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Resumo
Ancorada na perspectiva qualitativa, particularmente na abordagem da
bricolagem, esta pesquisa se articula através de um processo criativopedagógico em dança realizado com um grupo focal que trabalhou relações
entre corpo e imagem e possibilitou reflexões sobre cultura pop,
performatividade e pedagogias culturais. O foco da investigação está nas
manifestações de afeto advindas de experiências com corpos e imagens em
contextos de pedagogias culturais e em sintonia com os princípios da educação
da cultura visual e da dança. Aspectos de minha trajetória, especialmente os
investimentos afetivos relacionados à cantora pop Madonna, à coreografa Pina
Bausch e à pintora Frida Kahlo, motivam narrativas autobiográficas, orientação
metodológica e modos de discutir a imagem como artefato, como ideia e como
ação do corpo. Produções das três artistas constroem os eixos teóricos para
discutir afeto, corpo e imagens, servindo como elos entre as
experiências/narrativas dos colaboradores, fragmentos de minha trajetória e
aprendizagens decorrentes do processo criativo-pedagógico. Imagens,
performances e artefatos culturais meus e dos colaboradores, se entrecruzam
instaurando questões pungentes acerca de como os afetos podem impactar e
modificar nossas motivações, escolhas e ações. A tese enfrenta problemáticas
sobre como as pedagogias culturais podem educar o corpo, constituindo
desafios para o ensino de artes e, particularmente, para o ensino de dança.
Examina, ainda, como espaços institucionalizados podem considerar e
valorizar afetos, experiências e aprendizados que os corpos trazem e colocam
em movimento na escola e na universidade. Sob a perspectiva da educação da
cultura visual, observo, descrevo e analiso proposições de ensino e criação nas
quais movimentos afetivos e movimentos do cotidiano tornam-se aliados na
dança, possibilitando percepções, reflexões, aprendizagens e posicionamentos
performativos com os quais os corpos podem se (mo)ver.
Palavras chave: corpo; imagem; afeto; dança; pedagogias culturais.
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Abstract
Anchored in a qualitative perspective, particularly in the bricolage approach, this
research is articulated through a creative-pedagogical process in dance
developed with a focal group that worked relationships between body and
image and allowed reflections on pop culture, performativity and cultural
pedagogies. The focus of the investigation is on manifestations of affects
drowned from experiences with bodies and images in contexts of cultural
pedagogies and in accordance with the principles of visual culture education
and dance. Aspects of my own trajectory, especially affective investments
directed to the pop singer Madonna, to the choreographer Pina Bausch and to
the painter Frida Kahlo, motivate autobiographical narratives, methodological
orientation and ways of discussing image as an artifact, an idea and an action
of the body. Productions of the three artists build the theoretical basis to discuss
affect, body and images as links between the experiences/narratives of the
collaborators, fragments of my trajectory, and learning arising from the creativepedagogical process. Images, performances and cultural artifacts both mine
and of the collaborators, intertwine installing poignant questions about how
affects can impact and change our motivations, choices and actions. The thesis
faces problems over how cultural pedagogies can educate the body constituting
challenges to art teaching and particularly for teaching dance. It also examines
how institutionalized spaces may consider and value affects, experiences and
learning that bodies bring and set in motion at school and university. From the
perspective of visual culture education, I observe, describe, and analyze
propositions of teaching and creation in which affective and every day life
movements become allies in dance allowing insights, reflections, learning, and
performative positions with which bodies can move and see.
Keywords: body; image; affect; dance; cultural pedagogies.
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Resumen
Enmarcada bajo la perspectiva cualitativa, particularmente en el abordaje
bricolero, esta tesis se articula a través de un proceso creativo-pedagógico de
danza desarrollado con un grupo focal que trabajó con relaciones entre cuerpo
e imagen y que posibilitó reflexiones en torno a la cultura pop, performatividad y
pedagogías culturales. El foco de la investigación se centra en
las manifestaciones de afecto provenientes de las experiencias con los
cuerpos e imágenes ocurridas en contextos de las pedagogías culturales y en
sintonía con los principios de la educación de la cultura visual y la danza.
Aspectos de mi trayectoria, especialmente los repertorios afectivos con
la cantante pop Madonna, con la coreógrafa Pina Bausch y con la pintora Frida
Kahlo, motivaron narrativas autobiográficas, la orientación metodológica y
los modos de discutir la imagen en cuanto artefacto, idea y acción del cuerpo.
Producciones de las tres artistas construyen los ejes teóricos para discutir
afecto, cuerpo e imágenes, sirviendo, a su vez, como conexiones entre las
experiencias/narrativas de los colaboradores, fragmentos de mi trayectoria y los
aprendizajes resultantes del proceso creativo-pedagógico. Imágenes,
performances y artefactos culturales, tanto míos como de los colaboradores, se
entrecruzan instaurando cuestiones relevantes en función de cómo los afectos
pueden impactar y modificar nuestras motivaciones, elecciones y acciones. De
otro lado, en esta tesis reflexiono acerca de cómo las pedagogías culturales
pueden educar el cuerpo, arrojar desafíos para la enseñanza de artes y,
particularmente, para la enseñanza de danza. Adicionalmente, examino cómo
los espacios institucionalizados pueden valorar los afectos, experiencias y
aprendizajes que los cuerpos traen consigo y que colocan en movimiento en la
escuela y en la universidad. Finalmente, bajo la perspectiva de la educación de
la cultura visual, observo, describo y analizo propuestas de enseñanza y
creación en las cuales los movimientos afectivos y movimientos del cotidiano,
se tornen aliados de la danza y posibiliten percepciones, reflexiones,
aprendizajes y posicionamientos performativos con los cuales los cuerpos se
puedan (mo)ver.
Palabras clave: cuerpo; afecto; imagen; danza; pedagogías culturales.
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INTRODUÇÃO

Uma dança encharcada de afetos. Pensamentos (co)moventes que por
vezes vejo como “dançamentos”. Os desejos que tinha quando menino, de ser
um

dançarino,

foram

ganhando

marcas,

possibilidades

e

contornos

diversificados ao longo de minha trajetória, próximas e por vezes diferentes do
que eu imaginava. Minha(s) dança(s) não é só minha, traz os gestos, os
cheiros, as cores, as imagens e os modos de se (mo)ver de corpos que me
afetaram e ainda me afetam. A trajetória em dança que venho construindo
agora se encontra interpelada por relações de afeto entre corpos e imagens
nos cenários das pedagogias culturais. Como uma coreografia que é processo
e produto, minha dança hoje se configura em forma de tese para expor,
expressar, dar a ver modos como afetos, imagens, danças e artefatos culturais
podem conformar experiências subjetivas e estéticas dos corpos e assim
interpelar o ensino e a criação de dança.
Uma coreografia de afetos, uma trama de experiências, uma bricolagem
de imagens e conceitos vindos de diferentes áreas de conhecimento como
dança, educação, filosofia, estudos culturais, aconchegadas no campo de
estudos da cultura visual. Como categorias pungentes e propulsoras que
enlaçam os diferentes elementos que compõem esta bricolagem, enfatizo
afeto, corpo e imagem. O afeto aparece não apenas como algo meigo e afável,
mas como experiência que modifica a potência de agir/sentir/pensar do corpo,
podendo ser mais ou menos agradável. O corpo reconstrói constantemente
maneiras de se relacionar com o mundo, expondo modos de se (mo)ver,
sendo mídia de si mesmo, de seus processos temporais e culturais. A imagem
é tratada como artefato cultural e também como ideia (memória/imagem
mental) e ação que desliza pelos fluxos de movimento do corpo. Entre
diversificados afetos que conformam (m)eu corpo, determinadas imagens
ganham proeminência para compor o corpo da pesquisa.
Pina Bausch, Frida Kahlo e Madonna – imagens, artistas, corpos que
afetam, desafiam e excitam (m)eu corpo. Cada uma dessas mulheres, um
universo particular a me interpelar. Como compor um processo de pesquisa
com elementos de formas tão distintas, de trabalhos provindos de campos
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como dança, pintura e música? Como transitar entre as classificações de
coreógrafa/europeia/cultura erudita; pintora/latina/sem classificação pictórica
definida; cantora pop/norte-americana/cultura de massa buscando perceber
fragilidades

e

equívocos

desses

regimes/ordens/discursos

através

de

proposições da cultura visual? As categorias de análise corpo, afeto e imagem
foram se mostrando pertinentes para ressaltar, em cada uma das artistas,
elementos compatíveis com os objetivos da pesquisa.
Um estudo, investigação, que se dá como processo criativo-pedagógico
no qual bricolar, criar e aprender se entrecruzam movendo-me por caminhos
imaginados, (im)previstos e experimentados com os prazeres e agonias da
construção de conhecimento. Como é possível escrever uma tese a partir dos
próprios afetos? Em que medida um processo de investigação pode ser
articulado mediante as experiências do pesquisador? Como situar o rigor
científico, o distanciamento crítico e a neutralidade do sujeito diante de seu
objeto de estudo?
O que está escrito nestas páginas e o que também escapa de suas
margens é uma espécie de arranjo, interpretação e sistematização de afetos,
experiências e imagens – [artefatos-ideias-ações] – meus e dos corpos
(alunos-dançarinos)

que

colaboraram

com

este

processo

investigativo/criativo/pedagógico. Aqui estão registrados aspectos sobre como
eu represento, através de conceitos, imagens e reflexões, os modos como fui
afetado pelas experiências vividas neste tempo/espaço de vida em que se
cruzam minha história, o doutorado em cultura visual e o “Processo criativopedagógico Dança ContemPOPrânea” (Grupo focal realizado para a coleta de
dados).
Relatos pessoais se entremeiam com conceitos de outros corpos que
me ajudam a entender e interpelar o que sinto, penso e proponho. Imagens de
variadas procedências, minhas e de outros corpos, são usadas ou evocadas
para compor formas de argumentação e interpretação que considero
“imagéticonceituais”, nas quais texto e imagem coabitam sem hierarquia. No
fluxo da escrita construo “listas” que encadeiam termos e suas possíveis
derivações, associações, desdobramentos, (dis/con)cordâncias e (dis)junções
no sentido de que uma coisa pode evocar tantas outras para compor os nexos
de sentido articulados, transbordando as margens do escrito.
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As imagens podem nos afetar e, nas relações que com elas
estabelecemos, estamos sujeitos a investir nossos afetos. Afetar e ser afetado,
potencialidades que nos constituem como corpos. As imagens podem agradar,
agredir, afrontar, confrontar, iludir e aludir, não sendo boas nem más em si
mesmas, não sendo emancipadoras, nem alienadoras... Para ser isto ou aquilo
elas dependem dos modos como são produzidas, veiculadas, apresentadas,
consumidas, usadas, transformadas... Imagens são como seres vivos, com
desejos e quereres e, na vasta escala com que hoje são produzidas,
propagadas e consumidas, podemos dizer que elas nos caçam porque se
tornaram virais, estão em toda parte, beijando nossos olhos, colando-se aos
corpos, penetrando nossos desejos, afrontando nossos afetos, excitando
prazeres, conformando formas de sentir, pensar e agir, enfim, educando-nos de
inúmeras maneiras.
Confrontado e impelido por tantas imagens – entendidas nesta
investigação como um conjunto complexo de artefatos, ideias e ações –
recordo de tempos, lugares, pessoas e situações que configuram minha
trajetória artística e acadêmica. As imagens são parte das questões que
constituem as problematizações e objetivos desta pesquisa. Além das imagens
de Madonna, Pina Bausch e Frida Kahlo, lembro-me de imagens de ausência
e, por vezes, negação do corpo, durante os estudos de filosofia e teologia, na
época em que estudei num seminário católico. A experiência que vivi ou, o meu
modo de ver, sentir e entender determinadas abstrações filosóficas ligadas a
práticas pedagógicas centradas no discurso e na racionalização, apontava uma
insatisfação e, em decorrência, uma crescente necessidade de vivências
concretas, entrelaçadas ao cotidiano, ao movimento, ao corpo.
Embora o período de formação filosófica e religiosa não tivessem me
afastado da dança, minhas insatisfações e necessidades não só me fizeram
deixar o seminário como influenciaram minha entrada no campo acadêmico da
dança. Desde o 3º Ciclo do Ensino Fundamental quando, no currículo de
educação física tive aulas de dança clássica, moderna e ginástica, até as
várias experiências de criações amadoras em dança, teatro e expressão
corporal com diversos grupos nas cidades de Tenente Portela/RS, Passo
Fundo/RS, Porto Alegre/RS e Santo Ângelo/RS, vivi oportunidades que me
encorajaram a buscar a Especialização e o Mestrado em Dança.

