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SOLOS MOVEDIÇOS: A DANÇA, O CORPO E O 
CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

Na área da Dança, alguns pesquisadores que constroem investigações 
sobre a corporalidade e a ambiência contemporânea (ALBRIGHT, 1997; 
DESMOND, 1997; FOSTER, 1996; GREINER, 2003; IANNITELLI, 2000; 
KATZ, 1994) vêm contestando visões hegemônicas, dicotômicas e mecani-
cistas que concebem o corpo como um instrumento ou um meio, no que 
se refere ao seu treinamento e/ou ao seu processo de criação, bem como 
sustentam, em seus discursos, a impossibilidade de separações entre a rede 
complexa de negociações que se estabelece entre a fisicalidade, a subjetivi-
dade, a cultura e a identidade dos corpos dançantes.

Apesar dessas novas contribuições, a concepção de corpo mais comu-
mente encontrada nas práticas e nas produções artísticas em Dança ainda 
reflete o corpo surgido/construído a partir dos valores renascentistas, os 
quais foram alicerces conceituais para o projeto iluminista: um corpo técni-
co, clássico, individual e virtuoso.
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Mesmo com as mudanças ocorridas no início do século XX com a dança 
moderna, que já naquela época apresentou novas formulações de corpo e 
de dança, muitas das propostas de inovadores dessa arte foram transforma-
das em meras técnicas corporais mecânicas, distanciadas dos fundamentos 
filosófico e artístico, que deram origem a esse movimento. (WOLFF, 1997; 
THOMAS, 1995)

Somente com a dança pós-moderna, a partir daquela produzida nos 
anos 1960/70, foi que surgiram propostas que se direcionaram ao expe-
rimentalismo e à incorporação dos movimentos do cotidiano às criações 
coreográficas, muitas vezes assumindo posicionamentos críticos em relação 
ao contexto sociocultural e político. 

Assim, começaram a ocorrer, mais enfaticamente, algumas experiências 
com corpos não treinados, procurando refutar o autoritarismo na concep-
ção de corpo, o que abriu caminho para que a dança começasse a incorporar, 
em suas produções, “um corpo múltiplo, multiforme e capaz, literalmente, 
de ser feito de diferentes expressões de corpos”. (FOSTER, 1997, p. 256, 
tradução nossa) 

Hoje, uma das correntes da dança contemporânea engajada em teorias 
críticas culturais procura enfocar o corpo dançante e as representações − 
seja em relação a gênero, etnia ou mesmo habilidade física − que o corpo 
do(a) dançarino(a) traz para a dança como resultado de suas experiências 
diárias no contexto social e cultural. 

Essas mudanças advindas da dança contemporânea estão intimamente co-
nectadas com as transformações surgidas no contexto pós-moderno. Apesar 
de existirem várias linhas teóricas que analisam essa condição pós-moderna 
(HARVEY, 1992), é quase consenso que vivemos uma crise paradigmática e, 
como enfatiza Maffesoli (1998) em sua perspectiva sociológica compreen-
siva, estamos em busca de um novo modo ou modos de estar-junto social. 

Na acepção desse autor, a modernidade sustentou-se numa homoge-
neização, delimitada por uma ordem epistemológica e que tem em sua 
raiz uma tríade: o indivíduo − sujeito autônomo do projeto das luzes que 
implicou no individualismo −, a história − visão de um progresso projeti-
vo e linear, levando à sucessão da historiografia dos acontecimentos pela  
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história triunfante − e a razão − racionalidade instrumental e desenvolvi-
mento científico e tecnológico. 

Esse cenário da modernidade, de acordo com Maffesoli (1998), leva-nos 
à compreensão da emergência do que é denominado como pós-modernis-
mo, pois sua forma e hierarquização de composição não atendiam mais aos 
anseios da sociedade pós-industrial.

Ao entrar na discussão da configuração da pós-modernidade, Maffesoli 
(1998) enfatiza que sua (re)composição envolve características que se acre-
ditava estarem superadas, as quais se apresentam levemente modificadas 
− crescimento em forma de espiral. Em sua definição provisória da pós-
-modernidade, o autor aborda a sinergia de fenômenos arcaicos e do desen-
volvimento tecnológico, que envolvem o retorno ao local − o local serve de 
vínculo −, a importância da tribo − proximidade social destituída de hie-
rarquias/socialidade − e a colagem mitológica − fim das grandes narrativas.

Essa concepção de pós-modernidade faz surgir uma nova base episte-
mológica, na qual a tríade indivíduo, história e razão “cedem, mais ou me-
nos, lugar à fusão afetual encarnada no presente em torno de imagens de 
comunhão.” (MAFFESOLI, 1998, p. 12) O indivíduo cede à persona, com 
identidades fragilizadas e múltiplas, onde cada um só existe no e pelo olhar 
do outro; a heteronomia prevalece sobre a autonomia; ocorre uma com-
pressão das categorias espaço-tempo (com predomínio do presente, do 
vivido); valorizam-se as histórias humanas e a imagem torna-se importante 
na constituição do sujeito e da sociedade, e a sua espetacularidade favorece 
um real reencantamento do mundo. 

