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Viver na atual realidade implica em conviver com desafios, demandas e atos de escolha como,
conviver sem estar passivo, respeitar outras proposições e também não impor determinadas ações
nesse espaço. Nesse momento há um excesso de informações, e logísticas que capturam e
tangenciam um modo de vida em que temos o mundo a nosso alcance (HAN, 2015),
consequentemente consumidores de imagens e um cotidiano de prontidão permanente para a
comunicação (KATZ, 2014). A dança se organiza como campo de afetações, sendo capaz de gerar
discursos e atualizar comportamentos em rede e nas redes a partir de ações compartilhadas, tendo o
corpo como protagonista, permeável, flexível e articulável. Uma performance encenada, torna-se
acontecimento biopolítico no campus da Universidade Estadual de Londrina, cuja nudez é
perversamente mimetizada nas redes sociais, um tipo de produção e consumo que homogeneíza
discursos e dissemina um comportamento raivoso. Enquanto performance em dança, busca romper
com as formalidades de uma apresentação, expandindo esse pensamento do corpo (KATZ, 2005),
problematizamos essa discussão com a proposta teórica da Vida Expandida (CASTELLS, 2013) e a
olhamos a partir da Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2005).

Palavras-chave: corpo, corpomídia, dança e discursos

Body that dances and (dis) enchants, when a performance becomes biopolitical event.

To live in today implies living with challenges, demands and acts of choice as, living without being
passive, include other propositions and also have not been imposed. At that moment, there is an
excess of information and logistics that capture and tangle with a way of life in which we have the
world at our disposal (HAN, 2015), consequently consumers of images and a daily constant
readiness for communication (KATZ, 2014). . Dance is organized as a field of affection, being able
to generate discourses and to update itself, is a process protagonist, permeable, flexible and
articulable. A staged performance, it becomes biopolititically organized on the campus of the State
University of Londrina, with the aim of perversely mimicking social networks, a type of production
and consumption that homogenizes discourses and dissemination of angry behavior. (KATZ, 2005),
we problematize this discussion with the theoretical proposal of Expanded Life (CASTELLS, 2013)
and look at it from the Theory of Corpomídia (KATZ & GREINER , 2005).

Keywords: body, corpomídia, dance and speeches

Cuerpo que baila y (des) encanta, cuando una performance se convierte en acontecimiento
biopolítico. Vivir en la actualidad implica en convivir con desafíos, demandas y actos de elección
como, convivir sin estar pasivo, incluir otras proposiciones y tampoco se impusieron. En este
momento, hay un exceso de información, y logísticas que capturan y tangencian un modo de vida en
el que tenemos el mundo a nuestro alcance (HAN, 2015), consecuentemente consumidores de
imágenes y un cotidiano de prontitud permanente para la comunicación (KATZ, 2014). La danza se
organiza como un campo de afectación, siendo capaz de generar discursos y actualizarse, es un
proceso protagonista, permeable, flexible y articulable. Una performance escenificada, se vuelve
organizando biopolíticamente en el campus de la Universidad Estatal de Londrina, con el objetivo de
perversamente mimetizar en las redes sociales, un tipo de producción y consumo que homogeneiza
discursos y diseminación de un comportamiento rabioso. (KATZ & GREINER), el cual se ha
convertido en una de las más importantes de la historia de la vida, que se ha convertido en una de las
más antiguas del mundo. , 2005). Palabras clave: cuerpo, corpomídia, danza y discursos
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ACONTECIMENTO BIOPOLÍTICO

No dia 25 de fevereiro de 2016, às 18h45min h. da noite, Aguinaldo Moreira de Souza[1], professor e
na época aluno do curso de filosofia da UEL- Universidade Estadual de Londrina, apresentou como
monografia final uma performance de 25 minutos nos campos dessa instituição. A ação foi realizada
dentro da instituição, no Centro de Ciências Humanas em Londrina no Paraná, perante a banca de
três doutores em filosofia. O trabalho teórico foi intitulado: “Compreender e imaginar o texto e cena
mediados por um estudo estético-politico”.

