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POSFÁCIO1

A segunda edição deste livro possibilita reconectar-me com provocações 
postas por Deleuze (1988; 2005), ao propor que reflitamos sobre o que nos 
move para a escrita, como a enunciamos, se a potencializamos como um 
espaço de resistência e como reconhecemos as fragilidades aí postas. 

Partindo dessas considerações, informo ao leitor que optei por man-
ter o teor deste livro, realizando apenas pequenas correções que escapa-
ram na revisão final da primeira edição. Assim, não tenho aqui o intuito 
de reescrevê-lo, já que sua pesquisa fundante foi temporalmente concluída 
há sete anos e seu plano de composição, que gerou esta obra, já desvela 
as potencialidades de um dado momento e as fissuras para possíveis devi-
res. Destarte, proponho usar este posfácio como um processo de (re)cria-
ção, que num “horizonte movente” rearticule a cartografia anteriormente 
apresentada, com outras experiências que se intensificaram neste espaço-
-tempo e devir-texto. Esse movimento potencializa outros agenciamentos, 
a partir de um novo mergulho na complexa obra Diferença e Repetição2 e em 
diálogo com autores que discutem o pensamento de Deleuze, o que pode 

“Tirar a diferença de seu estado de maldição 
parece ser, assim, a tarefa da filosofia da diferença” 

deleuze, 1998
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corroborar para um alargamento das discussões anteriormente apresenta-
das sobre a diferença na dança bem como apontar outras linhas de fuga que 
se delineiam na cena contemporânea da dança, no Brasil. 

Algumas questões sobre a diferença precisam aqui ser retomadas. 
Primeiro, gostaria de salientar que considero que o conceito de diferença, 
abordado no sentido deleuziano, não pode ser compreendido como a mes-
ma coisa que o termo diferente, quando este é usado como um adjetivo 
que classifica e hierarquiza a priori. Tenho encontrado em muitos discursos 
no campo das artes/dança, sejam com foco educativo ou artístico, um re-
forço ao termo diferente. 

Etimologicamente, a palavra diferente vem do latim differens, que refere-
-se ao que se distingue, que não é semelhante, o que é desigual. Propostas 
de danças3 que utilizam conceitos como corpo diferente ou dança para o 
diferente, ao se referirem à caracterização de práticas e/ou de um grupo 
social envolvido nesse fazer, acabam criando hierarquizações e reforçando 
categorizações que distinguem, separam e colocam as pessoas que se en-
contram sob essa tarja (como as pessoas com deficiência) em um espaço 
negativo, de menor valia. Por serem consideradas nessa situação de inferio-
ridade, as ações direcionadas para essas pessoas seguem pressupostos da 
superação, normalmente de caráter moral e efetivados via a normalização, 
para que se tente aproximá-los de modelos (os dos ditos sujeitos normais  
e dos corpos idealizados), forjando-se assim uma possível igualdade. 

Para Deleuze (1998, p.16) a diferença só é vista como negatividade quan-
do se busca subordiná-la ao idêntico e, por esse motivo, o autor propõe 
que pensemos a diferença em si mesma, a qual se afirma na repetição, visto 
que “[...] à divergência e ao descentramento perpétuos da diferença cor-
respondem rigorosamente um deslocamento e um disfarce na repetição”. 

Há na repetição um sujeito dessa repetição que tece uma ação prono-
minal e, por isso, Deleuze (1998, p. 55) aponta a necessidade de que seja 
localizado o “si” da repetição, ou seja, aquele que repete e cria as singulari-
dades. Em suas palavras: “É preciso pensar a repetição com o pronominal, 
encontrar o Si da repetição, a singularidade naquilo que se repete, pois não 
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há repetição sem um repetidor, nada de repetido sem alma repetidora [...] 
a repetição é a diferença sem conceito.” 

Para esse filósofo, a repetição ocorre de duas formas: em uma é posta 
como exterior ao conceito, “diferença entre objetos representados sob o 
mesmo conceito, caindo na indiferença de espaço e do tempo”, e na outra 
a diferença é interior à Ideia, “puro movimento criador de um espaço e de 
um tempo dinâmicos que correspondem à Ideia”. (DELEUZE, 1998, p. 55) 
Em toda estrutura da repetição há a presença dessas duas instâncias e essa 
repetição remete a um sujeito que gera uma outra repetição: é a repetição 
como diferença.

Assim, a repetição não é vista como uma reprodução do mesmo, mas 
como produtora de singularidades. Para tanto, há uma coexistência das re-
petições num espaço em que se distribui a diferença e há momentos em 
que a diferença sem negação (não subordinada ao idêntico) e a repeti-
ção complexa (aquela que disfarça e desloca) se reúnem e se confundem. 
Deleuze alerta que é muito difícil invocar uma diferença pura, pois isso gera 
o perigo de apresentarmos as diferenças longe de seus aspectos conflitan-
tes e problemáticos e, dessa maneira, gerarmos representações que mos-
tram as diferenças como conciliáveis e federáveis (tornado um conjunto), 
sem oposições e/ou lutas. A tentativa de uma diferença pura está atrelada  
a representação de uma “bela-alma”, a qual afirma que somos diferentes, 
mas não opostos (ideia muito presente no senso comum). Nas palavras de 
Deleuze (1998, p. 17, grifos do autor):

[...] todavia, acreditamos que, quando os problemas atingem o grau de positivi-
dade que lhes é próprio e quando a diferença torna-se objeto de uma afirmação 
correspondente, eles liberam uma potência de agressão e de seleção que destrói 
a bela-alma, destituindo-a de sua própria identidade e alquebrando sua boa von-
tade. O problemático e o diferencial determinam lutas ou destruições em relação 
às quais as do negativo não passam de aparência e os votos da bela-alma não 
passam igualmente de mistificações na aparência. Não é próprio do simulacro ser 
uma cópia, mas reverter todas as cópias, revertendo também os modelos: todo 
pensamento torna-se uma agressão. 