Por outra via, Morin tece uma crítica ao cientificismo e ao racionalismo 
afirmando que o pensamento simples, disjuntivo, lógico-dedutivo, já não 
é suficiente para compreender e explicar o mundo à nossa volta. Nesse 
sentido o autor considera que a rede de relações tecidas, tanto no mun-
do físico quanto no mundo social, leva-nos ao confronto com o desafio da 
complexidade, cuja qualidade de pensamento apresenta, simultaneamente, 
um pólo empírico e um pólo lógico e, desse modo, “pode-se dizer que há 
complexidade onde quer que se produza um emaranhamento de ações, de 
interações, de retroações.” (MORIN, 1996, p. 274)
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Para Morin (1991), precisamos compreender o ser humano pela via da 
complexidade. Não é mais possível sustentar a noção insular do homem, 
separado da natureza e de sua própria natureza. Assim, esse autor sugere 
que “o homem não é somente biológico-cultural. É também espécie-indiví-
duo, sociedade-indivíduo; o ser humano é de natureza multidimensional.” 
(MORIN, 1996, p. 281) É importante compreender que, na perspectiva de 
Morin, abordar a noção de biológico significa compreender a noção de su-
jeito na lógica própria do ser vivo e não numa via única de análise da biologia 
como área de conhecimento.

O conceito de natureza abarca tanto nosso conjunto de heranças gené-
ticas, como os aspectos que aprendemos por meio de nossas interações no 
ambiente social, de forma consciente e inconsciente. Assim, o biológico e o 
cultural são elementos inerentes ao conjunto de adaptações geneticamente 
estabelecidas. (DAMÁSIO, 1996) Essa visão do ser humano, segundo Morin, 
requer a busca de fundamentos numa lógica da complexidade em que a par-
te e o todo, a ordem e a desordem, o caos, a autoeco-organização, as ações 
e retroações, fazem parte da imprevisibilidade dos sistemas complexos.

Essas características da ambiência contemporânea apontadas por Edgar 
Morin têm aberto novas possibilidades de configurações para o corpo e a 
dança. Com efeito, percebemos, hoje, uma ênfase ao corpo que vai desde o 
seu “culto”, através das academias de ginásticas e dos regimes da moda, até 
experimentações como o body modification e outras mais invasivas como as 
cirurgias plásticas e as de adequação de sexo. Além disso, surgem diversas 
linhas acadêmicas para o seu estudo, lançando novos olhares e modos de 
abordar o corpo.

Para a dança contemporânea, a quebra do unívoco e a busca pelo múl-
tiplo abriram espaço para que se investigue novas configurações sobre o 
corpo que dança, que não estejam sustentadas pelos sistemas universali-
zantes do pensamento ocidental, como o pensamento cartesiano. O corpo 
dançante hoje não é mais visto apenas em termos de sua relação cinética ou 
expressiva. Alguns coreógrafos procuram trabalhar/pesquisar o movimen-
to, a sensação cinestésica, a fisicalidade, as ideias, a singularidade e as iden-
tidades daquele corpo específico que dança para que se possa reconhecer  
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e incluir as diferenças, ressignificando, na dança, representações e metáfo-
ras construídas no/sobre o corpo.

Albright (1997) considera que a dança contemporânea, alicerçada nas 
teorias críticas culturais, pode ajudar a desvelar os vários significados teci-
dos entre as imagens do movimento, a experiência somática − corpo vivi-
do/imaginado/percebido − e a identidade. Por essa ótica, o corpo dançante 
e as representações que o dançarino traz para a dança são resultados das 
redes tecidas em suas experiências com o ambiente, não sendo possível 
concebê-lo unicamente como um corpo natural, destituído de valores so-
ciais e culturais, detentor, portanto, de uma identidade fixa.

Com efeito, a identidade do sujeito na contemporaneidade não se en-
contra centrada em si mesma, em seus aspectos biológicos, ou presa a um 
lugar social ou de representação, mas, abarca a possibilidade de transfor-
mar-se continuamente nas diversas interações, localizando-se num espaço 
do entre, tornando-se, assim, transitória. Morin (1996) afirma que a iden-
tidade ao abarcar os princípios da diferença e equivalência, da exclusão e 
inclusão e da intercomunicação com o semelhante, nos permitem subjeti-
vamente sermos únicos e coletivos e termos uma personalidade múltipla no 
processo de construção do indivíduo-sujeito, o que coincide, parcialmente, 
com a perspectiva de Stuart Hall, quando este define o caráter oscilátório e 
multifacetado da identidade na contemporaneidade.

