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DANÇA CONTEMPORÂNEA: ENTRE A CRISE COMO POTÊNCIA 
MOBILIZADORA E A NORMATIZAÇÃO DAS SUAS VARIAÇÕES 

TRANSGRESSORAS 

Isaura Suélen Tupiniquim Cruz (UFBA)*i 

 

RESUMO: A transgressão, enquanto crise, aparece aqui como disparador conceitual para 

pensar deslocamentos e fissuras na relação entre corpo, dança e contexto. A dança 
contemporânea, como produção que provoca transgressão e crítica, é ao mesmo tempo 
parte de um sistema de poder que age pela captura dos desejos e da criatividade, 
objetivando produção e consumo. Consolidando relações, discursos e parâmetros, ela 
parece produzir um anestesiamento crítico que estabiliza o circuito artístico no atual 
contexto do país, sedando a crise e afastando da transgressão sua potência 
transformadora.  

PALAVRAS-CHAVE: Dança contemporânea. Crise. Transgressão. Anestesiamento 

crítico. 

 

CONTEMPORARY DANCE: BETWEEN THE CRISIS MOBILIZES POWER 
AND THE STANDARDIZATION OF ITS VARIATIONS TRANSGRESSIVE  

ABSTRACT: Transgression, considered as crisis, appears here as a trigger to think 
conceptually about shifts and cracks in the relations between body, dance and context. 
Contemporary dance, as a production that generates transgression and criticism, is also 
part of a system of power that acts by capturing desires and creativity, aiming at 
production and consumption. Consolidating relations, speeches and parameters, it seems 
to produce a critical anaesthetization that stabilizes the art scene in the current context of 
our country, sedating the crisis and keeping away from transgression its transformative 
power. 
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Crise como transgressão que mobiliza a história 

É o desassossego da crise que desencadeia o trabalho do pensamento. 
  

Suely Rolnik 
 

A noção de transgressão observada no campo da dança ocorre por uma 

perspectiva historiográfica, onde as produções artísticas, entendidas como irrupções 

criativas, modificam paradigmas de uma geração anterior para uma posterior, por seu 

caráter propulsor de crises. Emergente da interação entre os corpos e os contextos 

político/social/filosófico, a transgressão pelo corpo, que provoca incômodo e crise não 

ocorre de maneira isolada do seu contexto, mas na relação. Seja num ambiente de 

represamento, agenciamento ou abandono, a transgressão age por sua potência de 

esgotamento e excesso como limites entre corpo e linguagem. 

Os corpos assim como tudo no mundo tendem a estados de estagnação, bem 

como, a condição de existência e permanência1 de tudo é a mudança. Sem a influência 

do tempo e das relações de trocas entre corpo e ambiente não existe vida nem história. 

Assim, é possível reconhecer, e até certo ponto, compreender os processos de adesão, 

ou mesmo, adequação aos mecanismos de poder que subsidiam a dança contemporânea 

na atualidade, conceitualmente e economicamente. Contudo, é necessário que haja crise 

sobre o estado de estagnação para que as coisas se modifiquem e permaneçam. 

Para André Lepecki (2012), no texto, Coreopolítica e Coreopolícia “a dança 

entendida como teoria social da ação e como teoria social em ação, constituiria 

simultaneamente o seu traço distintivo entre as artes e a sua força política mais específica 

e relevante”. Para o autor, arte e política são entendidas como atividades coconstitutivas 

graças aos escritos de Agamben e Rancière. Para Rancière o dissenso2 seria o 

“elemento” que funde num só arte e política e para Agamben, arte e política estão 

                                                             
1 Aqui a noção de permanência se refere à hipótese desenvolvida por Adriana Bittencourt, onde a 
permanência só é possível em movimento e como mudança, diferente da sua definição comum, como 
equivalente a imobilidade. Para melhor compreensão dessa hipótese, ver: BITTENCOURT, Adriana. A 
natureza da permanência: processos evolutivos complexos e a dança. Programa de Pós-graduação em 
comunicação e semiótica, PUC - São Paulo. Trabalho de dissertação defendido em 2001. 
 
2  O dissenso para Rancière não se refere simplesmente ao conflito de opiniões, ou diferentes maneiras de 

sentir que a política deveria respeitar. “Minha hipótese é, portanto, a seguinte: a racionalidade da política é a 
de um mundo comum instituído, tornado comum, pela própria divisão” (RANCIÈRE, 1996, p. 368). Ele 
entende o conflito como constitutivo do comum, e para isso seria necessário pensar a política de outra 
maneira que não como equivalente a polícia, a qual tem a ação de regular, fiscalizar e ordenar.  
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associadas porque são atividades humanas que se preocupam com o que ele chama de 

“abertura de potências”. 