16

A Especialização em Dança na Faculdade de Artes do Paraná e o
Mestrado em Dança na Universidade Federal da Bahia, me situaram no campo
da pesquisa, da criação e ensino de dança, possibilitando importantes
compreensões acerca das relações corpo-ambiente. Durante esse período,
pude elaborar uma visão de dança como pensamento do corpo, fundamentada
no princípio de que os procedimentos sensório-motores e conceituais-abstratos
do corpo operam de modo indissociável. Vínculos entre processos criativos e
pedagógicos em dança associados a um aprofundamento sobre as ações de
criação da coreógrafa Pina Bausch, me levaram a tecer relações com as
proposições pedagógicas do educador e pensador Paulo Freire.
Incursões no campo da cultura visual feitas durante o processo de
investigação no curso de mestrado, estimularam possibilidades de adentrar
com mais afinco o estudo do ensino de artes. Especialmente os modos
referentes à construção da experiência estética, ou seja, o papel da estesia
enquanto capacidade de sentir/ver/perceber o mundo, os artefatos e corpos
que o compõem para criar sentidos/significados. A cultura visual compreende o
papel da imagem, não para substituir as obras de arte, mas para integrar o
ensino de artes num contexto mais amplo, abrangendo relações afetivas e
sociais que os corpos engendram com diversos artefatos e produtos culturais.
Tais concepções me motivaram a tramar diálogos entre corpo e imagem no
ensino de dança, buscando incorporar e valorizar afetos, imagens e
movimentos que não estão no currículo, mas que constituem subjetividades e
prazeres dos corpos-estudantes.
A entrada no Doutorado em Arte e Cultura Visual, para além da
importância do título, significou amadurecimento pessoal/social/cultural no qual,
junto aos estudos, trocas e aprendizados, possibilidades de autoafirmação
identitária

e

(auto)conhecimento

ressoam

na

construção

da

minha

subjetividade e afetividade. Em sintonia com abordagens pós-modernas de
pesquisa que evidenciam e convocam a subjetividade do pesquisador a tomar
parte no processo de construção de conhecimento, me engajo e me confronto
na tarefa de me conhecer ao mesmo tempo em que conheço aspectos do
mundo, dos artefatos e corpos que o constituem.
A escolha do tema desta pesquisa demonstra uma opção próxima ao
sentido processual do ato de construir. Uma processualidade constante
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configurou este trabalho investigativo fazendo com que a intenção inicial de
pesquisar acerca da educação estética e das relações entre corpo, imagem e
estesia fossem confrontadas e reelaboradas por meio de leituras, aulas,
participação em congressos mas, principalmente, pelas vivências, imagens,
temas e dados produzidos na pesquisa de campo.
As experiências junto aos colaboradores da investigação, dançarinos
que participaram do processo criativo-pedagógico “Dança ContemPOPrânea”,
promoveram instigantes modificações nas questões e tema da pesquisa
fazendo-me ver o estudo de relações entre corpo e imagem sob diferentes
pontos de vista, através de traços particulares da afetividade, da subjetividade
e do cotidiano daqueles sujeitos. As maneiras como vinha pensando acerca
das imagens de Madonna, Pina Bausch e Frida Kahlo foram revistas e
reposicionadas, rearticulando o lugar e a função das artistas na investigação,
ajudando-me a perceber que a pesquisa não é sobre elas, em homenagem a
elas, nem tampouco uma comparação entre elas.
Percepções interpeladoras, advindas do grupo focal, deflagraram
importantes questões sobre modos de usar e compreender as imagens a partir
da abordagem das pedagogias culturais (AGUIRRE, 2009; GIROUX, 1999;
KINCHELOE; MCLAREN, 2010). Esta maneira de abordar a dimensão
pedagógica no campo da cultura propõe que imagens, músicas, danças e
demais artefatos que compõem os repertórios da baixa cultura ou da cultura de
massa [depreciados por conhecimentos escolares que privilegiam obras da alta
cultura], podem educar e conformar nossos sentidos éticos e estéticos. As
problematizações advindas destas reflexões e a trama entre imagens e afetos
– meus e dos colaboradores – levaram-me a articular procedimentos
metodológicos da pesquisa respaldados na abordagem qualitativa da
bricolagem

(DENZIN;

LINCOLN,

2010;

KINCHELOE,

2007).

Assim,

determinados elementos/fragmentos de trabalhos da Madonna, Pina Bausch e
Frida Kahlo – que compõem meus afetos e se conectam com a compreensão
de imagem enquanto artefato, ideia e ação – foram constituindo os eixos desta
investigação.
Essas

transições,

reelaborações,

mudanças

e

rearticulações

possibilitaram rearranjos dos objetivos, temas e problema da pesquisa além de
favorecer a percepção de que as fases do planejamento de uma investigação
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não são lineares, fixas e definitivas. Existem correspondências entre as fases
da pesquisa e o planejamento delas é imprescindível. Todavia, estes processos
e práticas são móveis, flexíveis, vivos e imbricados às vivências e
acontecimentos que configuram a subjetividade do pesquisador, dos sujeitos
colaboradores e do cenário da pesquisa.
Em sintonia com o pensamento de Greiner (2010) acerca dos processos
artísticos e acadêmicos de pesquisa, esta investigação não se organiza em
termos de um objeto de estudo ou hipótese, mas, a partir de inquietações
[inquietas ações] do corpo, constantemente provocadas ao ver, sentir e
perceber situações, práticas e discursos nos quais: (1) os corpos podem ser
afetados por imagens; (2) os corpos investem seus afetos em elementos das
pedagogias culturais – imagens, danças e artefatos da cultura pop; (3) relações
de corpos com imagens podem configurar subjetividades; (4) situações
pedagógicas que acontecem fora da escola/universidade podem desafiar o
ensino formal de arte/dança e, (5) processos criativo-pedagógicos podem
articular posicionamentos críticos, criativos e performativos. Neste sentido,
emerge a pergunta que me inquieta: Como relações de afeto – prazer/poder –
entre corpo e imagem, engendradas nos contextos das pedagogias culturais,
podem interpelar o ensino de artes e, particularmente, o ensino de dança?
Realizada na Linha de Pesquisa Culturas da Imagem e Processos de
Mediação e em sintonia com os princípios da educação da cultura visual, esta
investigação busca descrever, analisar e interpretar maneiras como a
subjetividade e a afetividade, bem como as imagens e artefatos que as
configuram, estão imbricadas nos processos de pesquisa. Outro objetivo é
compreender como diferentes imagens, danças e produtos que integram as
pedagogias culturais educam corpos-estudantes conformando seus modos de
ver, pensar, sentir e agir. Esta investigação propõe reflexões e possíveis vias
criativas e pedagógicas para trabalhar com experiências, imagens e danças
que conformam os cotidianos e os afetos dos corpos-estudantes no ensino
formal de dança, dialogando com os desafios das pedagogias culturais.
O primeiro capítulo aborda aspectos da minha trajetória enquanto
coreógrafo, educador e pesquisador. Por meio de narrativas que dão à
pesquisa um caráter autobiográfico, relembro, elenco e trago reflexões acerca
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de tempos, lugares, imagens e pessoas que marcaram esse percurso expondo
particularidades e singularidades que o caracterizaram.
O segundo capítulo aborda questões do corpo, da experiência e da
representação através de formas que constroem a cognição humana e a
produção de conhecimento. O conceito de corpomídia (KATZ; GREINER, 2005)
confere peculiar importância a esta reflexão interpelando o dualismo cartesiano
que, ainda nos dias de hoje, gera desavenças, binarismos e dicotomias. Ao
tratar o corpo como mídia de si mesmo e dos processos naturais e culturais
que o produzem, o conceito de corpomídia possibilita refletir acerca de como
podemos ser mídias/imagens – servir de mediação – para comunicar e dar a
ver inúmeros processos, discursos, imagens, regimes escópicos, ideologias e
pedagogias que nos constituem.
No terceiro capítulo, defino as composições que articulam a concepção
metodológica da tese. Faço opção por abordagens de caráter qualitativo que
permitem a utilização e implementação de diversas orientações metodológicas.
Em sintonia com os objetivos da investigação, essas abordagens convocam a
experiência pessoal do pesquisador para tomar parte e responsabilidade na
investigação. Assim, a investigação utiliza a bricolagem (DENZIN; LINCOLN,
2010; KINCHELOE, 2007) como referência para o desenvolvimento de suas
etapas. A bricolagem possibilita ao pesquisador a utilização de procedimentos
oriundos de diferentes campos de estudo bem como diferentes técnicas de
coleta, análise e interpretação de dados. De cunho interpretativo, a bricolagem
se constitui por meio de formas densas de descrição e interpretação dos
dados, das experiências e sujeitos com os quais se constrói a pesquisa.
Ainda no terceiro capítulo, apresento os ‘lugares’ que Madonna, Frida
Kahlo e Pina Bausch, a partir dos meus afetos, ocupam na pesquisa, sugerindo
construções e associações de procedimentos de investigação, processos
pedagógicos e diferentes compreensões acerca da imagem. As artistas
aparecem em momentos pontuais ao longo da tese, permeando o estudo e
deflagrando traços que delineiam como meus afetos e os afetos dos
colaboradores integram as reflexões, análises e interpretações que construo.
No quarto capítulo descrevo a experiência do trabalho de campo, os
encontros do grupo focal e como os dançarinos participaram do “Processo
Criativo-Pedagógico Dança ContemPOPrânea”. O trabalho de campo foi
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realizado no primeiro semestre de 2013, no Centro Cultural Cara Vídeo, na
cidade de Goiânia/GO. A ida a campo gerou os dados empíricos fazendo
emergir as principais (re)organizações e (re)elaborações desta investigação.
No quinto capítulo analiso questões e dados produzidos nos encontros
do grupo focal. Das experiências dos colaboradores (alunos/dançarinos) Erika
e Gedeon emergem reflexões, associações e críticas referentes às relações
corpo/imagem. Temas como subjetividade, identidade e afetos, aliados ao
fazer-pensar e criar-ensinar dança, rastreiam o percurso da tese.
As experiências de Mayara e Arthur delineiam o sexto capítulo abrindo
espaço para discussões acerca da cultura pop, cultura de massa e indústria
cultural. A relação de afeto da aluna-dançarina Mayara com a estrela pop
Madonna se entrelaça e adensa meus afetos com a cantora, fazendo emergir
críticas e diferentes modos de ver essas relações. Conexões entre dança e arte
pop, através de incursões nas experiências da Judson Dance Theater e suas
perspectivas pós-modernas, surgem a partir das experiências de Arthur e
Mayara, possibilitando discussão e análise sobre a performatividade na dança.
No sétimo e último capítulo, os relatos e experiências de Luiz Eduardo
lançam importantes pistas para pensar as pedagogias culturais e os modos
como investimentos afetivos se constroem nas relações dos corpos com
imagens e artefatos culturais. Essas relações afetivas, que acontecem fora da
escola/universidade, configuram as subjetividades e experiências estéticas dos
alunos – impregnadas em seus corpos –, ao mesmo tempo em que interpelam
o ensino formal de arte/dança. Movimentos afetivos, movimentos de uso e
movimentos de dança permeiam as reflexões sobre afetos explicitando
possibilidades para a construção de posicionamentos performativos, críticos e
criativos em processos de ensino e criação de dança.
Os afetos, como mencionado anteriormente, permeiam a tese ao mesmo
tempo em que escapam pelas suas bordas. Escapam porque são parte da
minha trajetória antes da pesquisa. Escapam pelas margens destas páginas
porque imagens e palavras não são suficientes para representar algo que está
vivo, pulsando, que é imprevisível e inestancável. Os afetos escapam porque
continuam a interpelar, motivar e modificar a potência de agir/sentir/pensar do
corpo

após

as considerações

finais

desta

investigação.