dancaediferenca_09.09.indd   187 02/10/2014   08:58:31



Coleção Pesquisa em Artes188   

Para que possamos reverter os modelos, faz-se necessário abordar 
algumas questões sobre dança e diferença, com foco em alguns proble-
mas da representação e da permanência que essa abordagem traz para 
o cenário da dança. Para essa finalidade, apresento alguns processos de 
“mediatização”4 da diferença para que possamos abordar pistas de poten-
ciais agenciamentos que possibilitam a geração de espaços de resistência  
e de micropolíticas (DELEUZE; GUATTARI, 1994) tanto em ambientes 
educacionais como em algumas produções artísticas que incluem dançari-
nos com e sem deficiência.5 

****

Iniciarei por alguns processos de “mediatização” da diferença quando 
esta se apoia no que Deleuze (1988) denomina como os princípios norte-
adores da representação – identidade, analogia, oposição e semelhança.6 

Apesar desses princípios estarem imbricados e pertencerem a uma mesma 
teia de relações, em certa medida, buscarei abordá-los de forma parcial-
mente separada, tecendo alguns nexos com o campo da dança.

O princípio da identidade – este visto na forma do conceito indetermi-
nado – tem o papel de reconciliar a diferença, representando-a e subme-
tendo-a ao conceito em geral. Como normalmente a diferença é vista na 
negatividade, trata-se, também, de salvá-la por meio do estabelecimento do 
“feliz momento grego”,7 isto é, quando a diferença, ao ser subordinada aos 
quatro pilares da representação, torna-se apenas um predicado para a com-
preensão do conceito. (SCHÖPKE, 2004) Assim, reconcilia-se a diferença 
com o conceito e “a diferença deve sair de sua caverna e deixar de ser 
um monstro; ou, pelo menos, só deve subsistir como monstro aquilo que  
se subtrai ao feliz momento, aquilo que constituiu somente um mau encon-
tro, uma má ocasião”. (DELEUZE, 1988, p. 65)

Nessa perspectiva, a identidade é, muitas vezes, relacionada com a apa-
rência, um modelo que posiciona a identidade como essência do mesmo, 
que seleciona os aspectos da diferença que podem ser inscritos no conceito 
geral, bem como a forma como isso ocorre, fazendo com que a própria 
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diferença desapareça. A semelhança se dá no interior do modelo, já que a 
identidade tem o semelhante como unidade de medida. 

É por essa via que, muitas vezes, a identidade é “mediatizada” a partir de 
estereotipias. Assim, conceitua-se a partir de atributos (muitas vezes cor-
porais) e estes acabam tornando-se o modelo de localização e de homoge-
neização da representação (identidade e semelhança) – como a dança dos 
cadeirantes, o que generaliza os corpos e a própria dança –, não permitindo 
a emersão da singularidade, da diferença. 

Pensar nos modos da dança a partir desse prisma implica reconhecer que 
em muitos trabalhos artísticos e práticas educacionais não é validada a sin-
gularidade de cada corpo que dança. É pelo corpo que, num primeiro mo-
mento, aquilo que é “diferente” é desvelado e se estabelecem limites entre 
o sujeito, o mundo e o outro, criando pares opostos como normal/anormal, 
gordo/magro, eficiente/deficiente. Nessa relação, esse outro é identificado 
pelos seus atributos corporais e, desse modo, tarjado como o deficiente, 
seu corpo estará permeado pela falta.

Apesar desses pares contrários ainda estarem comumente presen-
tes no campo da dança, não cabe mais compreender o corpo a partir de 
parâmetros generalizantes, nem reduzi-lo como instrumento de algo. 
Como já foi citado em páginas anteriores deste livro, o corpo deve ser 
considerado na impossibilidade de separação de seus aspectos biológi-
cos, sensório-perceptivos, afetivos, cognitivos, culturais e sociais, os quais 
estão imbricados na rede complexa que se estabelece com o ambiente  
(KATZ; GREINER, 2005), o que gera a necessidade de se pensar nas singu-
laridades do corpo que dança e na transitoriedade de seus processos.

Ainda encontramos muitos grupos de dança que, em seus processos de 
criação e/ou configurações coreográficas, camuflam as singularidades dos 
corpos de dançarinos com deficiência, a partir de perspectivas artísticas 
(bem como sociais) que buscam anular essas diferenças e direcionam esses 
dançarinos para a normalização e/ou a “superação de si mesmo”. 

Esse tipo de abordagem, mais próxima do senso comum, pode ser am-
plamente encontrada em registros coreográficos postados em espaços de 
compartilhamento de imagens na internet, como o Youtube. Um desses 
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registros, com mais de 66.000 acessos, originário do programa Centre 
Stage da televisão chinesa CCTV 9, apresenta a coreografia Hand in hand, 
de Zhao Limin. Em parcos cinco minutos de coreografia um jovem casal 
sucumbe às estereotipias propostas pelo coreógrafo. 