Desde o início, pensando em questionar o modelo hegemônico de apresentação formatado pela
academia, propôs uma convocação via facebook, e o local escolhido pelo diretor dessa performance
parece querer representar a forma de resistir às violências no qual o corpo se encontra exposto nessas
teias do poder neoliberal.

Sua intenção inicial para chamada ao evento numa rede social possibilitou ao estudante/diretor e
professor acionar um público diverso a se inscrever e consequentemente participar de todo o
processo criativo. Como pôde ser observado, a ideia e concepção do autor busca romper um padrão
específico para essa apresentação de final de curso, que seria em uma sala de aula fechada. O
estudante/diretor escolheu um espaço que pudesse ampliar e dar visibilidade a sua discussão de
desestabilizar conceitos, deslocar falas e comportamentos normativos.

Para essa apresentação ele também convidou amigos, atores profissionais, professores e estudantes.
Quarenta e quatro pessoas participaram e se dispuseram a ficar sem roupa, ou com pouca roupa. Essa
flexibilização fez parte de todo o processo criativo, assim como o “silêncio” durante toda a
apresentação, escolhido para que as sensações pudessem estar mais próximas do público.

Inicialmente, minha intenção era fazer um estudo sobre estética visando
alcançar conceitos para abordar a performance art ou, de algum modo,
efetuar uma reflexão que apresentasse esclarecimentos acerca dessa
linguagem artística. Nos encaminhamentos da pesquisa, voltei-me para
questões éticas e morais, o que me levou a um mergulho nas relações entre os
artistas, entre artistas e plateia, entre artistas e sociedade, mas, por fim, a
política foi o suporte para que questões estéticas, éticas e morais pudessem
ser discutidas e aprofundadas, o que redirecionou o estudo (SOUZA, 2019, p.
43)

A pesquisa se fez a partir de filmes, imagens videográficas, leituras de livros, jornais sobre o tema,
reportagens do Carandiru e fotografias de um campo de concentração na Alemanha, local visitado
pelo profissional na época dessa montagem. Essa ação chamada “revolução silenciosa”, se fizeram a
partir de quatro imagens, segundo Aguinaldo Souza (2019,p.18), “(...) emblemáticas: três delas eu
havia trazido de um material acessado na viagem à Polônia e uma de uma reportagem brasileira
sobre o “massacre” do Carandiru”.

O roteiro da apresentação foi acordado entre os participantes e, foram feitas a partir dessas imagens
encadeadas, convocando os dançarinos, para serem coautores a partir de suas experiências afetivas,
como elementos importantes e geradores de um modo de fazer uma performance em dança, a partir
de ativações de momentos significativos e revisitados em suas próprias formas de vida.

Ao todo foram 25 minutos de ação, quando a força do corpo em risco gerou
um implacável desconforto em presentes e transeuntes. Usamos o pátio do
Centro de Letras e Ciências Humanas, espaço entre os departamentos e o
primeiro bloco de salas de aula, onde existe um gramado (SOUZA, 2019, p.
19).
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Segundo o autor, a primeira imagem referia-se às famílias inteiras de judeus, quando deportados a
um campo de concentração, sofriam o constrangimento e a vergonha de despir-se enfileirados, a
segunda imagem tratava-se de uma foto jornalística do Carandiru, com todos os presos nus ou
seminus, sentados, e humilhados pelos policiais, com a cabeça baixa entre os braços. A terceira
imagem, segundo o autor “último sopro de espontaneidade nos corpos já debilitados e sem
dignidade”, mostra os prisioneiros do campo de concentração jogando futebol e a última imagem,
foram os corpos mortos e cobertos com cal, empilhados e preparados para serem colocados nos
incineradores. Para o autor, a importância do ato em si se faz como um momento pessoal na sua vida,
de burlar significados rígidos e determinantes de uma forma de vida, baseada em preconceitos e
retaliações sem conhecer de fato o ocorrido. A forma acelerada na atual sociedade contemporânea se
organiza a partir de informações, e não de conhecimento, e isso resvala diretamente para quem
faz/ensina e cria danças. Nessa atual realidade, todos sabem sobre tudo e emitem opiniões, se
fazendo especialistas, porém sem nenhum conhecimento, pois, conhecimento envolve a observação,
testagem e hipótese. Alguns atores midiáticos, enquanto vigias do corpo, promovem a glorificação de
um tipo de conteúdo que se tornam vozes e ecoam como manchetes, convocando moralidades, sobre
o que está certo ou errado, e exacerbam um tipo de manifestação sentimentalista, nesse
lugar/ambiente que é a internet, e promove dentre outras coisas o desconhecimento, e a
partidarização sobre determinado assunto.