Elas

–

as

considerações finais –, são um lugar momentâneo onde a pesquisa me fez
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chegar, mas muitas questões, imagens e afetos permanecem em aberto,
latentes no corpo, sugerindo outros desdobramentos, continuidades e
movimentos. É minha expectativa que esta leitura seja uma forma de dança, de
tocar afetos, beijar olhares, possibilitando outras formas de se (mo)ver.
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omo e por que iniciar uma tese apresentando-se, falando da própria

C

história, trajetória, experiência? Como abdicar ou abstrair da própria
experiência na (re)produção, (re)criação de conhecimento, de dança

ou de outro tipo de construto? Como negar ou assumir as implicações e
(co)incidências daquilo que somos, sentimos, pensamos, imaginamos e
fazemos? Como entender que o corpo constrói e que seus pensamentos,
sentimentos,

afetos,

conhecimentos,

desejos,

processos,

prazeres

produtos,

e

experiências

interpretações,

permeiam

representações

os
e

significados que ele, corpo, articula?
Aproximando-me da maneira como Souza (2006) reflete acerca do seu
processo de formação, profissionalização e pesquisa, busco nas narrativas que
marcam minha história de vida e em referenciais teóricos, formas de
compreender e contextualizar o desenvolvimento pessoal para a construção de
vias de (auto)formação. Apoiado nas ideias de Souza, percebo que meus
intuitos investigativos emergem em relação com acontecimentos que compõem
minha trajetória, configurando-se por meio dos significados que vou
construindo para as experiências na medida em que as (re)vivo e/ou recordo. E
assim, sentindo e pensando simultaneamente, com olhos umedecidos,
garganta embargada e dedos trêmulos, (re)vejo o menino Odailso Berté – Oda
– nas frias manhãs de inverno da Vila Jaboticaba, Barra do Guarita/RS, em
meio à aveia verde e molhada, alternando o pastorear as vacas e o correr atrás
das garças brancas.

Uma imagem que me remete a esse tempo é a ilustração (figura 1)
criada por um amigo ao saber sobre fatos da minha infância. Com esta
imagem, em 2010, no meu blog “Dançamentos”, fiz uma das postagens de uma
pequena série que chamei “De um tempo atrás...”. A série reúne alguns
acontecimentos e imagens da minha história de vida. Assim, permito-me, em
vez de transcrever os dois pequenos e significativos parágrafos, ou analisar a
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imagem, copiar a postagem tal como está no blog, para dizer desses
momentos marcantes da minha trajetória.
10 de fevereiro de 2010

De um tempo atrás... 2

Sobre vacas e garças
Mochinha, Figueira e Queimada eram as três vaquinhas da família do menino.
Seu primeiro trabalho, de maior responsabilidade, foi tomar conta das vacas
enquanto elas pastavam no campo de aveia. No inverno, enquanto as demais
pastagens ficavam escassas, a aveia era um pasto alternativo e garantido. Aveia
verde, molhada pelo sereno da manhã fria, o sol derretendo as formações de
geada... Garças brancas voando por entre as vacas.
O menino sonhava em apanhar uma daquelas garças só para poder acariciar
suas penas branquinhas. Então, como um gatinho travesso, ele tentava se
aproximar delas bem devagarinho... Mas claro, elas sempre voavam. E ele corria
por entre a aveia verde e molhada, seguindo o voo das garças. As vacas olhavam
para a cena, não entendiam nada e seguiam pastando. E o menino sonhava,
corria, brincava... Ensaiando danças vindouras.
Imagem: Wolney Fernandes

Postado por Odailso Berté
Figura 1: Ilustração e texto referente aos campos de aveia
<http://dancamentos.blogspot.com.br/2010/02/de-um-tempo-atras-2.html>
Acesso em 15 abr. 2012

Revendo esta imagem e relendo o texto, inicio um movimento de
revisitação de tempos marcados na memória, espaços assinalados nas
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itinerâncias e desafios de aprendizados com diferentes sujeitos e processos
que me constituem como um corpomídia, mídia de si mesmo, de seu tempo, de
sua cultura (KATZ; GREINER, 2005). Fazendo esta reflexão, estimulado pelas
ideias de Souza (2006), percebo o quanto essas reminiscências criam um
“movimento reflexivo que me permite melhor compreender a minha trajetória
[...]

bem

como

as

cristalizações

impressas

na

memória,

frente

às

representações que são construídas no cotidiano” (p. 19). Por entre os campos
de aveia onde danças e sonhos eram ensaiados – elementos que só as
imagens e as lembranças podem trazer de volta – deixo falar memórias,
experiências, recortes de uma história.
Crescido em meio às lidas da roça, coloria a simplicidade da vida
interiorana, na década de 80, motivando-me com diferentes personagens e
imagens. Entre elas, a imagem carismática da apresentadora Xuxa, a Rainha
dos Baixinhos; a corajosa personagem de desenho animado She-Ra – a
Princesa do Poder – em sua saga para defender os rebeldes; e a ousada
cantora Madonna, a Rainha do Pop. Em meio a essa corte de imagens,
acessada por revistas, rádio e pela TV em preto e branco, surgiam as primeiras
e infantes coreografias de quem sonhava ser dançarino. Conforme me
reaproximo de imagens e acontecimentos tão longínquos e os descrevo,
observo, conforme destaca Souza (2006), que essa “reminiscência implica
formas textuais de dizer de si e sobre si” (p. 13). Com elementos do vivido, vou
construindo

um

diálogo

com

as

possibilidades

(auto)formativas

das

experiências e das transformações corporais, identitárias e subjetivas ocorridas
em meu processo de vida.
Dentre essas experiências, recordo que, aos sete anos, na primeira
série, certa vez esqueci o texto decorado de um poema em homenagem à
bandeira, mas, desfiz a vergonha e o esquecimento ao dançar “Brincar de
Índio” (música do terceiro disco da Xuxa), sem qualquer tropeço. A
apresentação da coreografia foi prazerosa, todavia, depois, foi difícil suportar
as chacotas dos colegas – meninos – e o ar de desaprovação no semblante
sisudo do diretor da escola que também era ministro da comunidade católica.
Entre as dificuldades da maioria dos meninos que sonham dançar, e dançam, a
infância, adolescência e a trajetória escolar foram povoadas por aqueles típicos
apelidos e atitudes preconceituosos que hoje podemos nomear de bulling. Mas,
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desse modo e, apesar das decepções e constrangimentos, gradativamente vão
se alicerçando as bases tanto para a constituição de identidades como para a
construção de subjetividades que, conforme explica Braidotti (2000), podem ser
entendidas como formas de autorização ou autoridade para exercer certas
práticas. Como pode um menino dançar uma música da Xuxa? Como os
demais meninos podem ou devem reagir diante disso? Como o diretor da
escola e ministro católico pode ou deve se portar perante tais situações?
Braidotti explicita que a subjetivação, ou a construção de subjetividade, é um
processo de práticas materiais e simbólicas que define o sujeito mediante
variáveis reguladoras como sexo, raça, idade, entre outras.
Enquanto menino, o fato de ter dançado uma música da Xuxa
transformou-se em uma das “manchas” no modo como colegas, comunidade
escolar, religiosa e familiar me viam, uma das imagens que faziam de mim. O
fato de ter destoado dos discursos institucionalizados e das posturas
esperadas do comportamento de um menino, não poucas vezes, trouxe
lágrimas. Mas, hoje, isso me ajuda a perceber, junto com Braidotti (2000), que
as formas de autorização/autoridade influentes nos processos de construção
de subjetividade, além das regulações, limitações e disciplinamentos, também
podem dar lugar a formas de empoderamento. Tanto os processos de
subjetivação como os processos de ensino e de criação de dança – enfocados
nesta tese – têm seu lugar nos corpos.
Fazendo um paralelo entre Foucault (1987) e Butler (1997; 1998),
Greiner (2005) afirma que mesmo em situações de censura, violência,
submissão, o corpo não para de conhecer e se relacionar com os ambientes.
Da mesma forma, ainda de acordo com a autora, o fato de estar fora de
situações onde se é subjugado a olhos vistos não quer dizer que o corpo
exerça livremente suas construções. Violências, censuras e disciplinamentos
existem explícita ou implicitamente por onde quer que os corpos se movam.
Mesmo antes de dançar “Brincar de Índio”, percebia que me viam de um modo
diferente, mas, mesmo assim, não recuei. Apesar dos deboches e
desaprovações por ser um menino dançando e por dançar uma música da
Xuxa, os passos daquela coreografia foram e são significativos para a trajetória
que eu começava a percorrer.
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Dentre imagens, lembranças e afetos da infância, recordo que, por volta
de 1987, a cantora Madonna entrou em minha vida de maneira curiosa. Filho
de descendentes italianos conhecidos pela veemência de gestos e vozes e
vorazes nas lidas da roça, por volta dos oito anos, lembro-me de “palavrões”
que meu pai usava quando esbravejava enfurecido com alguma coisa que o
incomodava: “Porco Dio” (Deus porco) e “Porca Madona” (Nossa Senhora
porca). Na dúvida de criança ficava imaginando porque aquela cantora tinha
como nome uma das blasfêmias usadas por meu pai.
Essa intrigante associação aguçou o meu interesse por Madonna. Ainda
lembro-me da primeira canção dela que ouvia e gostava de dançar em frente
ao rádio, mesmo não entendo o sentido da letra: “Papa don’t preach” (Papai
não faça sermão), do disco “True Blue” (1986), que, no Brasil, compunha a
trilha sonora internacional de “Hipertensão”, telenovela da rede Globo
transmitida entre 1986 e 1987. Creio que meu pai também não entendia o
sentido da letra da canção, no entanto, armava alguns sermões ao ver-me
dançando a música da cantora, talvez porque soubesse que ela tinha como
nome uma das blasfêmias que ele usava.
De acordo com Rey (1997), não é tanto o reflexo dos objetos externos
no plano psíquico que definem a subjetividade, mas, as diferentes formas de
resposta às interpelações desses objetos por meio das quais o sujeito atualiza
suas potencialidades em termos de suas ações. Madonna despontava para
mim como uma heroína, como uma She-Ra em carne e osso, uma Xuxa
estrangeira. Com oito anos de idade, não refletia acerca das ações/respostas
que desenvolvia em torno das músicas e imagens de Madonna. Todavia,
entendo que meus modos agir, naquela época, denotavam traquinagens e
peraltices, pequenos sinais de irreverência por meio dos quais potencialidades
iam se articulando. Uma das primeiras imagens de que me recordo de
Madonna é do filme “Quem é essa garota?” (figura 2), dirigido por James Foley,
lançado em 1987 e veiculado no Brasil alguns anos depois.
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Na trama, Madonna é Nikki Finn, moça esperta e divertida que foi presa
injustamente. Ao sair da cadeia ela tenta provar sua inocência e convence o
homem encarregado de levá-la até a rodoviária e despachá-la para outra
cidade a ajudá-la nessa empreitada. Na figura 2, seus cabelos loiros
platinados, pele e os olhos claros, batom e esmalte bem vermelhos, jaqueta de
couro, pulseiras e as características luvas pretas com os dedos à mostra,
compilam um perfil icônico que a tornou uma celebridade muito conhecida. A
cara é de menina inocente, mas a atitude de tocar de modo brincante o
revólver, debochando do perigo, sugere uma postura feminina destemida e
estratégica. A imagem ainda insinua um tom erótico e o revólver pode ser visto
como um falo em riste com o qual Madonna brinca e toca com ar de pena ou
desdém, talvez, pelo tamanho, pelas formas, pela cor, etc. A imagem deixa
transparecer um meigo deboche feminino diante de um pretenso poder
masculino.
Revendo o enredamento dessas imagens no meu processo de vida, hoje
imagino não ter sido simples para meus pais, naquela época, naquele pequeno
povoado, com as parcas informações que por lá tinham acesso, entender que
aquele menino, seu filho, quisesse dançar “daquela forma”, “aquelas músicas”
incompreensíveis “daquela cantora”. Ao (re)ver essas imagens e situações me
pergunto: “Quem é aquele/esse garoto?” Pergunta que, certamente, outros
também se faziam naquele cenário cultural pacato de interior onde informações
chegavam de modo precário e lento.
Em seu estudo, Rey (1997) enfatiza que “a constituição da subjetividade
individual é um processo singular, que se define não a partir de fora, mas, na
complexa unidade dialética entre o sujeito e seu meio atual” (p. 108). Em mim,
a sonora batida pop das canções de Madonna e da Xuxa se misturava aos
silêncios e ruídos típicos da vida no campo. Através das ações humanas, como
destaca o referido autor, a história pessoal e do meio em que ela se
desenvolve confluem numa unidade. Assim, entre o estudo, os afazeres rurais,
as mulheres/artistas e suas canções que me embalavam, processos de vida
iam sendo construídos.