Apesar do desvelamento da fisicalidade desses corpos – uma dançarina 
que não possui um braço e um bailarino que não tem uma perna e se ampa-
ra em uma muleta –, a cena coreográfica é toda construída para ressaltar a 
possibilidade dos corpos superarem seus limites e se aproximarem de para-
digmas de completude e de normalização presentes na dança e na socieda-
de. O duo, embalado por uma música e por uma proposição cênica, ambos 
com apelo melodramático, transporta para esses corpos às tradicionais ce-
nas de ballet – sustentação da bailarina pelo bailarino, piruettes, developpés 
–, além de outros malabarismos cênicos que com suas suspensões, poses 
e elevações demonstram a força física desses corpos e como eles também 
podem se ajustar e dançar dentro de determinados modelos preestabele-
cidos e considerados eficientes. Toda a força melodramática da cena tam-
bém é ressaltada pelo registro de imagens da plateia, no qual os enfáticos 
aplausos demonstram o reconhecimento de determinados padrões espera-
dos para a dança. Além disso, em alguns frames do registro, são expostos 
rostos de membros da plateia que, em lágrimas, sucumbem à empatia da 
comoção. Salva-se, assim, o “momento feliz”, reconhece-se o semelhante 
e apaga-se a singularidade desses corpos. Vale ressaltar que esse dispositivo 
de apagamento da diferença também é utilizado em trabalhos profissionais, 
seja em grupos ou trabalhos solos.

Podemos afirmar ainda que, nesse tipo de entendimento, são estabelecidas 
aproximações com padrões estéticos e técnicos na tentativa de relativizar as 
diferenças e mostrar que as pessoas com deficiência também “podem fazer”, 
implicando essa atitude, em sua maioria, em propostas normalizadoras.  
Nas questões educacionais, perspectivas tradicionais de corpo e de processos 
de ensino-aprendizagem em dança que não abarcam o corpo em suas sin-
gularidades fazem com que o aluno com deficiência tenha que se enquadrar 
em modelos tradicionais de ensino da dança e de técnicas corporais, os quais 
foram pensados e dirigidos para corpos idealizados e ditos normais. 
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Na falsa inclusão que se estabelece em muitos desses espaços, há uma 
invisibilidade das especificidades do corpo com deficiência nos processos de 
ensino-aprendizagem, tornando-o muitas vezes intocável e o único respon-
sável por possíveis adequações, transformações ou transgressões, para/com 
a proposta da aula. 

Na fragilidade desses modos de conceber a dita inclusão,8 a diferença 
é vista como um mal e busca-se salvar o momento feliz, isto é, aquele em 
que parecemos ser todos iguais. A tentativa de apagamento da diferença 
também encontra eco em discursos de artistas com deficiência que buscam 
aproximar suas produções artísticas aos modelos esteticamente aceitos já 
que imaginam que, por essa via, seus discursos são condizentes e passam  
a fazer parte de uma maioria e, assim, se sentem incluídos. 

Por outro lado, esse apagamento também pode ocorrer por meio da 
manifestação de plateias ávidas pela comoção – como no exemplo anterior-
mente citado –, ao se sentirem partícipes de um ato de superação, em uma 
convivência temporária com esse “outro”, restrita a esse rápido momento 
de fruição, preferencialmente, com ênfase no belo. Destarte, esse tipo de 
espectador se comove com o discurso da igualdade e se sente aliviado com 
o reforço de seus próprios valores de normalidade. Como coloca Deleuze 
(1988), é necessário restaurar a diferença no pensamento e, dessa forma, 
desmontar este primeiro nó, da primeira ilusão,9 que visa representar a di-
ferença sob a identidade do conceito e do sujeito pensante. 

Retomemos os princípios norteadores da representação. O segundo de-
les, a semelhança, submete a diferença ao que se reconhece como igual e 
remete o diverso à condição de negativo. A semelhança no objeto é de-
terminada do próprio conceito. Isso não se finda na relação da cópia ao 
modelo, mas também inclui, na semelhança do percebido, uma semelhança 
do sensível “(diverso) consigo mesmo, de tal modo que a identidade do 
conceito lhe seja aplicável e que esta identidade, por sua vez, dela receba 
uma possibilidade de especificação”(DELEUZE, 1988, p. 421) 

Essa segunda ilusão refere-se à sujeição da diferença à semelhança e se 
configura na anulação da diferença por meio da “qualidade que a recobre” 
e, simultaneamente, aquilo que é “desigual tende a se igualizar na extensão 
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em que ele se reparte” (qualitativa e quantitativamente). (DELEUZE, 1988,  
p. 421) Assim, o diverso passa a ser tomado como matéria do conceito idên-
tico, perde-se a intensidade situada e é preciso restaurar a diferença na in-
tensidade para que se desfaça, segundo Deleuze, o nó dessa segunda ilusão.

É pela semelhança que, muitas vezes, se generaliza a diferença e se es-
quece, por exemplo, que as próprias deficiências – sejam sensoriais, cogni-
tivas ou físicas – se diferem nos modos de ocorrências, além das próprias 
idiossincrasias de cada sujeito.

Na dança, a abordagem da representação baseada na semelhança pode 
desvelar um modelo em que todos passam a ser considerados como “os 
deficientes” ou “os incapazes”. Dentro de uma categoria uniforme, massi-
fica-se a representação/delimitação de corpo e/ou de dança para a pessoa 
com deficiência e, no senso comum, esses corpos só podem ser direciona-
dos para atividades terapêuticas. 

De outro modo, observa-se em muitos trabalhos artísticos em dança  
a abordagem da semelhança que situa o díspar como o Outro – aquele ou-
tro que pertence e deve permanecer na invisibilidade do outro lado da linha, 
como aborda Santos (2007) ao falar das linhas abissais. Essas linhas separam  
o mundo em dois universos distintos, de forma unilateral, e o que está deste 
lado da linha é reconhecido, e o que está do outro lado da linha passa a ser 
inexistente enquanto realidade, e por esse motivo, é excluído, é o Outro. 

Nessa perspectiva, dançarinos com deficiência servem como corpos de 
passagem em coreografias que, em seu discurso da complacência, incluem 
e regulam o modo de ser visível daquilo que deve permanecer invisível e, 
assim, reforça-se a competência e primazia dos bailarinos sem deficiência. 
A linha abissal também pode ser reforçada pela afirmação da necessida-
de de separação entre as danças feitas produzidas por/com artistas com 
deficiência.

