. 62). Demência do presente que apesar 

de finco, condensa temporalidades que distam e se aproximam constantemente, 

desencadeia percursos históricos e devires que não cessam de operar realizações de 

espaços e outras temporalidades – “parte de não vivido em todo vivido” (Idem p. 69). 

Nota-se que o autor estabelece uma relação bastante forte entre o arcaico e o moderno, 

onde ambos têm um compromisso secreto dado não pelo fascínio do remoto sobre o mais 

recente, mas sobre a novidade, sobre a possibilidade do “novo” permanecer pulsante no 

imemorial e no pré-histórico (Cf. AGAMBEN, 2009, p. 70). 

Essa discussão retoma aquela trazida ao longo do mOVimentO / deste trabalho, 

onde se buscou, a partir especialmente da leitura de Nietzsche, articular as noções de 

memória e esquecimento enquanto campos de forças em relação atuantes na construção de 

um determinado homem capaz de prometer, bem como forças indispensáveis na 

inatualidade de uma invenção. Ainda durante o mOVimentO /, foram dispostas análises a 

fim de afirmar a multiplicidade presente nas relações de forças indissociáveis entre a 

efetuação histórica dos acontecimentos bem como seu caráter a-histórico, também 

sinalizado por Nietzsche, para farejar vestígios de uma dança.  
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Partindo da efetivação da dança enquanto exercício de construção estética do 

espaço e do próprio espaço do corpo do dançarino (GIL, 2004, p. 47) Tadashi Endo 126, na 

busca de diferentes estados físicos, propõe em suas aulas experimentações a partir da 

ênfase dada às partes do corpo que, quando em movimento, alternam-se em superfícies de 

sombra e luz 127. Por exemplo: a luz incide sobre a parte inferior de um braço esquerdo; ele 

começa a se mover, seu ombro faz uma rotação interna e seu antebraço tende a dobrar-se 

por completo. A região antes clareada pela luz agora se encontra sombreada e quase não 

visível aos olhos de fronte. Isso desencadeia uma reação física por toda a extensão do 

corpo e, pode ser que a vértebra cervical já não assuma a posição de antes, a perna direita 

procura um novo apoio no chão, pode ser que o torso sofra uma flexão côncava e assim por 

diante, abrindo-se para um fluxo ininterrupto de possibilidades e sensações físicas.  

O movimento permite que haja uma gradação constante entre tons que favoreçam 

claridades ou sombreamentos, no espaço entre luzes e escuridões, que se desposam 

continuamente quando um corpo se põe a dançar conforme sua relação no espaço de seu 

contorno e entorno, ou mesmo em relação à posição de uma fonte de luz, como o sol ou 

uma lâmpada, por exemplo. A busca pelo estado cênico do corpo em trabalho é secundária 

às possibilidades virtuais que tal experimentação pode provocar e trazer à tona. Sem 

dúvida, o corpo é um disparador importante de devires que podem ser intensificados 

mediante o trabalho físico e imagético, que não sejam projetados de antemão. As 

referências memoriais contidas no espaço circundante e nos corpos são pontos caros aos 

instantes em que se percebe que algo desperta na dança e com a dança. 

 Vendo de outro modo a relação entre luz e escuridão, pode-se considerar, segundo 

direcionamentos de Endo, que faz parte da escuridão todo espaço interno do corpo: a 

concavidade dos olhos, das vísceras, das fibras, dos ossos e de todos os órgãos, inclusive a 
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 Tadashi Endo (1947) é dançarino de butoh, nascido em Pequim, estudou com Kazuo Ohno. Atualmente, 

reside em Göttingen (Alemanha), onde leciona aulas de butoh. Vide 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Tadashi_Endo. Acesso em 26 de maio de 2013. A palavra japonesa 

butoh é composta etimologicamente por dois ideogramas chineses: bu que designa dança e toh que significa 

bater o pé, pisar, andar pesadamente (Cf. VERDI, 2000, p. 34). 
127

 Em 2009, participei pela primeira vez de uma oficina orientada por Tadashi Endo e oferecida pela 

“Périplo Produções”, em São Paulo. Ao longo do ano de 2010, em São Paulo, integrei como intérprete 

criadora o processo para a construção do espetáculo Ma be Ma, dirigido por Endo e com assistência de 

direção de Toshi Tanaka. Durante esse tempo de imersão, pude ter contato com orientações propostas por 

Endo, durante suas aulas e na construção do trabalho cênico. Sobre o espetáculo Ma be Ma: 

http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/754451-mestre-do-buto-prepara-brasileiros-para-montagem-inspirada-em-

manabu-mabe.html; http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/91-buto-em-sao-paulo#foto-2022; 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,coreografia-do-desterro-imp-,590020; 

https://www.youtube.com/watch?v=0qYl3XF_y5U. Acesso em 12 de novembro de 2014. 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Tadashi_Endo
http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/754451-mestre-do-buto-prepara-brasileiros-para-montagem-inspirada-em-manabu-mabe.html
http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/754451-mestre-do-buto-prepara-brasileiros-para-montagem-inspirada-em-manabu-mabe.html
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/91-buto-em-sao-paulo#foto-2022
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,coreografia-do-desterro-imp-,590020
https://www.youtube.com/watch?v=0qYl3XF_y5U
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pele – órgão sensorial de maior superfície de troca com o meio – que quando em 

movimento, propicia além do jogo entre luz e sombra, a possibilidade de realizar 

“impossíveis”, como por exemplo, “trazer os intestinos aos olhos”; “carregar o sol nas 

costas” ou ainda “abraçar alguém que já morreu há muito tempo”. As mucosas das narinas, 

bocas e genitálias são passagens de comunicação entre o fora e o dentro e, dependendo da 

ação física do artista, teu espaço do corpo pode ficar mais afagado por sensações trazidas 

pela luz ou pela sombra.  

“E, assim, talvez o mais belo continue a se dar na escuridão, afundando, apenas 

nascido, na noite eterna – ou seja, o espetáculo daquela força que um gênio não 

emprega em obras, mas em si como obra, isto é, na sua própria domação, na 

depuração de sua fantasia, na escolha e ordenação do afluxo de tarefas e ideias. 

O grande ser humano é ainda, justamente na maior coisa a exigir veneração, 

invisível como um astro demasiado distante: sua vitória sobre a força continua 

sem olhos que a vejam e, portanto, sem canções e cantores” (NIETZSCHE, 

2004, p. 273). 

 

Em “o canto noturno” Zaratustra, no meio da noite e frente às fontes que 

borbulham, reconhece-se como ser circundado de luz e com qualquer coisa insaciada e 

insaciável (Cf. NIETZSCHE, s/d, p. 118). Reconhece a frieza dos sóis para com outros sóis 

por seguirem, cada um, implacável e velozmente sua própria órbita. Segundo Nietzsche, 

são os seres escuros e noturnos, esgotados dos corpos luminosos, que criam calor. Já em “o 

canto do túmulo”, Zaratustra faz-se ao mar ao avistar silenciosa a ilha dos túmulos das 

visões e aparições de sua juventude e onde diz querer sempre levar verde coroa da vida. 

“Em verdade, morrestes-me demasiado depressa, ó fugitivos. Mas não fugistes de mim 

nem eu fugi de vós: inocentes somos uns e outros, em nossa infidelidade” (NIETZSCHE, 

s/d, p. 123). Nietzsche pontua, neste trecho, que quando Zaratustra quis dançar como nunca 

antes havia dançado, seus inimigos seduziram seu cantor preferido, que passou a entoar um 

horripilante canto fúnebre. “Somente dançando, sei falar em imagens das coisas mais 

elevadas; e, assim, ficou-me silenciada nos membros a minha mais elevada imagem” 

(Idem, p. 125). Porém, ainda assim, Zaratustra permanece inatacável em seu próprio 

calcanhar onde sua vontade, ou seja, a expressão da multiplicidade de forças postas em 

relação nos contornos do corpo pode caminhar com seus passos e com seus pés. Os 

calcanhares de Zaratustra abrem caminhos entre todos os túmulos (Idem). 

Inventar uma dança sobre túmulos: um corpo ovo não necessariamente fecundado 

ou fecundo. Durar a fim de desconfigurar moléculas constituintes do espaço, esgarçar 

fissuras no corpo-pensamento. O ovo não como abrigo da origem, mas onde se distinguem 

gradientes de intensidades. Gilles Deleuze e Félix Guattari atentam para o fato de que o 
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ovo não é regressivo, mas sim contemporâneo por excelência. O ovo traz consigo seu meio 

singular de experimentação e designa uma realidade intensiva diferenciada, onde ocorrem 

gradações, migrações e zonas de vizinhanças (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 27). 

O ovo também rompe, de certo modo, com a ideia de causalidade da vida em relação à 

morte, ou seja, ele é um meio de experimentação onde os sinais de ambos se ajustam sobre 

constante e delicado desequilíbrio das forças em relação. No momento de rompimento da 

camada porosa de cálcio, talvez algum corpo queira fazer mensurar-se frente ao caos de 

forças do mundo e eclipses aconteçam.  

Kuniichi Uno (2012), no decorrer de um de seus textos, faz emergir uma noção 

trazida por Jean Genet, sobre o ato de eclipsar. Trata-se, segundo ele, de um gesto de fazer 

desaparecer e ao mesmo tempo ressaltar um outro. Isto significa que o ato de eclipsar 

admite um jogo de luz e de sombra indissociável a dois ou mais corpos postos em relação a 

uma fonte de luz seja qual for. Esse movimento de eclipse pode desestabilizar linearidades 

discursivas seja de narrativas ou do próprio pensamento (Cf. UNO, 2012, p. 95). Além 

disso, a passagem de Zaratustra, mencionada nesse inTerlúDiO, pode aproximar-se desse 

ato de eclipsar, no sentido em que, quando ele (Zaratustra) caminha por entre os túmulos 

onde estão enterradas “visões e aparições de sua juventude” e sendo ele um “ser 

circundado de luz”, há a partir deste encontro também um jogo de luz e sombras que acata 

multiplicidades de forças. Pode-se dizer que tais forças se empenham, do mesmo modo, em 

não gelificar forças da memória de um passado que entoa ladainhas e lamentações, mais 

sim no exercício de porosidade como a fina casca de um ovo junto ao obscuro trágico da 

morte e da vida no instante presente. Há uma condensação entre os tempos que afirma a 

potência do instante. 
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O terceiro e último dos mOVimentoOs apresentados neste trabalho prossegue na 

discussão sobre a noção de cultura como campo de cultivo comum seja ele dado a partir de 

conjuntos de valores intelectuais e morais de um povo como também a partir de práticas de 

si. Contribuições de Michel Foucault são trazidas acerca da problemática que diz respeito à 

produção histórica do sujeito não substancializado, no interior dos jogos de verdade aos 

quais esses são submetidos. Algumas distinções, apresentadas pelo genealogista, são 

pontuadas entre práticas de liberação e práticas de liberdade. 

Busca-se, ao longo do início de “aRma(d)ILHAS”, afastar suspeitas sobre 

determinismos voltados ao termo “cultura” e, para tanto, tal termo é posto como uma das 

dimensões possíveis da luta entre forças no sentido da afirmação de que não há uma 

configuração prévia dada às condições das forças e seus modos de expressão. Algumas 

sinalizações de Friedrich Nietzsche são ponderadas no decorrer das implicações referentes 

à constituição de uma cultura. Discute-se, portanto, a característica imbuída à 

espiritualização da crueldade, bem como a relação desta com a arte. Atribui-se importância 

aos questionamentos nietzschianos que convergem modelagens da cultura, como sistemas 

morais, religiosos e filosóficos; como trabalhos que têm pontos de aplicação sobre o corpo. 

Na tentativa de se farejar fugas, e a partir da leitura tida de Foucault, ao longo de 

algumas aulas do curso A coragem da verdade (1984), a atitude cínica que reduz o 

elementar da existência e expressa o próprio corpo como verdade escancarada é trazida à 

baila.  Na sequência, algumas considerações ressaltadas por Artaud em O Teatro e seu 

duplo, acerca do termo cultura, são destacadas. Feito isso, o mOVimentO /// retoma 

algumas conexões entre sinalizações destacadas ao longo dos dois mOVimentOs 

anteriores, além de chamar atenção sobre algumas ponderações relacionadas à cultura dos 

editais pautados, ao mesmo tempo, na universalidade das condições dos inscritos e na 

seletividade dos projetos contemplados.  