Abordando o mesmo tema, Rubidge (1998) coloca que o sujeito pós-
-moderno possui uma multiplicidade de identidades (seja em nível macro 
– coletivo, ou micro – pessoal) que estão em constante fluxo, mudando de 
acordo com a circunstância. Para a autora, num mundo onde a identidade 
tem caráter flutuante, a dança também se tornará potencialmente flutuan-
te, uma vez que questões de identidade diretamente se relacionam com a 
sua produção.

Para Cunha e Silva (1999b), o corpo que dança tem uma “identidade 
movimentante” fundada na polissemia do material estético, isto é, o corpo, 
ao mover-se, “arrasta”1 consigo o lugar, o transforma noutros lugares e, 
dessa forma, “o corpo que dança, nesse contexto, pode funcionar como um 
mediador de particular eficácia na construção de uma corpluralidade activa 
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[…], [isto é], na perspectiva de uma assumpção identitária fundada na varia-
bilidade”. (CUNHA E SILVA, 1999b, p. 23) 

Essas relações estabelecidas em torno da ruptura com a representação 
e da pluralidade do corpo que dança, trazem a possibilidade de novas re-
organizações para a dança, rompendo, principalmente, com fronteiras que 
até então definiam o corpo na dança apenas pelo viés técnico-performático 
e, nesse novo contexto, o conceito de técnica transforma-se e relativiza-se. 

Na dança contemporânea, principalmente nas últimas décadas do século 
XX, o corpo do(a) dançarino(a) rompe as barreiras da “coisificação”, de 
ser um(a) mero(a) executante e reprodutor(a) de movimentos criados por 
um(a) coreógrafo(a), tornando-se um(a) criador(a)-intérprete. Em geral, na 
atualidade, o próprio corpo do(a) dançarino(a) é considerado elemento ge-
rador para o processo de criação. 

Ao falar sobre as remarcações de fronteiras no corpo que dança, Greiner 
(1999a) enfatiza que um dos elementos fundamentais para essa mudança, 
na dança dos anos 1990, refere-se aos novos diálogos culturais que vêm 
sendo estabelecidos e envolvem a globalização, as redes midiáticas e as in-
terfaces entre arte e ciência. 

Greiner e Katz (2003, p. 13) salientam que é importante percebermos 
o corpo hoje como “sujeito de si mesmo e mídia do conhecimento” e esse 
viés nos permite apreendê-lo como uma estrutura complexa que necessita 
de novas bases epistemológicas para a leitura de seus processos de sig-
nificação, de suas multiplicidades, que se encontram contidas no próprio 
corpo (corporificação)2.

Na perspectiva dessas autoras, esses diálogos são importantes por es-
tabelecerem de forma diferenciada o pensamento do corpo que dança, 
sendo que essa forma de pensar não pode ser compreendida por um viés 
reducionista, como uma tradução de temas e conceitos pertencentes ao 
campo cultural e social para a “linguagem” da dança. Como salienta Greiner 
(1999a, p. 7), “este diálogo entre as coisas que se modificam no mundo e 
o corpo que dança, ganha existência através da configuração de novas or-
ganizações, isto é, através da criação de novos modelos de pensamento.”
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A busca por outras configurações de pensamento para a dança nos 
possíveis diálogos estabelecidos entre corpos de dançarinos com e sem 
deficiência, gera uma questão norteadora. Se a identidade e a dança na con-
temporaneidade tornam-se flutuantes, como estas podem ser relacionadas 
com o conceito de diferença no corpo dançante? Para estabelecer algumas 
reflexões sobre esse assunto toma-se como ponto de partida o conceito de 
diferença abordado por Gilles Deleuze.

Diferenciando a diferença
Na introdução do livro Diferença e repetição (1988), Deleuze enfatiza 

que a diferença e a repetição são assuntos pertinentes a vários campos, 
como a filosofia, a arte e o romance contemporâneo e, em torno desses 
dois termos, o autor percorre um longo caminho reflexivo. 

A filosofia da imanência deleuziana se opõe às formulações transcen-
dentais e, como enfatiza Bento Prado Junior (1996), sua obra percorre a 
contracorrente do pensamento filosófico da segunda metade do século XX, 
deixando de lado todas as polêmicas em torno da pós-modernidade, voltan-
do-se para a elucidação da nossa experiência no mundo contemporâneo, 
articulando filosofia, arte e ciência.

Essas articulações, para Deleuze, não são transposições de conceitos 
de uma área para a outra, mas sim a perspectiva de que o pensamento 
pode ser construído, tanto na arte como na ciência e na filosofia, como um 
pensamento nômade,3 baseado na imanência, diferente daquele de artistas 
e filósofos que estruturam seu pensamento de uma forma fixa, presos a pa-
drões já existentes, defensores de verdades absolutas e de representações 
clássicas que aniquilam a diferença.