Eram 18h45min da noite e os presentes eram universitários, professores e
funcionários; alguns fugiram, outros ficaram interessados, muitos assistiram
simplesmente. Alguém levantou a voz para dizer que aquilo não era arte.
Uma jovem disse que não era obrigada a sair da aula e ver aquilo, mas ficou
plantada no lugar, não usando seu direito de deixar o local. Muitos aparelhos
de celular foram acionados por transeuntes, funcionários e estudantes –
deu-se a entrada dos demônios, diria Guimarães Rosa (SOUZA, 2019, p.19).

Ao sugerir esse tema e essa forma de organização, Aguinaldo Souza parece propor um diálogo entre
as ações físicas escolhidas para apresentação, as várias informações onoffline, e as reverberações a
partir de seu entorno, com a atual conjuntura política do país. Essas provocações e as várias
manifestações que vem mobilizando o país desde 2011[2], foram recortadas, revisitadas e
misturadas, configurando-se numa performance em dança que detonou vários tipos de sentimentos.
Ainda, durante os vinte e cinco minutos apresentados algumas pessoas ficaram em silêncio, além dos
participantes dessa ação. Essas imagens apresentada em um campo de uma instituição de nível
superior gerou polêmica nas redes sociais, como tudo que envolve nudez. As pessoas como já fora
citado, criam narrativas e disseminam informações com intenções políticas de cerceamento de
expressão e carregadas de preconceito (SOUZA, 2019).

Observa-se que o objetivo proposto pelo autor, enquanto professor, artista e filósofo não se
efetivaram, pois a natureza dessa convocação visa dentre outras coisas, promover um pensamento
democrático, produzindo discursos plurais e contextualizados.

AFETOS DO (NO) CORPO QUE DANÇA

A dança trata-se de uma experiência estética de características singulares no trato do movimento e
pode contribuir na disruptura de habitualidades e fisicalidades nas informações no corpo, segundo
Katz (2010) sendo assim, é impossível pensar a dança e não olhar o corpo e suas transformações
cognitivas da vida onoffline. O corpo envolvido em processos de criação ressoam experiências que se
potencializam como mídia de si mesmo, ou seja, corposmídia em ação no mundo, dessa forma,
situam-se coimplicados e codependentes das questões sócio-políticas no qual se encontram
contextualizados.
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Quando se instaura o diferente num quadro de banalidades, tende-se a
dissolver a sua opacidade, daí a frequência com que se busca localizar o ser
humano nos costumes do seu cotidiano. Na dança que se faz no Brasil, hoje,
são muitas as formas com que o dia a dia se manifesta e passa a ser
encarnado numa população de corpos diferenciados. (...). Tais corpos,
contudo, são os mesmos que se perfilam, ombro a ombro, para a mesma
bandeira e o mesmo hino, ao mesmo tempo que atuam como raízes-antenas
com os outros ambientes (KATZ, 2010, p.78).

A proposta sugerida continha movimentos como: Deitar espalhados pelo chão em analogia aos
corpos que eram organizados em situações de massacre, em seguida um jogo de futebol, também
com referência ao jogo que era praticado nos campos de concentração durante a segunda guerra e no
final, como sugestão ele pediu aos participantes que se puderem em determinado momento,
carregassem os corpos pelos braços, em citação aos corpos do Carandiru. Além disso, segundo o
autor, cada participante recebeu um conjunto de informações filosóficas (políticas e estéticas) e de
imagens (fotografias, documentários e filmes) e a seu modo foi compondo sequências de
movimentos.

