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PREFÁCIO
Se lançarmos um olhar panorâmico sobre a cena contemporânea da dan-

ça, veremos uma infinidade de processos e configurações estéticas circulando 
em direções múltiplas, através de colaborações dialógicas, transdisciplinares 
e mesmo transculturais, onde conceitos de arte, ciência, tradição, inovação, 
pessoalidade, coletividade, corpo, ambiente, dentre tantos outros, se apro-
ximam, se relacionam, se confrontam e se transformam mutuamente. Esta 
publicação oferece uma perspectiva esclarecedora sobre alguns aspectos que 
marcam este contexto de pluralidade, de diferenças e de transitoriedades.

Voltando seu olhar para possíveis territorialidades estéticas geradas a partir 
de propostas coreográficas que incluem dançarinos com e sem deficiências, 
Lúcia Matos oferece uma perspectiva inovadora de investigação acadêmica 
em Dança, não apenas por refletir sobre questões que analisam e relacionam 
estética coreográfica e investigação corporal, mas também pelo uso da pes-
quisa interpretativa como encaminhamento metodológico do estudo.

A relação entre deficiência/diferença corporal e dança tem sido objeto 
de interesse da autora, desde seus estudos de mestrado, seguidos pelos 
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de doutorado, que tive o prazer de orientar, cuja tese foi adaptada para 
esta publicação. Portanto, é com autoridade, responsabilidade acadêmica e 
compromisso artístico que Lúcia compartilha com o leitor suas indagações 
e reflexões acerca de conceitos como corpo, diferença, processos identi-
tários, participação investigativa, políticas de inclusão, encaminhamentos e 
protocolos de composição em dança e estética coreográfica, tratados de 
forma entrelaçada em redes dialógicas e associativas.

Há alguns anos tive a oportunidade de assistir a um espetáculo de dança 
em Nova Iorque que incluía, em seu elenco, dançarinos com e sem defici-
ência (no caso, deficiência visual). O projeto havia recebido subsídios signi-
ficativos de apoio à execução e montagem do trabalho. Desapontada fiquei 
ao constatar o grau de dependência dos dançarinos com deficiências ao se-
rem manipulados por aqueles sem deficiências numa atitude de submissão 
à estética vigente construída por corpos tradicionalmente normativos em 
Dança. Ainda hoje, não é incomum, como aponta a autora, encontrarmos 
trabalhos desenvolvidos por criadores sem deficiências e adaptados àqueles 
com deficiências, numa negação às habilidades individuais de construção 
e colaboração coreográfica. Evidencia-se aí a deficiência e não a “artistici-
dade” do intérprete. Tais abordagens, nada têm a oferecer à perspectiva 
deste livro, tampouco à experiência criativa de dançarinos com deficiências, 
uma vez que descartam possibilidades de autonomia criativa e investigativa 
frente às realidades corporais de seu elenco. Felizmente, estudos aqui de-
senvolvidos apontam para abordagens diferenciadas sugerindo novas ter-
ritorializações estéticas, advindas de corpos diferentes, em processos de 
construção colaborativa e autônoma. Questiona-se, assim, antigos precon-
ceitos e estigmas acerca da diferença, da alteridade, e da participação de 
artistas com deficiências em sua relação corpórea e estética com a Dança.

Ao discutir relações de corporalidade e produção estética em dança, 
a autora coloca em foco protocolos metodológicos de construção e co-
laboração coreográfica centrados em investigações que ocorrem no/pelo 
corpo. Observa como novas territorializações estéticas podem advir de 
experimentações e explorações que têm o corpo como eixo primeiro de 
investigação criativa e compositiva. Esta relação intrínseca entre investigação 
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criativa centrada e desenvolvida no/pelo corpo e composição coreográfi-
ca me remete ao termo “corporeografia”, conceito que vem sendo am-
plamente discutido no âmbito do PROCEDA1 É em ritmo de divergência 
estética que proposições que incluem pluralidades, diferenças (no sentido 
deleuziano de uma diferença que se faz diferenciando) e autonomia artís-
tica, potencialmente presentes em trabalhos que incluem múltiplos corpos 
(investigativos e dançantes) em seus elencos, surgem como um fator expo-
nencial de novas territorializações estéticas em dança.

Considerando a escassez de produção bibliográfica na área, esta publi-
cação, por sua temática e qualidade de discussão, assume grande relevância 
para a Dança, oferecendo contribuição significativa para seu desenvolvimento 
acadêmico e artístico. Apesar de enfocar trabalhos realizados com dançari-
nos com e sem deficiência, este livro apresenta e discute conceitos e ações 
que extrapolam o universo de seu objeto imediato de estudo, oferecendo 
informações relevantes a todos os que com dança trabalham: dançarinos, co-
reógrafos, críticos, professores e pesquisadores em dança. Interessa ainda 
àqueles que direta ou indiretamente lidam com artes, com políticas públicas e 
de inclusão, com educação, com sociologia, com estética e outras áreas afins. 

Para finalizar, conforme escreve a autora em sua apresentação, “os signi-
ficados encontrados nesta investigação foram resultantes de uma dialogia e 
polifonia de vozes, numa articulação entre a voz da pesquisadora, as dos su-
jeitos investigados, aquelas emergentes das obras coreográficas e as dos teó-
ricos.” Diria que, a partir de agora, a orquestra de significados deste estudo 
incorpora também outras, diferentes e inúmeras vozes: a de vocês, leitores.

Cape Cod – USA, 12 de maio de 2010

Leda Muhana Iannitelli

Coreógrafa, Professora Titular e Pesquisadora em Dança
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Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia
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NOTAS
1 Processos Coreporeográficos e Educacionais em Dança. Grupo de Pesquisa (PROCEDA) 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia, 
o qual, juntamente com a autora, coordeno.

dancaediferenca_09.09.indd   14 02/10/2014   08:58:15