Como expõe Regina Schöpke, Deleuze pode ser considerado como um 
pensador nômade, já que os nômades “são os verdadeiros habitantes das 
estepes, homens que transitam num ‘espaço liso’, 4 pensadores da imanên-
cia que fazem do pensamento uma aventura de alto risco.” (SCHÖPKE, 
2004, p. 14) Por esse viés, o pensamento deve ser entendido como  
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um processo, divergente, transgressor e descentrado, que pode resultar 
em novas conexões e interpretações.

Para Deleuze, apesar de a repetição ser comumente vista como genera-
lidade, como elementos iguais que possuem o mesmo conceito, ela precisa 
ser compreendida em seu caráter transgressor e como singularidade, pois 
é necessário localizar o “si” da repetição, a singularidade naquilo que se re-
pete. Para o autor, deve-se distinguir duas formas de repetição, sendo que,

Em todo caso, a repetição é a diferença sem conceito. Contudo, num caso, a 
diferença é posta somente como exterior ao conceito, diferença entre objetos 
representados sob o mesmo conceito, caindo na indiferença do espaço e do 
tempo. No outro caso, a diferença é anterior à Ideia; ela se desenrola como 
puro movimento criador de um espaço e de um tempo dinâmicos que corres-
pondem à Ideia. A primeira repetição é repetição do mesmo e se explica pela 
identidade do conceito ou da representação; a segunda é a que compreende a 
diferença e compreende a si mesma na alteridade, na heterogeneidade de uma 
‘apresentação’. Uma é negativa por deficiência do conceito, a outra é afirmativa 
por excesso da Idéia. Uma é hipotética, a outra ‘categórica’. Uma é estática, 
a outra é dinâmica. Uma é repetição no efeito, a outra na causa. Uma é em 
extensão, a outra é intensiva. Uma é ordinária, a outra é irrelevante e singular. 
Uma é horizontal, a outra é vertical. Uma é desenvolvida, explicada, a outra é 
envolvida devendo ser interpretada. Uma é revolutiva, a outra é evolutiva. Uma 
é de igualdade, de comensurabilidade, de simetria, a outra se funda no desigual, 
no incomensurável ou no dissimétrico. Uma é material, a outra é espiritual, 
mesmo na natureza e na terra. Uma é inanimada, a outra tem os segredos 
de nossos mortos e de nossas vidas, de nossos aprisionamentos e de nossas 
libertações, do demoníaco e do divino. Uma é repetição ‘nua’, a outra é repeti-
ção vestida, que forma a si própria vestindo-se, mascarando-se, disfarçando-se. 
Uma é de exatidão, a outra tem a autenticidade como critério. (DELEUZE, 
1988, p. 55-56)

É interessante salientar que, para Deleuze, a repetição não está su-
bordinada ao idêntico, o que ressalta a singularidade de cada repetição. 
Esse aspecto é muito importante para a compreensão da dança contem-
porânea, pois em muitas obras coreográficas a repetição do movimento é 
utilizada não como uma simples re-apresentação mecânica de uma célula 
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de movimentos, mas como um elemento de pesquisa, gerador de uma 
estética singular.

O papel da repetição na dança é explorado por Ciane Fernandes (2000a) 
ao analisar o trabalho de Pina Bausch. Para a autora, a repetição é comu-
mente utilizada na dança como treinamento, memorização de sequências ou 
como elemento formal da composição, resultando em formas de construção 
ou de confirmação de vocabulário. Apesar de Fernandes abordar especifica-
mente o conceito da repetição na dança-teatro, concorda-se com a autora 
quando afirma que a dança-teatro − e podem ser incluídos aqui alguns tra-
balhos de dança contemporânea − explora a desconstrução de gestos e dos 
signos sociais pertinentes à singularidade de cada corpo e “eventualmente, 
as exaustivas repetições provocam sentimentos e experiências nos dança-
rinos e na platéia. Significados são transitórios, emergindo, dissolvendo e 
sofrendo mutações em meio a repetições.” (FERNANDES, 2000a, p. 23)

Ampliando a perspectiva de Fernandes, considero que a repetição na 
dança contemporânea, ao explorar a complexidade do movimento, o 
transmutar do que se repete no corpo em seus diferentes estados, provoca 
deslocamentos, retroações, simulacros, pelos quais a diferença transita na 
organização que ocorre em cada repetição, transbordando séries hetero-
gêneas de movimento que possuem sentidos e metáforas próprias, fazendo 
com que a repetição seja a diferença em si mesma.

Para Deleuze, a repetição é transgressão e cada repetição é singular e é 
afetada por uma ordem da diferença. Essa mesma relação se faz presente 
no que se refere à identidade, já que esta pode ser dissolvida, transformada 
e produzida pela diferença, já que “o Ser se diz num único sentido de tudo 
aquilo que ele se diz, mas aquilo de que ele se difere: ele se diz da própria 
diferença.” (DELEUZE, 1988, p. 76)

Essas relações ocorrem também com o corpo dançante, quando a re-
petição é explorada como diferença na coreografia, fazendo com que cada 
retorno do movimento tenha o seu próprio significado. 