Com Deleuze e Guattari desliza-se sobre os empreendimentos de captura do Estado 

sobre ritmos e velocidades de todo êxito a fim de conformar uma cultura comum. Além 

disso, a configuração de uma cultura é aproximada à discussão trazida por ambos sobre a 

unidade soberana do Rosto, enquanto condensação de um fluxo de forças. Portanto, 

relações de forças em luta apresentadas pelos pensadores são empregadas na produção de 

traços de rostidade que tentam escapar da organização absoluta do Rosto. Ainda no 

esforço de farejar fugas, tratamentos filosóficos expostos por Silvana Tótora acerca das 

escutas do corpo são postos também como exercícios de uma atitude corporal. 



120 
 

Tendo em vista o eixo de tensão entre uma cultura e práticas de cultivo de si, o 

mOVimentO /// prossegue no percurso singular do dançarino japonês, Min Tanaka, que 

apresentou-se em julho de 2014, em São Paulo. Nessa ocasião, a partir de pesquisas e 

anotações feitas durante a conversa tida entre o dançarino, o filósofo Kuniichi Uno e 

Christine Greiner, pode-se expor alguns dos interesses atuais de Min Tanaka que rondam 

investigação com o butoh e com a dança contemporânea a partir da relevância da morte, da 

vida, dos esquecimentos e memórias do corpo. Por este motivo, algumas ponderações de 

relevância sobre a dança butoh são assumidas a fim de alargar experimentações tidas por 

um corpo. Algumas passagens são dedicadas ao tratamento da dança enquanto espaço de 

fronteira da linguagem capaz de esgaçar limites e experimentar limiares.  

Nesse embalo, danças difundidas por Takao Kusono e a Cia Tamanduá são trazidas 

à tona pelo fato de configurarem laços possíveis entre singularidades do que foi então 

conhecido por dança butoh e seus desdobramentos em pesquisas contemporâneas de dança, 

na cidade de São Paulo. Atribui-se a importância de Kusuno e Felícia Ogawa na produção 

e realização da primeira vinda de Kazuo Ohno ao Brasil (São Paulo), em 1986. Takao 

Kusuno faleceu em 2001, três anos antes da aprovação do projeto de lei que efetivou o 

Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Entende-se que produções 

junto à Cia Tamanduá tiveram relevância frente à fermentação dos artistas da dança que se 

empenharam para a efetivação do Programa de Fomento aqui destacado. O último item do 

mOVimentO /// – “aqui pé pela cidade” – arrisca-se em aferir qualidades aos espaços da 

cidade a partir das noções de espaços lisos e estriados de Deleuze e Guattari, apresentando-

os como modos distintos de movimentos que se imbricam na superfície esburacada da 

cidade de Piratininga. 
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cultura e barriga de claudina 128  

 

 

“O que se convencionou chamar de cultura – por analogia ao cultivo de um 

pedaço de terra cercada. Seus frutos de longa duração definem a identidade de 

determinado grupo. É referência ao postulado da estabilidade de configuração de 

determinada sociedade, que tem de ser preservada de contágios, ou, na melhor 

das hipóteses, transformar-se aos poucos, em esmerado processo de atualização 

conservadora da história percorrida. Plantam-se valores nas cabeceiras e nos 

corações, como se fosse ato de cravar estacas de pensamento e de afetividade” 

(RESENDE, 2005, p. 106). 

 

Campo de cultivo comum, caracterizado como cultura, pode ser dado por modos de 

intervenções em um território exclusivo ou a um conjunto específico de atividades. Cultura 

pode ser entendida como tudo o que caracteriza uma sociedade qualquer, conjunto de 

valores intelectuais e morais das tradições e costumes de um povo, nação, lugar ou período 

específico. Tanto a prática agrícola como a instauração de modos de manifestação 

pautados por uma coletividade, ao longo de certo tempo, caracteriza-se como cultura. 

Ocorre a partir da instauração de determinadas regras fixadas no decorrer do tempo e do 

espaço, um processo de automoldagem tensionado entre o fazer e o ser feito, entre 

racionalidade e espontaneidade, entre ação e passividade, entre o desejado e o que é dado, 

sem, contudo, haver uma dualidade entre os termos ou integração pacífica entre ambos. Há 

um campo de forças eclipsado propício aos embates que dizem respeito a solos de 

convívios que sustentam domínios e experimentações de práticas. 

Em uma das últimas entrevistas concedidas por Michel Foucault, em janeiro de 

1984, ele discorre sobre a problemática que acompanhou sua vida, no que diz respeito aos 

processos de produção de sujeito, no interior dos jogos de verdade. Pontua que seu 

interesse de pesquisa, naquele momento, estava dirigido às práticas de si desde a era greco-

romana (Cf. FOUCAULT, 2010, pp. 264-265). Nesse sentido, afirma Foucault:  

“(...) eu diria que, se agora me interesso de fato pela maneira com a qual o 

sujeito se constitui de uma maneira ativa, através das práticas de si, essas práticas 

não são, entretanto, alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas 

que ele encontra em sua cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos por 

sua cultura, sua sociedade e seu grupo social” (FOUCAULT, 2010, p. 276) 

 

Contudo, no decorrer dessa entrevista, Foucault define um estado de dominação 

como aquele onde um grupo social ou indivíduo bloqueia um campo de relações de poder 

revertendo qualquer possibilidade de movimento, por meio do investimento em fixidez e 
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 Referência à música de Gilberto Gil “Cultura e civilização”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=ebdpsAuHWdo. Acesso em 3 de outubro de 2014.  

http://www.youtube.com/watch?v=ebdpsAuHWdo
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imobilidades dispensado por instrumentos econômicos, militares ou políticos (Cf. 

FOUCAULT, 2010, p. 266). Frente a este caso, o genealogista situa a restrição e limitação 

das práticas de liberdade. E mesmo admitindo distinções entre esta e as práticas de 

liberação, ele concorda que, às vezes, esta última é a condição política ou histórica para a 

realização da primeira, sendo que, por sua vez, “a liberação abre um campo para novas 

relações de poder, que devem ser controladas por práticas de liberdade” (Idem, p. 267). 

Reforça a não substancialidade do sujeito, na medida em que ele apresenta-se constituído 

historicamente como uma forma não idêntica a si mesma, aberta a relações e interferências 

que dão respaldo a diferentes modos de relacionar-se consigo e com os jogos de verdade 

(Idem, p. 275). Portanto, pode-se reconhecer um campo de intrometimento entre uma 

cultura e as práticas de si. 

Para afastar suspeitas de determinismos voltados ao entendimento do que se nomeia 

por cultura, Silvana Tótora (2011) retoma Nietzsche e chama atenção para o fato de que 

um corpo e uma cultura são apenas uma das dimensões da luta entre forças e, a contínua 

suplantação dessas forças deriva da dinâmica dessa luta e não de uma configuração prévia 

dada pelas forças (Cf. TÓTORA, 2011b, p. 167). Tótora reforça o olhar sobre o pensador 

ao afirmar que “na genealogia da história da constituição dos valores morais, Nietzsche 

analisa a domesticação do homem pela cultura ou civilização” (TÓTORA, 2011b, p. 167), 

contudo, em outros estudos assume também circunstâncias dadas pelas relações de forças e 

das expressões da vontade de potência pelo corpo de um indivíduo: 

“Em sua época, o indivíduo está geralmente maduro ao máximo, e a „cultura‟, 

portanto, elevada e fecunda ao máximo, mas não por causa dele e não através 

dele: embora os mais elevados homens de cultura gostem de lisonjear o seu 

César, apresentando-se como obra dele. Mas a verdade é que necessitam de 

quietude exterior, por trazerem inquietude e trabalho dentro de si.” 

(NIETZSCHE, 2001, pp. 74-75). 

 

Segundo Nietzsche, “César” ou “o tirano” compreende o direito dos indivíduos 

também em seus excessos, bem como a oferta de palavras ou mesmo incentivos a uma 

moral audaciosa (Cf. NIETZSCHE, 2001, p. 75). Patrick Wotling (2013) pontua a ligação 

indissociável entre o pensamento nietzschiano de cultura e sua relação com a formação de 

certa conformidade de indivíduo. Assim, os escritos produzidos por Nietzsche vêm a 

favorecer, segundo Wotling, a aparição de uma particularidade cultural e, 

simultaneamente, um correspondente modelo de homem (Cf. WOTLING, 2013, pp. 56-

57). A noção de cultura em Nietzsche dirige-se, portanto, ao vínculo entre séries de valores 

historicamente construídos, a partir de relações de dominação, servidão, sufocamento e 
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irrupção de arranjos de forças em luta, assim como as interpretações das realidades que 

elas tornam possíveis, ou seja, o modo pelo qual se expressam. O empenho genealógico 

pondera que não há, portanto, verdade dada de antemão sobre determinado valor, mas sim 

crivos, imposições, mortes, pequenas frestas, experimentações, prudências e contingências. 

A constituição de uma cultura implica crueldade. Afirma Nietzsche: 

“Quase tudo a que chamamos „cultura superior‟ é baseado na espiritualização e 

no aprofundamento da crueldade – eis a minha tese; esse „animal selvagem‟ não 

foi abatido absolutamente, ele vive e prospera, ele apenas – se divinizou. (...) Por 

fim se considere que mesmo o homem do conhecimento, ao obrigar seu espírito 

a conhecer, contra o pendor do espírito e também, com frequência, os desejos de 

seu coração – isto é, a dizer Não, onde ele gostaria de aprovar, amar, adorar –, 

atua como um artista e transfigurador da crueldade; tomar as coisas de modo 

radical e profundo já é uma violação, um querer-magoar a vontade fundamental 

do espírito, que incessantemente busca a aparência e a superfície – em todo 

querer conhecer já existe uma gota de crueldade” (NIETZSCHE, 2005, pp. 121-

122). 

 

Ao que Nietzsche nomeia, no trecho acima, como espiritualização da crueldade 

consiste, segundo Wotling (2013), em um processo não de aniquilação da potência, mas de 

modificação das relações de potência por meio do investimento de alguns instintos sobre 

outros (Cf. WOTLING, 2013, p. 254). Durante o sexto parágrafo da segunda dissertação de 

Genealogia da Moral, Nietzsche (2009) afirma que o excerto acima é um daqueles pelo 

qual ele aponta para a crescente espiritualização e “divinização” da crueldade que, por sua 

vez, atravessa toda a história da cultura superior. A análise do espírito, em Nietzsche, 

dirige-se ao processo longo do homem de busca pela dominação também de si (Cf. 

WOTLING, 2013, p. 253), a qual constitui histórias da cultura como imposições de certas 

regularidades à natureza, fazendo com que esta fosse apresentada como “necessária” e 

calculável. Ainda segundo Wotling (2013), o nascimento do Estado e a moralidade dos 

costumes são fontes de regularidades, que certo tipo de homem impõe a outros homens, 

fazendo uso de uma força valorada como superior (Idem).   

A partir desta análise, a crueldade não tem valor por ela mesma. Ou seja, ela passa 

a apresentar-se como uma prática cultural que ora pode manifestar-se como recusa da vida, 

no sentido de implicar esforços para o sufocamento de instintos rudimentares; ora pode 

manifestar-se como intensificação da vontade de potência, que orienta seu próprio 

transbordamento de força no sentido do assentimento e da afirmação da vida (Cf. 

WOTLING, 2013, p. 259). Isso pode acometer tanto o declínio da vontade de potência que 

volta contra si própria, como é o caso do ascetismo moral e religioso apresentado por 

Nietzsche (2009), como também é parte intrínseca da determinação artista, ou seja, a 
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capacidade de impor formas a uma matéria do caos. Portanto, “é preciso considerar o 

homem tanto como fonte e objetivo da crueldade quanto como matéria e força tirânica que 

impõe formas a essa matéria” (WOTLING, 2013, p. 262).  

Arte e crueldade roçam-se na medida em que a primeira está implicada na expansão 

e crescimento do sentimento de potência, enquanto a última traduz essa tendência 

particular da vontade de potência (WOTLING, 2013, p. 262). Ao mesmo tempo, Nietzsche 

também firma que todas as religiões são sistemas de crueldades, na medida em que nunca 

deixou de haver sacrifício e sangue quando o homem sentiu a necessidade de criar em e 

para si uma memória baseada em idealismos metafísicos e prescrições morais (Cf. 

NIETZSCHE, 2009). Compreendendo que uma reflexão ou irrupção de um pensamento se 

orienta em meio condições de uma série de valores religiosos ou morais que investem na 

proteção a formas de contestação (Cf. WOTLING, 2013, p. 268), pode-se afirmar que a 

predominância de um modo de pensamento, no interior de uma cultura, não é gratuito nem 

desinteressado (Idem, p. 269). Os conceitos para Nietzsche, segundo Wotling (2013), 

operam por uma atividade seletiva não desvinculada de uma prática que por vezes investe 

na fundação e sustentação de tradições filosóficas que têm como meio projetos que 

instituem condições de vida a um indivíduo ou uma população, ao apregoar cadeias 

particulares de valores (Idem, p. 269). 