31

A vida na roça parecia estar chegando ao fim quando, no início da
década de noventa, minha família mudou-se do Rio Grande do Sul para Mato
Grosso. Embora pequena, a cidade de Nova Xavantina me possibilitou
redimensionamentos nas formas de ser, me ver e ser visto. Entre muitos
acontecimentos que estruturaram minhas formas de ver, agir e pensar lembrome de uma conversa, extraordinária, com a professora da quarta série do
Ensino Fundamental. Talvez tenha sido aquela professora que, apesar da
crueza da conversa, me despertou para as primeiras percepções acerca do
(m)eu corpo, minha identidade, identificações e diferenças. As palavras usadas
pela professora foram outras, pois em 1990, naquele ambiente escolar, termos
e estudos sobre corpo e diversidade identitária não eram prática corrente.
Refazendo a conversa com a professora, recordo dela falando mais ou
menos o seguinte: Se você seguir assim, dançando, se expressando com muita
soltura,

se

comunicando

com

tanta

gestualidade,

será

um

menino

ridicularizado. Pense na sua imagem corporal, você precisa se assemelhar aos
outros meninos, ou seja, ser mais contido. Embora o semblante da professora
revelasse afetividade, foi inevitável lembrar o semblante sisudo do diretor da
escola quando dancei a música da Xuxa, três anos antes. O diálogo educativo
com

a

professora

cuidadosa,

porém,

despreparada,

naquela

escola

confessional católica numa cidade do interior, prezava por sutilezas de controle
e disciplina.
Ao rever, reelaborar e refletir sobre aquela conversa intrigante, constato
que ainda sou, em vários aspectos, um pouco daquele menino diferente que
chama a atenção das pessoas pela imagem corporal e que, por vezes, ainda
se questiona: Preciso me igualar aos outros se não quiser sofrer!? Isso me
reporta aos conceitos de Greiner (2010) quando, em referência a Souza
Santos, elucida que a subjetividade desestabilizadora é poética, uma
construção social e um exercício de liminaridade, pois, implica em experimentar
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formas marginais de subjetividade. Para a autora, a noção de subjetividade
articulada pela modernidade é pautada por um sujeito que carrega uma
essência própria e imutável. Hoje, relembrando a preocupação e o conselho da
professora sobre meu jeito de ser “expressivo” e “comunicativo” em demasia,
me dou conta de que, para ela, meu comportamento era incompatível com a
ideia de “essência masculina”. Meu modo de ser e o gosto pela dança não
condiziam com a concepção escolar e familiar de “ser menino”.
O receio de ser ridicularizado e a tentativa de me igualar aos colegas
contribuíram para que, muitas vezes, eu deixasse de ser, sentir, fazer, criar,
dançar, me expressar em sala de aula. Na quinta série, recordo da professora
Hannelore Shöps, uma alemã muito experiente em dança clássica que nos
preparava, por meio da dança, para o grupo de ginástica olímpica da escola
Billy Gancho. A professora Hanne, como era conhecida, dava tanto aulas de
dança como aulas que eram chamadas de “orientação sexual”, ocasiões em
que conversava conosco sobre corpo e sexualidade de maneira diferente das
demais professoras. Suas aulas não permaneceram no currículo por muito
tempo, mas muito do que ela explicava, fazia e faz sentido pra mim. Lembro
com carinho do convite que um dia ela me fez para dançar em sua escola de
dança, convite que não pude aceitar porque, no entendimento de meus pais,
dançar não era “coisa de guri”. Entre as experiências com atividades artísticas
no ambiente escolar, lembro de uma apresentação para o Dia do Meio
Ambiente (figura 3). Tratava-se de uma dança, movimentos corporais
considerados adequados aos alunos, todos realizando os movimentos de
maneira igual.
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A prescrição coreográfica permitia-nos fazer apenas uma pequena
flexão da coluna para frente e para trás, de mãos dadas, olhar direcionado para
frente, pretensamente representando o tremular da bandeira nacional. No
centro da bandeira humana, no lugar das palavras “Ordem e Progresso”,
estavam as letras “SOS”, evocando o pedido de socorro da fauna e flora
brasileiras. Revendo a imagem e a experiência vivida, a partir de um olhar
crítico, o SOS – pedido de socorro – pode ser relacionado aos alunos
uniformizados, com chapeuzinho de papel, treinados e corrigidos, executando o
mesmo passo com o mínimo de mobilidade corporal e expressão pessoal. Um
SOS no mesmo lugar e com sentido avesso ao de Ordem e Progresso.
A adolescência deixou claro o não consentimento familiar para fazer da
dança uma profissão e ganhou contornos melancólicos com a perda da minha
mãe que aos 32 anos foi afastada da vida por um câncer. Essa melancolia
ganhou contornos mais profundos com o retorno da família – a meu
contragosto – para o sul do Brasil. Nessas idas e vindas, percebi que o retorno
não foi propriamente um recomeço, pois não voltei ao Sul como aquele menino
que de lá saiu. A pequena cidade de Nova Xavantina, as vivências artísticas
em dança na escola, a convivência com a professora alemã Hannelore Shöps,
a perda da mãe e os amigos/as que lá ficaram, deixaram marcas significativas
que hoje me ajudam a ver minha “subjetividade como um processo intensivo,
múltiplo e descontínuo de chegar a ser” (BRAIDOTTI, 2000, p. 130). As
descontinuidades, interrupções, perdas e retornos que caracterizam as
vivências, constituem modos de ser e marcam a subjetividade possibilitando
experiências por meio das quais sabores prazerosos e dolorosos da vida vão
sendo provados e amadurecidos.

Dançar, por mais prazeroso que fosse, e é, nunca me pareceu um hobby,
algo que fizesse apenas para me divertir, para relaxar ou esvaziar tensões e,
depois, retornar à “vida normal”, mais aliviado. Dançar sempre foi e é o modo
como me constituo e me comunico com o mundo. Recordo que um ícone, em
forma de imagem, que muito me inquietou e ainda me instiga a dançar, foi o filme
“Dirty Dancing” (EUA, 1987).
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Na figura 4, Johnny (Patrik Swayze) sustenta Baby (Jennifer Grey) no
magnífico e icônico salto de finalização da coreografia que, durante os ensaios,
encontros, contatos e confrontos entre seus corpos, ao longo do filme, resultou
em importantes transformações na vida de ambos. O público, hóspedes em
férias de verão no Kellerman’s Resort, aprecia impressionado e embevecido a
virtuosidade estética da coreografia. Todavia, como sugere o título do filme, o
estilo de dança que deu origem à coreografia, era visto como dirty dancing –
dança suja, promíscua, libidinosa, pois era o modo como dançavam
profissionalmente e se divertiam dançarinos, garçons e demais empregados do
hotel. Era uma dança na qual a classe operária se reunia, sem receios de se
tocar e aproximar seus corpos suados, expressando, por meio dela,
sensualidade, afetos e prazeres. Diferentemente, é claro, eram as damas e
cavalheiros, pais e mães de família que vinham passar as férias no referido
hotel e viam a dança como produto estético a ser apreciado, ou como hobby,
passatempo de férias, concepção que os fazia manter uma prudente distância
dos possíveis perigos do contato/proximidade corporal proporcionados pela
dança.
Baby é uma jovem em vias de ingressar em um curso universitário em
administração de desenvolvimento internacional, filha de um casal da nova
burguesia judaica. Ela vai passar as férias de verão com os pais e a irmã no
referido hotel. Entediada com as festas reservadas aos clientes, certa noite,
Baby sai para passear pelos arredores do hotel quando ouve uma música
envolvente e descobre o local onde os/os funcionários/as se encontravam e
faziam suas festas após o expediente. Conforme Giroux (1999), ela descobre a
“dirty dancing, uma forma de música e movimento cujos desejos codificados e
prazeres produtivos desintegram o que para ela parece um corpo burguês
vazio”, vendo a oportunidade como possibilidade para reconstruí-lo com novos
significados e prazeres (p. 231). Nesse lugar do povo, onde acontecia a festa
da classe operária, Baby vê a sensualidade aberta e exposta por meio da
dança ao som do rock e do soul. A personagem vê, neste estilo de dança, o
que Giroux chama de “choque de deslocamento quando um corpo ignorante é
convocado para novas formas de participação que prometem prazeres
desconhecidos” (idem).
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Baby é confrontada pelas diferenças/preconceitos de classe e pela
mistura de atração e assombramento pelas imagens corporais femininas e
masculinas nos movimentos e coreografias dos instrutores de dança Johnny e
Penny. Ela percebe seu corpo como um espaço de luta, fustigado pela
necessidade de rejeitar a visão de sua família e da sua classe social acerca do
prazer e do desejo corporal, em favor de um terreno mais propício à afetividade
e à sexualidade expressos neste estilo de dança dos empregados.
É através da socialização da “dirty dancing” que Baby toma contato
pela primeira vez com seu próprio capital cultural específico da sua
classe e tenta reivindicar o seu corpo como um terreno de luta
através de uma sensação redefinida de prazer e identidade. Para
Baby, o corpo torna-se o referente não apenas para ela redefinir e
reelaborar uma percepção da sua própria identidade de classe e de
gênero, mas também para investir em uma noção de desejo e prazer
que reconstitui sua percepção do self e do empoderamento social. [...]
À medida que a história prossegue, Baby é transformada por um novo
corpo de conhecimentos e por um novo conhecimento do seu corpo e
de seus prazeres. Baby parece abraçar o “abandono” do terreno
cultural da classe operária, encontrando nele talvez um local de
sensações e emoções que não pode ser totalmente colonizado pelas
expectativas da racionalidade com que sua identidade foi formada.
(GIROUX, 1999, p. 231).

Recordar, por meio da reflexão deste autor, o quanto as imagens do
filme Dirty Dancing me motivaram, reposiciona sentimentos, afetos e
pensamentos ligados à minha subjetividade e ao modo como escolhi a dança
como projeto de vida, ou, talvez, a maneira como me identifiquei com as formas
de dança que me foram possibilitadas. É instigante rever e entender as
imagens dos corpos das personagens Baby e Johnny por meio de
compreensões que buscam, em imagens e produtos da cultura popular e de
massa, elementos/possibilidades para a construção de pedagogias afeitas ao
afeto e ao prazer e visam à descolonização dos corpos, conforme argumenta
Giroux (1999). Além de reconfigurar os modos como me relacionei com as
referidas imagens, esta descolonização dos corpos também denota a
possibilidade de construção de conhecimentos e reflexões por meio das formas
como investimos nossos afetos em relação a tais produtos.
Essas pontes móveis que vamos construindo evidenciam as imbricações
de minha subjetividade com a construção da pesquisa; percebo que as
imagens e demais produtos da cultura de massa não são alienadores,
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colonizadores, libertadores, bons ou maus por si próprios. O são, ou podem
ser, dependendo de como são produzidos, veiculados, apresentados,
consumidos, usados, recriados. Conforme Tourinho e Martins (2013), em
relação aos interesses dos estudos da cultura visual, determinantes, não são
os objetos em si, mas, as relações e significados construídos com e em torno
desses artefatos, os modos como os usamos e o que fazemos com e a partir
deles.