Então, pensar a dança contemporânea como emergência de uma crise que 

pressupõe a transgressão como estratégia compositiva, vindo a desestabilizar conceitos e 

padrões tradicionalistas do pensamento e da dança, é entender que sua ação, que não 

acontece isolada do contexto, age diretamente, e, ao mesmo tempo, sobre a história e 

como política das ações, no que tange o corpo e a transformação de padrões sociais3. 

Onde o dissenso provoca a crise necessária à agitação das diferenças para criação de 

possíveis, que não se encerram apenas no campo da arte. 

Mas, em tempos de biopolítica e neoliberalismo midiático, o processo de produção 

e consumo é uma coisa só. Essa lógica, ao atravessar, nossa subjetividade, designando 

uma individualização disfarçada de liberdade e autonomia, implica diretamente nas 

formas como preservamos o corpo ao encontro com seus limites. Num sistema de 

blindagem apática que preza pela conformação estável das coisas, e que por outro lado é 

completamente esquizofrênica quanta produção de sentidos e sensações, o corpo, não 

reconhece mais a escuridão da sua crise pelos holofotes do seu tempo, que mesmo da 

miséria faz uma vitrine, que ofusca e virtualiza os processos de profanação que são 

próprios da constituição das coisas e dos corpos4. 

Tomando a política como dissenso, a „necessidade‟ não poderia ser o argumento 

pelo qual a arte se coloca como transgressão das forças e das formas, exatamente 

porque, assim como a transgressão, a prática criativa nas artes não pressupõe uma 
                                                             
3 “A compreensão da dança, portanto, não se resume ao que se vê nos palcos – as composições 

coreográficas propriamente ditas –, mas inclui tudo aquilo o que se refere ou deriva delas, como produção 
de conhecimento, ação pública e/ou aplicação prática. Importa entender como esses campos se engendram 
para compor um ambiente e como tudo isso se articula no tempo modificando-se mutuamente, numa 
dinâmica coevolutiva” (BRITTO, 2010). 

 
4  A noção de biopolítica iniciada por Michael Foucault e discutida por muitos autores nas ultimas décadas, 
neste parágrafo, se refere à definição desenvolvida por Peter Pal Pelbart, que apresenta o conceito, como 
política sobre a vida, que objetiva a preservação da vida para aumentar o consumo da vida. Sendo um 
conceito que atravessa os aspectos da contemporaneidade, considero pertinente tocar esse território, 
mesmo que por hora superficialmente, a fim de evidenciar a arte implicada ao contexto político. Pois não há 
como escapar de certas condições que nos une como humanos adeptos do capitalismo e viventes de um 
mesmo processo histórico. Assim, Pelbart diz que: “O próprio poder se tornou “pós-moderno”, ondulante, 
acentrado, reticular, molecular. Com isso, ele incide sobre nossas maneiras de perceber, de sentir, de amar, 
de pensar, até mesmo de criar. [...] Não estamos mais às voltas com um poder transcendente, ou mesmo 
repressivo; trata-se de um poder imanente, produtivo. Esse biopoder não tenta barrar a vida, mas 
encarregar-se dela, intensificá-la, otimizá-la” (PELBART, 2007, p.21-22). 
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utilidade objetiva, e a necessidade é a submissão de tudo pelo funcionamento regular 

para sobrevivência de um corpo. Na arte como transgressão a necessidade não é relativa 

à manutenção de nada, se apresenta enquanto crise num corpo que não comporta mais a 

vida e seu vocabulário, ela ultrapassa os limites da linguagem5 e não reconhece mais 

seus territórios de identidade. 

A dança contemporânea, ao agir por necessidade, recorre à legitimação que lhe 

mantém e que cristaliza nela, a política como dissenso. Mas por outro lado, a constante 

subversão da tradição, desestabiliza a doxa6, como conhecimento comum e 

compartilhado produzido fora do campo erudito da filosofia e teoria, pois, articula a 

informação por vias informes diferentes daquelas habitualmente manipuladas para serem 

difundidas e hegemônicas. Ou seja, a dança contemporânea provoca a desarticulação de 

hábitos, desencadeia reflexões e outras formas de agir, mas o movimento desse circuito é 

„centralizado‟ e quase não possibilita a interlocução com a doxa.  