“Considerando-se tudo o que até agora foi venerado como „espírito sobre-

humano‟, como „gênio‟, chega-se à triste conclusão de que, no conjunto, a 

intelectualidade humana deve ter sido algo muito vulgar e mesquinho: tão pouco 

espírito foi até agora necessário, para sentir-se logo bem acima dela! Ah, a glória 

barata do „gênio‟! Como foi rapidamente erguido seu trono e sua adoração 

tornada costume! Ainda nos achamos de joelhos ante a força – segundo velho 

hábito de escravos – e, no entanto, se devemos estabelecer o grau de 

venerabilidade, apenas o grau de razão que há na força é decisivo: temos que 

medir até que ponto justamente a força foi superada por algo mais elevado e se 

acha doravante a seu serviço, como instrumento e meio! Mas para uma tal 

medição há ainda muito poucos olhos, e em geral vê-se ainda como um 

sacrilégio medir o gênio.” (NIETZSCHE, 2004, pp. 272-273 – grifos do autor). 

 

O “gênio”, pontuado no excerto acima, pode ser aqui entendido como a cultura dos 

costumes que se apresenta com caráter sobre-humano que pouco se ousa medir ou 

investigar sua relação com a(s) força(s). Portanto, a importância atribuída aos 

questionamentos nietzschianos reconhece que todos os esforços investidos, na modelagem 

da cultura, por meio dos sistemas morais, religiosos e filosóficos têm como seu ponto de 

aplicação um trabalho incessante sobre o corpo, “isto é, sobre a fonte de toda 

interpretação” (WOTLING, 2013, p. 270). A vida do corpo apresenta, contudo, 
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modalidades específicas que definem, dentre outras coisas, questões relativas ao tempo. A 

vida corporal constitui-se sobre uma memória e uma história do corpo de um processo de 

formação orgânica e de configuração particular de instintos (Cf. WOTLING, 2013, p. 271). 

Segundo a leitura de Wotling sobre Nietzsche, tais configurações de instintos que 

designam o corpo, podem ser alteradas todas as vezes que houver uma variação com 

duração prolongada das condições de existência do homem “sendo os instintos tão somente 

a garantia do respeito dessas condições de existência, a expressão da forma particular com 

que se efetiva o trabalho de interpretação da vontade de potência” (WOTLING, 2013, p. 

272).  

Em um dos excertos de Nietzsche destacado por Wotling, as condições de 

existência são apresentadas, segundo quatro etapas: coação, hábito, carência e impulso – 

como características de relações de forças que agem na formação de regularidades 

instintivas (Cf. WOTLING, 2013, p. 273). Isso demonstra que não há determinação moral 

ou puridade dada a partir dos instintos. Mas sim possibilidades abertas, no sentido em que, 

configurações de instintos podem, por vezes, favorecer a diminuição da potência de agir de 

um corpo pelo declínio da vontade de potência como recusa da vida por meio do 

investimento na espiritualização da crueldade como também pode auxiliar uma atitude 

inventiva sobre um corpo enquanto “ação recíproca dos valores sobre o tipo de 

interpretação operada por um corpo” (WOTLING, 2013, p. 273). Esse último ponto se 

refere, precisamente, à imposição de coações sobre determinada cultura estabelecida a fim 

de transvalorar os valores. A imposição de coações não é dada por um sujeito do 

conhecimento, mas sim pelo engendramento de ranhuras fabricadas pela combinação das 

ações das forças que agem tanto na interpretação operada e expressada pelo corpo como 

também na configuração cultural de valores.  

 Nesse sentido, é propício trazer à tona os estudos desenvolvidos por Michel 

Foucault a respeito dos cínicos. De acordo com o autor, há, de um lado, a existência de um 

núcleo histórico do cinismo, que emerge na Antiguidade, e por outro, um caráter trans-

histórico do cinismo, ou seja, aquele que faz corpo com a história do pensamento ocidental 

sem, contudo, estabelecer períodos delimitados no tempo. Isso possibilita o avanço das 

investigações de Foucault acerca da história das relações de verdade com a produção do 

que se nomeia por sujeito. “O próprio corpo da verdade é tornado visível, risível, em certo 

estilo de vida. A vida como presença imediata, brilhante e selvagem da verdade, é isso que 

é manifestado no cinismo” (FOUCAULT, 2011, p. 152). 
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Vale ressaltar, nesse caso, o distanciamento provocado pela análise de Foucault 

sobre o cinismo de uma verdade metafísica e onipresente, o que desaguaria em uma 

doutrina. Trata-se antes mais nada de uma atitude, de uma maneira de ser, de um 

engajamento diante da vida, onde o testemunho é dado pelo corpo e no próprio corpo, em 

seus gestos, renúncias e asceses, aquilo que toma corpo na própria existência (Cf. 

FOUCAULT, 2011, p. 151). Segundo Foucault, é durante os séculos XVIII e XIX, com a 

emergência da arte moderna, que o tema de uma vida artista aparece como condição da 

obra de arte e isso compele retomar de outra maneira o elementar da vida cínica “como 

manifestação de ruptura escandalosa, pela qual a verdade vem à tona, se manifesta e toma 

corpo” (FOUCAULT, 2011, p. 164). Portanto, como mostra Foucault, a arte, no mundo 

moderno, torna-se um veículo do cinismo que desnuda, desmascara, decapa, escava e reduz 

violentamente o estado das coisas ao elementar da existência. 

Com isso, a arte passa a ser uma arma que tem por alvo valores e convenções 

estabelecidas por normas sociais, por cânones estéticos, ou seja, pela cultura adquirida. 

Neste ponto e sob esses aspectos, a arte moderna apresenta uma função essencialmente 

anticultural. Foucault afirma que “ao consenso da cultura se opõe à coragem da arte em sua 

verdade bárbara” (FOUCAULT, 2011, p. 165), além de situar a arte moderna como uma 

prática de cinismo na cultura, isto é, uma atitude perturbadora e de ruptura diante da 

cultura estabelecida por certos padrões e normas. A arte, nesse contexto, é apresentada por 

Foucault também como um cinismo da cultura que se volta contra si própria, na medida em 

que tal atitude, como pontuada acima, passa a delinear contornos coletivos de uma prática 

comum, de uma “nova” cultura que em alguns momentos combate a si mesma. E é neste 

ponto que se pode atentar para hibridizações, tensões ou rupturas entre o fazer artístico e a 

modelagem cultural de um campo comum de cultivo de práticas. 

No prefácio de O Teatro e seu duplo, escrito durante a primeira metade do século 

XX (1938), Antonin Artaud, em certo sentido, retoma pensamentos de Nietzsche quando 

avalia a apreensão de uma cultura que não coincide com a vida mas que, pelo contrário, é 

feita para servi-la. Artaud ressalta o fato de que nunca como naquele momento se falou 

tanto em civilização e cultura, e objeta: “O mais urgente não me parece tanto defender uma 

cultura cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da preocupação de 

viver melhor, mas extrair, daquilo que se chama cultura, ideias cuja força viva é idêntica à 

da fome.” (ARTAUD, 2006, p. 1). Para ele, antes de quaisquer considerações que se tenha 

a fazer sobre cultura, precisa-se constatar que o mundo tem fome. A partir disso, seu teatro 
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da crueldade dedica-se a extrair uma ideia de cultura que afirma ser um protesto contra o 

encolhimento provocado por meio de uma idolatria que se tem pela cultura monumento de 

uma civilização ou de uma identidade estática, contra a partição que se faz entre cultura e 

vida. Por esta veia, Artaud acredita que a cultura pode ser um meio sofisticado de 

compreender e exercer a própria vida. 

Partindo do campo de interesse desta pesquisa, pode-se assumir dois modos 

distintos de conceber a cultura: um relacionado à cultura dos editais e aos efeitos que esta 

tem sobre a vida dos artistas que pleiteiam uma contemplação; outro, ligado à cultura 

enquanto uma prática esgarçada pela própria investigação e atitudes artistas que possam vir 

a provocar ruídos e perturbações sobre as normas e regras culturais vigentes. Ambos os 

modos não se encontram apartados e muito menos dicotômicos. Isso quer dizer que há uma 

coexistência tensionada entre, por um lado, a produção de determinada configuração 

cultural dada pela submissão aos editais e a capilarização sobre formas de como se conduz 

as condutas de artistas e, por outro, a possibilidade ofegante e não pouco perigosa de 

experimentar ou arriscar outras imposições de condições de existência, seja na vida de um 

corpo ou de uma cultura produzida.  

Retomando o assunto sobre o funcionamento do Programa Municipal de Fomento à 

Dança para a cidade de São Paulo, arrisca-se dizer que a contemplação de projetos de 

dança contemporânea dada pela seletividade das políticas públicas culturais não impede 

nem determina a produção de certos ruídos e perturbações tanto na produção de um corpo 

que se encontra em trabalho e em pesquisa, como também nas interferências no campo de 

forças micropolíticas que atravessa o espaço da cidade. Isso se caracteriza como um 

trabalho que altera o espaço em fluxos, velocidades e imagens, além de interferir nos 

modos de se relacionar consigo e com os outros, por meio de uma invenção estética, 

mesmo que esteja submetida a um prazo e exigências específicas. Porém, tais ruídos, 

apesar de permitirem pequenas fissuras e possíveis questionamentos e explicitação de 

incômodos, por serem efetuados, no interior do Programa de Fomento, não rompem 

completamente com limites adensados e constantemente reformulados das táticas atuais de 

governamentalidade e controle. Estas se alimentam não somente pelo incremento de 

procedimentos efetuados pelos órgãos de governo, mas pelos próprios grupos fomentados 

ou que disputam o fomento; pela “classe” artística da dança que se esforça em organizar-se 

para constante melhoria e promoção de sua vida e de seu trabalho, mesmo que subjugados 

a procedimentos políticos e administrativos destacados da sua fome de mundo. Favorece-se 
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desse modo a vitória dos valores constituídos e investidos ao longo da história sangrenta e 

disfarçadamente asséptica da civilização atual.  

Para alcançar um cenário ou uma paisagem que se refira às forças experimentadas, 

que não deixaram de questionar-se a si próprias nem de provocar ruídos a partir de 

algumas produções em dança fomentadas pelo programa em questão, seria necessário 

debruçar-se sobre a análise minuciosa de uma amostragem quantitativa dos espetáculos 

contemplados pelo mesmo Programa, bem como entrevistas com alguns de seus 

participantes. Considera-se que tal trabalho se deslocaria daquilo que esta pesquisa de 

mestrado propôs-se inicialmente, porém, ressalta-se atenção a isso para pesquisas 

vindouras.  

Pensar a cultura relacionada às produções de projetos, na área das artes (dança, 

teatro, música, circo, literatura), pleiteia a ponderação sobre enquadramentos e adequações 

tanto de uma linguagem dos editais quanto de uma clareza exigida de antemão sobre a 

concepção espaço-temporal do projeto escrito e inscrito. Também são avaliadas condições 

de sua efetivação, isto é, são julgadas: a clareza e transparência sobre objetivos, hipóteses e 

contrapartidas; quanto valerá cada serviço demandado; como serão organizadas as devidas 

prestações de contas, quanto custa cada material necessário para a realização daquilo que 

se espera, caso se consiga a verba, etc. 129 Este empenho é avaliado pela coerência e 

capacidade deste ou daquele grupo ou indivíduo em concorrer a determinada verba pública 

em disputa. Há de se considerar que a seleção dos projetos contemplados é feita pela 

rotatividade dos pares, ou seja, em cada edição, a comissão julgadora é composta por sete 

membros, todos admitidos com “notório saber em dança”. Quatro membros são nomeados 

pelo Secretário Municipal de Cultura que também indica, dentre esses, o presidente da 

comissão julgadora da edição em questão; os outros três membros da comissão são 

nomeados da seguinte forma: entidades compostas por artistas, técnicos, críticos, 

produtores, grupos ou empresários com caráter representativo em dança, sediadas no 

Município de São Paulo há mais de 3 (três) anos, podem apresentar à Secretaria de Cultura 

Municipal, duas vezes ao ano (nos meses de janeiro ou de junho), uma lista indicativa com 

até 3 (três) nomes para composição da comissão julgadora. Cada proponente inscrito, numa 

edição específica do Programa Municipal de Fomento poderá votar em até três nomes 

daqueles indicados. Finalmente, os três nomes mais votados entre os proponentes inscritos 

                                                           
129

 Vide o edital da 17ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. 

Disponível em http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/e.html. Acesso em 28 de outubro de 2014.  
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comporão a comissão juntamente com os outros quatro nomes indicados pelo então 

Secretário Municipal de Cultura. Em caso de empate, a decisão fica sob encargo da escolha 

anunciada pelo mesmo Secretário. 