A ação se deu no processo de construção e apresentação das cenas. Os
elementos constituintes delas apresentam-se no nível da plasticidade dos
corpos (movimentos e gestos), nas poéticas complementares (iluminação,
figurino e objetos nela presentes) e no direcionamento do uso do tempo e do
espaço. Sendo uma obra de arte sempre coletiva, o teatro (e a performance,
mesmo quando é solitária) depende do encontro de artistas e, depois, do
encontro deles com a plateia. O resultado dos encontros é um ritual de
apresentação, do qual todos saem transformados. Encenar corresponde a
aparecer no mundo (SOUZA, 2019, p.58).

Observa-se e compreende-se que em todo esse processo de criação, a noção de co-dependência entre
corpo e ambiente, e como esse se organiza e produz conhecimento, consequentemente um sistema
vivo, em trânsito contínuo com troca de informações, entre as pessoas e o mundo. Percebe-se a partir
do entendimento do corpo proposto pela Teoria Corpomídia (Katz&Greiner, 2005), que o corpo é
processo, nesse sentido, faz-se necessário reposicionar a dança fora dos espaços habituais e
consagrados, como teatros, salas de aula e locais. O que se explica no corpo, pode colaborar com a
disseminação dos entendimentos que toda epistemologia é local e co-dependente das circunstâncias
sócio-políticas do contexto ao qual se enrama (Katz, 2010).

Como possibilidade de usar as referências pesquisadas e apropriadas pelos corposmídia à proposta
em ação, e na busca à articulação desses corpos perceberem-se como se fazem afetados por todas as
informações disponibilizadas, foram sugeridos alguns movimentos/ações a partir de suas
experiências pessoais. Durante os 24 meses de preparação, o autor utilizou um procedimento pessoal
que ele chamou de corpo-página, uma referência para sua investigação sobre como elaborar formas
corporais que pudessem traduzir os conceitos e as imagens que foram selecionadas para estimular o
processo (SOUZA, 2019).

Sua relação enquanto autor, diretor e professor em algum momento borram demarcações, e sobre os
modos dele proceder em suas experiências e afetos, compactuam com seus procedimentos,
principalmente quando ele aponta que a partir de todas as referências citadas ele buscou além de um
treinamento técnico, uma consulta a cada participante sobre percepções do grupo e intenções com
cada movimento. Um partilha sensível, ou uma partilha do sensível que é o modo como Rancière
(2005) propõe para habitar o mundo sensível e deve ser desenvolvida pela “educação estética” para
formar homens capazes de viver numa comunidade política. A palavra estética aqui é entendida a
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partir de sua citação, “não remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do prazer dos amadores
de arte. Remete, propriamente, ao modo de ser específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser
de seus objetos” (RANCIÈRE, 2005, p.32).

Interessante notar nesse percurso durante o processo, como Aguinaldo Souza, se faz afetar pela
imaginação, pensamentos, sensações e ações na produção de discutir, questionar e refletir sobre as
questões que nos atravessam diariamente. Seu modo de pesquisar, ensinar, criar e escrever
apresentam marcas de seu cotidiano, os lugares que percorreu, as imagens e os corpos que passam
em sua vida. Outra coisa que precisa ser citada é o quanto ele busca não recorrer a termos militares
(ou que, ainda possam lembrar contextos militares) dentro de um processo quer seja pedagógico ou
artístico. E vale a pena balizar suas reflexões quanto a alguns termos utilizados na educação e que ela
acha aterrorizante como por exemplo “grade curricular”, segundo ele, essa expressão remete a ideia
de aprisionamento e aponta que a lógica da linguagem revela a estrutura do argumento, e que os
dizeres são atos de fala e repercutem no mundo social (SOUZA, 2019).

Dizer é fazer, eis o resumo da fórmula do performativo. Com Austin (1962),
a linguagem não é mais pensada exclusivamente como comunicação de
sentido, que escorre de um enunciador, via um canal, rumo a um
enunciatário, mas um campo em que palavras têm força de lei. Quando
determinado agente, reconhecido publicamente como autorizado para uma
ação, realiza-a, são provocadas mudanças no mundo, na medida que tal dizer
é fazer (PRADO, 2013, p.89).