Esse falso soar da inclusão se coaduna com o Manifesto Anti-inclusão  
– Parte I, da dançarina Estela Lapponi,10 que indaga o discurso político dos 
artistas com deficiência e na sua acepção: 
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A Inclusão propõe hierarquia de capacidades.
A Inclusão é incapaz de ver e enxergar.
A Inclusão é incapaz de ouvir e escutar.
A Inclusão é simplesmente incapaz.
A Inclusão pressupõe passividade.
A Inclusão não interage.
A inclusão causa pena.
A inclusão é unilateral.
A inclusão exclui.
A inclusão isola. (LAPPONI, 2011)

O terceiro princípio da representação, a oposição, apresenta determi-
nações estabelecidas no interior do conceito, delimita a diferença sob a 
forma de limitação ou oposição. Como uma forma de negação, não pos-
sibilita relacionar a diferença ao positivo, já que a diferença é ela própria 
afirmação. Por esse motivo Deleuze (1998) afirma que na representação 
sempre há uma singularidade não representada, já que esta não é universal. 
Analogicamente, no campo da dança, o corpo que dança é muitas vezes 
ainda abordado como uma espécie de comunicação sem fronteiras, como 
se fosse possível tal universalização que rasga as especificidades (culturais, 
sociais, pessoais) de cada sujeito.

Na dança encontramos muitos discursos sobre dançarinos com deficiência, 
que generalizam as experiências, definem modelos de criação, e, muitas ve-
zes, numa relação hierárquica de poder, colocam o artista com deficiência sob 
o domínio discursivo, criativo, cultural e político de pessoas sem deficiência.  
Vale lembrar também que no campo das macropolíticas11 (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996), tenta-se negar essa diferença para que ocorra a permanência 
do já estabelecido e não haja necessidade de mudanças da ordem instaurada.  
Isso pode ser visivelmente percebido, por exemplo, em diferentes instân-
cias de construção de políticas culturais. 

Ao se analisar o Plano Setorial de Dança (PSD) (2010),12 construído no 
âmbito do Colegiado Setorial de Dança13 do Ministério da Cultura, compos-
to por representantes da sociedade civil da área da dança,14 percebe-se o 
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quão complexo é abordar a questão da diferença. O Plano, ao inserir como 
uma das diretrizes a “Criação de políticas direcionadas à pesquisa, criação 
e produção, assegurando a diversidade da produção artística e cultural da 
Dança no Brasil”, aborda a questão da diversidade, mas ainda de uma forma 
muito genérica, com foco maior em estéticas e modos de configurações 
culturais e artísticas. Esse plano não abarca nenhuma meta sobre a acessibi-
lidade e a produção do artista com deficiência, temas estes que foram con-
siderados pela plenária do Colegiado como muito específicos para fazerem 
parte de um plano da área.

Numa outra vertente, foi capitaneado pelo governo federal a “Oficina 
Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para a Inclusão de Pessoas 
com Deficiência”,15 em 2008, a qual foi direcionada para abordar o tema da 
acessibilidade e diversidade na produção cultural. Essa oficina contou com  
a participação de artistas com deficiência na construção das diretrizes16  

resultantes desse encontro, mas essa ação não foi suficiente para que esse 
tema fosse efetivamente incorporado às políticas culturais do Ministério da 
Cultura (MinC), exceto por uma ação pontual, através de um equivocado 
edital17 que vale a pena ser citado. 

Ao pensar na diferença e na diversidade, muitas vezes o governo, e aqui 
me refiro especialmente à Fundação Nacional das Artes (Funarte), ligada di-
retamente ao MinC, tem errado em suas formas de pretensa reparação so-
cial, que é um dos focos das políticas dos governos de Luís Inácio Lula da Silva  
e de Dilma Rousseff, nos últimos 10 anos. Em 2011, a Funarte lançou um 
edital para artistas com deficiência, e para a inscrição exigia-se a apresenta-
ção de um atestado médico comprovando que a pessoa possuía uma defi-
ciência, ficando em segundo plano sua produção artística e a proposta a ser 
executada via edital. Infelizmente a polêmica gerada em torno desse edital 
teve uma pequena reverberação, porque ainda temos poucos artistas pro-
fissionais com deficiência no Brasil que são ativistas em torno de seu fazer 
artístico, além de que o valor do prêmio era baixo. Esse edital (fundado na 
representação do senso comum sobre a deficiência), seu resultado (que 
valorizou a deficiência como mérito e não o fazer artístico) e a falta de 
acompanhamento das ações realizadas (já que não houve uma preocupação 
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governamental sobre a prestação de contas e se as atividades foram ou não 
realizadas) me parecem mais um ato de complacência do Estado do que de 
um real fomento à produção desses artistas. 

As perspectivas acima apontadas seguem no sentido contrário à com-
preensão das práticas das micropolíticas, as quais são processuais e pro-
vocam rupturas com modelos a partir de agenciamentos que possibilitam  
a emergência de outros modos de subjetivação. (GUATTARI; ROLNIK, 
1996) Nesse viés, as singularidades passam a ser uma linha de fuga da pró-
pria micropolítica e, por esse motivo, é importante que as enunciações fei-
tas pelos próprios artistas com deficiência, seja em seus processos artísticos 
ou em suas práticas sociais, possam ser apresentadas e potencializadas no 
confronto com os modelos dominantes. 

Para tanto, é necessário a eclosão das ações de artistas com deficiência 
e de ativistas nessa área, mudança de pensamento dos próprios sujeitos da 
dança e da sociedade, bem como a criação de espaços nos quais coabitem 
pessoas com e sem deficiência, para que se problematizem e se relacionem 
os distintos, o que pode gerar encontros, desencontros e aberturas para a 
diferença que ativa e desloca o pensamento e a própria arte. Como coloca 
Deleuze (1988, p. 423), a afirmação da diferença é produzida pela positivi-
dade do problema e desse modo os problemas não podem ser vistos por 
um único viés, pois “a afirmação múltipla é engendrada pela multiplicidade 
problemática.” 