 Portanto, mesmo considerando que algumas produções e pesquisas contempladas 

por estas políticas podem propiciar questionamentos diante da cultura da “eficiência 

projetista”, como é o caso de alguns espetáculos de dança fomentados em São Paulo, elas 

não fazem detonar por completo tais políticas. Pelo contrário, continuam a depender de sua 

continuidade, sucesso e incremento. Tais rupturas e questionamentos realizados por alguns 

grupos ou produções podem vir à tona por meio da busca de estados físicos de presença 

alterados ou pela experimentação de outros modos de dizer com a dança e com o corpo. O 

que está em jogo é atentar-se não somente aos efeitos perturbadores de alguns projetos que 

tiveram sucesso em consolidar-se mediante a contemplação, mas também fitar as réstias, 

sem êxito e em desarranjo, que permanecem na invenção de danças que possam, em certas 

contingências, servir como armas que afirmem a vida.  

Não compete aqui favorecer um crivo valorativo de juízo sobre projetos que são ou 

não são contemplados pelos editais de fomento, como se fosse possível valorar graus de 

adequação ou rebeldia, a partir do fato de se estar ou não fomentado por alguma verba, mas 

pontuar a seletividade que cabe a este funcionamento, assim como o empenho de algumas 

vidas por não fazer cessar a permanência de uma inquietude motivadora de corpos que 

dançam a fim de escapar; a fim de inventar tracejados que competem a um emaranhado de 

linhas de forças que possibilitam avançar no espaço. “Fugir, mas ao fugir, procurar uma 

arma” (DELEUZE & PARNET, 2004, p. 164).  Trata-se antes do interesse em farejar 

atitudes selvagens diante das condutas de governo sobre a vida a partir da entrega ao 

desconhecido, onde se operam invenções. 

“Mas a arte nunca é um fim, é apenas um instrumento para traçar as linhas de 

vida, isto é, todos esses devires reais, que não se produzem simplesmente na arte, 

todas essas fugas ativas, que não consistem em fugir na arte, em se refugiar na 

arte, essas desterritorializações positivas que não irão se reterritorializar na arte, 

mas que irão, sobretudo, arrastá-la consigo para as regiões do a-significante, do 

a-subjetivo e do sem-rosto.” (DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 57). 

 

Uma arte, portanto, que se caracteriza não por acomodações realizadas pela 

identidade da arte, mas sim por arrastar fluxos de todo tipo, desterritorializações de devires 

para regiões do “a-subjetivo”, “a-significante” e do “sem-rosto”. A configuração de uma 

cultura poderia ser dada, portanto, ao longo de um fluxo de forças que tendem a condensar-

se numa unidade: o Rosto (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 57). Deleuze e 
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Guattari afirmam que as máquinas de rosto são impasses, à medida de nossas submissões, 

de nossas sujeições; mas como nascemos dentro delas, é preciso nelas debater-se (Cf. 

DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 59). Existe, todavia, relações de forças em luta 

empregadas como estratégia para o contorno tanto de traços de rostidade (Idem, pp. 36; 

58), que se subtraem à organização do rosto, como também à liberação destes traços que 

agenciam assim o entrelaçamento de blocos vivos de devires, em uma multiplicidade. 

Dessa maneira, as máquinas abstratas de rostidade (Idem, pp. 33; 49) dão às significâncias 

um muro branco e às subjetividades, um buraco-negro, ao mesmo tempo em que agitam e 

investem ambos – significâncias e subjetividades. “... a luta sempre recomeçada entre um 

traço de rostidade, que tenta escapar da organização soberana do Rosto, e o próprio rosto 

que se fecha novamente nesse traço, recupera-o, barra sua linha de fuga, impõe-lhe nova 

organização” (Idem, p. 58).  

A feitura de um Rosto, assim como a investida para seu desfalecimento, é 

indissociável de uma política; de uma micropolítica (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2004, 

p. 68; pp. 83-113) que arrasta e rasga estruturas que pretendem servir de modelos seja 

sobre significâncias ou subjetividades. Não se pode perder de vista o constante risco de 

dilaceramento implicado na experimentação e a prudência necessária para perseguir tal 

feito: o alastramento e produções de muros brancos e buracos negros. Pondera-se, 

entretanto, o perigo deste empenho: o risco da loucura relativa à perda do sentido do 

próprio Rosto, da paisagem, da linguagem e de suas significações dominantes. As linhas de 

fuga são possíveis de serem traçadas mediante uma rigorosa prudência prática, a todo 

tempo multiplicada e reavaliada (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 58; Cf. 

DELEUZE & PARNET, 2004, p. 166). 

Tendo em vista o interesse na invenção de fugas ou de traços de rostidade, frente a 

significâncias e subjetividades produzidas no interior de uma cultura, é possível pensar que 

tal empenho relaciona-se, de alguma maneira, com potências de mortes e de vida que se 

engendram e se imbricam na duração de um corpo. A admissão da perecibilidade do corpo, 

seja ele de uma pessoa ou de outra configuração de força específica, afirma a não 

eternidade dos valores que o concorre, assim como a capacidade de mover-se nesse fluxo 

de duração permite a possibilidade de transmutar-se a si e seu entorno. O movimento, 

contudo, é dado a partir de relações de forças em perspectivas, o que determina direções e 

velocidades.  
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Como mostram Deleuze e Guattari, sempre que possível, o Estado empreende 

processos de captura sobre fluxos em movimento de todo êxito (Cf. DELEUZE & 

GUATTARI, 2005, p. 59). Ele opera a partir de trajetos fixos com direções determinadas, 

que regulam e limitam velocidades, fluxos de circulação, além de relativizar o movimento 

mensurando seus detalhes em relação a sujeitos e objetos (Idem). Os processos de captura 

são investidos a todo tempo, na medida em que relativizam e regulam movimentos capazes 

de serem medidos e localizados. É desta forma que tais processos estriam 130 espaços e se 

apropriam de máquinas de guerra. O percurso mostrado, ao longo do mOVimentO // deste 

trabalho, esforçou-se por analisar e descrever o incessante investimento na delimitação, 

definição e localização do campo da cultura a partir dos estriamentos aplicados pelos 

processos de captura do Estado e das táticas atuais de governamentalidade. Vale reforçar 

que tais processos são operados também a partir de condutas pulverizada na produção de 

uma cultura específica. Afirmam Deleuze e Guattari que “não há movimento artístico que 

não tenha suas cidades e seus impérios, mas também seus nômades, seus bandos e 

primitivos” (DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 127). 

Portanto, para invenções de fugas exige-se uma escuta do corpo bastante especial, a 

qual chama atenção Tótora (2011), a partir do pensamento sobre a grande política do 

corpo, em Nietzsche. Na esteira do pensador, a autora reafirma que para uma escuta do 

corpo é indispensável orelhas pequenas que sejam seletivas e exigentes (Cf. TÓTORA, 

2011b, p. 163). Ou seja, orelhas que exercitem um modo de escuta que captem devires e ao 

mesmo tempo estabeleçam crivos circunstanciais a fim de filtrar sinais inaudíveis que 

estejam comprometidos com a expansão da potência afirmativa da vida. Em outro texto 

recente, Tótora (2014) deslinda a partir do método genealógico, apresentado por Nietzsche 

e Foucault, a construção da subjetividade poiética. Para tanto percorre as diferenciações 

dos percursos filosóficos da tradição grega até desembocar na análise do problema atual 

sobre os modos e implicações da produção de uma subjetividade poiética pautada na vida 

como obra e, nesta perseguição, aponta modos distintos em que a escuta é tratada (Cf. 

TÓTORA, 2014, p. 36). Para o estoico Epicteto a escuta é uma habilidade adquirida a 

partir de uma prática assídua; enquanto que para Sêneca, a escuta filosófica está implicada 

na produção de um pensamento, uma regra para viver e ser gravada pela memória; já 
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 A noção de espaço estriado de Gilles Deleuze e Félix Guattari indica operações que envolvem processos 

de captura a partir do desenho, localização e regulação de circulações e fluxos, ou seja, o processo de 

estriamento de um determinado campo antes caracterizado por um espaço liso e com movimento turbilhonar 

absoluto. (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, pp. 60-61). 
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Plutarco, filósofo platônico, a prática da escuta apoia-se no aprendizado de um silêncio 

ativo que se expressa por uma atitude corporal (Idem). 

Posto isso, pode-se dizer que há uma concomitância e, ao mesmo tempo um campo 

de tensão que permeia e atravessa escutas e atitudes relacionadas à produção de si e de 

culturas. O exercício entre esses campos não caracterizar-se por uma amostra numérica, 

mas mostra-se capaz de provocar rupturas em uma dada configuração cultural bem como 

nas relações de instintos presentes num determinado tipo homem. Considerando o que foi 

trabalhado acima sobre o atrelamento entre a aparição de uma particularidade cultural e de 

um modelo específico de homem, reforça-se a atenção de que tal condição é passível de 

oscilações e ziguezagues, conforme contingências dadas pelo modo em que as relações das 

forças em luta se expressam por meio de uma série de encontro entre corpos, pessoas, 

paisagens e condições. Outro ponto importante é a ponderação de que a universalidade dos 

valores culturais como hoje se apresenta, pauta-se nos investimentos que favorecem regras 

de conduta sobre disposições e regulações dos fluxos de desigualdades e diversidades, 

privilegiando, por vezes, políticas de tolerância e práticas intoleráveis que nivelam 

diferenças, administram cálculos, encrudescem punições, atravancam outros modos de 

expressões estéticas de vida, e com isso garantem a conservação de uma autoridade 

superior (Cf. PASSETTI & OLIVEIRA, 2005). Em meio a isso, o corpo e suas 

potencialidades plásticas canalizam forças em relação e expressam percursos incalculáveis 

por meio de atitudes e exercícios e transmutações.  
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min cultivar dança palavra muda  

 

Min Tanaka (1945) nasceu em Tóquio, no Japão 131, estudou balé clássico e 

moderno. Foi enormemente tocado por Tatsumi Hijikata 132 e pelo ankoku butoh – a dança 

das trevas. Tanaka conheceu Hijikata em Paris, no ano de 1968, e entre os anos de 1983 e 

1985, os dois trabalharam juntos. Por não acreditar nem acatar a identidade cultural 

japonesa do pós-guerra, Min Tanaka, em 1966, foi desertado da comunidade da dança, 

expulso da Associação de Dança Contemporânea Japonesa. Em 1978, fez sua estreia 

internacional com “Tempo-Espaço do Japão”, em Paris. Desde então passou a interessar-se 

por investigar atividades de dança-vida fora das cenas tradicionais do teatro, da dança e da 

música 
133

. Um exemplo disso pode ser dado em sua incursão, em 1987, a convite de Félix 

Guattari, na clínica psiquiátrica La borde 134, onde apresentou uma dança de rara 

intensidade 135. 

Segundo Greiner (1998), o treinamento proposto por Tatsumi Hijikata partia de 

observações e experimentações do pensamento sobre a vida da morte e do corpo morto. 

Segundo Hijikata, cada corpo continha suas escuridões, suas próprias mortes e também, de 

certa maneira, as mortes do mundo. Nesse contexto, matar o corpo mostrava-se também 

com o sentido de matar a submissão da expressão do corpo enquanto carcaça de um sujeito 

universal a ser clareado e conhecido. Matar um corpo para que outros desconhecidos 

pudessem revelar-se.  
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 O Japão é uma ilha formada pelo conjunto de processos, deformações e colisões das placas tectônicas 

(orogênese ou orogenia). É uma ilha vulcânica, seu arquipélago vem à atmosfera pelo choque entre as bordas, 

os limites de placas tectônicas convergentes.  
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 Tatsumi Hijikata (1928- 1986) é considerado um dos precursores do que hoje se conhece por dança butoh, 

gestada e inventada no Japão no pós-segunda guerra mundial. Afirma Ogawa que um importante marco é a 

apresentação da peça Kinjiki (Cores Proibidas), de 1959: baseada nos escritos de Yukio Mishima e 

interpretada por Hijikata e Yoshito Ohno. Tal acontecimento provocou um escândalo sem igual nos membros 

da Associação de Dança Japonesa que repudiaram o trabalho. Vide http://www.emiliesugai.com.br/butoh/o-

olho-do-tamandua.html. Acesso em 2 de novembro de 2014. As performances de Hijikata, assim como as de 

Kazuo Ohno (1906-2010) criaram um abalo sísmico no mundo da dança. 
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 Informações retiradas do programa de divulgação de Locus Focus Project, apresentação de dança 

realizada por Min Tanaka, em sua segunda vez no Brasil, nas dependências do Sesc Consolação, em São 

Paulo, entre os dias 15 e 16 de julho de 2014, às 20h. Vide 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1482858-bailarino-japones-min-tanaka-mostra-em-sao-

paulo-seu-projeto-locus-focus.shtml. 
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 La borde foi inaugurada em 1951 por Jean Oury e outros parceiros como Félix Guattari. Foi construída 

sob as ruínas de um castelo reformado, na França, e se tornou um campo experimental de uma série de 

propostas psiquiátricas (pensar em uma caracterização). Continua em funcionamento até os dias de hoje. 

Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=iDh6mMTqORQ. Acesso em 13 de junho de2014. 
135

 Vide https://www.youtube.com/watch?v=VgErye7jXbI (parte 1) e 

https://www.youtube.com/watch?v=IrHGwSRTjKQ (parte 2). Acesso em 13 de junho de 2014. 

http://www.emiliesugai.com.br/butoh/o-olho-do-tamandua.html
http://www.emiliesugai.com.br/butoh/o-olho-do-tamandua.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1482858-bailarino-japones-min-tanaka-mostra-em-sao-paulo-seu-projeto-locus-focus.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1482858-bailarino-japones-min-tanaka-mostra-em-sao-paulo-seu-projeto-locus-focus.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=iDh6mMTqORQ
https://www.youtube.com/watch?v=VgErye7jXbI
https://www.youtube.com/watch?v=IrHGwSRTjKQ
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“O corpo morto é um corpo que trabalha em um universo de leis particulares. Ele 

não as despreza, já as conhece. Trabalha com processos invisíveis, emprestados 

de outros universos de criação, como aqueles que coexistem em nosso corpo mas 

não aparecem com clareza. Levados para o nível das visibilidades, tomam 

formas inusitadas (...). O corpo morto é ainda uma afirmação da vida. A vida 

como replicação (que faz parte de todo ser vivo) e não como vida, 

especificamente, de ser humano. O corpo morto é o receptáculo do lugar onde 

está, dizia Min Tanaka.” (GREINER, 1998, p. 89) 

 

Maria Lígia Verdi (2000) reitera que o butoh aparece, nesse contexto, como uma 

manifestação de revolta. Com essa dança passa-se a expor tanto os tabus tradicionais de 

uma cultura como também marcas memoráveis da história, sem, contudo, renunciar às 

forças desconhecidas e obscuras que atravessam os corpos e arrastam certezas. Rebate, por 

exemplo, a estética da harmonia do balé clássico que busca o máximo de equilíbrio entre as 

formas. Passa-se a explorar outra estrutura de corpo e de coreografia na dança. A curvatura 

das pernas e da coluna, os joelhos dobrados, as costas, os pés e as mãos, cada músculo do 

corpo, pontos de tensão e relaxamento, são tornados matérias de impressionante 

expressividade e possibilidades de composição. O que antes era tomado como imperfeição, 

fragilidade ou debilidade passa a ser ressaltado. Posturas também retiradas do trabalho no 

cultivo de arroz são reelaboradas numa dança de morte e de vida. Min Tanaka afirma: 

“Quando eu falo „dançar um lugar‟, eu quero dizer que o lugar tem que ser um 

lugar onde eu possa contemplar o meu próprio cadáver. É isto que me permite 

dançar ali. Moléculas são produção de energia e são elas que me encorajam a 

dançar. Graças à interação entre o magma subterrâneo e a vida na superfície do 

solo, eu posso dançar ali. Eu só estou lá tomado, no meio dessa interação”, 

explica o bailarino. “Depois eu deixo vir aquilo que tem significação para mim, 

mas não para criar uma coreografia… A questão essencial é: que tipo de pessoa 

eu quero ser quando eu estiver dançando ali?” 
136

 

 

Desde 1985, Min Tanaka, então com quarenta anos, mudou-se para uma fazenda no 

Japão, onde trabalha, até os dias de hoje, com o cultivo agrícola e de sua dança. Ele 

acredita que essa atividade, assim como a experiência do crescimento daquilo que ele 

planta, colhe e come, tem uma relação intrínseca com a dança que produz em seu corpo. 

Durante a conversa Imagens do corpo 
137

, na companhia de Kuniichi Uno e Christine 

Greiner, Min Tanaka afirmou que sua opção pela prática da agricultura também se pautou 

no fato de poder trabalhar sua dança a partir da relação do corpo, enquanto ser vivo que 

batalha constantemente para comer e continuar a viver. Experimentando a possibilidade de 
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 Texto extraído de http://idanca.net/sesc-consolacao-recebe-projeto-site-specific-de-min-tanaka/. Acesso 

em 01 de novembro de 2014. 
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 Imagens do corpo: conversa realizada entre Min Tanaka, Kuniichi Uno e Christine Greiner. Realizada na 

noite do dia 14 de julho de 2014, em São Paulo, no sétimo andar do prédio do Sesc Consolação (Vila Nova). 

http://idanca.net/sesc-consolacao-recebe-projeto-site-specific-de-min-tanaka/
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cultivar alimentos sem o uso de máquinas de grande porte, poderia, então, intensificar suas 

investigações do corpo e da dança, já que, segundo ele, a vida é constituída de células que 

integram plantas, homens e culturas. Para Min Tanaka as plantas, além de garantirem 

energia e sustento ao corpo que vive, oferecem também material de pesquisa sobre como 

movimentar-se e dançar. Para crescer as mudas de melancia ou de abóbora, por exemplo, 

fazem constantes espirais para alcançarem a luz do sol; “pisar na terra” possibilita as 

oscilações de peso e equilíbrio, além de ter uma relação com ancestralidades de diferentes 

procedências.  

Min Tanaka, durante a conversa de Imagens do Corpo, afirmou que não se aprende 

a dançar com animais domésticos ou domesticados. Cada corpo, para ele, tem um nome e a 

dança acontece no momento onde o corpo esquece seu nome e é isso que ele quer e busca 

expandir no tempo e no espaço de sua vida. Questões tais como – “antes do movimento ser 

o que é, onde está a dança?”; “se a vida é movimento, existe mesmo a dança?” ou “porque 

existe a dança é que os corpos se movimentam?” – permanecem para ele sem respostas e é 

isso que oferece ainda sentido à sua dança. Questionar-se incessantemente sobre isso, 

segundo Min Tanaka, é o que confere não haver norma nem regra para dizer se tal ou qual 

é ou não é dançarino. Diz ele que sua dança existe não porque há história, mas porque 

muitos desconhecidos e não mencionados pela história fizeram e produziram dança. 

Tanaka reitera que não foi por uma decisão que Tatsumi Hijikata nomeou uma dança de 

butoh, mas porque não se podia passar ileso daquele abalo, à primeira vista não capaz de 

nome, de gênero nem de classificação, experimentado com a dança, junto ao primeiro 

grupo de pesquisadores e artistas ao qual reuniu, em 1961, com Kazuo Ohno. “Nada 

estável, satisfatório e completo. Isso eu acho que é dança” 
138

. 

Neste percurso, a dança pode ser “(...) qualquer coisa que escapa à linguagem 

porque a dança não é uma linguagem”, pois é impossível recortar, nos movimentos do 

corpo, unidades que se equivalham aos fonemas da língua (GIL, 2004, p. 71). Mesmo que 

haja notações para a dança como é o caso daquelas desenvolvidas por Laban, trata-se de 

massas de movimentos corporais que, num certo momento, aparecem como irredutíveis no 

que se refere às sobreposições de unidades. O fato de não apresentar-se possível o recorte 

claro do corpo e do movimento, enquanto se dança, impede o traço de uma fronteira nítida 

entre dois ou mais movimentos corporais que se articulam (Idem, 72). Tratar a dança como 
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 Texto transcrito na íntegra durante a fala de Min Tanaka, durante a conversa Imagens do corpo, realizado 

no Sesc Consolação, em 14 de julho de 2014. Bloco de anotação pessoal. 
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não linguagem passa a ser menos um problema ou uma questão polêmica para locá-la 

numa fronteira onde se considera que é pelo impedimento de um limite que se abre a 

possibilidade da substituição da poesia da linguagem por uma poesia no espaço, a qual não 

se resolve pela palavra (ARTAUD, 2006, p. 37).  

 O filósofo Kuniichi Uno diz que a dança, em especial a dança butô de Tanaka Min 

– a dança das moléculas e das sombras imperceptíveis da vida – é uma maneira 

“extraordinária de romper com a linguagem ou com a dominância da linguagem, dos 

sentidos ou da narração” (UNO, 2012, p. 70). A dança é fundamental para que, de tempos 

em tempos, seja possível o desprendimento da linguagem para que se aproxime, 

especialmente, da presença do corpo (Cf. UNO, 2012, p. 70). Ou seja, da escuta de seus 

devires e fluxos energéticos que compõem o corpo em diferentes velocidades e ritmos. Tal 

empenho não é fácil, tampouco garantido: nenhum daqueles que se debruçaram sobre as 

divisas que separam a ruína da linguagem saíram ilesos ou deixaram de escrever ou de 

falar até o final de suas vidas, como por exemplo, Antonin Artaud, Tatsumi Hijikata, 

Arthur Bispo do Rosário, Manoel de Barros, Samuel Beckett entre outros. Eles 

continuaram a perseguir meios de se expressar; continuaram a escrever subvertendo, cada 

um a seu modo, a gramática e, com isso, forçaram e atravessaram linhas fronteiriças que 

bloqueavam o avanço na vida e na arte.  

Aqui, depara-se com um paradoxo explicitado pelo fato de que apesar de ambos 

investirem sobre a destruição da linguagem dominante, ou seja, da língua maior (Cf. 

DELEUZE, 2006b, p. 124), a partir de práticas que marcaram suas vidas contra tudo que 

poderia gelificar o teatro, a dança, ou o texto, todos eles – Artaud, Hijikata, Beckett, Barros 

e Bispo do Rosário – travaram combates incisivos por meio da própria linguagem, suas 

valas e beiradas a fim de esgarçar o estado das coisas. Pode-se dizer que eles inventam, 

assim, um uso menor da língua; eles minoram a língua, que é o mesmo de fazer a língua 

fugir e deslizar numa linha de encanto, onde não cessam os desequilíbrios; é “fazê-la 

bifurcar e variar em cada um de seus termos, segundo uma incessante modulação” 

(DELEUZE, 2006b, p. 124). Essa minoração acontece num desequilíbrio perpétuo 

designado por combinações dinâmicas como acontece com a música e também com a 

dança.  

O pesquisador Gustavo Scolfaro Caetano da Silva frisa que Hijikata e o ankoku 

butoh encontram chance de inventar outro corpo e outra arte a partir do encontro com a 

experimentação de textos e palavras. Segundo Silva, “as palavras alimentam o pensamento 
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sobre o corpo, sombra e subversão (...). O que se faz é a criação de um corpo que usa sua 

carne como lugar de sensação e atravessamentos pelas palavras” (SILVA, 2013, pp. 18-

19). Portanto, por meio das palavras atinge-se e afeta-se um corpo. Nesse sentido, as 

palavras são deslocadas do mundo das ideias abstratas para impregnar-se de carne, na qual 

se inventa um corpo como campo de luta e atravessamentos de forças interessadas em 

delinear os abismos do organismo, suas limitações como sistema biológico a fim de roçar 

suas entranhas escondidas. 

“O pensamento subversivo do butoh não encontra, em grande parte das artes 

corporais ocidentais modernas que chegam ao Japão, uma força necessária para 

gestar resistência. Ao mesmo tempo, Tatsumi Hijikata é leitor voraz de Jean 

Genet, Sartre, Sade e, posteriormente, Artaud. Nestes autores ocidentais, Hijikata 

encontra elementos de uma resistência ao controle dos corpos pela potência da 

degeneração, da criação de linhas de fuga por entre a moral” (SILVA, 2013, p. 

18). 

 

Há um engenho que se dá com a arte, na germinação de danças por meio também 

de experimentações com modos de usar as palavras; em como situar, desse modo, sua 

finalidade. Isso subverte pequenas mortes dadas em vida, ou seja, tal engenho faz contorcer 

a vida e a morte, a um só tempo: faz romper “limites da vida sobre a vida” (UNO, 2012, p. 

76). Kuniichi Uno atenta que é possível se afastar da língua estando sempre possuído pelos 

sentidos, ou, ao contrário, se distanciar dos sentidos estando sempre capturado pela língua. 

Ou desvencilha-se de ambos com a morte absoluta do corpo, ou permanece-se, de alguma 

maneira, prisioneiro dos dois (Cf. UNO, 2012, p. 71). “É a linguagem que fixa os limites 

(...), mas é ela também que ultrapassa os limites e os restitui à equivalência infinita de um 

devir ilimitado” (DELEUZE, 2000, p. 2). 

O dançarino não cessa de transpor limites perceptíveis e imperceptíveis, não deixa 

de escavar o espaço para aí encontrar as fronteiras de cada elemento com qual se depara. 

