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UMA CARTOGRAFIA MUTANTE 
PARA TRANSITÓRIAS CONCLUSÕES

Os entrecruzares realizados no processo investigativo, que resultou neste 
livro, a partir da polifonia de vozes disseminadas pela análise dos produtos co-
reográficos, pela voz dos pesquisados, pela abertura das valises de pensamento 
dos teóricos que acompanharam esta jornada e pela voz da pesquisadora, pro-
porcionaram adentrar por espaços irregulares, na busca de entender a com-
plexidade do fenômeno estudado e sua tessitura na ambiência contemporânea. 

Desse modo, consideramos que a ideia de extrapolar terrenos fractais 
e buscar articulações rizomáticas possibilita, imageticamente, perceber que 
os aspectos apresentados neste trabalho, a partir de eventos pontuais, ser-
vem para desvelar, como uma potente lente de aumento, características 
topológicas de uma parte do cenário da dança contemporânea, que tam-
bém se reflete no seu todo e nos seus emaranhados de ações, interações e 
retroações. (MORIN, 1996) Ao configurar esta cartografia como um mapa 
mutante, foi possível apresentar alguns descentramentos, disjunções e con-
junções presentes, neste momento, no fenômeno estudado.
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Ao rastrear a presença de múltiplos corpos na dança, por meio da arti-
culação de trabalhos coreográficos com dançarinos com e sem deficiência, 
pode-se primeiramente perceber que esse fato não acontece de maneira 
isolada, sendo decorrente principalmente da existência de políticas de in-
clusão social e da busca pelos direitos civis das pessoas com deficiência. 

Entretanto, por estarmos em um período de transição, nota-se uma 
ânsia pela busca de rápidas soluções para o atendimento à proposta in-
clusiva, o que não deixa de ser necessário dada à falta de atendimento às 
questões básicas dos direitos civis das pessoas com deficiência. Por outro 
lado, essas soluções acarretam um desordenamento, desconsiderando-se, 
muitas vezes, as especificidades, funções e competências profissionais 
das diferentes áreas de conhecimento que devem contribuir para esse 
processo. 

Trabalhar com pessoas com deficiência na dança não é um sinônimo 
correlato de terapia ou de ação educativa, como pensam alguns olhares 
desavisados. Desse modo, faz-se necessário que barreiras sejam quebradas 
no intuito de garantir, tanto o acesso físico, quanto uma sólida formação 
artística, para que pessoas com deficiência possam se inserir no mercado e, 
desse modo, produzirem danças, textos e contextos sobre dança, diferença 
e deficiência, também como autores.

Enquanto isso não se efetiva na prática, abrem-se caminhos para que 
espaços destinados à promoção da saúde ou da educação, por exemplo, 
tentem ampliar seus leques de atuação promovendo, de uma forma ainda 
assistencialista, o ensino e a produção artística em dança.

Nessas instâncias, muitas vezes, assume o papel de professor de dança 
ou coreógrafo um terapeuta e/ou professor, despreparado para tal função 
e com uma ínfima formação e informação do que é dança e arte, mas como 
“dono do saber” do que é deficiência, coloca-se como o promotor de boas 
ações para a pessoa com deficiência. Isso faz com que visões estanques so-
bre dança, corpo e arte, e até mesmo sobre o que é deficiência, sejam per-
petuadas: embebem-se esses corpos no paradigma da normalidade através 
de um disciplinamento corporal e, principalmente, pela exploração de um 
viés emocional de suas ações.
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Nesse senso comum, dança é movimento e expressão universal, e a abor-
dagem estampada nos trabalhos coreográficos distancia-se do cruzamento 
cultural, torna-se monofônica, e não explora os elementos constitutivos da 
dança. Assim, equivocadamente, o corpo como mídia dessa arte é tratado 
como um instrumento que se direciona para um grande apelo do seu significa-
do emotivo. Ao mesmo tempo, essa perspectiva é uma via em que a inclusão 
se direciona apenas a uma concessão espacial – e faz com que o próprio es-
tigma da deficiência se dissimule e continue a ressoar em seus corpos-grutas.

A dança inclusiva, como conceito e da forma como vem sendo apre-
sentada no Brasil, inclui pessoas com e sem deficiência na mesma relação 
espaço-temporal, mas não modifica o pensamento de dança e nem com-
preende a diferença na alteridade. (DELEUZE, 1998) Esses aspectos, aqui 
apresentados, tornam-se indícios para que novas investigações sejam feitas 
nessa área buscando mapear, de uma forma mais ampla, as práticas realiza-
das no campo dessa chamada dança inclusiva, que aqui prefirimos colocar 
provisoriamente inclusiva, esperando que, em breve, essa nomenclatura não 
precise ser mais utilizada.

Por outra via, torna-se importante também pensarmos que é urgente 
a necessidade de uma inclusão cultural, para que a pessoa com deficiência 
tenha acesso à produção artística como criador, apreciador e freqüentador 
de espaços que promovem a difusão da arte. Tais espaços precisam tornar-
-se acessíveis ao fazer/conhecer arte de modo que acarretem também um 
pensamento de dança que abarque as diferenças e a possibilidade do artis-
ta com deficiência ser um criador, fazendo emergir seus pensamentos em 
arte. Esse viés da arte/dança, enquanto área de conhecimento, pode e deve 
também estar presente em espaços educacionais, desde que seja conduzi-
do por pessoas especializadas na área. 