Como esses confrontos/encontros ainda são pequenos, diante da força 
dos modelos hegemônicos, encontramos, no senso comum, juízo de valo-
res restritivos em relação à pessoa com deficiência já que no enquadramen-
to representacional o pensamento é mais direcionado para o processo de 
recognição e a decorrente categorização do outro. Essa perspectiva pode 
ser diretamente relacionada ao quarto princípio da representação: a analo-
gia no juízo.

Para Deleuze o juízo “é a instância capaz de proporcionar o conceito 
aos termos ou aos sujeitos dos quais é ele afirmado [...], pois tem este 
[o juízo], precisamente, duas e apenas duas funções essenciais: a distri-
buição, que ele assegura com a partilha do conceito, e a hierarquização, 
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que ele assegura pela medida dos sujeitos” (DELEUZE, 1988, p. 72, grifo 
do autor). Esta subordina a diferença à analogia do juízo e se dá por rela-
ções de conceitos e predicados determináveis, os quais geram categorias.  
Essa categorização ocorre por método de divisão, que gera um jogo de 
contrários e atende às exigências da representação. 

Podemos ver isso, por exemplo, em formas de conceituar as danças pro-
duzidas com dançarinos com deficiência. Apesar de considerar que o uso de 
termos como dança inclusiva ou disabled dance, surgidos nos anos 1990, tenha 
sido uma ação política para promover a visibilidade dessa produção artística 
– impulsionada pelas políticas inclusivas amplamente debatidas em organiza-
ções internacionais, como Organização das Nações Unidas e Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –, a permanência 
desse termo por um tempo dilatado pode estagnar fronteiras internas na 
própria dança. Estas não seriam delimitadas por modos de configuração e 
processos artísticos, mas essencialmente por pares antagônicos referentes a 
categoria dos corpos. Além disso, reforço que essa divisão categorial (as quais 
são difíceis de serem completamente abolidas) pode continuar a dificultar  
a participação de produções de dança que tenham dançarinos com deficiên-
cia em circuitos de dança não segmentados, como os festivais, bem como 
pode dificultar que essas produções sejam consideradas como artísticas e 
que possam igualitariamente concorrer com outras produções em convo-
catórias públicas de fomento à dança.

Esses exemplos, aqui ilustrados, sobre a área da dança avigoram que a 
representação é convergente e finita, e ela não adquire o poder de afirmar  
a divergência e o descentramento, pertinentes à diferença, já que esta, quan-
do instaurada, se faz diferindo. Como foi enfatizado nas páginas iniciais des-
te livro, a diferença deve ser vista como ruptura, descontinuidade de uma 
ordem previamente estabelecida; como transgressão. Assim, a diferença se 
instaura na relação, nos agenciamentos, e não pode ser vista como negação 
ou como negativo de limitação ou de oposição. 

A arte, quando ativada em sua potência criadora, constituidora de ideias 
e de devires, propicia uma diferença nas repetições e uma emergência da 
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singularidade que não pode ser contida na representação. Para Schöpke 
(2004, p. 179),

A arte representativa, a despeito de sua beleza e magnitude, paga tributos à 
identidade e à similitude perfeitas, jamais rompendo com um determinado es-
tado de coisas. Neste sentido a arte corre o perigo de tornar-se um simples 
adorno ou uma mera peça decorativa. Uma arte nômade, ao contrário, causa 
uma espécie de mal-estar e uma desagradável sensação de ignorância àqueles 
que tentam decifra-la segundo os códigos do mundo sedentário. 

Assim, na busca pela arte nômade, gostaria de apresentar alguns des-
locamentos que tem gerado linhas de fuga. Primeiramente é perceptível, 
mesmo que em perspectiva micro, o esgarçamento de pensamentos he-
gemônicos que ainda prevalecem em nossa sociedade e que apresentam, 
dentre outras estereotipias, a pessoa/artista com deficiência como incapaz. 
Para que o campo da dança também se modifique, ainda faz-se necessário 
que artistas e educadores transformem seus pensamentos e modos de se 
relacionar com/na diferença.

Como segundo ponto, considero que a potencialidade de mudança no 
campo da dança está fortemente atrelada a novos modos de agenciamentos 
e de política da cooperação (SENNETT, 2013) entre artistas e educadores, 
com e sem deficiência. Os artistas com deficiência têm um papel fundamen-
tal nesse processo, ao desvelarem seus modos de afetar e de serem afeta-
dos, o que pode instaurar fissuras nas linhas abissais, gerar borramentos e 
deslocamentos. 

A arte em sua potência criadora, distante da representação, pode gerar a 
mudança de pensamento na própria dança, já que a dança é o pensamento 
do corpo e este se diz em suas singularidades – seja esse sujeito com ou 
sem deficiência. Se a diferença se faz diferindo, e esta é singular, precisamos 
que na singularidade de cada artista com deficiência, em seus encontros e 
desencontros com outros artistas e o público, se desvele a divergência e 
o descentramento da diferença, e se potencialize os deslocamentos e os 
disfarces da repetição.18
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Se a repetição é compreendida como produção de singularidades – ape-
sar de ser comumente vista como generalidade, como elementos iguais que 
possuem o mesmo conceito –, esta precisa ser abarcada em seu caráter 
transgressor e é necessário localizar o “si” da repetição, a singularidade 
naquilo que se repete. A dança produzida por e com alguns dançarinos com 
deficiência tem provocado deslocamentos, apresentando a singularidade de 
seus processos artísticos e potenciais desterritorializações. No Brasil, essa 
perspectiva ainda é muito rarefeita, mas podem ser percebidas linhas de 
fugas, estabelecidas pelo protagonismo de alguns artistas com deficiência 
e em algumas propostas que envolvem dançarinos com e sem deficiência.

