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INTRODUÇÃO

Conectando terrenos fractais: a memória 
encarnada de um processo investigativo

O processo de indagar, conhecer e escrever sobre um tema coloca-nos 
o tempo todo em contato com nossos limites no processo de conhecer. 
Deleuze (1988) explana que, ao escrevermos, imaginamos ter algo a dizer 
e não temos como evitar abordar temáticas sobre aquilo que mal sabemos 
ou que não sabemos. Em suas palavras, “só escrevemos na extremidade de 
nosso próprio saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa 
ignorância e que transforma um no outro. É só deste modo que somos de-
terminados a escrever.” (DELEUZE, 1988, p. 18)

Nesse sentido, toda a tessitura que envolve o processo de investigação – 
da mais simples à mais complexa questão, até chegar ao formato final da 
redação – torna-se essencial para que se possam encontrar pistas e respos-
tas, mesmo que estas sejam parciais, para nossas lacunas de conhecimento. 
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Nessa via, optei por desvelar, nestas primeiras páginas, aspectos do proces-
so de configuração da pesquisa realizada para o Doutorado no Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA (2006), cujo resultado, de 
forma aproximada, corresponde ao conteúdo deste livro. 

O corpo vem sendo o foco das reflexões e, após anos de trabalho como 
professora de balé clássico e dança moderna para crianças e jovens em aca-
demias particulares, aliada à incursão no trabalho de formação de docentes 
no ensino público profissionalizante, iniciei uma nova experiência de docên-
cia com crianças e adolescentes Surdos1, em 1992, instigada pela rica expres-
sividade gestual de sua língua , a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Mesmo 
não tendo no corpo a experiência de ser uma pessoa com deficiência, ques-
tões relacionadas à dança, corpo, diferença e deficiência despertavam inda-
gações. A continuidade do trabalho de dança com jovens surdos me levou 
à busca pelo aprofundamento dos estudos nessa área, tornando-se foco da 
pesquisa de mestrado intitulada “Múltiplos olhares sobre o corposurdo: a 
corporeidade do adolescente surdo no ensino da dança.” (MATOS, 1998)

Mantendo como tema o corpo, a pesquisa de doutorado centrou-se no 
mapeamento de grupos de dança que tinham em seu elenco dançarinos 
com e sem deficiência2 e na análise de obras coreográficas de quatro grupos 
selecionados dentro desse mapeamento. Assim, foi elaborada uma carto-
grafia que apresentou como novas territorializações estéticas estão sendo 
tecidas na dança contemporânea a partir de processos generativos que ar-
ticulam identidades, fisicalidades, diferenças e criam configurações polifôni-
cas e novos sentidos no/pelo corpo que dança.

O termo cartografia é aqui abordado como espaço de (re)apropriação, 
a partir da perspectiva de Cunha e Silva (1999a), na medida que o corpo 
que dança, ao investir no movimento, transgride o seu lugar, transforma 
o espaço e gera mudanças no próprio corpo. Assim, ao focar a análise de 
trabalhos coreográficos com múltiplos corpos dançantes, suas diferenças 
impressas no movimento têm a possibilidade de (re)organizarem-se, cons-
truindo novas relações no processo de criação e novos sentidos para/com  
o corpo, resultando em uma rede complexa de significação. É nesse sentido 
que Cunha e Silva (1999b, p. 24) afirma que “o corpo que dança é, por isso, 
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um corpo cartografante: os lugares por onde passa organizam-se como um 
mapa. E o mapa, ao revelar o corpo através dos lugares por onde passou, 
emerge como uma metáfora do conhecimento.” 

Assim, neste livro, aborda-se a cartografia dos múltiplos corpos dan-
çantes como um mapa mutante, não linear e não-conclusivo, que pode 
apresentar paradoxos, múltiplas forias e disforias, no qual o corpo se ins-
creve no espaço ao mesmo tempo em que o espaço se inscreve no corpo. 
Assim, esse processo de corporificação (embodiment), de re-singularização, 
na acepção de Guatarri, do corpo que dança pode construir novas formas 
de significação do ser social em seu agir, pensar e sentir, bem como abrir 
territórios na dança tanto no que se refere à produção estética, quanto ao 
treinamento e à formação. 

Para mapear os grupos de dança, no Brasil, que atendiam ao perfil de-
limitado pela pesquisa foi realizada uma sondagem, via questionário. Até 
2005 foi possível fazer um levantamento de 55 grupos, o que implica que 
no cenário nacional ainda são poucos os grupos independentes que atu-
am na dança com elencos formados por bailarinos com e sem deficiência. 
Dentro desse levantamento, foram selecionadas quatro unidades de análise 
para este estudo − Grupo X de Improvisação em Dança (BA), Pulsar Cia. 
de Dança (RJ), Limites Cia. de Dança (PR) e Cia. de Dança Ekilíbrio (MG), 
todos eles com produção autodefinida como de dança contemporânea. 