Isso quer dizer que o paradoxo, não a relatividade porque esta suprime a 

continuidade do dissenso, parece ser um aspecto possível de deslizamento conceitual 

sobre a noção de transgressão na arte: sua absorção, legitimação e pasteurização 

discursiva sobre essa prática. Mas, não se trata, contudo, de um paradoxo condizente a 

uma polarização binária, é paradoxal justamente por considerar muitas variantes, 

camadas e dobras sobrepostas e atravessadas, que configuram a realidade desses 

circuitos criativos da arte, da cultura, do corpo, da política e do mercado. Contradições 

que criam um abismo ou uma banalização entre discurso e ação7.  

Então, para tangenciar condições que operam sedando os sentidos entre corpo, 

dança e contexto político, a transgressão pode ser entendida como crise. A crise como 

                                                             
5  Ver: FOUCAULT. Michael. Prefácio à transgressão. Ditos & Escritos: Estética, literatura, música e cinema. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. Ver também: UNO, Kuniichi. A gênese de um corpo 
desconhecido. Tradução de Christine Greiner. São Paulo: N-1 edições, 2012. 

 
6  Ver: CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo, Martins, 2005. 

  
7 O conceito de performatividade se relaciona com a afirmação desse parágrafo e contribui para essa 

discussão, mas não será desenvolvido aqui. Muito bem empregado na dança contemporânea por Jussara 
Setenta (2008), esse conceito propõe que toda ação está implicada a um discurso. Dessa maneira, 
problematizo o fato de haver no circuito da dança contemporânea no Brasil certa hegemonia discursiva, ou, 
talvez se trate de uma comunicação privada, onde a criação da dança parece prever o publico, e produzir-
se exclusivamente para aquele grupo de artistas, intelectuais e críticos. O que gera uma circularidade 
hermética e pouca heterogeneidade de produção crítica e estética. 
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aspecto de desestabilização dos padrões e hábitos corporais ou contextuais – relação 

corpo ambiente, suas políticas e policiamento das ações - que em estado de alteração 

dos suportes aos quais normalmente recorrem para resolução de problemas e acordos, 

bem como aquilo que regula esses suportes, é colocado ou exposto num limite da sua 

perspectiva existencial (suas formas de vida até então conhecidas).  

A crise que ocorre de forma muitas vezes violenta, torna-se exponencial para 

criação imediata de novas estratégias e articulações. Frequentemente impulsivas, as 

estratégias de um corpo em crise transgridem as relações entre arte e vida, infligindo o 

contexto no qual este corpo é regulado, e onde se articula e se configura como sujeito 

cultural. Transformando de maneira complexa as perspectivas que se debruçam a barrar 

ou consumir a vida, a crise produz fissuras na tessitura dos corpos e na história, 

transformando simultaneamente corpo e ambiente.  

Quando o corpo se encontra em estado de crise, paradoxalmente, cria um 
universo simbólico, mas ao mesmo tempo, rompe a membrana imaginária que, de 
algum modo, separava os sistemas arte e vida. Embora alguns artistas já 
anunciassem mudanças importantes, tais fronteiras ainda pareciam um alívio 
necessário para historiadores da arte, críticos e para o público em geral. Mas a 
crise não é apenas temática, fere e perverte a materialidade do sistema onde se 
encontra, exigindo uma configuração lógica distinta para ser observada. Os limites 
são de uma plasticidade intolerável. Não há exemplo, dualidades onde cada 
instancia permaneça em seu devido lugar preservada, como é típico das 
classificações sujeito e objeto, universo real e universo simbólico, corpo e 
corporalidade. (GREINER, 2003, p. 69) 

Nesse processo, onde a crise se apresenta como agitação de formas estagnadas e 

propulsora de pequenas e grandes transgressões, desde aquelas onde o corpo é 

solicitado a testar seus abismos, à impulsão de muitos corpos nessa mesma direção, 

agitando, destruindo, sublimando ou reordenando os poderes em seus devidos espaços 

de atuação, elas, as transgressões desviam e desarticulam a aparência civilizatória dos 

corpos em instâncias do público e do privado.  

Não significa que tais ocorrências sejam o absoluto da novidade, senão memória 

associada à impulsão radical e violenta em direção ao outro. O outro aqui, como 

alteridade implicada a história. Para Georges Bataille (2013), a transgressão8 é entendida 

                                                             
8
 Para Bataille a transgressão é inerente ao processo da vida humana e está sempre num jogo 

complementar com os interditos. A transgressão, assim, promove uma perda ou fragmentação da 
identidade. Uma espécie de morte. Para ele: “A transgressão organizada forma com o interdito um conjunto 
que define a vida social. A frequência – e a regularidade - das transgressões não invalida a firmeza 
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como perda da identidade, essa perda, sugere que a fissura provocada pela crise é um 

processo de fragmentação do „eu‟ como dimensão da perda dos processos de 

identificação e definição hermética das coisas.  