É interessante verificar que nestes últimos 4 anos houve um crescimento 
na cena contemporânea da dança, da produção independente de dançari-
nos com deficiência. Nas proposições de alguns trabalhos autorais de dan-
çarinos com deficiência, como Edu O.,19 Carolina Teixeira,20 Renata Mara21 
e Estela Lapponi,22 e na continuidade da produção de alguns grupos que 
incluem dançarinos com e sem deficiência, como Grupo X23 e Pulsar,24 estes 
têm gerado rupturas na dança, com as singularidades de suas propostas.

As produções desses artistas e grupos têm sido apresentadas em circui-
tos não segmentados da dança e se tornaram visíveis para comissões ava-
liadoras de editais de instituições como, por exemplo, Funarte, Secretaria 
de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), Itaú Cultural e Fundo Municipal  
de Cultura de Belo Horizonte. Quando trago aqui esses exemplos, quero 
ressaltar que a questão está na força do fazer artístico, na potência criadora 
da diferença e na intensidade de novos sentidos, e não na categorização ou 
manipulação da deficiência em produções artísticas em dança.

Vale ressaltar que no caso de Edu O., Carolina Teixeira e Renata Mara, 
além da atuação artística, estes estão envolvidos em ações políticas no 
campo cultural, além de adentrarem o mundo acadêmico, como alunos de 
mestrado, doutorado ou atuando como docente em universidades, como é 
o caso de Renata Mara, o que pode corroborar para mudanças nesses es-
paços e um empoderamento desses sujeitos. Considero que a ação desses 
artistas é marcada pela potência da vida e pelo desejo de transformações 
de pensamento da/na sociedade, da/na dança e com/no/para o corpo que 
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dança, o que pode gerar outros agenciamentos25, que comportem termos 
heterogêneos, a multiplicidade de sua multiplicidade.

Deleuze e Guattari (1995) defendem que os agenciamentos não se cen-
tram no poder, mas nos desejos, e o biopolítico, com seus fluxos ondu-
latórios, pode significar microespaços de resistência. Nessa perspectiva, 
a biopolítica pode ser uma potência positiva, uma força criadora que 
articula simultaneamente a singularidade e a pluralidade, abarca as dis-
sonâncias e possibilita a desterritorialização. Essa perspectiva se correla-
ciona com a proposta de Auslander e Sandhal (2005), quando propõem no 
livro Bodies in commotion um entendimento de disability como performance 
e que, dentro dessa perspectiva, partindo-se da experiência diária do artista 
com deficiência e de sua performatividade, possam ser confrontados outros 
modelos de abordagem da deficiência com aqueles já instaurados como o 
médico, o filantrópico e o freak-show.

Assim, na dança, como na sociedade em geral, essa potência positiva 
gera mudanças na compreensão do campo de ação do dançarino com de-
ficiência, o qual reverte a posição que o senso comum lhe concede – de 
submissão e dependência, e, em suas possíveis atuações, como criador, in-
térprete, militante, acadêmico, escritor ou gestor, abrem-se brechas em 
espaços tradicionalmente não ocupados por eles. Vale ressaltar que no 
cenário brasileiro a atuação e profissionalização de alguns dançarinos com 
deficiência que propõe micropolíticas transgressoras tem propiciado que os 
solos da dança se tornem mais movediços.

As singularidades, vistas como potências positivas, possibilitam desloca-
mentos e podem gerar reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem 
e modificar concepções estagnadas de corpo, dança e eficiência/deficiência 
na arte. 

No campo de formação ainda são poucos os espaços de dança que estão 
acessíveis – tanto no que se refere à acessibilidade física quanto em relação 
às propostas pedagógicas para as pessoas com deficiência – e, nesse senti-
do, as universidades, academias e escolas precisam reformar suas certezas 
sobre o corpo que dança. Nos espaços culturais, por exemplo, além de 
todos os problemas existentes com suas arquiteturas que em sua maioria 
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não previam a possibilidade de existência de artistas com deficiência, tam-
bém há uma necessidade de potencializar a presença de trabalhos artísticos 
de dança que, ao romperem com os modelos de representação da própria 
dança podem ser uma potência de desestabilização e colaborar para que 
a plateia se confronte com seus próprios valores e com a experiência de 
outros corpos que se dizem na diferença. 

Pequenas fissuras que foram anunciadas nas transitórias conclusões des-
te livro me parecem agora que, com uma potência ampliada, já desenham 
uma reconfiguração territorial na dança, a partir da própria voz e visibilida-
de dos artistas com deficiência. Emergem os conflitos e a positividade dos 
problemas, alquebra-se a bela-alma e, assim, espera-se que se gerem novas 
linhas de fuga.

NOTAS
1 Este posfácio é uma versão ampliada e revisada do artigo Dança e diferença: micro-

políticas e espaços de resistência em processos artísticos e educativos em dança, 
publicado nas Atas da Conferência Internacional 2012. Agradeço a Tereza Oliveira e 
a Thereza Rocha, pela leitura e pelos generosos comentários deste texto.