É interessante ressaltar que Deleuze, apropriando-se do conceito do 
eterno retorno de Nietzsche, afirma que retornar é o ser do devir, pois 
“o eterno retorno não faz ‘o mesmo’ retornar, mas o retornar constitui  
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o único Mesmo do que devem. Retornar é o devir-idêntico do próprio devir 
[…], [é] a identidade da diferença”. (DELEUZE, 1988, p. 83) 

Esse conceito de repetição aponta para outra conexão com a abordagem 
proposta neste livro. Para Deleuze, a repetição se forma disfarçando, sem 
conceito prévio, e é este aspecto que a distingue, por exemplo, da estereo-
tipia. O estereótipo é algo demarcado como igual e que se repete de forma 
“nua”. Por essa via, normalmente quando se identifica a pessoa com defici-
ência, principalmente no que se refere à sua exterioridade, generaliza-se sua 
representação (identidade e semelhança), confundindo o conceito da dife-
rença com algo que se inscreve simplesmente no campo conceitual, geral e 
abstrato. Assim, “enquanto se inscreve a diferença no conceito em geral, não 
se tem nenhuma Idéia singular da diferença, permanecendo-se apenas no 
elemento de uma diferença já mediatizada pela representação” (DELEUZE, 
1988, p. 61) e que normalmente vem associada à negação e à contradição.

É importante salientar que existem distanciamentos entre a perspectiva 
de diferença de Deleuze e o conceito de estigma apresentado por Goffman 
(1988). Este autor define o estigma em referência a um atributo corporal 
profundamente depreciativo, como os próprios gregos já o faziam ao se 
referirem aos sinais corporais que poderiam representar o extraordinário 
ou o mau do status moral de quem o tinha. Nesse sentido, 

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja com-
pletamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, 
através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas 
chances de vida. (GOFFMAN, 1988, p. 15)

Ainda na perspectiva de Goffman, o estigma se instaura por meio de uma 
linguagem de relações e de atributos, que definem o que é normalidade e o 
que está fora dessa expectativa passa a ser o anormal, o monstruoso. Para 
Goffman, existem três tipos de estigmas: as abominações corporais, as cul-
pas de caráter e as de cunho de raça, nação ou religião. 

Por outra via, Deleuze enfatiza que a diferença não é apenas uma mar-
ca visível ou uma propriedade corporal; a diferença se instaura na relação,  
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nos agenciamentos e, nesse sentido, a filosofia da diferença recusa a diferença 
delimitada como negação ou como negativo de limitação ou de oposição. 
Assim, a diferença não está circunscrita na exterioridade do sujeito.

Para Deleuze, o conceito de diferença não está preso aos princípios nor-
teadores da representação (identidade, analogia, oposição e semelhança),5 
devendo ser vista como ruptura, descontinuidade, como um elemento per-
turbador de uma ordem previamente estabelecida. Como já foi apresen-
tado anteriormente, no sentido deleuziano, o “ser se diz na diferença” e, 
dessa forma, 

[...] ele não é ‘a’ diferença em si, no sentido platônico do termo. Mas é diferença 
em si no sentido em que uma filosofia da diferença a toma: um ser unívoco que 
se diz na diferença. Nesse sentido, ele se expressa na multiplicidade e afirma 
as diferenças que o compõem, não como um todo fechado, nem mesmo como 
finito ou infinito, mas como um acabado ilimitado. (SCHÖPKE, 2004, p. 150)

Vale ressaltar que, para Deleuze, a univocidade não significa a existên-
cia de um único e mesmo ser; para esse pensador, os seres são múltiplos 
e diferentes, sempre produzidos por uma síntese disjuntiva, eles próprios 
disjuntos e divergentes. Esse jogo da diferença é ressaltado por Pealbart 
(2004, grifo nosso) ao afirmar que:

[Deleuze] fez da diferença um conceito eminente, […] abrindo o caminho para 
a elaboração de uma ética da singularidade: não apenas colher as diferenças 
constituídas, sejam elas individuais ou coletivas, mas produzir novas diferencia-
ções, fazer do homem um grande experimentador, um afirmador de modos de 
existência singulares. 

É a existência de modos singulares de ser e, por consequência, a percep-
ção de modos singulares de criação e produção do corpo que dança, que 
nos interessa quando se desloca esse conceito à arte/dança. 

Ao abordar a questão da diferença no campo artístico, Deleuze enfatiza 
que o pensamento moderno nasce da falência da representação e da perda 
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da identidade, fazendo com que a diferença e a repetição assumam o lugar 
do idêntico e do negativo, da identidade e da contradição, deixando-se de 
perceber a diferença como subordinada ao idêntico. 