O contemporâneo “não se deixa cegar pelas luzes do seu século e consegue 

entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade” (AGAMBEN, 2009, p. 63) 

essa sombra do presente garante que não há condições possíveis de definir o que é tal 

crise, ou como ela se dá ou de quem para quem, ou o que se deseja definitivamente, 

justamente por possibilitar essa descentralização das identificações e das coisas. A 

história encarrega-se de redesenhar os contornos do passado produzindo uma quase 

ficção, pois em termos de experiências corporais, torna-se ainda mais complexo o 

processo de tradução da experiência como narrativa linear.  

Nesse sentido, se relacionar com os traumas9 do seu tempo produzindo dança é 

algo que não abriga a tentativa de apreender um entendimento universal ou a definição 

radical das coisas. Essa ação que incorreria novamente na tentativa equivocada de tomar 

uma identidade perdida, dissolvida em fragmentos, portanto, sugere que a transgressão 

provocada pela crise é algo que ocorre em tempo real e carrega em si a efemeridade de 

uma dança. 

Assim, a configuração de uma obra, é produto daquilo que em algum momento foi 

fissura caracterizada como processo aberto, experimental e experiencial, mas essa 

fissura é rapidamente capturada pelo próprio sentido da vida baseado na excreção e no 

consumo de tudo. “O que parece possível, nesse momento, é observar que tais 

operadores são perecíveis e fadados à própria corrosão, tornando-se visíveis apenas 

quando emergem os estados de crise”. (GREINER, 2003, p. 70) 

                                                                                                                                                                                                          
intangível do interdito, do qual ela é sempre complemento esperado, como um movimento de diástole 
completa um movimento de sístole, ou como uma explosão é provocada por uma compressão que a 
precede. Longe de obedecer à explosão, a compressão a excita” (BATAILLE; 2013, p. 89). 
9 Mais detalhes sobre a noção do trauma na arte na contemporaneidade, ver o livro “O retorno do real” de 

Hal Foster. “Como foi sugerido, há uma insatisfação com o modelo textualista da cultura e com a visão 
convencionalista da realidade – como se o real, reprimido no pós-modernismo pós-estruturalista, tivesse 
retornado como traumático. Logo também, há uma desilusão com a exaltação do desejo como um 
passaporte aberto de um sujeito móvel – como se o real, depreciado por um pós-modernismo performativo, 
tivesse sido mobilizado contra o mundo imaginário de uma fantasia capturada pelo consumismo” (FOSTER, 
2014, p.157). 
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Conjuntura cíclica 

A dança contemporânea parece ter produzido um modelo ao negar a noção de 

modelo, pois existe nela um mecanismo de ação que se repete e não repele enquanto 

margem, já que se centralizou. Adequada e conceitual, ela vem compondo uma endemia 

discursiva, formada por uma república resumida de artistas, que no caso do Brasil, foram, 

estão ou serão vinculados a sistemas de financiamento e/ou leis de incentivo, editais e 

festivais, nos quais normalmente os mesmos artistas circulam, e os quais estão 

interessados na difusão da mesma. Esses ambientes, configurados como plataformas, 

funcionam como produção de conhecimento e pesquisa em dança, o que também 

aproxima a produção artística à pesquisa acadêmica.  

[...] a rede de comunicação que carrega a arte contemporânea caracteriza-se por 
um bloqueio; em outras palavras, por uma circularidade total do dispositivo: veem-
se expostas à vista do público não tanto obras singulares, produzidas por autores, 
mas uma imagem da rede propriamente dita. (CAUQUELIN, 2005; p. 74) 

Nesse processo, identificamos uma cadeia de relações, onde, ao mesmo tempo, 

artistas são curadores, curadores são acadêmicos, acadêmicos são críticos, críticos são 

artistas que são teóricos, etc. Essa observação não deverá ser tomada como um discurso 

pelas especificidades. Ocorre que a dança contemporânea parece estar com o foco numa 

luminosidade cíclica. Ela devora a si mesma, e por isso, pouco provavelmente, vomitaria 

substâncias distintas. Trata-se de uma antropofagia pouco heterogênea!  