Ele não deixa de traçar outros limites desconhecidos, assim como excedê-los. Tais limites 

aqui pontuados encontram-se “tanto entre o corpo e o espaço como no interior do espaço e 

no interior do corpo.” (UNO, 2012, p. 69). Não é possível dançar sem a transposição 

desses limites heterogêneos calcados no espaço e no interior do corpo daquele que dança. 

O modo de acessar essa transposição dá-se pela entrega contínua, que pode tornar-se até 

mesmo ordinária e/ou habitual, ao estudo e pesquisa de técnicas e procedimentos físicos e 

corporais que ajudam a alcançar graus de experimentações que distam do corpo cotidiano 

ou pelo menos se diferem dele. 
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Segundo Kuniichi Uno, entre os limites existe um campo sutil que esconde um 

pequeno nada “tão irredutível como a vida” (UNO, 2012, p. 78), talvez importante e 

crucial, que nem sempre declara sua força e que pode, por ventura, vacilar durante 

pequenos intervalos quaisquer que sejam. Limites sutis muitas vezes imperceptíveis: “os 

limiares sob os limites” (Idem, p. 77). Uno afirma ainda que passou a atinar sobre isso no 

dia em que descobriu a dança de Min Tanaka, como algo que experimenta um modo de 

perceber e conceber o mundo (Cf. UNO, 2012, p. 78). 

 “Entre os limites das forças, as sombras e os ventos parecem uma imagem que 

não se vê; imagem invisível, som inaudível, liberdade descoberta entre. 

Movência, ponto de vista, ignições, luz negra, ruído e zumbido da terra e do céu, 

a beleza do que atravessa o universo, a solidão dos objetos isolados abandonados 

entre; solidão entre dois limites, Eros dos limites que vibram sem fim...” (UNO, 

2012, p. 78). 

 

O limite enquanto tal corrói o infinito e torna possível o delineamento de uma 

matéria acabada. Para Deleuze, a construção dos limites está implicada na elaboração de 

uma atitude diante do caos, ou seja, ela é dada a partir de um plano de referência atualizado 

pelo estabelecimento de funções diferenciadas: os functivos da ciência. Quando Deleuze 

discute functivos e conceitos – o primeiro relacionado mais diretamente à ciência enquanto 

o segundo à filosofia –, ele pontua que a primeira diferença entre ambos está na atitude que 

cada um enfrenta diante do caos. Nesse caminho, sugere que para abordar o caos a ciência 

renuncia à velocidade infinita para ser capaz de construir um plano de referência que se 

atualiza por funções e que vem a fim de estabelecer variáveis, na forma de uma constante 

universal que possa vir a pautar, ela própria, a relação com o conjunto do universo. Para 

que isso seja possível, ocorre uma desaceleração enquanto condição coextensiva de seu 

desenvolvimento. “São esses limites primeiros que constituem a desaceleração no caos ou 

o limiar de suspensão do infinito” (DELEUZE, 2010, p. 141).   

Este movimento de desaceleração dirigida à construção de um plano de referência 

se estreita com a produção de um espaço estriado, no interior das cidades, que oferece 

referência para localizações espaciais, onde se regulam circulações e se relativizam 

movimentos para então enquadrá-los em uma série de prescrições político-institucionais 

que atravessam condutas e culturas. Esses limites ou bordas que enfrentam o caos 

possibilitam a construção de sistemas de coordenadas que, por sua vez, propiciam 

referências ao plano.  

Diferentemente, segundo o mesmo pensador, a filosofia faz-se valer pela pergunta 

de como inventar um crivo que possa manter as velocidades infinitas, fabricando, ao 
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mesmo tempo, um plano de consistência, a partir do movimento infinito de partículas tão 

velozes quanto o pensamento (Cf. DELEUZE, 2010, p. 140) e oferecendo assim uma 

espessura ao campo virtual. “Quando o limite gera, pela desaceleração, uma abcissa das 

velocidades, as formas virtuais do caos tendem a se atualizar segundo uma ordenada” 

(Idem, p. 144), ou seja, duas coordenadas – abcissa extensiva (eixo x) e ordenada intensiva 

(eixo y) – que se interceptam, formando um sistema de coordenadas composto de duas 

variáveis independentes e em relação. O estado de coisa aparece como uma matéria 

formada nesse sistema, uma terceira variável que apresenta, por sua vez, outra função. 

Contudo, Deleuze afirma que a coisa torna-se propriamente um corpo quando ela própria 

passa por mudanças de coordenadas, isto é, ela produz transformações singulares que não 

se pautam mais pelos limites e pelas variáveis, mas sim por “invariantes em relação ao 

grupo dos movimentos” (DELEUZE, 2010, p. 145), ou seja, pautam-se pela produção de 

limiares que convivem e coexistem por multiplicidades. 

“As multiplicidades: é preciso pelo menos duas, dois tipos desde o início. Não 

que o dualismo valha mais que a unidade; mas a multiplicidade é precisamente o 

que se passa entre os dois. Assim os dois tipos não estarão certamente um acima 

do outro, mas um ao lado do outro, um contra o outro, face a face ou costas 

contra costas. As funções e os conceitos, os estados de coisas atuais e os 

acontecimentos virtuais são dois tipos de multiplicidades que não se distribuem 

numa linha de errância, mas se reportam a dois vetores que se cruzam, um 

segundo o qual os estados de coisas atualizam os acontecimentos, o outro 

segundo o qual os acontecimentos absorvem (ou antes adsorvem) os estados de 

coisas” (DELEUZE, 2010, pp. 181-182). 

 

 As multiplicidades admitem, contudo, a não pacificação do campo de 

enfrentamento das forças que se passa pelas brechas cavadas no espaço “entre”, para que 

tipos diferenciados de forças estejam em relação: “um ao lado do outro, um contra o outro, 

face a face ou costas contra costas”. Dito de outro modo há um entrecruzamento entre 

produções de estados de coisa e de corpos, frente aos acontecimentos virtuais: onde os 

primeiros não cessam de atualizar o segundo considerando os graus de variação produzidos 

sobre si, enquanto aquele último não deixa de absorver os primeiros. O limite pode ser 

dado como aquele, apresentado por Deleuze e Guattari (2005), como o penúltimo que 

marca a reprodução de um mesmo agenciamento, enquanto o limiar é dado como aquele 

último, onde a mudança de agenciamento torna-se inevitável (Cf. DELEUZE & 

GUATTARI, 2005, p. 130). Limites e limiares são tensionados por meio da avaliação de 

risco aferente a uma passagem entre agenciamentos que transporiam ambos em novas 

operações e condição. 
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 A invenção de uma dança está implicada, ao mesmo tempo, na produção de 

limiares entre os corpos por provocarem mudanças de agenciamentos e no reconhecimento 

e estabelecimento de limites que marcam um recomeço possível ou necessário. Ou seja, 

inventar uma dança consiste numa prática onde o corpo dançarino, matéria de contorno, 

alvo e objetivo de culturas e cultivos, entrega-se ao caos sem forma das forças em relação; 

confunde-se com a fumaça e a neblina do devir, aos quais chama atenção Kuniichi Uno 

para a dança de Min Tanaka, e com os quais o dançarino efetua acontecimentos com o 

corpo no espaço tendo por alvo de afeto sua própria matéria que se atualiza e transmuta no 

e com o espaço. Este fluxo movente atinge pensamentos que se encontram (a)fundados em 

sistemas de valores e planos de referências enrijecidos como categoria do entendimento, 

passíveis de destruição. Corpo-pensamento encoraja-se em experimentar uma dança que 

expresse a morte das idealidades e a fragilidade avassaladora do corpo, que não garante 

espaço seguro nem bajulações. Uma dança pode ser por vezes solitária mesmo que esteja 

rodeada de outros corpos; reclama a insistência e a paciência no trabalho de escutas do 

corpo e de técnicas que tenham como alvo e manancial a configuração de forças como 

expressão posta em questionamento e experimentação constantes.  
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kusuno e o tamanduá em terras de piratininga 139 

 

“Espreito o mar ao longe. Sou da terra, comungo com a vida, vigio matas com 

olhos estreitos. Fio de luz atravessando o buraco de agulha. Boca, língua 

pegajosa. Nenhum dente. Enterro olhos na terra, bebo leite da terra, chupo 

formiga, chupo cupim, cheiro bom que a terra tem. Lado a lado com um índio vi 

caravelas chegando, navios negreiros chegando. Armo a cauda, armo a bandeira. 

Danço e chicoteio. Trepo árvores, dou salto até Deus. Pau brasil. Terra virando 

ouro, verde virando branco, ondas de mão puxando a rede. Tez tamborilando o 

chão. Pela vida arabesco das árvores, sumo branco do verde, diamantes 

vermelhos. No tempo de colheita danço. Festa grande a vida faz. Coração de 

tamanduá. Sereno tambor de ritos. Sento para ver a noite, sento para ver os véus 

de cinzas chegando. Sonho comigo extinto” 
140

  

 

Takao Kusuno (1945-2001) nasceu em Yubari na Ilha de Hokkaido, viveu no Japão 

até 1977, quando se mudou para São Paulo com sua companheira Felícia Ogawa (1945-

1997) 141. É por meio do trabalho de ambos, que o butoh foi ouvido e visto pela primeira 

vez no Brasil 142. Takao Kusuno foi artista plástico, iluminador, diretor de dança, organizou 

juntamente com Ogawa e Ameir Barbosa (produtora) a primeira vinda de Kazuo Ohno ao 

Brasil, no ano de 1986, mesmo ano da morte de Tatsumi Hijikata no Japão e da instauração 

da lei Sarney no Brasil.  

Kusuno e Ogawa fundaram, em 1995, a Cia Tamanduá de Dança Teatro, composta 

por artistas que desenharam, juntamente com Kusuno, a construção de um repertório dado 

pelos espetáculos: “O olho do Tamanduá”, “Quimera: o anjo vai voando” 
143

 e “A flor da 

vida”. Foram integrantes da Cia Tamanduá: Dorothy Lenner, Emilie Sugai, Siridiwê 

Xavante, Sergio Pupo, José Maria de Carvalho, Ricardo Iazzetta, Key Sawao, Marco 

Xavier, Patrícia Noronha. Antes de fundada a Cia. Tamanduá, Takao dirigiu outros 
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 A cidade de São Paulo era chamada na língua tupi-guarani de Piratininga – peixe seco –, por conta da 

vazão do rio Tietê que, quando retornava ao leito, deixava, nas áreas de várzea (hoje, bairros do Bom Retiro, 

Brás, Mooca) uma grande quantidade de peixes que secavam debaixo de dias de sol. O alimento era farto. Os 

restos de peixes mortos atraíam formigas que eram chupadas por tamanduás. Vide 

http://dicionariotupiguarani.blogspot.com.br/2012/08/piratininga.html. Acesso em 7 de novembro de 2014. 
140

 “O olho do tamanduá” poesia de Felícia Ogawa e Denilto Gomes, lido por Marco Xavier, no vídeo 

“Takao Kusuno: o marginal da dança”, direção de Hideki Matsuka (2006). Consultado na Biblioteca da 

Fundação Japão em julho de 2014. 
141

 Felícia Megumi Ogawa foi socióloga, pesquisadora. Publicou importantes textos relacionados ao butoh. 

Alguns deles foram publicados pela Revista de Estudos Japoneses do Centro de Estudos Japoneses da 

Universidade de São Paulo (consultados na Biblioteca da Fundação Japão, São Paulo). Um texto seu, escrito 

em 1996, compôs o catálogo do espetáculo “O olho do tamanduá” (1997) e está disponibilizado em: 

http://www.emiliesugai.com.br/butoh/o-olho-do-tamandua.html. Acesso em 12 de agosto de 2014. 
142

 As informações que seguem foram colhidas do vídeo “Takao Kusuno: o marginal da dança” (2006), de 

direção de Hideki Matsuka. Consultado na Biblioteca da Fundação Japão em julho de 2014. 
143

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac0412199903.htm  

http://dicionariotupiguarani.blogspot.com.br/2012/08/piratininga.html
http://www.emiliesugai.com.br/butoh/o-olho-do-tamandua.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac0412199903.htm
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trabalhos em dança 144. Foi também responsável pela criação de luz de alguns shows de 

música, sendo um deles dedicado ao álbum: “Clara Crocodilo” 145, de Arrigo Barnabé 

(1981).  

Mesmo após a morte de Takao Kusuno, em 2001, o repertório da Cia Tamanduá foi 

reapresentado em São Paulo durante homenagem póstuma realizada no mesmo ano e no 

evento Vestígios do Butô homenagem a Takao Kusuno 146, realizado em setembro de 2003. 