Em articulação ao que PRADO (2013) relata sobre o dizer é fazer, segundo AUSTIN (1962) é
interessante citar que Aguinaldo Souza, como performer participa do grupo “La Pocha Nostra” Os
trabalhos do grupo, que incluem performance art, vídeo, áudio, instalações, poesia, jornalismo e
teoria cultural, contém temáticas que exploram o multiculturalismo, imigração, as políticas da
linguagem, a “cultura radical” e as novas tecnologias na era da globalização, com o uso de gêneros
mistos e linguagens experimentais. Misturam, fato e ficção, realidade social e cultura pop, humor
chicano e ativismo político.

Na tentativa de montar um projeto inspirado no holocausto nazista que pudesse revelar esteticamente
todo seu modo de sentir, se posicionar no mundo, confrontar e experimentar sensações e sua
necessidade investigativa, viajou a Auschwitz (campo de concentração I e II) e depois à fábrica de
Shindler, na Cracóvia (Polônia), em 2014, instigado pelas leituras dos textos de Hannah Arendt.

CORPO QUE (DES)ENCANTA

A questão que norteia a escrita desse texto é a seguinte: O que pode um corpo em relação às
condições de vida neoliberal, onde discursos raivosos proliferam incitando ódio e ataques a uma
manifestação artística? Parece possível pensar que o corpo que faz dança, potencializa e promove
reflexões críticas, além de contextualizar qualquer tipo de questão posta no mundo. Podemos pensar
inicialmente que vivemos implicados no meio em que estamos, e viver em rede e nas redes sugere
um mundo onde tudo pode ser inventado para ser partilhado com outros, que também podem estar
nesse processo imaginário. Uma qualidade na constituição dessas redes pode ser descrito pela rápida
conexão que se faz em encontrar pares que compartilhem posts.

A proposta e a reação ao apresentar a performance nos jardins de uma instituição de nível superior,
no final da tarde, convocar via rede social, o tema a ser discutido, e para finalizar os corpos nus,
parecem chamar atenção o quanto estamos rodeados pelos vigias do corpo ou por esses novos
dispositivos contemporâneos. Em tempos de internet, convivemos com postagens de corpos
expostos, cuja consequência dessa nudez direciona a um comportamento reativo.
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Muitos se mostram conservadores de um modo de vida, que tem no corpo apresentado no seu estado
natural um campo de indignação. Nessa realidade, esses vigias dos corpos em redes digitais replicam
informações que culminam em discursos preconceituosos, perversos e descontextualizados. Busca-se
refletir em relação a essa ação criminalizada, dirigida à performance em Londrina, a partir de
Castells (1999) como terreno privilegiado para fantasias pessoais e Han (2015), a partir de sua
definição sobre a sociedade atual e a implicabilidade biopolítica do corpo quanto aos discursos
produzidos nas redes, local que os poderes se fazem impregnar.

Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente
dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. [...] Mas a
morfologia da rede também é uma fonte de drástica reorganização das
relações de poder. [...] Assim os conectores são os detentores do poder. Uma
vez que as redes são múltiplas, os códigos interoperacionais e as conexões
entre redes tornam-se fontes fundamentais da formação, orientação e
desorientação das sociedades (CASTELLS, 1999, p.566).

As informações suscitadas na internet parecem gerir a sociedade e isso implica em precisarmos
problematizar o modo como vivemos. A cultura digital promove a produção e reprodução de muitas
ocorrências, proliferam discursos, reproduz comportamentos e algumas vezes negligenciam modos
de ser e estar no mundo, como foi o caso das reações do público em relação a esse acontecimento.

O que se seguiu foi um dos maiores equívocos midiáticos de que eu já tive
notícia: alguns incautos e outros mal-intencionados fizeram imagens de
apresentação e começaram a disseminá-las sem a devida legenda, sem
contexto ou explicação. Os incautos revelaram não entendimento e
preocupação moral; os mal intencionados sequestraram as imagens do futebol
(apenas uma passagem contrastante na sequência das ações) e divulgaram
com a legenda “peladões da UEL”. Iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas
por parte de alguns que, manipulando politicamente a situação, visavam
atacar a liberdade de expressão, a universidade pública e a manifestação
artística como espaço de questionamentos (SOUZA, 2019, p.19).