Essa ubiquidade – uma vez na rede, os mesmos artistas se encontram em toda 
parte e são objeto de um movimento giratório – produz uma espécie de vertigem 
ou, de acordo com o termo já utilizado, uma saturação. (CAUQUELIN, 2005; p. 76)  

Nessa ultima etapa que deveria coroar o circuito colocando à disposição de todos 
o resultado de um tão longo trabalho, é ainda o continente que prevalece sobre os 
conteúdos; é a exposição que carrega a significação; „isto é arte‟, e não as obras. 
É a rede que expõe sua própria mensagem: eis o mundo da arte contemporânea. 
E assim o publico consome a rede, enquanto a rede consome a si própria. 
(CAUQUELIN, 2005; p. 79) 

A dança contemporânea está sendo cada vez mais adepta a um processo onde a 

crítica já se dilui nas formas de associações e interesses inerentes as políticas de 

regulação e absorção da cultura. Onde o mesmo artista é o intelectual, que por sua vez, é 

possuidor dos recursos em acordo com o estado e os curadores ou os críticos 

propulsores da difusão e da adesão, configurando lógicas de ação. Os engendramentos 
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desse ambiente, não só relativos à situação contemporânea, expressam o poder e a 

impossibilidade da crítica? 

Se referindo a autores como Baudrillard ou Sloterdijk no texto As desventuras do 

pensamento crítico Rancière esclarece: “Não sou certamente o primeiro a sugerir que 

algo está errado atualmente com a tradição do pensamento crítico. Já muitos autores 

declararam sua morte.” (RANCIÈRE, 2007; p. 75). Nesse texto o autor inicia a discussão 

sobre a impossibilidade da crítica ou a esperança sobre uma crítica da crítica apontando 

para diferentes manifestações da contemporaneidade nos campos da arte, teoria e 

política a fim de apresentar as adversidades da tradição crítica.  

Nesse texto, o autor discorre sobre o trabalho de uma das artistas que expôs na 

Bienal de Sevilha, a artista Josephine Mackseper, dentro de uma proposta sustentada 

pelo curador Kozui Enwezor que objetivava: “desmascarar os mecanismos que dizimam e 

devastam as inter-relações sociais, econômicas e políticas” (RANCIÈRE, 2007; p. 75). 

Assim, ele adentra o território da crítica na arte produzida pela obra artística de duas 

maneiras: uma delas, como forma de mostrar o que estaria camuflado pelo sistema social, 

essa arte cumpriria a função de conscientizar e chocar através do jogo com a realidade, e 

a outra, por uma declaração do ciclo de consumo em que a arte está exposta.  

A produção da crítica na obra, também tratada como uma arte política desde as 

vanguardas da década de 196010. No caso da dança contemporânea, ela não recorre à 

demonstração (representativa ou figurativa) da realidade como forma de produzir crítica 

como ocorria com a dança moderna, porque nela tornou-se cada vez mais implícita a 

evidencia do corpo por sua complexidade. Ou seja, o corpo não dramatiza o real por meio 

da dor ou do prazer, ele é em si, na sua trama de conexões, um corpo ocorrência que 

agencia e deixa vazar no movimento ou com a morte do movimento, sua crítica.      

Nesse mesmo texto Rancière (2007) adentra a noção da ausência de “gravidade” 

da realidade ao citar o autor Sloterdijk, o qual define a modernidade como um processo 

                                                             
10 Ver: FREIRE, Cecília. Arte Conceitual. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. GOLBERG, Roselee. A arte 

da Performance: do futurismo ao presente. São Paulo: Martins Fontes, 2006. BANES, Sally. Greenwich 
Vilage 1963: avant-gard, performance e o corpo efervescente. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
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“antigravitacional”, ou seja, como um “desaparecimento simultâneo da pobreza e da 

realidade”.11 Para tanto ele diz:  

Ora, há duas maneiras de abordar esta circularidade ou equivalência. 
Podemos vê-la como um sinal de um mundo pós-moderno onde a 
tradição crítica perdeu completamente o rumo. Num mundo assim, 
não existe qualquer choque entre as imagens, não existe um choque 
entre a imagem e a realidade. [...] Assim, o conteúdo e a forma da 
demonstração crítica desaparecem de uma vez. Ou melhor, deveriam 
ter desaparecido. Se ainda se encontram em jogo, consta que isso se 
deve ao fato de que a crença na realidade sólida e o sentimento de 
culpa pela miséria no mundo sobrevivem ao desaparecimento do seu 
objeto. [...] assim, estaríamos perante uma discrepância total entre a 
eficácia do mundo “iluminado” e o velho discurso da pobreza e da 
vitimização que ainda toma a palavra. (RANCIÈRE, 2007, p. 81/82) 

Tomando as palavras de Rancière (2007), não seria suficiente afirmar que não 

existe mais choque das imagens como produção crítica sobre a realidade, porque isso 

seria uma generalização que esgota, e perde de vista o fato de que estas imagens 

continuam sendo expostas no mundo como produção política, crítica e irônica, bem como, 

denúncia. Seria possível então, ainda buscar alternativas de existir na arte, que burle a 

sua cooptação, já que estamos conscientes desse processo de equivalência num sistema 

de desenfreado consumo? 