2 Nessa obra Deleuze apresenta sua filosofia da diferença, baseada numa ontologia de 
sentido aberto. (VASCONCELLOS, 2005) Para tanto, problematiza pressupostos fi-
losóficos que, sob diferentes óticas, mediam o ser pela representação, como aqueles 
presentes na abordagem de filósofos como Platão, Aristóteles e Hegel, e discute a 
questão da univocidade apresentada por Espinoza, Scot e Nietzsche. Ao apresentar 
sua filosofia da diferença, que situa a diferença em si mesma, Deleuze nega a analogia 
e a representação, considerando esta como sedentária, e apresenta o sujeito em sua 
multiplicidade (ser unívoco aberto), que no jogo da diferença e da repetição, esta 
vista como nômade, possibilita que “aquilo que ele se diz é a própria diferença”. 
(DELEUZE, 1988, p. 475)

3 Uso aqui o plural para potencializar a pluralidade da dança. 

4 Para Deleuze (1988), a diferença se faz diferindo, isto é, difere-se a partir de si mes-
ma. Por ser uma ação interna e direta, dispensa qualquer mediação (interferência) 
feita a partir do conceito. Assim, o autor considera que a mediação é sempre uma 
categoria, uma representação do ser e não acontecimento.

5 No capítulo “Cartografando espaços fronteiriços”, discutimos a questão da nomen-
clatura. Entretanto, vale reforçar que apesar da denominação aparentar, a princípio, 
ser um conceito que pode sustentar pares duais, optamos por usá-la por ser um 
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termo adotado por esse grupo social, como também no intuito de problematizar a 
relação entre pessoas com e sem deficiência e apontar a diferença em seus aspectos 
conflitantes. Consideramos que termos como “pessoas portadores de necessidades 
especiais” acabam sendo tentativas do “politicamente correto” de amenizar essa di-
ferença. Ao mesmo tempo, pesquisadores da área do Disability Studies e artistas 
com deficiência têm levantado a importância de se abordar o discurso de quem vive 
essa experiência e, por essa via, geram-se outros metapontos sobre a questão.

6 Esse tema foi parcialmente abordado neste livro, no subcapítulo “Diferenciando a di-
ferença” e aqui exploramos uma ampliação dessa discussão. Deleuze (1998, p. 415-
416) relaciona o mundo clássico da representação do ser com “as quatro raízes do 
princípio da razão: identidade do conceito que se reflete numa ratio cognoscendi; a 
oposição do predicado, desenvolvida numa ratio fendi; a analogia do juízo, distribuída 
numa ratio essendi; a semelhança da percepção, que determina uma ratio agenti.  
Toda e qualquer outra diferença que não se enraíze assim será desmesurada, incoor-
denada, inorgânica: grande demais ou pequena demais, não só para ser pensada, mas 
para ser. Deixando de ser pensada, a diferença dissipa-se no não-ser”.

7 Deleuze se refere a Aristóteles. Há na filosofia aristotélica duas concepções de di-
ferença: a diferença específica (diferença entre as espécies inscreve a diferença na 
identidade do conceito indeterminado de gênero) e a diferença genérica (subsiste, 
na diferença categorial, um conceito idêntico, embora de modo especial, qual seja, o 
conceito de ser enquanto distributivo e hierárquico). (FORNAZARI, 2011) A maior 
diferença é sempre a oposição e na “[...] filosofia aristotélica da diferença está con-
tida nesta dupla inscrição complementar [diferença específica e diferença genérica], 
fundada num mesmo postulado, traçando os limites arbitrários do feliz momento”. 
(DELEUZE, 1988, p. 72-73)

8 Não adentrarei aqui na discussão sobre esse assunto, mas saliento que esse tipo de 
proposta ainda sustenta a ideia da benevolência, da exclusão na própria inclusão e da 
visão do outro como oposição e não singularidade. 

9 Deleuze (1998) considera que a representação é o lugar da ilusão transcendental e 
seus pilares – identidade, semelhança, oposição e analogia – são quatro ilusões, pois 
elas traem a diferença.

10 Atriz, dançarina e performer. Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo 
(Faculdades Metropolitanas Unidas) e especialista em Estudos Contemporâneos 
em Dança pela Universidade Federal da Bahia. Artista engajada em questionar ar-
tisticamente a nomenclatura “inclusiva” à arte realizada por artistas com deficiência. 
Tem como foco de investigação o discurso artístico do corpo com deficiência, a 
multidisciplinaridade artística e diferentes formas de relação com o público. Desde 
2010 investiga “Corpo Intruso”, termo criado pela própria, e seu contenedor 
Zuleika Brit.  Fez parte do projeto internacional Dance Meets Difference, da coreó-
grafa Gerda König. Desenvolve um projeto relacionado a sustentabilidade artística. 
Mais informações: <http://zuleikabrit.blogspot.com.br/>.
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11 Para Guattari e Rolnik (1996), os agenciamentos de produção semiótica, incluindo 
o campo artístico, abarcam dimensões macropolíticas e micropolíticas. De forma 
correlacionada, Deleuze e Guattari (1996) afirmam que toda política é ao mesmo 
tempo macropolítica e micropolítica.

12 Disponível em: <www.cultura.gov.br>.

13 Órgão consultivo do Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da 
Cultura, com estrutura tripartite, com representantes governamentais, convidados 
e membros da sociedade civil, estes eleitos por seus pares, que tem como meta 
ser um espaço de discussão e de indicação de políticas públicas para os segmentos 
artísticos e culturais.

14 Participei em duas gestões desse Colegiado, como membro eleito, e fui relatora da 
primeira versão do Plano Setorial da Dança.

15 Uma interessante análise dessa oficina e de outras questões relacionadas às políticas 
públicas para o artista com deficiência na dança pode ser lida na dissertação de mes-
trado intitulada “Entre sorrisos, lágrimas e compaixões: implicações das políticas 
públicas culturais brasileiras (2007 a 2012), na produção de artistas com deficiência 
na dança” (PPGDança – UFBA, 2014), de autoria de Carlos Eduardo O. do Carmo 
(Edu O.), a qual tive o privilégio de orientar.