De volta à terra natal, a Vila Jaboticaba já não abrigava nenhum sonho
ou estímulo. O ensino médio trouxe alguns bons acontecimentos como feiras
de ciências e mostras de artes. Entretanto, fazer teatro na comunidade católica
foi a via para conhecer a Pastoral da Juventude, espaço no qual jovens
criavam, discursavam e se encontravam em torno de causas socioculturais
motivados por temas e lemas como: “Ser protagonista da própria história”;
“Somos o que ousamos ser”; “Eu quero ver o novo no poder”, etc. Dessas
vivências, guardo uma imagem que me acompanhou durante muito tempo e,
de certa forma ainda me acompanha.
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A figura 5 é o cartaz do Dia Nacional da Juventude (DNJ) de 1996,
promovido pela Pastoral da Juventude do Brasil (PJB), um setor da Igreja
Católica destinado à formação e evangelização de jovens. Nesse ambiente fiz
amigos e encontrei oportunidades que, de certa forma, se aproximavam dos
meus pequenos gritos de liberdade. Essa imagem, em especial, sempre me foi
muito cara. Embora reconheça a importância do tema “Juventude e Cidadania”
e do lema “Eu quero ver o novo no poder”, o que me embalava e fazia minha
imaginação voar, sonhar e dançar, era a imagem, os corpos, as garças
brancas, o sol. As garças brancas nesta imagem evocam as garças brancas da
minha infância nos campos de aveia (figura 1), conectam imagens, aproximam
anseios, entrelaçam tempos, memórias, desejos. O frescor de esperança e
liberdade que essa imagem ainda me trás é encantador. Dançando, voar e
tocar o sol. Corpos nus parecem redesenhar o Brasil cartografando com gestos
e movimentos um novo mapa. Eles ultrapassam o espaço delimitado, vão além
do território, estão próximos das garças brancas, tocam o sol. Olhando para a
imagem crescia dentro de mim a convicção de que poderia dançar, ser eu
mesmo e, um dia, teria um lugar ao sol.
Ser protagonista da própria história foi a expectativa que durante anos
me impulsionou, ganhando formas em fazeres artísticos, enraizando-se em
projeções de futuro, evocando sonhos, aspirações acerca do que ser, onde
estudar e trabalhar. Recordar momentos marcantes de um percurso e
incorporá-lo como parte desta pesquisa, pode ser visto, como propõe Souza
(2006), como um investimento na singularidade e na subjetividade que faz o
sujeito pesquisador, em formação, entrar em contato com suas lembranças e
relacioná-las às diferentes dimensões da aprendizagem da sua própria
trajetória. Compreender e apropriar-se das experiências vividas e das relações
que envolvem subjetividade e narrativa, em processos de investigaçãoformação, possibilita “ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história”
(p. 36). Isso se configura, conforme enfatiza Souza, como uma abordagem
biográfica que compreende possibilidades de formação e construção de
conhecimento por meio de mergulhos retrospectivos em nossas histórias e nas
compreensões que elaboramos acerca de nossos percursos de vida.
Sem o afeto da minha mãe o ambiente familiar já não era tão aprazível
e, rodeado pelas motivações “PJoteiras” (como nos referíamos à sigla da
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Pastoral da Juventude - PJ), aos dezessete anos, o rumo mais apropriado foi
ceder aos cuidados da santa madre Igreja, entrando para o seminário. Em
quase dez anos de formação religiosa, filosófica e teológica, alguns princípios
se fizeram importantes sob a influência e o carisma institucional dos
Missionários da Sagrada Família: “estar mais perto dos que estão longe”; fazer
opção preferencial pelos marginalizados; trabalhar por uma educação para a
autonomia. Junto com esses princípios, vieram preconceitos biblicamente
justificados, visões filosófico-marxistas e teocentristas de abnegação do corpo,
do afeto, desejo, prazer, sublimados em nome de um bem maior. Apesar disso,
o desejo e a prática de dançar, nunca foram abandonados.
No período em que estive como aluno interno no seminário e como
estudante de filosofia, uma imagem camuflada em meio aos preceitos
religiosos e às duras críticas filosófico-marxistas ressurge: Madonna!
Quando findavam os rumores da polêmica levantada por parte dos
argentinos em torno do fato de Madonna ter representado Eva Perón no
cinema, no filme “Evita” (EUA, 1996), dirigido por Alan Parker, ela desponta na
mídia outra vez. Após tornar-se mãe, Madonna lançou, em 1998, “Ray of Ligth”,
um de seus discos mais aclamados pela crítica, no qual ela cruza o pop, a
música eletrônica e elementos espirituais da Cabala. Nesse disco está
“Frozen”, canção romântica, gélida e envolvente que teve impacto midiático por
meio das imagens de seu videoclipe. Ao vê-lo no programa televisivo
“Fantástico”, da Rede Globo, não foi possível esconder, minha pulsação mudou
a cadência.
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Como denota a figura 6, Madonna aparece no vídeo com longos cabelos
pretos, como uma gueixa um pouco despenteada, uma bruxa solitária num
deserto gelado, vestindo um longo, por vezes, disforme, vestido preto. Suas
mãos pintadas com hena, gesticulam movimentos similares aos mudras,
elementos da cultura indiana e outros povos do oriente médio. O vídeo me faz
recordar nuances de obras Pré-Rafaelitas, talvez por misturar dramaticidade
épica e mística. Nas cenas Madonna voa, se transforma num cão preto e num
bando de pássaros negros, se multiplica em três figuras de si mesma no
cenário de um deserto frio que mistura tons acinzentados e azulados.
Cantando, ela pede: “You’re frozen... give yourself to me”. “Frozen” é uma
música envolvente, de nuances profundas e melodia suave entremeada por
batidas fortes, música que despertou movimentos no corpo desde a primeira
vez que a ouvi.
Ao retomar minha predileção por Madonna, compreendo, com Rey
(1997), que os objetos, fenômenos e fatos da realidade sociocultural afetam o
desenvolvimento subjetivo. Ou, como diz o autor, “a subjetividade se afeta por
aqueles eventos cujos efeitos são traduzíveis às suas formas constitutivas” (p.
109). A influência de elementos externos se define por um processo de relação
que se faz compatível com o subjetivo. Essa forma de compatibilidade, como
explica o autor, não quer dizer uma coincidência, mas, uma possibilidade de
objetos externos ganharem valor nas formas qualitativas que caracterizam a
organização subjetiva. Do mesmo modo como o social se subjetiviza para
tornar-se

relevante

no

desenvolvimento

do

sujeito,

o

subjetivo

permanentemente se objetiviza ao fazer parte da realidade social. Assim, o
autor explica que o subjetivo “se redefine constantemente como processo
cultural [...] e se organiza através de conteúdos muito diversos, próprios do
decurso da experiência de cada sujeito concreto” (p. 110).
Entre os conteúdos de minha experiência recordo que, certa vez, ao
usar a canção “Frozen” numa apresentação artística para a Noite Cultural da
Faculdade de Filosofia, um estudante, colega do curso, comentou que a minha
apresentação, além de alienada, havia sido “niilista”. Meses mais tarde, ao
estudar o filósofo Nietzsche (1844-1900), passei a entender que o colega havia
considerado minha apresentação “sem sentido”. No entanto, para mim, o
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prazer e o afeto envolvidos naquela coreografia tinham muito sentido. Não me
via como um sujeito passivo ou alienado.
Nesses processos que não são somente meus, mas, semelhantes aos
de outros sujeitos, concordo com Rey (1997) ao explicar que o sujeito é ativo
no processo de desenvolvimento de seus sentidos subjetivos. Isso se dá por
meio da responsabilidade na escolha de comportamentos concretos no
cotidiano, ou seja, pela forma como o sujeito define sua expressão em seus
espaços de autonomia relativa. Compreendo que o colega, um militante
marxista, não poderia encontrar sentidos ou se identificar com uma coreografia
que, em vez de levantar bandeiras políticas e discursos partidários, mostrava
movimentos e gestualidades que sugeriam relações subjetivas e interpessoais,
contatos entre diferentes corpos, questões biopolíticas e humanas próximas
das dimensões da afetividade e sexualidade, relações de saber, prazer e poder
(FOUCAULT, 1987).
Preceitos religiosos, ensinamentos, máximas e bordões filosóficos que
repetíamos

e,

ainda,

determinados

comportamentos

machistas

e

heterosexistas disseminados no ambiente do seminário, tanto ou mais que
Madonna e outros artistas/produtos da cultura de massa, podem ser vistos
como alienadores, dominadores e disciplinadores. Lembro ainda, que
determinados conteúdos filosóficos de vertente marxista e suas críticas à
indústria cultural e a cultura de massa, tendo entre seus expoentes Theodor
Adorno

(1903-1969)

e

Max

Horkheimer

(1895-1973),

instauraram

a

compreensão de que eu deveria me abster de Madonna, das Spice Girls, de
Sandy e Júnior, Celine Dion, Backstreet Boys, Whitney Houston, etc., entre
outros artistas do cenário pop da época. Porém, não aceitava o fato de
Madonna e outros artistas pop serem combatidos como produtos alienadores
da cultura de massa e o futebol não.

Enquanto dançarino, coreógrafo e educador, muitos foram os grupos e
sujeitos com os quais compartilhei as alegrias e tristezas da criação, da
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produção e formação artística. Foram grupos de jovens da Pastoral da
Juventude, de seminaristas nas casas de formação, estudantes de escolas de
ensino básico, técnico profissional e APAE, instituições onde lecionei, e a Cia.
Sarx de Dança-teatro, nas cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Santo
Ângelo/RS, Salvador/BA e Goiânia/GO. Muitas são as histórias, sujeitos,
gestos, afetos e saudades que constituem o que hoje sou e agora tento traduzir
em palavras. Atento à dimensão formadora das experiências e às reflexões que
ela possibilita acerca do vivido, me vejo na fala de Souza (2006) quando
propõe um “diálogo intertextual construído através do acolhimento da polifonia
de vozes das pessoas com quem aprendo na minha itinerância” (p. 15).
Acompanho o autor entendendo que esse diálogo cotidianamente me faz
aprender e potencializar sentidos autoformativos revendo imagens, rostos,
vozes,