Toda manifestação que ocorreu após a apresentação demonstrou o quanto a população em geral e
nesse caso, os espectadores que perseguem um estado democrático, partilham de um senso comum,
assim como alguns profissionais de comunicação, ao não se ocuparam de buscar sua origem ou
justificativa referente aos fatos; ao contrário, criaram narrativas próprias, desqualificando tanto a
apresentação quanto os artistas e a própria universidade, inclusive em veículos de alcance nacional
(SOUZA, 2019). Nesse sentido, olhar com a lente da Teoria Corpomídia (2005), a partir do
entendimento de corpo de forma processual e como mídia de sí mesmo, todo esse processo feito pelo
criador da performance em dança, assim como refletir sobre as discussões mimetizadas pelos
internautas, e vigias do corpo, nos faz perceber um prenúncio do que viria depois, como o desmonte
da cultura nacional, a falta de diálogo participativo e o corte às universidades federais.

Esse tipo de comportamento, partidário, de exclusão, assim como excesso de estímulos que
partilhamos, a instantaneidade das informações que circulam e os impulsos modificam nossa
estrutura de atenção e legitimam padrões na atual sociedade de desempenho (HAN, 2015), assim
como danifica nossa capacidade crítica e reflexiva.

Segundo Castells (1999), na sociedade das redes integram-se nós, desde que consigam comunicar-se
e compartilhem os mesmos códigos dessa comunicação, esses códigos podem ser entendidos como
formas de expressão. Nesse caso, os códigos foram as manchetes dos discursos produzidos, com
legendas e títulos sensacionalistas como: Estudantes da universidade de Londrina ficam nus e fazem
performance sobre o holocausto Acadêmicos de Filosofia da UEL polemizam ao apresentar
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monografia peladões, Uma legião de "Glória Pires" debatendo a performance dos "peladões da
UEL", dentre outros.

Em todas as sociedades, a humanidade tem existido em um ambiente
simbólico e atuado por meio dele. Portanto, o que é historicamente específico
ao novo sistema de comunicação organizado pela integração eletrônica de
todos os modos de comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a indução
à realidade virtual, mas a construção da realidade virtual. (CASTELLS, 1999,
p.459) [3]

A nudez repercutiu, e foi somente vista pela genitália apresentada, o foco no corpo nu e no sexo
explícito, que por acaso não existiu, foi destacado pelas pessoas nas redes sociais e alguns jornais se
manifestarem em apoio. O mesmo corpo que atrai, feitichiza e encanta, causa repugnância. Essa
informação, ao ser veiculada de forma tendenciosa, faz uma regressão e lembra a chegada dos
jesuítas no Brasil, que julgavam que os indígenas, por terem seus corpos nus não faziam bom uso
deles, ou seja, tinham má conduta. A polêmica de corpo nu, assusta conservadores de um modo de
vida no qual, a pele do corpo precisa se fazer protegida a partir de algo que o acoberte.
Hipoteticamente, o invólucro de “proteção” pressupõe uma determinada garantia de pudor.

Na leitura das postagens pelas redes sociais e jornais locais, verifica-se que existe a dificuldade em
lidar com fatos sem implicações emocionais, nesse ambiente o sentimentalismo se exacerba, e a
revolta se faz na publicação das fotos. Ao lado, comentários radicais e falaciosos em relação ao
acontecimento, denotando raiva e opiniões intempestivas, expandiram e distorceram informações,
corposmídias de posicionamentos pessoais se fazem multiplicadores das vozes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi descrito desde o início do artigo, o corpo norteou as discussões, tangencialmente à situação
atual, a partir dos autores selecionados e isso possibilita localizarmos o quanto as transformações
cognitivas afetam e nossa capacidade crítica reflexiva, diante dos corpos frente às telas. Outra coisa
se situa também, sobre os “amigos”, nesse ambiente, uma quantidade que se avizinha a quase o
número total de seres humanos (SERRES, 2013).