Para esse autor, no mundo moderno, no mundo dos simulacros, o jogo 
é o da diferença e da repetição e nessa relação, a divergência e o des-
centramento estão sempre associados à diferença e o deslocamento e o 
disfarce à repetição. Deleuze considera que a arte “nômade” libera os si-
mulacros, tendo cada obra seu caráter singular e polissêmico, implicando 
que o simulacro seja o sistema em que emerge a própria diferença e o 
devir. Em suas palavras:

Por simulacro não devemos entender uma simples imitação, mas sobretudo o 
ato pelo qual a própria idéia de um modelo ou de uma posição privilegiada é 
contestada, revertida. O simulacro é a instância que compreende uma diferença 
em si, como duas séries divergentes (pelo menos) sobre as quais ele atua, toda 
semelhança tendo sido abolida, sem que se possa, por conseguinte indicar a 
existência de um original e de uma cópia. É nesta direção que é preciso procurar 
as condições, não mais da experiência possível, mas da experiência real (seleção, 
repetição etc.) […]. Se é verdade que a representação tem a identidade como 
elemento e um semelhante como unidade de medida, a pura presença, tal como 
aparece no simulacro, tem o ‘díspar’ como unidade de medida, isto é, sem-
pre uma diferença de diferença como elemento imediato. (DELEUZE, 1988,  
p. 124-125, grifo nosso) 

Nesse sentido, mostra-se a diferença diferindo, e ela só pode ser pensa-
da em si mesma quando se desprende das amarras da representação. Com 
a experiência real a estética perde a bipolaridade de seus dois domínios –  
a teoria do sensível e a teoria do belo – e nessa tessitura desterritorializada  
“o ser do sensível se revela na obra de arte ao mesmo tempo em que a obra 
de arte aparece como experimentação.” (DELEUZE, 1988, p. 123)

Por essa via, pode-se entender o pensamento como a afirmação da di-
ferença e essa concepção possibilita uma direta articulação com o conceito 
proposto por Helena Katz (1994), a qual afirma a dança como pensamento do 
corpo. Por essa via, a dança torna visível ações que apresentam organizações 
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das relações construídas na mediatização do corpo e ambiente, implicando 
em transformações que podem ser geradas no próprio corpo que dança.

O corpo é mídia de si mesmo, é corpomídia,6 pois, como assevera Katz 
(2006) ”um corpo sempre mostra a si mesmo, o que equivale dizer que 
ele sempre se apresenta com a coleção de informações que o constituem 
naquele exato momento.” 

Essa autora ainda enfatiza que tratar o corpo como corpomídia traz 
conseqüências políticas e a maior delas centra-se na concepção de que o 
corpo não é e sim está, o que acarreta a instauração da “transitividade no 
lugar anteriormente ocupado pela noção de identidade”. (KATZ, 2006)  
A dança, sendo o pensamento do corpo, também pode estar afirmando as 
informações da diferença contidas na singularidade e nas ideias encarnadas 
no corpo que dança. 

Nessa via, é pelo corpo que, num primeiro momento, a diferença é ex-
posta e se dá ou não o reconhecimento, e é através desse reconhecimento 
que percebemos o limite entre o sujeito, o mundo e o outro, “lugar de 
onde se pode determinar a alteridade.” (TUCHERMAN, 1999, p. 152) Para 
Tucherman, são esses lugares sociais que demarcam as fronteiras entre o 
que é idêntico (o mesmo) e o que é diferente (o outro). É assim que se 
criam pares opostos, como normal/anormal e eficiente/ deficiente.

Segundo o geneticista humano Karl Sperling (apud BALLET TANZ, 
2001), cada desvio resulta em determinada vantagem. Mutação e transfor-
mação não são somente processos naturais, eles são a própria base da vida, 
e todo desvio de uma “norma” é o que configura a própria “normalidade”. 
Somente através da exceção, do irregular, pode a norma tornar-se visível.

Um outro aspecto a ser considerado como impulsionador pela busca da 
normalidade refere-se à forte presença do culto ao corpo na contempora-
neidade, que empurra para o sujeito social a responsabilidade pela plastici-
dade do próprio corpo, no sentido de buscar a sua potencialização e manter 
a jovialidade.

Como observa Fontes (2004), a mídia reforça a busca pelo corpo ca-
nônico,7 cujas soluções altamente comerciáveis como clínicas estéticas, 
academias ou cirurgia plásticas, tornam-se cada vez mais anunciadas como  
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a chance de salvação para quem não está atendendo aos padrões corporais 
que nos são impostos cotidianamente. 