Algumas dessas questões acima puderam ser percebidas na análise do 
1º Festival Internacional da Arte sem Barreiras (CONGRESSO, 2002).  
As produções presentes nessa mostra, em sua grande maioria, apresen-
taram, nos seus produtos, clichês do que é dança. Por meio de uma vi-
são instrumental da dança e do uso de estereótipos de movimento, essas 
coreografias repetem, de forma nua, no sentido deleuziano, no corpo  
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com deficiência, os padrões de normalidade esperado na dança para um 
corpo dançante sem deficiência. 

Dessa forma, a identidade da pessoa com deficiência é mediatizada pelo 
padrão de normalidade, cuja representação deixa sua identidade presa ao 
lugar social (HALL, 1997) e se estabelece então uma clara hierarquia de po-
der da pessoa sem deficiência sobre a pessoa com deficiência. Além disso, 
nesse falsa relação de simetria ou de tentativa de conciliação entre contrá-
rios – deficiente/não deficiente – busca-se aproximar os corpos dançantes 
com deficiência do paradigma idealizado de beleza, numa clara associação 
entre belo e bom, ignorando suas especificidades. Nesse sentido, aflora-se a 
poética do fragmento, ressaltada por Coli (2002), e busca-se dar um sentido 
de completude, por meio da adoção de normas estéticas já esperadas em 
dança, ao que muitos consideram como uma im/perfeição.

Por meio desse viés da dança esconde-se a diferença, e o corpo com 
deficiência, em exposição, torna-se um corpo errante, sem pertencimento, 
e inserido em um spetaculum: rompe seus limites, supera sua deficiência, 
torna-se herói de si mesmo e co/move uma segmentada platéia que espe-
ra ser comovida. Dessa forma, os significados contidos nessas danças não 
promovem aos corpos e identidades se tornarem flutuantes, ficando estes 
enraizados, presos a um sistema viciado pelas mesmas informações. 

Assim, esses corpos são supostamente incluídos, mas, sem conseguirem 
ultrapassar o limite da fronteira de seus guetos e nem terem voz ativa no pro-
cesso de construir significações na dança. Nesse viés aqui sinalizado, apesar 
de percebermos a emersão dos corpos com deficiência na dança, finge-se 
não perceber suas diferenças, não se reeduca o olhar da platéia por meio do 
trânsito de novas informações e os corpos dançantes com deficiência ainda 
continuam acoplados ao que estamos chamando de superfícies dissimuladas.

Por outro lado, é importante sinalizar algumas questões pertinentes à 
área da dança. Como foi ilustrado por meio de um recorte temático que co-
nectou pontuais eventos históricos, a presença de corpos não-idealizados 
na dança sempre esteve muito mais relacionada a representações de um 
grotesco teratológico, abordando aspectos do cômico e do burlesco. Com a 
dança moderna, o corpo dramaticamente expressivo assume determinados 
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aspectos da representação identitária do outro, cujo diálogo se dá no trân-
sito de informações com o ambiente; todavia, o corpo que o apresenta é o 
corpo esperado como mídia da dança. 

Somente com a incorporação de corpos não-treinados e não-idealiza-
dos da dança pós-moderna e algumas produções de dança contemporânea 
como as de Maguy Marin, Win Vanderkeybus, CandoCo, Grupo X, Pulsar 
Cia de Dança, dentre outros, é que se pode perceber a perspectiva de diá-
logos entre diferentes corporalidades, provocadoras de estranhamentos na 
platéia. Aqui o grotesco crítico afirma intensamente a diferença pelo excesso 
(DELEUZE, 1998) e desvela ao público o que antes se tentava ocultar.

O panorama feito no segundo capítulo aponta a necessidade de um 
aprofundamento na pesquisa histórica, a partir do recorte temático da pre-
sença do corpo grotesco na dança, perspectiva essa que não foi encontrada 
no levantamento bibliográfico realizado até 2006.

Outro aspecto a ser salientado refere-se a alguns abalos que começam 
a despontar nesse cenário, apesar da permanência de superfícies dissimula-
das. Esses abalos nos permitem assegurar que reconfigurações territoriais 
estão sendo delineadas na dança contemporânea. Na cartografia realizada 
para a pesquisa de Doutorado, foi possível detectarmos pequenas altera-
ções nesse ambiente, nos diálogos estabelecidos em algumas das produções 
dos grupos aqui analisados, nos quais o corpo assume uma identidade movi-
mentante (CUNHA E SILVA, 1999b), transgride os espaços e difere, criando 
novas metáforas na dança.

Como um sistema dinâmico e complexo, o pensamento de dança come-
ça a ser reconfigurado pela influência de alguns grupos que trabalham com 
bailarinos com e sem deficiência, salvaguardando aqui as singularidades de 
cada grupo. Por meio da produção artística e/ou educativa de grupos como 
Ekilíbrio, Limites, Pulsar e Xis, pode ser percebido – de uma forma ainda 
embrionária em dois deles e de uma forma mais sedimentada nos demais – 
que os diálogos desses corposmídias da dança têm possibilitado uma cons-
trução estética, que pode assumir um caráter transgressor e crítico. 