danças

e

corpos

que

me

acompanham

nessa

(re)visita

a

temporalidades e experiências integradas à pesquisa.
Ávido por questões acerca do corpo, da experiência, da afetividade, do
prazer, da imagem e da dança, por vezes discriminadas por abstrações e
elucubrações filosóficas, encontrei abordagens sobre esses elementos durante
minha formação e pesquisa artística/acadêmica em dança, aliada a incursões
nos estudos de cultura visual. O Curso de Especialização em Dança, na cidade
de Curitiba, abriu instigantes possibilidades para a pesquisa, os desejos e o
caminho que eu começava a trilhar.
Em 2010 e 2011, durante o Mestrado em Dança, tendo como cenário a
cidade de Salvador/BA, a pesquisa em dança me aproximou de pessoas,
lugares, reflexões, modos de ver, aprender, ensinar e dançar, por meio dos
quais fui me identificando com procedimentos e compreensões contrários
àqueles que separam corpo e mente, arte e vida, sensível e inteligível, razão e
emoção, natureza e cultura. A coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009) e o
educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997) tornaram-se referência pelo modo
como articulam a construção da dança e do conhecimento contrários à ideia de
transmissão, voltados para o criativo desafio de perguntas que, sensivelmente,
valorizam as experiências dos corpos-sujeitos para, com elas, concretizar suas
criações. Nessa perspectiva, a pesquisa foi realizada em conjunto com
processos criativos e pedagógicos com estudantes da Escola de Dança da
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Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, atraente instituição onde
trabalhei como professor de dança.
O interesse e a curiosidade pela dança de Pina Bausch aportaram em
mim no ano de 2002, na cidade de Santo Ângelo/RS, quando uma professora
de dança proferiu, com ar de desdém, a seguinte frase: “Acho ‘linda’ a dança
de Pina Bausch, mas não é o que eu gosto de fazer”. A professora, naquela
época, era afeita a coreografias estruturadas por movimentos virtuosos,
sensuais e com apelo romântico, no estilo do Jazz Dance. Sua fala afetou-me
de tal maneira que, a partir daquele momento, saber mais sobre Pina Bausch
tornou-se uma meta, motivação que me levou a realização de coreografias,
escritos e a própria pesquisa de especialização e mestrado.
Vi Pina Bausch pela primeira vez como imagem, por meio da cena inicial
do filme “Fale com Ela” (ESP, 2002) do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.
Entre mesas e cadeiras, duas mulheres corriam de olhos fechados por um
ambiente em penumbra. Um homem arredava mesas e cadeiras deixando a
passagem livre para as mulheres que iam de encontro a uma parede. As duas
mulheres eram Malou Airaudo e a própria Pina Bausch em uma cena do
espetáculo Café Müller (figura 7), criado em 1978 com a Cia. Wuppertal
Tanztheater – dirigida por Pina entre os anos de 1973 a 2009.
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Na figura 7, Pina dança de olhos fechados, braços alongados como que
abraçando algo ou alguém imaginário. Seu vestido solto, despojado e sem
glamour, destaca seu corpo magro mostrando traços e marcas da idade. Um
corpo que difere dos padrões exigidos pelo mercado das grandes companhias
de dança, sempre em busca de corpos jovens, vigorosos e virtuosos. Ao fundo,
em meio ao cenário em penumbra, um vulto cinza, provavelmente um dos
dançarinos que arredam cadeiras e mesas para as mulheres de olhos fechados
passarem. A expressão de seu rosto parece mutante a cada vez que olho a
imagem. Por vezes parece serena, em outros momentos demonstra firmeza,
certeza. Noutras vezes percebo desdém, rigidez, indiferença. Muitas são as
possibilidades de sentidos a serem deflagrados na dança de Pina Bausch.
Com os estudos e outras formas de aproximação, fui entendendo os
procedimentos de criação de dança (BERTÉ, 2011) que ela usava. Pina
Bausch fazia uma série de perguntas que remetiam os dançarinos às suas
experiências de vida. Mergulhados em suas histórias e afetos, eles respondiam
as perguntas de Pina com movimentos.
Em relação à reflexão de Souza (2006), entendo que ao enredar
“histórias de vida como procedimentos de investigação” na tessitura da
pesquisa, articulo uma “abordagem experiencial” (p. 13). Seguindo a
compreensão deste autor, me vejo recordando experiências para a construção
da pesquisa, como faziam os dançarinos de Pina para a construção de dança.
Dança e pesquisa articuladas por meio de uma abordagem experiencialbiográfica que relaciona campos de conhecimento, ações e narrativas
pessoais.
Conforme destaca Hogh (1989), o papel de Pina, enquanto coreógrafa,
consistia em questionar os dançarinos, acompanhá-los nesse processo de
pesquisa e, depois, recortar, colar, juntar, editar e organizar o espetáculo com
as criações de cada um. O primeiro espetáculo dela que assisti foi “Para
crianças de ontem, hoje e amanhã” (2002), no ano de 2006, em Porto
Alegre/RS. A experiência de ver o emblemático “Café Müller” só se concretizou
no ano de 2010 quando a Cia. Wuppertal Tanztheater dançou novamente em
palcos brasileiros, sem Pina, substituída na cena pela dançarina Helena Pikon.
Pina encantou-me pela fragilidade e, ao mesmo tempo, pela complexidade de
sua dança. Um modo de dançar que, aparentemente, qualquer corpo consegue
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fazer. Um modo de criar dança que exige encarar situações da vida, refletir
sobre afetos e transformá-los em dança. Dançar os medos, gozos, problemas,
raivas, amores, saudades... Algo que nem sempre conseguimos ou estamos
dispostos a fazer.
De acordo com Cypriano (2005), Pina assim expressava uma de suas
principais motivações para trabalhar dessa forma: “Eu não investigo como as
pessoas se movem, mas o que as move” (p. 27). Por meio dos afetos, das
histórias e experiências dos dançarinos, ela construía espetáculos com o intuito
de que eles se mostrassem como relatos abertos, como histórias para serem
editadas, (re)criadas ou significadas por meio das identificações afetivas que os
espectadores pudessem criar.
Diante da possibilidade de ver e significar as imagens da dança de Pina
Bausch, me vejo, hoje, em contato com a cultura visual, concretizando
vivências, pesquisa e aprendizados nesse campo que tem tornado meu olhar
mais perspicaz para as mudanças ocorridas em meus processos e trajetória.
Vejo como o meu gosto em trabalhar com imagens tem se transformado e a
maneira como vem modificando meus modos de ver e me ver. Percebo o
quanto sou formado por imagens, sejam elas mentais ou materiais, e me sinto
mais seguro ao assumir as visualidades, sons, gestos, gostos, identificações e
experiências que me constituem, não os afastando da produção de
conhecimento, mas, vendo-os e entendendo-os como parte de um caminho
desafiador

e

prazeroso

de

investigação,

(re)criação,

descobertas

e

amadurecimento.
Nesta perspectiva, como perceber o que move (m)eu corpo a pesquisar?
Como entender que minha realidade – esse conjunto de experiências, afetos,
desejos, imagens, conhecimentos, práticas cotidianas, relações socioculturais –
pode estar entrelaçada aos conhecimentos/interpretações/representações que
produzo? Como entender que as criações, construções e produções que
articulo podem re(a)presentar-me, dizer de mim?
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Acompanhando as reflexões de Rey (1997) acerca do estudo da
subjetividade, entendo que enfatizar experiências subjetivas no processo de
pesquisa ou, imbrica-las na investigação, é uma alternativa para não alinhar-se
a perspectivas do paradigma positivista, a representações essencialistas, ahistóricas e dominantes tanto no materialismo mecanicista como no
racionalismo. Assim, considerando questões como corpo, afeto e prazer na
relação com imagens, construo reflexões e representações a partir de
experiências pessoais, embasado no princípio de que esta construção é
também uma experiência ou um conjunto de experiências.
Entre as imagens, conceitos, representações, autores e artistas que se
entrecruzam com minhas experiências, configurando esta pesquisa, também
está a pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Frida e suas imagens
instigaram-me, primeiramente, com o filme “Frida” (EUA, 2002), no qual a
artista mexicana Salma Hayek (figura 8) interpreta a pintora.
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Frida (Salma) tem diante de si um espelho com sua imagem refletida e a
tela onde pinta sua imagem. Dentre as cenas do filme, esta imagem me
impacta sobremaneira, seja por me reportar às experiências de ver e ser visto
(TOURINHO, 2011), seja por entrecruzar de modo carnal, afetivo e visual as
inter-relações de corpo e imagem que busco construir nesta pesquisa. Sentada
na cadeira de rodas e presa ao colete ortopédico que sustentava sua coluna
machucada, Frida pinta o quadro “A coluna partida” (1944). Rosto, olhar e
mãos atentamente direcionados à pintura, Frida se vê no espelho e se pinta na
tela ou, se reconfigura no espelho ao mesmo tempo em que se vê na tela. Ao
mostrar o confronto do corpo-Frida vivo, refletido no espelho e representado na
tela, esta imagem possibilita inter-relações, reflexões e modos de ver-pensarsentir entrelaçamentos entre corpo e imagem, ou seja, trilhas para pensar a
imagem como artefato com o qual o corpo se relaciona; como ideia/memoria
com a qual o corpo pensa, e como ação do corpo em movimento. Esta imagem
deflagra, ainda, aspectos que envolvem corpo e subjetividade, a maneira como
são, consubstancialmente, entremeados, um dizendo do outro, um sendo o
outro sem dissociações. Modos de ver e compreender as sutilezas e a
concretude do sujeito humano.
Além da experiência de ver/conhecer Frida por meio das imagens do
filme, os estudos de Deifelt (2004) sobre corpo, identidade e gênero, no campo
da teologia feminista, também acrescentaram importantes contribuições acerca
da artista. Ainda hoje é impactante a intensidade da vida e das criações dessa
mulher sofrida. Tinha uma perna mais curta em consequência da poliomielite e,
posteriormente, sofreu um acidente de bonde no qual uma barra de ferro
atravessou-lhe as costas, vindo a sair pela vagina. Entre seus amores, talvez o
de maior destaque tenha sido o pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957).
Inquietada por dores e amores, Frida mostrava-se destemida, bem vestida,
colorida e exuberante, um misto de prazer, agonia, delícia e infortúnio.
Esta imagem de Frida (figura 8), me faz refletir acerca de modos como a
nossa experiência pode (co)incidir nas produções e construções que fazemos,
como podem nos re(a)presentar, dizer de nós, das maneiras como vemos,
percebemos, entendemos e representamos o mundo, o cotidiano, as relações,
nossas experiências e afetos. Frida é conhecida por fazer autorretratos,
imagens de si mesma, do seu corpo, do seu cotidiano, daquilo que compunha

52

suas dores, afetos, prazeres. Conforme destaca Burrus (2010), Frida pintava a
si mesma por ser o tema que melhor conhecia e, certa vez, ao comentar sua
classificação como pintora surrealista, ela enfatizou: “eu nunca pintei sonhos.
Eu pintei minha própria realidade” (DEXTER, 2005, apud MUSSKOPOF, 2008,
p. 103). Em seu conjunto imagético de cores, dores e amores, Frida Kahlo
destaca elementos que representam aspectos concretos e sutis de suas
experiências cotidianas. Ela pode ser vista como um complexo de visualidades
que materializa constantes entrecruzamentos e (co)incidências entre o que
vemos, pensamos, sentimos, imaginamos, desejamos, fazemos, criamos,
omitimos, escrevemos, comunicamos.
Nesse sentido, vejo que a conexão do corpo-Frida vivo, refletido no
espelho e representado na tela, conforme sugere a imagem (figura 8), pode
contribuir para a percepção do caráter autoexpressivo e biográfico que
carregam nossas percepções, criações, reflexões e modos de ver. No caso
desta pesquisa, os autores, conceitos e argumentos que utilizo, percebo que
Frida Kahlo com suas imagens, pinturas e modos de proceder na criação
artística me interpelam no sentido de articular uma escrita narrativa na primeira
pessoa. De acordo com Souza (2006), esse modo de escrever, narrar,
pesquisar instaura um movimento de investigação-formação no qual o sujeito
constrói metarreflexões através do ato de narrar-se, dizer de si, se colocando
numa dimensão de autoescuta, evocação e reelaboração de conhecimentos
construídos nas suas experiências. Ao relacionar os modos de Frida proceder implicando-se em sua produção através de suas experiências e afetos - com a
articulação de uma pesquisa acadêmica e produção de conhecimento, me
pergunto: Como a pesquisa pode me representar, articulando discursos em
meu nome? Como a pesquisa pode me apresentar, me descrever,
configurando traços e imagens de quem sou? Como posso me ver e ser visto
por meio da pesquisa?