A partir do incômodo sobre o anestesiamento crítico na dança contemporânea, é 

possível pensar que para vociferar algo nesse contexto seria necessário haver um 

movimento que transgredisse o que está estabilizado e quase previsível. Retomando os 

anos onde a censura era explicita, a desestabilização só era possível como forma de 

oposição, dessa maneira, como é possível transgredir agora? Essa lógica da oposição é 

ultrapassada, visto que há certa diluição de ideais? E sendo a crise um processo natural, 

existe ainda um desejo pela desestabilização dessa realidade aparentemente flexível, por 

meio de atitudes diferentes daquelas de resistência também já saturadas pela tradicional 

política esquerdista?  

Quando a crítica como forma de desvendar a realidade já não se sustenta por uma 

incessante exposição das imagens, nada escapa a condição de produto. Existiria aí um 

                                                             
11 Nesse sentido viveríamos um processo invertido àquele do Marxismo: “em vez de projetar a realidade 

invertida da sua miséria terrena num céu ideal, os nossos contemporâneos projetariam a imagem invertida 
desse processo de iluminação sobre uma ilusão de realidade sólida” (RANCIÈRE, 2007; p. 82).  
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colapso da arte como resistência.  Modificadas às perspectivas de espaço e ação, bem 

como, a noção de resistência, como ainda é possível mobilizar certos padrões sociais e 

da própria arte, considerando uma visível abertura para a diversidade de proposições 

estéticas na atualidade, como política de inclusão, ou ainda como discurso de liberdade e 

autonomia artística? 

Numa lógica do esgotamento pelo excesso é que parece haver a brecha por onde 

o corpo tem explorado a contemporaneidade, e onde a arte tensiona os limites entre 

corpo e linguagem. E considerando que há um anestesiamento crítico na dança 

contemporânea (como um diagnóstico inerente a processos os quais essa dança está 

exposta como parte de uma estrutura das políticas e discursos sobre as práticas), o motor 

para a mudança num estado de aparente conformidade, parece continuar sendo a 

constante análise dos procedimentos e das relações que se estabelecem entre os 

diferentes fazeres, da crítica sobre a crítica, como potência de continuidade em dissenso.  

Possíveis... 

em alemão trauma é Trauma 
e sonho é Traum 

 - um Trauma que nunca acab...  
 

Zéfere
12

 
 

As produções de arte contemporânea que optaram por estratégias conceituais ou 

viscerais, como forma de criação, eram evidentes na vanguarda e agiam contra a 

institucionalização da arte, compondo uma existência à margem e no antifluxo do sistema, 

como forma de provocar constrangimentos sobre os regimes da arte e das políticas sobre 

o corpo. Tomando por questão os tensionamentos entre vanguarda artística e censura, e 

essa „nova‟ conjuntura que combina arte-cultura-estado e instituições privadas de 

financiamento (numa lógica capitalista e de produção de conhecimento sobre dança), o 

que se apresenta revelador sobre as escolhas na dança contemporânea hoje?  

Em análise do que estamos vivendo na contemporaneidade Suely Rolnik (2006)13 

apresenta dois pressupostos que orientam tais forças de relações entre corpo e contexto, 

                                                             
12 Poema inédito do autor 
13  “Fortes ventos críticos voltam a agitar o território da arte, desde meados da década de 1990. Com 

diferentes estratégias, das mais panfletárias e distantes da arte às mais contundentemente estéticas, tal 
movimentação dos ares do tempo tem como uma de suas principais origens o mal estar da política que rege 
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que são: a noção de que a crise provoca a mudança e reflexão, gerando outras formas de 

apreender o mundo. E a segunda, relativa à mudança no olhar sobre as produções 

artísticas em relação às políticas de subjetivação, dentro daquilo que ela virá chamar de 

“capitalismo cognitivo ou cultural”. Como segundo pressuposto, esse olhar diferenciado 

sobre as ocorrências seria transdisciplinar. Sendo compreendidas de um ponto de vista 

fundamentalmente micropolítico.  