Assim, esses grupos apresentam em seus produtos a especificidade de 
cada corpo e as teias de relações que podem ser criadas e pesquisadas, 

dancaediferenca_09.09.indd   171 02/10/2014   08:58:30



Coleção Pesquisa em Artes172   

criando zonas de estranhamento, de encontros e desencontros. A sensação 
desse estranhamento é perceptível no ambiente, seja pela reação de uma 
platéia de leigos ou de especialistas em dança, seja no apagamento da me-
mória dos críticos especializados que, muitas vezes, negam em seus textos 
espaço para dialogar com a diferença, por puro preconceito ou desconhe-
cimento da qualidade artística desses trabalhos.

Mesmo com a dança contemporânea abarcando corpos heterogêne-
os, as práticas corporais usualmente presentes nas salas de dança, em sua 
maioria, ainda se encontram arraigadas a um corpo idealizado. Nesse sen-
tido, para que os treinamentos corporais e os processos criativos não se-
jam abordados por meio de uma única perspectiva de corpo, a inclusão 
das pessoas com deficiência precisa ser vista como uma possibilidade de 
arejamento dessas práticas e de busca por processos generativos de cria-
ção em dança que coloquem o corpo e a diferença como focos centrais  
da investigação, a partir do trânsito de informações presentes nos corpos 
com e sem deficiência, bem como no ambiente. 

Algumas iniciativas começam a ser delineadas pela Cia. Limites e pela 
Pulsar Cia. de Dança, as quais têm buscado encontrar caminhos metodoló-
gicos para o treinamento em dança que, ao abarcar corpos diferentes, não 
busquem transpor para estes a estrutura do corpo idealizado na dança ou 
do contexto tradicional do ensino de técnicas corporais. 

Este é um profícuo e amplo campo de pesquisa, que abre perspectivas 
para o acompanhamento de aulas e de processos de criação, no intuito de 
identificar os processos generativos de práticas que trabalhem com diferen-
tes corporalidades e abarquem conceitos como diálogo cultural, pluralismo 
estético, alteridade e diferença na dança contemporânea.

A presença da diferença se amplia nas produções contemporâneas in-
ternacionais como as do DV-8, CandoCo, DIN A 13, dentre outros, e, no 
cenário nacional, companhias como o Grupo X de Improvisação em Dança 
e a Pulsar Cia. de Dança. Tais companhias promovem a incorporação de 
novos pensamentos em dança, sendo que, nestes casos, os corpos dos dan-
çarinos com e sem deficiência, como mídias de si mesmos, são elementos 
essenciais para o processo generativo da criação. 
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Esse aspecto pode ser também ressaltado na especificidade de cada 
corpo dançante com deficiência, pois, mesmo nos casos onde o tipo de 
deficiência é comum a mais de um grupo, como a questão da deficiência 
física, cada dançarino apresenta sua singularidade, sua concepção sobre ser 
deficiente e suas estratégias de criação na dança. 

Como corpos, espaços e pensamentos nômades, a forma descentrada 
com que se dá a produção artística desses grupos possibilita que a diferença 
se instaure nos agenciamentos, na transitividade de informações presen-
tes nesses corpos, gerando processos de desterritorialização e apresen-
tando metáforas construídas no/pelo corpo. Essa perspectiva possibilita 
perceber que as sínteses disjuntivas instauradas pelo pensamento hegemô-
nico e iluminista, as quais são baseadas na separação e exclusão, podem 
ser transgredidas por síntesse transitivas, construídas a partir da relação 
com o outro, com a alteridade, com a diferença, resultando numa relação  
de pertencimento e numa reconfiguração social, espacial e política. É por 
esse viés que no pensamento deleuziano o ser se diz na diferença, no Si da 
repetição. 

É nesse sentido que, com esta cartografia mutante, pudemos retro-
agir ao ponto de origem desta publicação – a  investigação desenvolvida 
no Doutorado e, com um olhar atento sobre o processo de conhecer, 
apresentar algumas conclusões e lacunas pertinentes àquela investigação. 
Assim, apresentamos nestas linhas possibilidades relacionadas à ambiência 
da dança e do corpo na contemporaneidade, a partir dos diálogos estabe-
lecidos entre corpos de dançarinos com e sem deficiência na dança, tendo 
como eixo norteador o conceito chave da diferença presente no pensa-
mento de Gilles Deleuze.

Desse modo, podemos, na transitoriedade desta conclusão, afirmar 
que algumas produções de dança contemporânea com dançarinos com e 
sem deficiências têm possibilitado a instauração de novos pensamentos na 
dança contemporânea. Esses pensamentos do corpo vêm provocando um 
deslocamento de territórios na dança, e por meio dessa pluralidade movi-
mentante fissuras são instauradas, anunciando novas configurações territo-
riais e corporais na dança contemporânea brasileira, baseadas na poética 
da im/perfeição.
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