Acompanhando as reflexões de Martins e Tourinho (2011), compreendo
que os modos como vemos, percebemos, interpretamos e representamos o
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mundo e a maneira como (re)produzimos, usamos e propagamos imagens,
“são

engendrados

através

dos

filtros

produzidos

pelas

nossas

histórias/trajetórias pessoais e pela cultura” (p. 60). Não há como ser diferente,
não há como me abster daquilo que me constitui ao produzir ideias, imagens,
ações. Não há como abstrair ou abdicar da experiência pessoal para produzir o
que quer que seja. Afastar-me das minhas experiências seria seguir insistindo
na armadilha conceitual de que corpo e mente são separados e o pesquisador
deve manter-se neutro ao investigar.
Entre os modos como me relaciono com as imagens de Frida Kahlo e a
maneira como elas me constituem enquanto corpo sujeito, misturando-se aos
modos como danço, ensino, aprendo, desejo, vejo, sinto, penso, pesquiso,
destaco a experiência com a imagem “A coluna Partida” (1944) (figura 11). É
uma das pinturas de Frida que me impacta e interpela por causa da forte
presença da imagem de seu corpo sofrido pelas dores na coluna –
representada por uma coluna grega – perfurado por pregos. Criada a partir da
obra citada, a imagem “Percursos de corte e postura” (2009) (figura 9), alude
aos modos como me aproximo das visualidades de Frida.
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Apropriações, paródias e relações corpo/imagem foram os motes que
desencadearam as imagens da série “comPOSIÇÕES” (BERTÉ; OLIVEIRA,
2011). Nesta criação, a imagem de Frida veste (m)eu corpo, permanecem
referências e semelhanças ao mesmo tempo que elementos são modificados a
partir dos modos de ver dos criadores e suas relações com outras imagens. A
coluna grega se torna um zíper, denotando não mais a abertura no corpo, mas,
possibilidades de abrir e fechar corpo, pele, tecidos. Os pregos se tornam
alfinetes de segurança que, em vez de segurarem o tecido, o deixam para que
o corpo o segure e se seguram na pele. Sem a perspectiva e profundidade
desértica de fundo, o corpo está diante de uma parede desbotada, preservando
as rachaduras da aridez do deserto. O semblante permanece fechado,
sugerindo os desconfortos da vestimenta, o incomodo dos alfinetes e o tédio de
manter a pose.
Outra criação que marca minha aproximação e identificação com Frida
Kahlo, é a coreografia “Kahlo no corpo” (2009) (figura 10), criada para a Cia.
Sarx de Dança-teatro de Santo Ângelo/RS e recriada no ano de 2011 com
alunos da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia –
FUNCEB, em Salvador, durante o estágio de intérprete, no qual atuei como
orientador e coreógrafo.
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A coreografia tinha como objetos cênicos um vestido roxo e uma cadeira
de rodas a partir dos quais derivavam situações gestuais e movimentos.
Usando fragmentos da trilha sonora do filme “Frida” (2002), composta por Elliot
Goldenthal, a coreografia fazia alusão a situações vividas por Frida Kahlo e a
imagens de algumas de suas obras. O título “Kahlo no corpo” buscava
entrecruzar as cores e dores de Frida com os calos dos pés, da vida, do corpo,
das vivências dos cinco dançarinos e àquilo que cada um cala, consente,
guarda em seu corpo, sejam dores, prazeres, segredos, vergonhas etc.,
elementos que compõem nossos cotidianos. Como propõe Oliveira (2005), o
cotidiano é o espaço-tempo no qual podemos forjar nossas identidades e tecer
nossas

redes

de

subjetividades.

Assim,

“em

função

dos

múltiplos

conhecimentos, valores e experiências” com os quais nos relacionamos no
cotidiano, “tornamo-nos produtores de conhecimentos, mesmo dos chamados
conhecimentos científicos” (p. 54).
Enquanto dançarino, coreógrafo e pesquisador que revisita sua trajetória
e seus modos de fazer-sentir-pensar, percebo que abrir espaço para os afetos
e experiências cotidianas dos dançarinos tanto na dança, como fazia a
coreógrafa

Pina

Bausch,

quanto

na

pesquisa,

pode

ser

uma

decisão/procedimento desafiador e surpreendente. Com Oliveira (2005),
entendo que incorporar afetos, fazeres e saberes cotidianos na pesquisa e na
dança, ou, ainda, entender que eles já estão incorporados e importa refletir
acerca deles, implica em perceber as muitas influências que intervém na
formação dos sujeitos, em seus modos de sentir, pensar e se (mo)ver.
O sobrenome de Frida, seus machucados e silêncios junto às
experiências dos dançarinos deram origem à coreografia. Na figura 10, ao
suspender a dançarina Adriele Lima com o apoio e força dela própria, cena em
que eram alternadas sequências de movimento enfatizando ações de conduzir
e ser conduzido, suspender e ser suspendido, construo equivalências e
disparidades. Ao perceber as nuances da figura 10 e as possibilidades de
construção de sentidos que emergem nessa relação, encontro conexões e
aconchegos na cultura visual.
Referenciando-se em Dikovitskaya (2005), Hernández (2007) enfatiza
que a cultura visual é “um campo de estudos recente em torno da construção
do visual nas artes, na mídia e na vida cotidiana” (p. 21). O autor destaca que a
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ênfase deste campo está na imagem visual e nas possibilidades de produção
de significados que emergem da relação com ela em processos de pesquisa,
educação e demais práticas cotidianas, ambientados nos mais variados
contextos culturais.
Sutil, agradável e ao mesmo tempo desgraciosa, a sensação de me ver
na imagem, como corpo que dança, além da identificação com Frida, me traz
angústias, indecisões, pessoas, saudades, desejos de um momento da vida
que pode ser evocado por meio de imagens e memórias. Nesse fluxo de
imagens e experiências ressalto o significativo papel da memória como
processo de recategorização contínua que, entre suas propriedades, possui a
associação, a imprecisão, a generalização e a categorização perceptiva
(GREINER, 2005). Ao rememorar, reconstruo e ressignifico momentos,
imagens e experiências. Outros modos de ver, categorizar e entender vão
sendo engendrados na medida em que percebo as imbricações do vivido em
relação ao que agora estou vivendo, aprendendo, pensando, dançando,
sentindo, ou seja, aquilo que tem me afetado recentemente.
Esse processo de me (re)ver permite analogias com as ideias de
Damásio (2009) ao propor que ao interagir com objetos, pessoas, lugares ou,
ao evocá-los através de lembranças e memórias, o corpo constrói imagens
mentais baseadas no mapeamento das mudanças ocorridas em função dessas
interações. As imagens são o principal conteúdo do pensamento, condição que
nos permite compreender a mente como uma tessitura de imagens.
De acordo com Greiner (2005), a construção da subjetividade estaria,
assim, ligada à coleção de imagens que representa os aspectos mais
constantes do corpo em suas interações e que configura suas noções de si
mesmo. A subjetividade se constitui a partir das representações e imagens de
si mesmo que o corpo cria e constantemente transforma. As noções de si
compreendem a identidade singular das ações, as atividades cotidianas, as
relações com os outros, as escolhas pessoais durante a vida. A autora destaca
que a singularidade de um corpo está vinculada à identidade das suas ações
em um ambiente e, ao fluxo de imagens que o identifica em relação aos demais
seres vivos e o tornam apto a sobreviver.
Refletindo sobre relações individuais ou sociais, de poder e prazer, em
torno de imagens visuais, Hernández (2007) aponta para práticas de

58

subjetivação que os indivíduos constroem para corporificar o seu sentido de
ser, ou seja, sua subjetividade. Cruzando estas concepções, percebo como as
figuras 9 e 10 possibilitam a experiência de me (re)ver, (re)ver outros, (re)ver
tempos específicos, traços de meus modos de interagir, (re)visitando um
conjunto de experiências vividas que mexem com temporalidades, lembranças,
escolhas e mudanças. “Um presente que carrega a história e aponta para o
futuro, mas que se organiza a cada instante, criando nexos de sentido”
(GREINER, 2005, p. 80). Entre transformações constantes, permanências e
vínculos, sonhos, afetos e ideais, vou construindo noções de mim. Nesse jogo
de imagens e experiências de pensar, sentir, pesquisar e criar, entendo (m)eu
corpo como imagem por meio da qual me vejo e sou visto.
As imagens visuais que usamos e nas quais investimos nossos afetos,
interferem em nossos modos de ver, nos ver e sermos vistos. Nesse sentido,
encontro relações entre minha reflexão acerca das imagens “Percurso de corte
e postura” (figura 9) e da coreografia “Kahlo no corpo” (figura 10) com as
experiências do ver e ser visto, conforme destaca Tourinho (2011):
[...] a experiência do ver e ser visto, não significa apenas restringir-se
a um olhar, à uma visão ou perspectiva. Significa ‘o ver e o ser visto’
compreendidos também em suas parcialidades, ou seja, no espectro
fragmentado que essas experiências oferecem quando nos damos
conta dos significados que atribuímos às imagens. Significados que
se constroem não apenas em consequência das limitações,
cegueiras, vieses e circunstâncias que nos constituem e formam os
modos, ângulos e contextualidades das experiências visuais, mas,
também, significados construídos em consequência das diferentes e
diversas maneiras como as imagens podem ser (re)construídas,
(re)apresentadas, transfiguradas, postas em circulação e
‘recepcionadas’ (p. 02).

Ao chamar atenção para as parcialidades e fragmentações dessas
experiências, Tourinho (2011) ressalta as nuances e camadas dos significados
que atribuímos às imagens. Os significados podem ser construídos, criticados e
confrontados tanto pelas visões e vieses que nos constituem quanto pelas
consequências das diversas formas como as imagens podem ser usadas,
interpeladas, (re)apresentadas. Essas relações de ver e ser visto me levam a
compreender que os modos do corpo ver e perceber, não são puros, ou
totalizantes, são modos particulares com os quais cada corpo percebe,
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interpreta. São modos de ver contaminados pelas condições, marcas, imagens,
informações, situações, costumes e concepções que constituem o corpo.
As experiências do ‘ver e ser visto’ guardam outra peculiaridade que
aprofunda suas marcas culturais. Refiro-me à ideia de ‘ser visto’ que,
necessariamente, não indica ver a própria imagem, mas estende-se
ao ser visto de diferentes maneiras em outras imagens e, ainda, ao
ser visto ‘culturalmente’, através de comunidades de significados, ou
seja, de esferas que vão além da materialidade de qualquer artefato.
(TOURINHO, 2011, p. 02).

É possível ao (m)eu corpo ver-se nos significados que ele atribui às
imagens. Nessa relação o corpo pode se perceber, se reconhecer nos modos
como interpreta, conceitua, critica, ignora, interroga, aceita ou repele a imagem,
pois, tais atitudes dizem sobre quem ele é, o que ele foi e pode ser, o que ele
acredita, pensa e gosta. Sendo os modos de ver sempre contextualizados, ser
visto, em sua dimensão cultural, se refere às comunidades de significados às
quais pertencemos, que nos veem e/ou nos influenciam como esferas que vão
além da artefactualidade da imagem. Essa experiência pode ser relacionada a
como o corpo é visto e também às formas como os corpos buscam ser vistos.
Uma questão instigante destacada por Martins e Tourinho (2011) é que
nossos modos de ver, perceber e fazer são estruturados tanto pela nossa
trajetória cultural quanto por determinadas formas de visualidade que exercem
algum tipo de controle sobre nossas expectativas de ver. Minha experiência
com a obra “A coluna partida” (figura 11), ganha intensidade pela maneira
como Frida representa imageticamente suas vivências focalizando seu corpo
em dor. O tronco aberto deixa ver sua coluna em ruínas. Sobre os olhos em
lágrimas, a espessa sobrancelha lembra uma ave, corvo ou andorinha em voo.
Um corpo ferido, desnudo, dilacerado: assim vejo Frida nesta imagem. O corpo
é tema que me importa e escolho esta imagem, dentre tantas outras, porque
ela expressa vínculos com meus interesses e desejos de estudo e pesquisa.
Uma forma de me ver na imagem.
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Ao tecer estas reflexões em torno das imagens do filme “Frida” (figura 8)
e da pintura “A coluna partida” (figura 11) de Frida Kahlo, não estou isento da
influência dos discursos estéticos articulados em relação a estas imagens e a
artista. Como salienta Martins (2011), muitos e diferentes são os regimes
escópicos que definem determinadas imagens como adequadas para educar
(quase sempre aquelas da alta cultura), em detrimento de outras (da mídia e da
cultura popular ou de massa). Por meio dessas visões predeterminadas, nosso
olhar é direcionado e educado.
Assim como Frida se representava em suas pinturas, entendo que as
imagens “Percurso de corte e postura” (figura 9) e a coreografia “Kahlo no
corpo” (figura 10) representam (m)eu corpo e fazem com que me veja através
dos modos como me envolvo com elas e com as obras de Frida (figuras 8 e 11)
evocando sentimentos, experiências e temporalidades que se misturam às
experiências de hoje. Essas imagens, assim como as de Madonna (figuras 2 e
6) e Pina Bausch (figura 7), denotam como sou seduzido por imagens, a ponto
de entrelaçá-las às minhas experiências e práticas cotidianas, plasmando-as
no corpo, nos comportamentos, nas escolhas, nos procedimentos de pesquisa,
nas representações que crio. Esse entrelaçamento de imagens, aliado a tantos
outros que o corpo engendra, possibilita algumas formas de identificação,
continuidades e pontos de convergência temporariamente estáveis na
formação da subjetividade.
Dialogando com as ideias de Damásio (2009), percebo relações entre as
experiências e imagens que venho descrevendo e analisando e o conceito que
ele denomina “self autobiográfico” (p. 225). Para Damásio, o self autobiográfico
baseia-se na memória autobiográfica que é constituída por lembranças,
imagens e memórias do passado e projeções de futuro. A memória
autobiográfica cresce e é remodelada com as experiências de vida. Sempre
salientando a interdependência corpo e mente, Damásio propõe que “quando
certos registros pessoais se explicitam em imagens reconstituídas [...] eles se
tornam o self autobiográfico” (p. 224). Assim, o aprendizado acerca de quem
temos sido e vamos nos tornando, no conjunto comportamental e também
naquilo que planejamos para o futuro, relaciona-se ao conhecimento e
identificação de nós mesmos, da nossa subjetividade.
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Nesse sentido, sou um corpo/imagem que se vê/reconhece/identifica nas
imagens que cria e com as quais se relaciona não apenas no sentido do
espelho mágico: “Imagem, imagem minha, existe alguém mais bonito e criativo
do que eu”. Mas, como um corpo sujeito que se vê na tentativa de desenvolver
uma reflexão crítica e sensível acerca da sua trajetória, da sua relação com
espaços e imagens, com significados que cria/vê/atribui, modos como se vê e
pretende ser visto.