Como manter-se reflexivo diante das injustiças sociais e discussões sobre problemas de um
país/cidade e suas tormentas de corrupções políticas? Urgente dosar as opiniões antes de virilizar é
necessário, as informações precisam criar estímulos e mobilizações a favor de uma sociedade mais
esclarecida e de um pensamento menos abissal[4], consciente e potente nas diferentes formas de agir
e promover informação. Virilizar sem conhecer sobre o assunto, tornou um tipo de movimento
popular nas redes sociais.

Sobre essa montagem, a postura biopolítica do artista se faz numa tentativa de burlar a abissalidade
nos discursos ao corpo apto para performar, constando de determinadas habilidades e competências
que incluem dentre outras coisas certos padrões de beleza, assim “o objetivo é escapar das
enunciações viciadas para tentar encontrar outras maneiras de descrever o que se passa” (KATZ,
2014, p. 8).

Vivemos na era do “capitalismo artista” (LIPOVETSKY & SERROY, 2015), numa época de
produção de imagens, em que a arte e a cultura se tornaram um negócio, em que “o mundo vindouro
se anuncia como um amontoado de espetáculos funcionando na base do sensacionalismo, da
intimização e da emocionalização das telas, da informação e da política” (LIPOVETSKY &
SERROY, 2015, p. 268). Essa performance em dança, potencializa a ação dos corpos, quando cria
possibilidades de nortear caminhos a novas formas de resistência frente aos vigias do corpo,
mantendo-se em cena e resistindo a esses discursos. Nesse caminho, essa pesquisa artística culminou
numa publicação, a proposta do autor se faz como apoio a todos que participaram e sofreram algum
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tipo de abuso, e esse inconformismo precisa atingir muitas pessoas, para que possam ser inspiração
para outros artistas e possíveis modos de fazer dança.

O corpo como principal campo de investigação e ação, em processo atualiza todos esses momentos
gerados e compartilhados, e democraticamente resiste para pensar, quais discursos os diversos atores
contemporâneos buscam produzir, e observar o quanto estamos imersos em um excesso de
informações (HAN, 2015) e olhar com uma lente esses especialistas em promover “manchetes”, ditar
comportamentos e partidarizar opiniões, que interessa enquanto produção de conhecimento é a
pluralidade das vozes.

. “Este espetáculo e essa performance, conseguiram fazer eu me sentir
honesto em atender a urgência do meu tema no campo da arte. Depois que eu
vi todos os desdobramentos da intervenção eu vi como ela era necessária. O
tipo de irritação que apareceu é de gente descontextualizada. Parece que nós
não estávamos cumprindo o papel de mostrar, ou como filósofo, de esclarecer
sobre coisas importantes. O que me ficou sobre tudo isso, nem é a
incapacidade, talvez de reconhecer signos, ou as pessoas, na solidão do lar
xingar tudo que elas não conhecem. Então, que bom que oportunizamos essa
possibilidade. Acho que, no fundo, a liberdade foi questionada. No fundo, o
grande problema é, cada voz, mesmo as pessoas que também defenderam a
obra, às vezes, também tinham um discurso autoritário e impositivo. O
essencial aqui é a liberdade de ver (Ou fazer e não fazer). Todo mundo
começou a usar a negativa muito forte. Uma moça escreveu: Não sou
obrigada a sair da sala de aula e ver isso. Claro que não é ela saiu e viu 25
minutos de performance. Ela esclarece toda a falta de liberdade que as
pessoas tem. Você pode ficar chocado, até criticar, mas não pode dizer que
isso não deve acontecer” (Souza, 2016).

O termo ecologia, a partir de Boaventura de Souza Santos (2010) reconhece a pluralidade de saberes
heterogêneos, a autonomia desses saberes, e a articulação sistêmica, dinâmica e horizontal entre eles.
Corpomídia enquanto Ecologia do Corpo tem como proposta uma indisciplinaridade, enquanto a
Ecologia dos Saberes de Boaventura de Souza Santos é a epistemologia da luta contra a injustiça.
Não se trata de reduzir tamanha sabedoria implicada nesses estudos que abarcam inúmeros outros
saberes, porém nesse momento esses foram pontos inicias para contextualizar o que foi discutido e
que será apresentado aqui.