Por outro lado, o corpo que não é validado por essas expectativas, o qual 
a autora define como dissonante,8 como é o caso do corpo com deficiên-
cia, possui uma possibilidade ínfima de realizar uma meta-potencialização 
através de próteses que nunca lhe darão um sentido de “normalidade” e 
este, como uma dissonância, torna-se atrativo e consumível numa cultura 
de massa, podendo ser apresentado na forma de espetáculo ou denúncia, 
tornando-se uma mercadoria espetacular. (FONTES, 2004) 

Cabe ressaltar que espetáculo aqui deve ser entendido na sua raiz eti-
mológica do latim spectaculum, ou seja, algo que chama a atenção do olhar. 
Assim, alguns tipos de imagens têm servido como um grande chamariz, ou 
como bem ressaltam Sodré e Paiva (2002), para programas popularescos 
de televisão que assumem o papel de grande feira de variedades e sob a 
pulsão do olhar do espectador que fita a TV, independente do conteúdo ou 
dos significados imagéticos, mostram cenas grotescas que tiram a audiência 
de seu estado de paralisia. Nessa relação interdependente, essas imagens 
servem “como um recurso de socialização compensatória da massa exclu-
ída da inserção plena no espaço urbano.” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 114)

Por outro lado, ainda ao abordar o corpo dissonante, Fontes, citando 
Mae-Wo Ho (2004), afirma que, na sociedade contemporânea, com os 
avanços da biotecnologia, a desigualdade social pode se transformar em 
desigualdade genética, já que, na medicina preditiva, somente os ricos po-
derão pagar para melhorar seus descendentes e, nesse sentido, Mae-Wo 
Ho alerta para o perigo de um novo tipo de eugenia, que ampliará os pre-
conceitos de nossa sociedade. Por esse prisma, a autora afirma que

Com o aperfeiçoamento genético de futuras gerações, [os deficientes] tendem 
a ser vistos como corpos absolutamente antagônicos aos corpos saudáveis que 
a ciência promete assegurar antes mesmo do nascimento. E à medida que a ci-
ência acena com a possibilidade de banir do corpo, em um futuro breve, a falha 
e a imperfeição – não pelo tratamento ou a cura do embrião não-saudável, mas 
pelo seu descarte ainda quando célula, pela sua exclusão e pela seleção de um 
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outro, ainda celular, mas absolutamente sadio, virtualmente e potencialmente 
saudável – tem-se a possibilidade de um mundo onde a anomalia tende a ser 
cada vez mais rejeitada e estranhada. O fisicamente anômalo, o corpo biologi-
camente dissonante, será o monstro da corporeidade canônica e geneticamente 
higienista prometida pela ciência e passível de ser adquirida por aqueles que 
poderão pagar o seu preço, uma vez que tal possibilidade será colocada à ven-
da, sob a forma de serviços médico-científicos pelas clínicas e hospitais de alta 
tecnologia. (MAE-WO HO apud FONTES, 2004, p. 62)

É importante lembrar que, apesar da autora aqui se referir ao disso-
nante como aqueles corpos com deficiência, para os quais a biotecnologia 
tem tentado garantir o seu descarte assegurando apenas o nascimento de 
corpos saudáveis em uma verdadeira busca pela “perfeição”, o dissonan-
te pode sempre ser um vir-a-ser, já que todo ser humano é suscetível de 
sofrer lesões que o tirem da condição de “normalidade” e o coloquem na 
condição de pessoa com deficiência. 

Ao mesmo tempo, o vislumbrar da possibilidade da não aceitação da 
imperfeição nos remete ao paradoxo da própria finitude do(a) homem/mu-
lher, já que, por mais perfeito que um corpo humano possa ser, sua decre-
pitude não tem como ser remediada. 

Nesse sentido, como colocam Villaça e Goés (1998), a perfeição e a im-
perfeição estão em um paradoxal entrelaçamento, e o espaço criado entre 
esses dois pólos permite pensar o corpo em suas mutações, pois o imper-
feito é a “busca do mais humano e o entendimento da perfeição como visão 
ingênua da onipotência que não percebe as ligações e ficções contidas no 
desejo da perfectibilidade.” (VILLAÇA; GOÉS, 1998, p. 12-13)

Quando se pensa por esse viés sobre a dança, sabe-se que a expectativa 
do senso comum é encontrar dançarinos com físicos “perfeitos”, pelo me-
nos no que tange aos seus elementos compositivos − a visão iluminista das 
partes que compõem o todo −  e na visão idealizada do corpo dançarino 
− um corpo com musculatura forte, magro e longilíneo. É desse modo que, 
pela visão, ao serem colocados em cena dançarinos com e sem deficiência, 
surge a primeira diferenciação na percepção da dança: o corpo do dançari-
no com deficiência não é o corpo aguardado como mídia dessa arte.
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O sentido de mídia empregado nesse modelo acaba equivocadamente 
colocando-o no sentido da palavra meio (do latim mediu), direcionando o 
corpo como instrumento de algo; assim, se de antemão o espectador apre-
senta um modelo fixo e pré-estabelecido de corpo que dança, haverá sem-
pre um estranhamento, pelo menos inicial, no processo de fruição da obra. 