O percurso traçado na investigação buscou articular a construção de um 
horizonte teórico que tivesse em seu arcabouço um olhar plural e trans-
disciplinar sobre o objeto de estudo e o processo heurístico da pesquisa. 
Assim, no processo de investigação optou-se pelo estado de indagação, na 
busca de novas articulações que se aproximassem do paradigma da comple-
xidade (MORIN, 1996) e que favorecessem a construção do pensamento 
como um processo, como agenciamentos, já que, de acordo com a acepção 
deleuziana, os conceitos precisam ser (re)inventados e essa perspectiva só 
é possível através de confrontos, agenciamentos, os quais produzem novas 
possibilidades de conexões ou interpretações. 

Para a articulação de terrenos fractais3 e a construção de um pensamen-
to como um processo transformador, utilizou-se a perspectiva da pesquisa 
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interpretativa. McNamara (1999) apresenta a pesquisa interpretativa como 
um campo de investigação transdisciplinar que busca examinar o significado 
“textual” e como esse significado é construído. É importante salientar que 
essa autora define como texto toda construção simbólica de sentidos, o que 
inclui as configurações e processos da dança, sejam eles, imagens, escritos, 
falados ou dançados. Na perspectiva dessa autora, o significado do texto 
emerge do próprio processo de interpretação, o que sugere a importância 
de compreendermos o corpo como um produtor de sentidos e de metá-
foras e se é enfatizado o valor da compreensão da essência do fenômeno e 
seus variados cenários. 

Nesse sentido, os significados encontrados nesta investigação foram re-
sultantes de uma dialogia e polifonia de vozes, numa articulação entre a voz 
da pesquisadora, as dos sujeitos investigados, aquelas emergentes das obras 
coreográficas e as dos teóricos. 

A perspectiva da pesquisa interpretativa foi fundamental para que se pu-
desse perceber nos produtos artísticos de cada um dos grupos pesquisados 
suas especificidades e suas formas de ações estratégicas e significações. Para 
tanto, esse tipo de interpretação necessitou ser baseada em um pensamen-
to complexo que buscasse “metapontos de vista”, objetivando abandonar o 
relativismo, a partir da premissa de que “é necessário conhecer a si mesmo 
para conhecer o objeto (curva auto-observável).” (MORIN, 1996, p. 281)

Os trabalhos artísticos dos grupos Ekilíbrio, Pulsar, Limites e X foram 
analisados a partir das impressões da apreciação dos espetáculos e com a 
análise dos registros dos mesmos em vídeo. Esse instrumento foi utilizado, 
também, como um “alimentador de memória”, já que todos os espetáculos 
foram assistidos in loco em espaços teatrais, o que contribuiu para mini-
mizar os prejuízos que essa técnica traz para a dança, ao transformá-la de 
tridimensional para bidimensional. 

Foram criadas unidades e categorias de análise que surgiram no pro-
cesso e serviram de guias para a análise de cada obra coreográfica. As in-
formações encontradas nesse processo foram confrontadas e dialogadas 
com as teorias e com os demais dados obtidos, tanto através das entre-
vistas grupais e semi-estruturadas realizadas com coreógrafos, dançarinos  
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e diretores dos grupos em questão, somadas às correspondências realizadas 
por correio eletrônico, como das observações feitas durante a apreciação 
dos produtos artísticos e das fontes documentais como fotos, programas, 
críticas e releases de seus trabalhos.

A articulação entre a observação, a análise da obra coreográfica e a funda-
mentação teórica se deu num processo dialógico e, como afirma Fernandes 
(2000b, p. 238, grifo do autor), 

[…] esse processo é mutável e organizado gradualmente. A lógica intrínseca 
de uma obra artística sendo analisada aos poucos invade e determina o méto-
do apropriado para sua análise, ou reorganiza um método escolhido a priori.  
O autor da pesquisa passa a ser um re-criador, tanto quanto o da obra analisada. 
Assim, a pesquisa em artes cênicas é sempre uma core-grafia, de-compondo4 
ideias e matéria.

Os diferentes diálogos teóricos utilizados neste trabalho possibilitaram 
uma organização imagética da pesquisa indo além do fractal, buscando arti-
culações rizomáticas, imagem esta que possibilitou perceber de uma forma 
não linear a complexidade, a imprevisibilidade e a dinâmica de um sistema, 
e as retroalimentações que são estabelecidas com o contexto. Essa organi-
zação tornou-se importante para que se tecessem diferentes articulações e 
dialogias com noções-chave como corpo, dança contemporânea, diferença 
e deficiência. 

A estrutura do livro está tecida a partir da visão de uma cartografia como 
um mapa mutante, que aqui apresenta um recorte espaço-temporal rela-
cionado ao período da pesquisa. Nesse sentido, os capítulos também apre-
sentam relações transitórias estabelecidas entre os corpos e os espaços, no 
sentido de desterritorializações. 