Também em 2003, a convite da I Bienal de Artes de Kyoto, a Cia Tamanduá apresentou 

dois espetáculos de seu repertório – “O olho do tamanduá” e “Quimera: o anjo vai voando” 

–, em Kushiro, na ilha de Hokkaido, no Japão.  

Antes de retornar para o Brasil, artistas integrantes da Cia visitaram o estúdio de 

dança de Kazuo e Yoshito Ohno, em Tóquio 147. Nesta circunstância, experimentaram um 

pequeno e singelo ritual de oferecimento e entrega de um objeto cênico da Cia – o 

tamanduá 148 – à Kazuo Ohno. As imagens disponibilizadas no documentário de Hideki 

Matsuka (2006) mostra um pequeno ritual de entrega de um tamanduá artesanal, peça 

cênica do espetáculo “O olho do tamanduá”, pelos integrantes da Cia à Ohno. Esse objeto 

entregue não somente condensava memórias contidas nos tempos daquele instante, mas 

arrastava consigo sentidos e fluxos de intensidades de um percurso artístico específico que 

configurou a provisoriedade de alguns corpos, em espaços desconhecidos de danças, 

aventuras e mergulhos dados a partir de encontros entre vidas, mortes e terras além-mar: 
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 Sendo eles: Transformações (1978) - espetáculo de dança e artes plásticas. Concepção e direção de Takao 

Kusuno; apresentado no evento “A dança e o jazz”, no Museu de Artes de São Paulo (MASP), com Doroty 

Lenner, Julio Vilan, entre outros. Quando antes for depois (1979) - espetáculo de dança-teatro. Criação e 

direção de Takao Kusuno, com Doroty Lenner e Denilto Gomes. Apresentado no Teatro Santo Antonio, em 

Salvador. Quando antes for depois II (1979) - espetáculo de dança-teatro. Criação e direção de Takao 

Kusuno, com Marilda Alface, Julio Vilan. Apresentado no teatro TBC, São Paulo. As galinhas (1980) - 

espetáculo de dança-teatro. Criação e direção de Takao Kusuno, com Renée Gumiel, Dorothy Lenner e 

Ismael Ivo. Apresentado no Teatro Galpão, em São Paulo. Cata-ventos (1986) - espetáculo de dança-teatro. 

Criação e direção geral de Takao Kusuno, com Denilto Gomes e participação de Ekmer Baumgratz. 

Apresentado em São José do Rio Preto, São Paulo. Cata-ventos II (1988) - espetáculo de dança-teatro. 

Criação e direção geral de Takao Kusuno, com Denilto Gomes e Haroldo Alves. Apresentado no 20º Festival 

de inverno da UFMG, em Poços de Caldas. Quando somem as borboletas (1988) - espetáculo de dança-

teatro. Direção geral de Takao Kusuno. Com Maura Baiocchi. Apresentado na Fundação Nacional de 

Brasília. 
145

 Para a nomeação desse álbum, Barnabé recorreu à oposição semântica e sonora (“Cla; cro”), onde a 

combinação das palavras Clara referia-se à luz e crocodilo à escuridão. Vide 

http://tropicalismoselvagem.wordpress.com/2014/05/26/clara-crocodilo/. Acesso em 19 de agosto de 2014. 
146

 Encarte do evento disponível na Biblioteca Nadir Gouvêa da PUC-SP: Vestígios do butô: homenagem a 

Takao Kusuno. São Paulo: SESC e Fundação Japão, 2003. 
147

 Vide http://www.kazuoohnodancestudio.com/english/. Acesso em agosto de 2014.  
148

 Interessante marcar os dois diferentes sentidos para a palavra substantiva masculina “tamanduá”: 

mamíferos desdentados da família dos Mirmecofadídeos que se alimentam de formigas; e problema de ordem 

moral de difícil solução. Vide http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=tamandu%E1. Acesso em 28 de agosto de 2014. 

http://tropicalismoselvagem.wordpress.com/2014/05/26/clara-crocodilo/
http://www.kazuoohnodancestudio.com/english/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tamandu%E1
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tamandu%E1
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entre Takao Kusuno, Felícia Ogawa, integrantes da Cia Tamanduá, Kazuo Ohno, Yoshito 

Ohno e tantos outros que a vida veio cruzar e tocar. O tamanduá, além e aquém de um 

símbolo daquela Cia, mostrou-se, nessa ocasião, como um campo de forças 

experimentadas por diferentes corpos. Esse campo de forças, sem ventre e sem pai, gerou 

novas intensidades, outros ritmos e velocidades quando ofertado, aberto e expandido às 

mãos do velho, criança dançarina, Kazuo Ohno.  

No ano seguinte, entre os meses de maio e junho de 2004, integrantes da Cia 

Tamanduá realizaram, em São Paulo, o “Projeto arquipélago tamanduá”, que ocorreu no 

Teatro Arena. Foram apresentados, nesta ocasião, espetáculos, solos e recortes de 

processos que permeavam investigações atuais e interesses artísticos daqueles artistas. 

Entre 2005 e 2006, realizou-se a produção do documentário “Takao Kusuno: o marginal da 

dança” 149, direção de Hideki Matsuka. Em 2006, o espetáculo “As galinhas” foi remontado 

para apresentação na Copa das Artes, em Berlim.  

Como situado ao longo do mOVimentO //, em 2005, com a organização da “classe” 

artística da dança, foi aprovado pela câmara dos vereadores o projeto de lei redigido 

conjuntamente por assessores dos vereadores Nabil Bonduki (PT), Tita Dias (PT) e José 

Américo (PT) e por Eliana Cavalcante, Sofia Cavalcante, Raul Rachou e José Maria 

Carvalho 
150

, este último, integrante da extinta Cia Tamanduá. Com isso institui-se, no 

município de São Paulo, o Programa Municipal de Fomento à Dança. Sua primeira edição, 

que data de junho de 2006 
151

, contou com a aprovação de quatorze projetos dos trinta e 

dois proponentes inscritos, dentre os quais aquele apresentado pela key zetta e cia 
152

, 

companhia dirigida pela parceira entre Key Sawao e Ricardo Iazzetta, artistas que 

integraram, na presença de Takao Kusuno, a Cia Tamanduá de Dança-Teatro. O primeiro 
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 Financiado pela Bolsa Vitae.  
150

 Vide http://www.centrocultural.sp.gov.br/fomento_danca/fomento_faq.htm. Acesso em 12 de novembro 

de 2014.  
151

 Vide http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/dados-do-programa.html. Acesso em 11 de novembro de 

2014.  
152

 Atualmente,  key zetta e cia é um dos grupos de referência, do cenário paulistano da dança 

contemporânea. Tiveram projetos de pesquisas contemplados nas 1ª, 3ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª, 15ª, 17ª edições do 

Programa de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo, o que garantiu condições para manutenções de 

suas pesquisas, intercâmbio com alguns artistas internacionais e workshops de formações voltadas ao público 

artista com interesse na dança. Vide http://www.keyzettaecia.com.br/sobre/. Acesso em 11 de novembro de 

2014. Vide  http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/dados-do-programa.html / 

http://fomentoadanca.blogspot.com.br/2014/10/17-fomento-resultado-final.html. Acesso em 11 de novembro 

de 2014. 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/fomento_danca/fomento_faq.htm
http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/dados-do-programa.html
http://www.keyzettaecia.com.br/sobre/
http://fomentoadanca.blogspot.com.br/p/dados-do-programa.html
http://fomentoadanca.blogspot.com.br/2014/10/17-fomento-resultado-final.html
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de seus projetos contemplados teve por nome: “O homem continua ou como um homem 

pode achar que é dono de um boi?” 153.  

No segundo semestre de 2014, o nome de Takao Kusuno foi um dos indicados a 

concorrer para titulação da sala cênica do CRDSP (Centro de Referência da Dança de São 

Paulo), por meio de votação pública online 154. Outros nomes concorrentes foram o de 

Klauss Vianna, Maria Duschenes, Marília Franco e Ivonice Satie. Esta última, com trinta e 

nove por cento dos votos, oficializou a inauguração da sala cênica do CRDSP, em 11 de 

dezembro de 2014, durante a entrega do Prêmio Denilto Gomes 155. Este prêmio, por sua 

vez, foi criado, em 2013 156, pela Cooperativa Paulista de Dança; leva o nome de um 

importante bailarino e coreógrafo da geração de 1970-1980: Denilto Gomes (1953-1994) 

trabalhou com Takao Kusuno nos espetáculos: “Quando antes for depois” (1979), “Cata-

ventos” (1986) e “Cata-ventos II” (1988). O Prêmio consiste em oferecer distinções aos 

espetáculos estreados, a cada ano, que concorrem entre si para o recebimento de premiação 

entre diversas categorias de serviços, que compõem a produção de um espetáculo, desde 

iluminadores a diretores 157. 

Takao Kusuno e Cia Tamanduá retomam, nesta pesquisa, a incidência da 

construção efervescente do cenário da dança contemporânea, em São Paulo, no final do 

século passado e entrada deste século XXI. É apenas um dos recortes possíveis em meio ao 

emaranhado de percursos de outros grupos e figuras que atuaram com a dança, neste 

período. Ambos são trazidos aqui de maneira especial pelo fato de terem sido catalizadores 

na atenção e na experimentação dada à dança butoh (ou talvez ao esboço de outras danças) 

como possibilidade de aventurar o olhar e a escuta de corpos.  

Materiais audio-visuais e textuais relacionados à produção de Kusuno, Felícia 

Ogawa e da Cia Tamanduá foram consultados na biblioteca da Fundação Japão ao longo, 

especialmente, dos meses de agosto e setembro de 2014 158 e com isso pode-se imergir 

numa ebulição de práticas, experimentações artísticas e pensamentos ressaltados e 
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 Vide http://www.keyzettaecia.com.br/pecas/o-homem-continua-ou-como-pode-um-homem-pensar-que-e-

dono-de-um-boi/. Acesso em 11 de novembro de 2014.  
154

 Vide http://www.crdsp.com.br/2014/11/nossa-sala-cenica-agora-tem-nome.html. Acesso em 11 de 

novembro de 2014. Para informações sobre o CRDSP retomar leitura da página 57 e 58, do mOVimento // 

dessa pesquisa. 
155

 Vide lista dos premiados de 2014: http://idanca.net/divulgada-lista-dos-destaques-premio-denilto-gomes-

de-danca-2014/. Acesso em 15 de dezembro de 2014.  
156

 Vide https://www.youtube.com/watch?v=d_ARwlg6tCY. Acesso em 08 de dezembro de 2014.  
157

 Vide http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1384632-cooperativa-paulista-de-danca-lanca-

premio-denilto-gomes-veja-os-vencedores.shtml. Acesso em 14 de novembro de 2014.  
158

 Vide referências bibliográficas desta pesquisa.  

http://www.keyzettaecia.com.br/pecas/o-homem-continua-ou-como-pode-um-homem-pensar-que-e-dono-de-um-boi/
http://www.keyzettaecia.com.br/pecas/o-homem-continua-ou-como-pode-um-homem-pensar-que-e-dono-de-um-boi/
http://www.crdsp.com.br/2014/11/nossa-sala-cenica-agora-tem-nome.html
http://idanca.net/divulgada-lista-dos-destaques-premio-denilto-gomes-de-danca-2014/
http://idanca.net/divulgada-lista-dos-destaques-premio-denilto-gomes-de-danca-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=d_ARwlg6tCY
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1384632-cooperativa-paulista-de-danca-lanca-premio-denilto-gomes-veja-os-vencedores.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1384632-cooperativa-paulista-de-danca-lanca-premio-denilto-gomes-veja-os-vencedores.shtml
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desdobrados, entre o arquipélago nipônico e a cidade de São Paulo. Preocupou-se menos 

em trabalhar sobre identificações e comparações entre aquilo que se considera cultura em 

um espaço geográfico e outro, mas tentou-se montar uma disposição possível entre forças 

que desenham certa condição presente da dança contemporânea em São Paulo a partir de 

lascas de sua história. Trazer à tona um laço existente entre algumas danças produzidas 

atualmente, em São Paulo, e aquelas emergidas no Japão, no período pós-segunda guerra 

mundial, possibilita a disposição entre pensamentos e práticas relacionadas à dança, às 

mortificações dos corpos e às mortes necessárias.  
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aqui pé pela cidade 

 

“Ao contrário do mar, ela – a cidade – é o espaço estriado por excelência; porém, 

assim como o mar é o espaço liso que se deixa fundamentalmente estriar, a 

cidade seria a força de estriagem que restituiria, que novamente praticaria espaço 

liso por toda parte, na terra e em outros elementos – fora da própria cidade, mas 

também nela mesma. A cidade libera espaços lisos, que já não são só os da 

organização mundial, mas os de um revide que combina o liso e o esburacado, 

voltando-se contra a cidade” (DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 188). 