16 Diretrizes pertinentes ao documento Nada sobre nós sem nós, resultante da Oficina 
Nacional de Indicações de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas 
com Deficiência, promovida em 2008, pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

17 No Brasil, de uma forma geral, o termo edital refere-se a um instrumento admi-
nistrativo e convocatório, que torna público as regras da licitação. Esse modelo 
tem sido usado também para o uso de verbas na área cultural e artística, visando 
prioritariamente à transparência do processo. Entretanto, esse ato vem gerando 
muitas discussões, visto que o edital em si não é uma política de desenvolvimento 
para a dança, e uma distribuição de recursos baseada nesse instrumento tem gera-
do muitas restrições à própria produção artística, em decorrência de seu formato 
e tempo de execução, gerando um tipo de produção que denomino fastcult (2014 
– no prelo).

18 A repetição, para Deleuze, é baseada na diferença, e ela não é a repetição do mes-
mo, mas é produção de singularidades.

19 Edu O. é mestre em dança pelo Programa de Pós-graduação em Dança da UFBA  
e artista plástico formado pela Escola de Belas Artes da mesma Universidade. Faz 
parte do Grupo X de Dança desde 1999 e nos últimos anos vem desenvolven-
do, em paralelo, trabalhos autorais como “Judith quer chorar, mas não consegue!”, 
“Odete traga meus mortos” e “O corpo perturbador”. Participou de projetos da 
CandoCo Dance Company (UK), de Alito Alessi (EUA) e Cie Kastor Agile (Fr).  
É autor de dois livros.
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20 Ex-bailarina e diretora da Cia Roda Viva, de Natal, que também foi coordenada 
por um longo período por Henrique Amoedo. Atualmente desenvolve interven-
ções artísticas e performances como “Poética proteica” (2012). É doutoranda pelo 
Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (UFBA). É autora do livro “Deficiência 
em Cena” (Ideia, 2011).

21 Renata Mara é uma dançarina de Belo Horizonte, com mestrado em Artes pela 
Universidade Federal da Minas Gerais (UFMG) e recém-contratada como professora 
nos cursos de bacharelado e licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal 
de Outro Preto (UFOP). No espetáculo “Dessassossego em Branco” (2012), idea-
lizado por ela e com contribuição dos intérpretes-criadores Tuca Pinheiro e Oscar 
Capucho, explora a percepção da dança além do impacto visual, partindo de suas 
experiências como portadora de retinose pigmentar.

22 Para maiores informações sobre a performer Estela Laponi, ver dados na nota de 
rodapé 10 deste posfácio.

23 Maiores detalhamentos ver a partir da página 139. 

24 Maiores detalhamentos ver a partir da página 121.

25 Ver Mil Platôs, vol. 1.
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em Educação e doutora em Artes Cênicas,  
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de Dança da UFBA, e  atualmente coordena 
o Colegiado do Programa de Pós-graduação  
em Dança  (PPGDança) pelo segundo biênio  
2013-2015. Coordenadora do Projeto  
de Extensão Redanças: redes colaborativas 
 em dança como ação política. Líder do Grupo  
de Pesquisa Processo Corporeográficos  
e Educacionais em Dança (PROCEDA).  
Foi membro do Colegiado Setorial de Dança 
do CNPC – MINC (2005-2009/ 2010-2012). 
Possui capítulos de livros publicados, dentre 
eles Writing in the flesh: body, identity, disability, 
and difference, no livro organizado por, 
Sherry Shapiro, Dance in a world of change, 
2008, além de artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais.

A Coleção Pesquisa em Artes é direcionada à publicação de textos que  
problematizam aspectos diversos dos fazeres artísticos e suas complexas  

relações com a sociedade, a contemporaneidade e o conhecimento.
Abranje, particularmente, pesquisas nas áreas de Dança, Música,  

Teatro, Artes Plásticas, que são aéreas de tradição  
e referência na Universidade Federal da Bahia.

Dança e diferença: cartografia de múltiplos corpos, 
de Lúcia Matos, é uma obra resultante da 
pesquisa de doutorado realizada no Programa de 
Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), em  2006. O livro 
enfoca a análise de produtos coreográficos de 
grupos de dança que possuem em seu elenco 
dançarinos com e sem deficiência. Para tanto, 
apresenta uma cartografia que delinea como 
novas territorializações estéticas vêm sendo 
tecidas na dança contemporânea a partir de 
processos generativos que articulam identidades, 
fisicalidades, diferenças e novos sentidos no/
pelo “corpo que dança”.  Tendo como base 
a metodologia interpretativa, a pesquisa 
utilizou conceitos chaves como corpo, dança 
contemporânea, diferença e deficiência e, os 
quais evidenciam redes de relações estabelecidas 
na ambiência contemporânea, sendo analisadas a 
partir de duas perspectivas. A primeira consiste 
na crítica de alguns trabalhos coreográficos 
apresentados em um circuito segmentado de arte 
− 1º Festival Internacional Artes sem Barreiras, 
2002. A análise desse Festival indicou que apesar 
do mesmo ter uma proposta de inclusão pela 
arte, algumas coreografias retratam a falta de 
poder do dançarino com deficiência e sustentam 
perspectivas correlacionadas ao paradigma da 
normalidade. A segunda abordagem direciona-
se para a análise dos produtos coreográficos de 
quatro grupos brasileiros de dança − Grupo X 
de Improvisação em Dança (BA), Pulsar Cia. de 
Dança (RJ), Limites Cia. de Dança (PR) e Cia. 
de Dança Ekilíbrio (MG),−  que possuem em 
seu elenco dançarinos com e sem deficiência. 
As análises dos trabalhos dos grupos, acrescida 
das entrevistas com diretores, coreógrafos e 
elencos, revelam que, em alguns desses grupos, 
seus produtos coreográficos já articulam o 
conceito da diferença nos corpos dançantes, o 
que aponta para que novos territórios corporais 
e estéticos estejam sendo configurados na dança 
contemporânea brasileira.
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