No primeiro capítulo Solos movediços: a dança, o corpo e o cenário 
contemporâneo, são analisados a ambiência da dança e do corpo na con-
temporaneidade, partindo do conceito chave de diferença proposto pelo 
pensamento do filósofo Gilles Deleuze, agregando a esse conceito contri-
buições do campo dos Estudos Culturais (HALL, 1997, 2000; SILVA, 2000), 
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que possibilitaram conexões com o corpo que dança e com os trabalhos 
de autores como Albright (1997), Foster (1996, 1997), Desmond (1997) e 
Kuppers (2004). Como área específica, também é apresentada as contribui-
ções dos Disability Studies (BARNES, 2003; JOHNSTONE, 2004; SKLIAR, 
1999), um novo campo interdisciplinar que busca ap reender como fatores 
sociais, culturais, políticos e econômicos definem a deficiência e a diferença. 

Ao discorrer sobre a condição da deficiência no segundo capítulo inti-
tulado Das grutas, dos guetos, às superfícies dissimuladas, apresenta-se, de 
forma sucinta, a representação da deficiência na arte e a inserção do artista 
com deficiência, principalmente a partir da arte moderna, quando se vê, de 
uma forma mais evidente, uma possibilidade de associação da deficiência 
à categoria estética do grotesco.  Assim, discute-se a visibilidade da pes-
soa com deficiência na arte em conexão com conceitos como normalidade, 
grotesco e freak. 

No terceiro capítulo Cartografando espaços fronteiriços: a produção da 
dança inclusiva (disabled dance) no Brasil, é apresentado dados referentes 
ao mapeamento de grupos de dança no Brasil que possuem em seu elenco 
dançarinos com deficiência, e analisa-se as representações que estiveram 
presentes em obras coreográficas integrantes do 1º Festival Internacional 
Arte sem Barreiras.5 (PUC-MG, 2002)

Os resultados analíticos das obras coreográficas dos quatro grupos sele-
cionados como estudo de caso, salvaguardando suas especificidades, estão 
presentes no quarto capítulo Explorando (re)configurações territoriais e esté-
ticas na dança. 

Em Uma cartografia mutante para transitórias conclusões, chega-se as 
considerações finais, as quais tecem inferências a partir da análise dos gru-
pos estudados, de possíveis desdobramentos e aponta lacunas decorrentes 
do estudo realizado. 

O resultado da pesquisa, agora apresentado em forma de livro, também 
abarcou os fluxos, refluxos e contra-fluxos e, analogicamente como enfatiza 
McNamara (1999), do mesmo modo que um coreógrafo muda suas ideias 
iniciais no decorrer do processo de criação, o pesquisador também deve 
estar atento e aberto para que no processo de interpretação − mesmo 
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quando comece a compreender o fenômeno investigado – perceba que no-
vos dados e conhecimentos podem surgir e conduzi-lo para direções ines-
peradas, o que torna possível a conexão de terrenos fractais. Foi por esse 
viés que se trilhou os caminhos aqui apresentados.

NOTAS
1 Usamos o termo “Surdo” procurando situar esses sujeitos como um grupo social que 

possui uma cultura própria, sendo essa nomenclatura adotada pelos próprios Surdos. 
Essa perspectiva não pretende camuflar os diferentes níveis de déficit sensorial audi-
tivo, mas procura percebê-los como sujeitos sociais, com características peculiares.

2 Adotamos o termo pessoa ou bailarino com deficiência, ao invés de usar outros 
termos utilizados pelo discurso oficial como pessoas portadoras de necessidades es-
peciais ou pessoas portadoras de deficiência. Muitas organizações de pessoas com 
deficiência defendem a tese de que o termo deficiência não deve ser vinculado di-
retamente ao sujeito (pessoa deficiente), pois provoca uma leitura desviante, estig-
matizando a pessoa como um todo incapacitado. Por outro lado, o termo portador 
enfatiza algo móvel como se a deficiência fosse um acessório. Muitos grupos prefe-
rem se identificar em relação a aspectos de sua especificidade social e cultural como 
Surdos, não-visuais, cadeirantes, dentre outros, o que traz a discussão da deficiência 
para o âmago da estrutura social.

3 Fractais são estruturas geométricas complexas cujas propriedades, em geral, repe-
tem-se em qualquer escala. (HOUAISS, 2001, p. 1383) Analogicamente conceituo 
aqui como terrenos fractais os campos teóricos possíveis de articulações em rede, 
que são simultaneamente unos e plurais, apresentando permanências e transforma-
ções e, desse modo, podem gerar conexões rizomáticas.

4 Jogo gráfico da autora.

5 Este Festival fez parte do I Congresso Internacional  de Artes Sem Barreiras, organi-
zado pelo Programa Arte sem Barreiras da FUNARTE e  pela Universidade Católica 
de Minas – PUC-Minas, foi realizado em Belo Horizonte, no período de 17 a 23 de 
novembro de 2002. 
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