Uma mudança de percepção só poderá ser configurada, após o contato 
e a efetivação nas interações estabelecidas, com a nova informação incor-
porada se, e apenas se, essa informação propiciar um outro entendimento 
de dança. Assim, considero que o tipo de informação, que é agenciada no 
momento do trânsito da obra coreográfica com o espectador, poderá impli-
car ou não na permanência da visão desse corpo como instrumento (como 
nos trabalhos que enfatizam a normalização do corpo com deficiência), ou 
então pode promover nesse corpomídia ressignificações a partir da inser-
ção da diferença em si, do acabado ilimitado.

Apesar de correntes da dança contemporânea levantarem a bandeira da 
diversidade, da polissemia e indagarem o próprio corpo que cria e dança, 
ainda se percebe, no mundo da dança, muitas restrições quando o corpo 
que dança não se encaixa dentro de um padrão de expectativa da normali-
dade e se contrapõe aos cânones “do esteticamente correto”. Nessa ótica, 
ao abordarmos a inserção do corpo com deficiência na dança, entende-se 
que ele é percebido, muitas vezes, na sua incompletude, “anormalidade” 
e, assim, à margem, torna-se o outro não desejado, carregando o estigma 
da negatividade.

Essa visão negativa pode provocar reações, tanto no público em geral, 
como em professores e dançarinos, cujas respostas podem variar do riso à 
repulsa ou à comoção exacerbada. Certamente, esse corpo, com sua alteri-
dade inquietante, é provocador de estranhamentos e a maioria das técnicas 
de dança nunca foi pensada para esse tipo de fisicalidade.

A presença de pessoas com deficiência na dança, seja na busca por uma 
atividade terapêutica, educativa, de entretenimento ou artística, tem pro-
porcionado uma visibilidade de corpos normalmente ocultos. Com essa 
mudança, o cenário da dança, de uma forma geral, tem sido afetado pela 
presença − ainda que pequena −  dessas fisicalidades e isso tem provocado 
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algumas reflexões na área, ao mesmo tempo em que se abrem espaços até 
então herméticos para o sujeito com deficiência. 

Por outro lado, isso suscita três outras discussões: a primeira refere-se 
aos conceitos de corpo e dança que vêm sendo aplicados em muitos tra-
balhos artísticos com pessoas com deficiência; a segunda se refere a quem 
vem atuando como professor de dança ou coreógrafo nesse âmbito; e, por 
fim, o próprio contorno para esse tipo de dança que, por meio da termino-
logia atualmente empregada, disabled dance ou o termo utilizado no Brasil, 
dança inclusiva, demonstra uma necessidade de demarcar um território cul-
tural − que não deixa de ser político e social −, mas, que pode implicar em 
outras representações estagnadas. 

Mesmo com as mudanças significativas que vêm ocorrendo na socieda-
de contemporânea, padrões hegemônicos não permitem que se perceba 
que a emersão da imagem das pessoas com deficiência na sociedade e na 
cultura − seja pela mídia ou pela entrada em outros territórios até então 
demarcados pelos corpos idealizados, como é o caso da dança −  tem pro-
piciado, a duras penas, conquistas dos direitos das pessoas com deficiência 
como cidadãos.

Ao mesmo tempo, inicia-se uma dialogia com a diferença, baseada na 
alteridade, não mais presa a representações ou a única leitura dos pares 
dicotômicos, mas criando maleabilidades para o cruzamento de fronteiras 
até então demarcadas por espaços estáveis, o que contribui para que os ter-
renos sociais e culturais, inclusive os da dança, tornem-se mais movediços.

NOTAS
1 O arrastar é aqui utilizado no sentido de enfatizar o movimento de reapropriação.

2 Tradução de embodied. Greiner (2005, p. 34) aponta que a tradução desse termo 
para o português pode provocar equivocadas interpretações tais como “baixar um 
espírito num corpo”. Incorporação deve ser entendido como organização de estados 
do corpo.

3 Característica atribuída por Deleuze ao pensamento de Nietzsche por basear-se, 
dentre outras características, no fluxo, no devir.
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4 O espaço liso é apresentado por Schöpke (2004) como contraposição ao espaço 
estriado, o qual se refere aos pensamentos sedentários daqueles que defendem a 
transcendência, a metafísica.

5 Deleuze (1988) identifica quatro aspectos da representação: identidade (conceito 
indeterminado); analogia (conceitos determináveis), oposição (determinações no in-
terior do conceito); e semelhança (determinação do próprio conceito).

6 Termo cunhado por Greiner e Katz (2001), que nega o corpo como instrumento de 
alguma coisa e define-o como mídia de si mesmo, cujas informações e cruzamentos 
culturais estão contidos no próprio corpo em suas negociações com o ambiente.

7 Conceito utilizado por Fontes em sua tese (2004) para definir os corpos que atendem 
às normas.

8 Fontes (2004) os define como os corpos que não conseguem atingir os padrões cor-
porais determinados, principalmente, pela mídia.

dancaediferenca_09.09.indd   40 02/10/2014   08:58:16