É possível então pensar a noção de transgressão como produção de conflito sobre 

o anestesiamento crítico na dança contemporânea atualmente? E se a transgressão for 

tratada como pressuposto para entender os processos de mudança, absorção e 

estabilização de um sistema, nesse caso, a dança contemporânea, que noção de 

transgressão ainda pode ser considerada pertinente, dado nosso contexto? Seria a partir 

de microtransgressões? Seguiremos com essa hipótese como possibilidade duvidosa ou 

paradoxal, tendo em vista diferentes estratégias teóricas e artísticas para pensar ou agir 

sobre esse possível.                                                          

Sem maiores vitimizações, estamos tratando de uma relação de forças em quê, o 

corpo produz, já estando vulnerável à perda. Aliás, essa seria a base da economia como 

dispêndio14 – o excesso produtivo, o consumo e o desperdício improdutivo, agindo como 

atividades que tem em si mesmas seu fim. Por outro viés, nossa existência já carrega em 

si sua morte diária. Essa morte, agindo como potência de criação e experiência, que fora 

dos territórios indenitários, estará em movimento de constante desterritorialização.  

Apenas anestesiando a nossa vulnerabilidade é que podemos manter uma 
imagem estável de nós mesmos... sem esta anestesia, somos constantemente 
desterritorializados e levados a redesenhar os contornos de nós mesmos e de 
nossos territórios de existência. (ROLNIK, 2006; p. 5) 

                                                                                                                                                                                                          
os processos de subjetivação – especialmente o lugar do outro e o destino da força de criação- própria do 
capitalismo financeiro que se instalou no planeta a partir do final dos anos 1970. [...] Hoje esse tipo de 
temática já começa inclusive a ser incorporado ao cenário institucional brasileiro, na esteira do que também 
vem ocorrendo fora do país, onde práticas artísticas envolvendo essas questões tem se transformado em 
tendência no circuito oficial – fenômeno próprio da lógica midiática e seu princípio mercadológico que rege 
boa parte da produção artística na atualidade. Nesta migração, tais questões costumam esvaziar-se de sua 
densidade crítica para constituir-se num novo fetiche que alimenta o sistema institucional da arte e a 
voracidade do mercado que dele depende”. (ROLNIK, 2006; p. 1) 

 
14  Ver: GEORGES, Bataille. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Autêntica Editora: Belo 

Horizonte, 2013. 
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A criação de condições para as quais a ampliação de possibilidades providencia a 

difusão de outros modos de pensar o mundo, bem como, o corpo e a dança, de atos 

necessários à sobrevivência como subversão de formas, são em seguida, parte de um 

processo de captura, do que Rolnik chama de “corpo vibrátil”, por meio de uma política 

pautada sobre o desejo, produzindo desejo e acolhendo o desejo. O que propõe que a 

dança contemporânea em pleno acordo neoliberal, constrói um castelo de visibilidade 

pelo qual é devorado. 

[...] Sabe-se que políticas de subjetivação mudam com as transformações 
históricas, pois cada regime depende de uma forma específica de subjetividade 
para sua visualização no cotidiano de todos e de cada um. [...] é que é, 
fundamentalmente das forças subjetivas especialmente as de conhecimento e 
criação, que este regime se alimenta, a ponto de ter sido qualificado recentemente 
como “capitalismo cognitivo” ou “cultural”. (ROLNIK, 2006; p. 4) 

No sentido processual da história, mudanças significativas nas formas de 

modulação e relação do corpo com o mundo são implicadas como políticas de 

subjetivação entre individuo e coletivo. Sendo que, como afirma Rolnik, antes, na era 

fordista da disciplina e da fixação identitária, os corpos eram privados e censurados a 

certas experiências. Ao reivindicar uma mudança das políticas sobre a vida, a relação 

com o corpo (como “textura sensível”) é exposta para o mundo ocidental como centro 

para produção de políticas flexíveis, de livre expressão, imaginação e sensibilidade 

criativa como potência.  

Ora, ao oferecerem territórios já prontos para as subjetividades fragilizadas, por 
desterritorialização, tais imagens tentem a sedar seu desassossego, contribuindo 
assim para a surdez de seu corpo vibrátil e, portanto, a uma invulnerabilidade aos 
afetos de seu tempo que aí se apresentam. (ROLNIK, 2006; p. 6)  

A partir de um levante, que segundo a autora, tem precedentes após a segunda 

guerra mundial, o corpo será bombardeado por possibilidades infinitas, inflamado por 

séries de imagens de indução ao consumo de si mesmo e do outro, da liberdade como 

possibilidade. Podendo ser vítima de interpretações infames para fins cruéis, como, do 

empréstimo petulante do “capitalismo cultural”, como política sobre as subjetividades. 