Corpomídia como Ecologia do Corpo, nos capacita a auto reflexão e o reconhecimento do que,
fazemos e somos capazes de produzir e a promover perguntas sem generalizações. A proposta das
autoras (KATZ&GREINER, 2005) centrada na multiplicidade de atravessamentos que se fazem
corpo, e por isso aqui chamada Ecologia do Corpo, apresenta as seguintes postulações:

a. Postura critica e política: quando se faz “mídia de si mesmo”, e tensiona os espaços que
constitui enquanto corpo. Assume de certa forma sua parcialidade, não dá conta de tudo,
quando não generaliza suas ações ou mitifica o ideal iluminista de liberdade, igualdade e
fraternidade nas redes digitais colaborativas.

b. Em processo: nessa processualidade vivifica as experiências de modo que não existe
neutralidade nas práticas de conhecimento e aprendizagem e ratifica a ideia que somos sujeitos
de nossas próprias práticas.

c. Como seres midiáticos, vivemos em rede e nas redes, pensar a partir dessa ecologia oferece
mecanismos para sobreviver mesmo no “excesso de positividade”, que encharca e intoxica
nossa forma de vida no ambiente digital na atualidade. Corpomídia se formam pela
convivência e atuação desenfreada de uso e compartilhamento de opiniões.

d. Como se faz a partir de um sistema de trocas, corpo/contexto/ambiente, se renova
constantemente, relativizando as informações que ocorrem como a perda da sensibilidade
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devido aos comentários diários que são postadas.
e. Partilha da contaminação, contamina e é contaminada, constituindo-se por diferentes

informações.
f. Convoca conhecimentos, saberes, relações e convergências múltiplas entre natureza e cultura

realçando a característica não abissal entre conhecimentos.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/corpo_que_danca_e_des_encanta_quando_uma_performance_tornase_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

BYUNG-CHUL, Han. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2015

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio
de Janeiro: Zahar, 2013.

__________________A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

Katz, Helena. A Dança e suas epistemologias. 1º Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança:
Catálogo. Salvador: UFBA, 2010.

___________________O Pensamento crítico no mundo do corpo apps e da lógica do software.
Anais do III Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA. Salvador, 2014.

__________________ Um, dois, três. A dança é o pensamento do corpo. Belo Horizonte: Helena
Katz, 2005, 1ed. 2005.

KATZ, Helena; GREINER, Christine. Por uma teoria do corpomídia. In: O corpo: pistas para
estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005.

LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean. A estetização do mundo: Viver na era do capitalismo
artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

PRADO, José Luiz Aidar. Convocações biopolíticas dos dispositivos comunicacionais. São Paulo:
EDC: FAPESP, 2013.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org;
Ed.34, 2005.

SERRES, Michel. Polegarzinha. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

SOUZA, Aguinaldo Moreira de. Dor e silêncio: performance e teatro sobre o holocausto nazista.
Curitiba: Appris, 2019.

.

[1]Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992),
mestrado em Letras Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (1998) e doutorado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(2003). Tem experiência na área de Artes, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro, expressão
corporal, interpretação teatral, semiótica e discursos interartísticos
[2] Os indignados(Espanha) e ocupantes wall street(EUA) são protestos que se iniciaram pelas redes
sociais, em 15/05/2011. São reivindicações políticas referentes aos desejo de mudanças do modelo
econômico e democrático vigente.
[3] Professor universitário e sociólogo espanhol. Autor da Trilogia, "Sociedade em Rede - A Era da
informação: Economia, sociedade e cultura".
[4] Segundo Boaventura de Souza Santos (2007): ““(...) as linhas cartográficas “abissais”” que
demarcavam o Velho e o Novo Mundo na era colonial subsistem estruturalmente no pensamento moderno
ocidental e permanecem constitutivas das relações políticas e culturais excludentes mantidas no sistema
mundial contemporâneo. Disponível em:
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Para%20alem%20do%20pensamento%20abissal_CEBRAP
_2007.pdf Acesso em 05/06/2019.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/corpo_que_danca_e_des_encanta_quando_uma_performance_tornase_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/corpo_que_danca_e_des_encanta_quando_uma_performance_tornase_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