 

 Deleuze e Guattari sugerem que a cidade somente existe em função de uma 

circulação e de circuitos, ou seja, ela é um ponto assinalável sobre circuitos que ela cria ou 

que a criam. A cidade é um correlato da estrada e sua definição se dá por entradas e saídas. 

Por isso, para que ela exista é indispensável um contínuo de movimentos de circulação e de 

regulações (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 122). Para tanto, ela apresenta-se 

como um espaço estriado que impõe frequências e opera polarizações de matérias diversas: 

inertes, viventes ou humanas (Idem). Ao mesmo tempo, as cidades são como pontos-

circuitos pelo fato de também necessitarem de movimentos desterritorializados que 

permitem a entrada desta ou daquela matéria em seus itinerários de circulação, assim como 

a possibilidade de sua saída, onde se libera velocidades e intensidades que podem vir a 

efetuar desarranjos de matérias e fabricação de percursos esburacados e espaços lisos. 

O mar, dentre todos os espaços lisos, foi aquele no qual mais cedo, tentou-se estriar 

a partir da instalação de dependências em relação à terra, segundo planejamentos e 

previsões de longas viagens (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 61). Isso se deu pela 

construção de referências a aparelhagens de Estado voltadas a exploração de caminhos e 

direções traçadas, movimentos relativos e construções de rotas para as investidas das 

grandes navegações. A estriagem dos mares se produziu durante as navegações de longo 

curso a partir da subordinação de uma série de operações. Entretanto, tal empreendimento 

não deixou de reconstituir incessantemente velocidades e intensidades que deslizam sobre 

as estrias produzidas, já que o mar é ocupado por um vetor de desterritorialização perpétuo 

(Idem).  

Os espaços lisos são, portanto, espaços de afectos, marcados por acontecimentos, 

mais por distâncias do que por medidas, ocupados pelas intensidades, “os ventos e ruídos, 

as forças e as qualidades tácteis e sonoras, como no deserto, na estepe ou no gelo” 

(DLEUZE & GUATTARI, 2005, p. 185). Já o espaço estriado define-se pela constância da 

orientação e da medida, pela invariância das distâncias no sentido das trocas referenciais de 
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inércia que não cessam de se alternar. Por isso, os espaços estriados caracterizam-se pela 

constituição de uma perspectiva central e junção por imersão num meio ambiente (Cf. 

DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 205). Longe de estabelecer polaridade ou juízo de 

valor sobre o que caracteriza cada um desses espaços, o esforço de Deleuze e Guattari 

encontra-se na tentativa de mostrar “que há dois movimentos não simétricos, um que estria 

o liso, mas o outro que restitui o liso a partir do estriado” (Idem, p. 187). Por este curso, 

interessam-se por ressaltar diferenças de graus e condições subordinadas a este movimento 

de conversão entre os espaços apresentados. Deleuze e Guattari destacam que não cabe, 

contudo, multiplicar os modelos, mas levar em conta a maneira pela qual o espaço 

esburacado se comunica de modos distintos com espaços lisos e o estriados (Idem, p. 214). 

O que interessa, portanto, são combinações e passagens, nas operações de 

estriamento e de alisamento, ou seja, a maneira pela qual se configuram determinadas 

forças, no exercício de estriamentos e como são coagidas secretamente a novos espaços 

lisos por entre as estriagens: 

“Mesmo a cidade mais estriada secreta espaços lisos: habitar a cidade como 

nômade ou troglodita. Às vezes bastam movimentos, de velocidade ou de 

lentidão, para recriar um espaço liso. Evidentemente, os espaços lisos não são 

por si só liberadores. Mas é neles que a luta muda, se desloca, e que a vida 

reconstitui seus desafios, afronta novos obstáculos, inventa novos andamentos, 

modifica os adversários. Jamais acreditar que um espaço liso basta para nos 

salvar” (DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 214). 

 

 Pensar a produção de danças, no cenário atual da cidade de São Paulo, sugere que 

há liberações de espaços lisos mesmo que provisórios, considerando o empenho de 

intensidades e afectos investidos em cada pesquisa em dança, fabricação de acelerações ou 

lentidões que esgarçam os contornos do corpo. Isso quer dizer que um corpo mergulhado 

em investigações cênicas por meio da dança, muitas vezes, entrega-se a intensidades que 

extrapolam contornos e fronteiras visíveis de um corpo a outro. Nesse espaço entre 

produções de sensações e modos de expressá-las, são continuamente elaborados repertórios 

de movimentações que variam qualidades físicas e podem alterar padrões de movimentos.  

Mas há também um incremento incessante e cada vez mais sofisticado dirigidos à 

produção de espaços estriados, sobre onde se localizam tais danças e como se formulam 

determinadas regulações não somente referidas à sua circulação, mas também à condição 

de vida de cada pessoa envolvida nessa produção. Politicas voltadas às artes e à dança são 

elaboradas a fim de organizar, classificar, recompensar e localizar onde e de que modo 

essas práticas investem na promoção da cidadania e na manutenção do modelo 

democrático participativo que regula e nivela periodicamente assimetrias por meio da 
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cultura dos editais e da concorrência entre os grupos, bem como a organização de sua 

condição representativa que decide sobre estar apto ou não a concorrer. Assim, táticas de 

governamentalidade são polinizadas, no interior da cidade. 

No decorrer do mOVimentO //, mostrou-se que tais adequações e instaurações de 

políticas partem do empenho e organização dos próprios artistas envolvidos. Isso se deve 

também à possibilidade dada à manutenção de pesquisas no campo de atuação das artes e 

da dança contemporânea, mais especificamente, assim como a garantia de renda investida 

no trabalho de cada artista, o que estrutura minimamente sua vida ou sobrevida na cidade.  

O sistema de contemplação e premiação, mediante decisões de comissões 

julgadoras, acaba muitas vezes por monumentar este ou aquele nome, seja de grupo, 

produtor ou artista como merecedores de honras e recursos para realização de suas 

pesquisas e/ou montagens. Além disso, contribui para o incremento de currículos 

diferenciados que, muito em breve, irão concorrer sob o julgo de novas avaliações, às 

edições seguintes, seja do mesmo ou de outros editais que, considerando suas 

especificidades de objetos, funcionam sob a égide de uma cultura que se diz universal.  

Dessa forma, Deleuze e Guattari mostram a maneira surpreendente pela qual a 

organização capitalista passa cada vez mais a operar sobre processos qualitativos 

complexos que envolvem não somente a discussão sobre a quantidade de trabalho ou 

sobretrabalho entendidos a partir de seu conceito físico-social, mas passa a operar sobre 

modelos urbanos, modos de transporte, funcionamento da mídia e os modos de perceber e 

sentir o mundo (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2005, p. 202). Isso indica que campos 

admitidos como imateriais, assim como se apresentam as artes e a dança, passam a ser 

economizáveis e parte do fluxo capitalista que não mais se produz estritamente sobre a 

produção de espaços estriados, mas admite um capital circulante que recria e reconstitui 

“uma espécie de espaço liso, onde novamente se coloca em jogo o destino dos homens” 

(Idem). 

Danças materializam corpos e atravessam táticas de governamentalidade, na cidade 

de São Paulo. Corpos e danças são produzidos, não somente nos subterrâneos canais 

estriados da cidade, mas também em territórios longitudinais e latitudinais. Durante 

pesquisas, contempladas ou não pela política de editais, corpos lançam-se ao mar e por 

vezes disputam espaços para suas âncoras. Podem provocar desacomodações e desajustes 

no espaço da cidade por meio de atualizações de certas contingências micropolíticas que 

explodem e berram mudas, numa esquina. Algumas danças consolidam-se em territórios 
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entrelaçados aos exercícios políticos de condutas, outras permanecem surdas como 

britadeiras que esburacam o chão da cidade rompendo canos hidráulicos que abastecem as 

casas. Muitos reclamam, organizam-se em conselhos para dar a cabo projetos pilotos nos 

quais se basearão novas reformas para o bem de todos. Danças-correntezas se comprimem 

nas paredes dos canais enterrados de São Paulo 159 e seguem desajustadas: São Paulo, 

esburacada como um arquipélago de asfalto.  

Afirma Deleuze que “o homem só pode viver bem, e em segurança, ao supor findo 

(pelo menos dominado) o combate vivo entre a terra e o mar” (DELEUZE, 2004, p. 6) e 

isso não acontece quando ainda emerge uma ilha ou um arquipélago. Contudo, o pensador 

pontua a atenção dos geógrafos às ilhas continentais e oceânicas. As primeiras 

caracterizam-se pela derivação e pelo acidente, isto é, elas aparecem por uma 

desarticulação do continente, por uma fratura ou erosão e “sobrevivem pela absorção 

daquilo que as retinha” (DELEUZE, 2004, p. 6). Isso indica que há ilhas que se destacam 

de um espaço continental, porém retêm em seu território leis, hábitos e costumes já 

sedimentados por uma cultura do continente do qual se afastou. Já a outra espécie de ilha 

tem a particularidade de surgir por erupções submarinas, algumas podem emergir 

lentamente, outras podem desaparecer 160 e retornar antes de serem anexadas a algum 

território. Estas últimas ocupam a atmosfera a partir de um movimento vindo do magma 

terrestre, capaz de deslocar placas e encontrar, por vezes, fissuras litosféricas por onde 

vazam seu quente chão. 

Relações de velocidades e afectos estão vinculadas à extração de devires e à 

característica mais geográfica que histórica. O caráter histórico relaciona-se mais 

fortemente com a sedimentação das formas no tempo e no espaço; a maneira pela qual elas 

estão dispostas, identificadas e como se desenvolvem. Já o caráter geográfico, por relações 

cinéticas entre elementos não formados, por movimentos e estados de repouso: velocidades 

e lentidões (longitude), afetos e intensidades (latitute) (Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, 

p.115). Entende-se, então, que momentos desta pesquisa atravessam caráteres históricos e 

geográficos da dança: seus sedimentos e velocidades; efetuações e fluxos de intensidades.  

Arquipélagos artísticos e ilhas aparecem na superfície a partir de abalos sísmicos ou 

derivadas de acidentes continentais. Algumas se empenham em hastear bandeiras; outras 

                                                           
159

 Sobre o processo de urbanização de São Paulo, vide vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-

cZfWNIc. Acesso em novembro de 2014. 
160

 Vide: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/08/ilha-vulcanica-do-japao-pode-afundar-e-criar-

tsunami-diz-estudo.html. Acesso em 13 de agosto de 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/08/ilha-vulcanica-do-japao-pode-afundar-e-criar-tsunami-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/08/ilha-vulcanica-do-japao-pode-afundar-e-criar-tsunami-diz-estudo.html
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permanecem com suas imensidões ou são rapidamente afundadas pelo mar. Umas ilhas 

pertencem a homens que se pautam pela universalidade de seus valores, em outras persiste 

a presença daqueles que têm em seu corpo carne não distinta da ilha e são por meio destes 

corpos que se efetuam desdobramentos tectônicos 161.  

Sendo a cidade de São Paulo um espaço territorial esburacado, onde se efetivam 

movimentos truculentos de estriamento e outros arguciosos de alisamento no que toca as 

práticas de dança contemporânea no presente, cabe, diante do esforço empenhado neste 

trabalho, roçar fronteiras e limiares demarcados por referências de pensamentos que 

fortalecem ou reviram o governo das condutas. Buscou-se aqui admitir multiplicidades de 

forças componentes dos corpos muitas vezes contornadas por investimentos políticos que 

são continuamente restaurados e apoiados sobre diretrizes e discursos pautados em uma 

cultura universal voltada à “humanidade”. Esse trabalho empenhou-se no exercício 

genealógico da ebulição de forças contingentes, que atuam no presente, no campo daquilo 

que são consideradas produções em dança contemporânea. A pesquisa estabelece, dessa 

forma, séries disjuntivas de análise que se afastam de idealismos ou conformismos sobre a 

atual condição das políticas que envolvem os corpos e os critérios de financiamento para 

produção em dança contemporânea, no município de São Paulo ou fora dele. Um exercício 

insistente do corpo a uma escuta e experimentação das forças, onde se possam discernir 

territórios de dominação e matérias estéticas de expressão catalizadoras de novos modos de 

dançar e praticar a dança. Guerrilhas diárias entre a concomitância da elaboração de 

danças, que para alguns são vitais para (r)existir, e a sobrevida dos corpos governados e 

mortificados, na cidade. Carne moída do corpo, carne viçosa do corpo não distinta da carne 

das ilhas. Inventar uma dança no risco de morrer na praia e fazer-se mar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

 Vide https://www.youtube.com/watch?v=kkEIzB2hslk. Acesso em 13 de agosto de 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=kkEIzB2hslk
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