Condição que segundo Rolnik anestesia o campo dos afetos, e retomando Rancière, faz 

desaparecer o efeito da crítica. Ora, o que pode a arte, visto que, é a principal produtora 

de imaginação e mundos possíveis ao mesmo tempo em que é exposta, consumida e 

adaptada por outros sistemas de poder?  
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É nesse sentido que Rolnik apresenta claramente em Geopolítica da cafetinagem 

(2006) como o movimento antropofágico infligiu novas marcas para as relações entre 

corpo e cultura naquele contexto do Brasil, no início do século XX. Que ao evidenciar 

características de exaltação da cultura local, eleva o poder particular do país, que 

produzia, naquele momento, sua intelectualização via importação cultural e 

comportamental, e para a qual se diferenciava historicamente em termos antidisciplinares 

por natureza.  

Retomado em seguida pelo Tropicalismo, ápice efervescente de produções 

artísticas de contracultura no Brasil durante a ditadura militar, o corpo é tocado por 

experiências radicais, evidentes na excentricidade das obras de artistas desse período, 

em relação à produção criativa de outros países que, naquele momento, também 

questionam a política disciplinar sobre os corpos. Contudo, o que autora diagnostica é 

que ambos os movimentos artísticos formaram um “Know how” antropofágico que 

fundamentam as lógicas do “capitalismo cognitivo ou cultural” no que tange a política 

cultural no caso do Brasil. 

Os movimentos de contracultura entre as décadas de 1960 e 70 problematizam o regime 

em curso e reivindicam “a imaginação no poder”.  

Desse organismo da contracultura, formado por intelectuais de esquerda e de 

resistência a uma política totalitária e disciplinar, Rolnik chamará de “baixa antropofagia”, 

citando Oswald de Andrade, ao uso discursivo desses movimentos por diferentes éticas 

“das mais críticas as mais reacionárias” (ROLNIK, 2006; p. 13). Além do fato de que os 

mesmos sujeitos que foram exilados durante a ditadura passaram a regular as políticas as 

quais estamos vivendo atualmente.  

[...] o capitalismo cultural tirou vantagem do passado experimental, especialmente 
ousado e singular em muitos daqueles países, mas também e sobretudo das 
feridas das forças de criação resultantes dos golpes que haviam sofrido. O novo 
regime apresenta-se aí não como o sistema que acolhe e institucionaliza o 
princípio de produção de subjetividade e de cultura dos movimentos dos anos 
1960 e 70, como foi o caso nos EUA e nos países da Europa Ocidental. Nos 
países sob a ditadura, ele ganha um plus de poder de sedução: sua aparente 
condição de salvador que vem libertar a energia de criação de seu jogo, curá-la de 
seu estado debilitado, permitindo-lhe reativar-se e voltar a se manifestar. 
(ROLNIK, 2006; p. 10) 



ANAIS DO III CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA 

 Comitê Dança (e)m Política – Setembro/2014 

 

http://www.portalanda.org.br/anai 

14 

  Logo, toda reivindicação tornada espetáculo, e em seguida produto, viria a 

provocar um anestesiamento nostálgico das produções artísticas e das formas de relação 

que se dão basicamente como absorção e excreção. Quase findada essa antiga política 

de esquerda da qual somos filhos e de onde vemos tanto seu declínio como o peso 

insistente e reacionário de poderes tradicionalistas ou de direita, ainda interessa para arte 

algum processo de conscientização como forma de constrangimento político?  

Em suma, como reativar nos dias de hoje, em suas distintas situações, a potência 
política inerente à ação artística? Este poder de encarnar as mutações do sensível 
participando assim da reconfiguração dos contornos do mundo (ROLNIK, 2006; p. 
15). 

Modificar o olhar sobre a produção de dança contemporânea atual, sem conformar-

se com ela, evadindo a construção de mitos, os quais ela mesma rechaçou para existir 

como diferença. Deslizar sobre as diferenças que podem multiplicar-se como 

transgressão social, como crise que provoca mudança nos estados de percepção e 

atuação do corpo nas relações sem, portanto, esquecer que somos memória e história, 

que somos alteridade com discurso e ação em constante movimento.  

Buscar alternativas, que escapem de reconhecidos poderes retalhadores, dos mais 

violentos e explícitos aos mais disfarçadamente controladores e implícitos nos corpos. 

Atravessar as fronteiras da elitização intelectual movente num mesmo circuito, ou do 

entretenimento para iniciados, e promover dissenso e fissura como constrangimento 

político e criativo que desestabilize as verdades, agitando as possibilidades, fazendo com 

que o Trauma possa ser um Traum que transborde a centralidade luminosa e ofuscante 

dos espaços e do umbigo.  
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