Assim

como

Frida

Kahlo

dizia

pintar

sua

própria

realidade,

re(a)presentando-se em suas pinturas, pois o tema que mais conhecia era ela
mesma, posso me re(a)presentar em meus escritos e criações, cruzando
imagens, conceitos, afetos, experiências, modos de pesquisar, aprender,
ensinar e dançar. Nesse sentido, a pesquisa também pode ser uma experiência
de ver e ser visto, pois, denota impressões e interpretações do pesquisador,
suas maneiras de compreender e representar o mundo, objetos e situações de
estudo. Denota, ainda, suas formas de produzir, selecionar e analisar dados,
ou seja, procedimentos metodológicos, jeitos de se aproximar ou se distanciar
da investigação posicionando-se como parte da pesquisa e não apenas como
observador.
Apoiado nos argumentos de Costa (2002a), compreendo a importância
de tramar a pesquisa a partir das histórias e do lugar onde nos encontramos.
Mesmo que o pesquisador não enfatize explicitamente sua história e
experiências na pesquisa que produz, elas ali estão, configurando suas
maneiras de pensar, agir, ver, associar e construir conhecimento. “A
neutralidade do sujeito é uma quimera” (COSTA, p. 153, 2002b), pois, a
pesquisa está sempre aliada a interesses, desejos, afetos, intuitos do
pesquisador ou de um determinado grupo, instituição ou área de conhecimento.
Nos procedimentos de pesquisa em que a produção de conhecimento é
concebida como prática social, como construção coletiva e processo histórico,
Costa (2002c) enfatiza a necessidade de ir além das limitações impostas pelo
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formalismo metodológico instaurado pela ciência moderna e seus critérios de
rigor, neutralidade, objetividade e assepsia conceitual.
Em sintonia com as ideias de Costa (2002c), projeto possibilidades de
criar saídas, frestas e desvios, inventar caminhos, distanciando-me das
totalizações das grandes narrativas e aproximando-me de processos de
pesquisa que investem em singularidades. Uma abordagem experiencialbiográfica de pesquisa, como propõe Souza (2006), se configura como um
processo de conhecer o sujeito que produz conhecimento sobre si, sobre os
outros e o cotidiano articulados através da subjetividade, da singularidade, das
experiências e dos saberes narrados. Essas invenções são possíveis por meio
de olhares atentos ao cotidiano, deixando falar, conforme propõe Oliveira
(2005), certas dimensões da vida que a modernidade emudeceu, elementos
que, por serem singulares e por vezes pequenos, exigem uma imersão, pois,
não podem ser vistos de longe ou de sobrevoo. A atenção ao cotidiano,
enquanto lugar de constituição de subjetividades e também da articulação de
pesquisas, possibilita identificar os vínculos e interdependências entre
elementos singulares e as macroestruturas socioculturais.
Para Oliveira (2005), o cotidiano em suas funções, situações e
conjunturas históricas, plurais e móveis, é constituído por operações, atos,
usos, práticas, regras, discursos, gestos, movimentos, redes, espaços e
tempos, modos de fazer e de utilizar que não são apenas rotinas e repetições
de uma ordem social preestabelecida. A autora ressalta que há no cotidiano
uma espécie de rebeldia que não se deixa dominar por normas e regulamentos
formais. Essa picardia do cotidiano é articulada por ações que se concretizam
em múltiplas formas de realização e que dificilmente podem ser repetidas ou
quantificadas em seu ‘como’. Multiplicidade, provisoriedade, dinamismo e
imprevisibilidade, como explica a autora, são características fundamentais que
dizem respeito ao cotidiano.
Na

medida

em

que

mergulho

no

meu

cotidiano,

explicitando

experiências, práticas e modos de fazer que me constituem, os objetos,
imagens, autores e artistas que me afetam, me vejo e me (re)conheço no ato
de pesquisar. Reconhecer a imbricação, importância e implicações de
elementos da minha história de vida na pesquisa, aproximando-me do modo
como faziam Pina Bausch na dança e Frida Kahlo na pintura, reconhecendo,
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inclusive, meu fascínio por Madonna, não torna esta pesquisa mais ou menos
relevante. Mas, apenas uma investigação que diz do seu aprendiz de
pesquisador, de sua experiência, valores, modos de ver, local de fala,
comunidade de significados ou, ainda, daquilo que omite, renega, recusa. Com
Denzin e Lincoln (2010) compreendo que a pesquisa é uma construção
processual articulada pela história pessoal, pela biografia, pelo gênero, pela
classe social, pela raça e pela etnia do pesquisador e daquelas pessoas que
fazem parte do cenário no qual ele vive e investiga. Pela pesquisa é possível
ver o pesquisador implicado com suas experiências ou, negligenciando-as,
mesmo que discursivamente.
Assim, a abordagem que apresento diz de mim, me re(a)presenta, pois
está entretecida e conectada aos meus jeitos de ver/perceber/interpretar,
enredada na minha trajetória cultural e com as minhas identificações. Assim
como

Frida

em

suas

pinturas,

ao

escrever/refletir/pesquisar

e

relacionar/escolher imagens, digo de mim, da minha realidade e desse tema
que mais conheço – sempre imbricado com vários outros. Assumir-se na
reflexão não a torna melhor, mas, talvez, apenas a diferencie de concepções
modernistas que negam a experiência, o corpo, o afeto, o sensível, em nome
de uma pretensa e ilusória neutralidade do sujeito na produção de
conhecimento.
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o contexto da virada linguística (RORTY, 2010; GHIRALDELLI JR.,

N

2007a), em que as grandes narrativas, descrições e explicações que
regeram períodos da história demonstram estar em declínio e em

discrepância com acontecimentos cotidianos, Silva (2003), comenta acerca da
crise da representação e da desestabilização epistemológica. O autor destaca
que “epistemologia tem a ver, fundamentalmente, com representação [...]. Na
perspectiva

pós-estruturalista,

conhecer

e

representar

são

processos

inseparáveis” (p. 32). Nas relações entre ‘real’ e ‘realidade’ e o modo como
estas concepções se tornam presentes para nós, seguindo a compreensão
deste autor, a representação pode ser vista como inscrição, marca, traço,
registro, imagem. Ela não seria apenas um conjunto de processos mentais
descorporificados, mas, faces materiais, visíveis e palpáveis do conhecimento.
Os vínculos entre conhecer e representar também se entrelaçam com
relações de poder. Enquanto alguns declaram o fim da representação, outros
reivindicam o direito à ela. Na perspectiva desta reflexão, ainda de acordo com
Silva (2003), os “questionamentos lançados às epistemologias canônicas, às
estéticas dominantes, aos códigos culturais oficiais, partem precisamente de
grupos sociais que não se veem aí representados” (p. 33). Na política da
identidade, grupos marginalizados criticam os universais da cultura, seus
sistemas totalizantes de representação e sua pretensão de expressar o
humano, o social, o cultural, a moral, a normalidade etc. Nesta política, a
intenção

é

considerar

‘marginalizado’,

aqueles

como
e

o

‘outro’,

aquelas

que

o
não

‘desajustado’,
são

ou,

homens,

ainda,

brancos,

heterossexuais, ricos ou cristãos. Nesse sentido, em sintonia com as reflexões
de Silva (2003), as representações são “construções sociais e discursivas
parciais e particulares de grupos que estão em posição de dirigir o processo de
representação” (p. 33). Silva (2003) ainda enfatiza, em referência a Pollock
(1994), que, de forma crítica, a representação deve ser vista como uma relação
social construída e exercida através de manipulações de um conjunto que
envolve visualidades, modos de ver, corpos e imaginação.
Entrecruzamentos, vinculações e relações entre discursos, linguagem,
significados, regimes escópicos, estereótipos, generalizações, convenções,
registros e imagens, permitem pensar a representação tanto como processo
quanto como produto, ou seja, algo que é culturalmente produzido. As formas e
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relações que estruturam objetos, artefatos e imagens, arquitetam esse vasto
conjunto que denominamos representação, ou seja, conhecimentos e
interpretações que nos educam e condicionam nossos modos de ver e
conhecer o mundo e, portanto, de representá-lo.
Referindo-se às diferenças e implicações entre ‘representação’ e
‘apresentação’, apoiando-se em Badiou (2001), Greiner (2010) observa que a
representação implica em estar, de algum modo e em certa medida, para algo
ou alguém. A representação pode ter uma função referencial no sentido de ser
uma relação entre o significado mental e o objeto referencial, como uma ideia
que representa uma coisa. Ainda de acordo com Greiner (2010), as formas
como costumamos representar também podem ser vistas como um estado de
comunicação. Tomando como referência o argumento de Roach (1996),
Greiner (2010) comenta que, se entendermos que a performance corporal pode
carregar e

reinventar o

tempo e

os processos comunicacionais, a

representação pode ser vista como “um modelo ou modo de ser da coisa que
ela representa” (p. 50). Trata-se de uma compreensão em que
a maneira como representamos o mundo é o modo como a
informação externa tem possibilidade de ser internalizada nas
determinadas circunstâncias em que a ação se desenvolve. A
cognição é sempre “situada”. Neste assunto, tudo é específico e
singular, dizendo respeito a relações que não estão fora do tempo.
Isso significa que a cognição não é a representação de um mundo
independente, mas um tipo de relação corporificada do mundo e da
mente. (GREINER, 2010, p. 51).

Nossos modos de conhecer e, portanto, os conhecimentos que
(re)produzimos, dependem da experiência corporal. Ainda de acordo com
Greiner (2010), podemos dizer que tanto as nossas “ações visíveis como as
invisíveis dizem respeito aos processos perceptivos e sensório-motores” (p.
51). Nesta perspectiva, os contextos biológico, psicológico e sociocultural, de
modo inseparável, constituem e materializam nossas capacidades, maneiras
de ver, agir, pensar, sentir e representar.
Por meio destas vinculações, entendo a representação como forma de
conhecimento em que ações, ver, interpretar, representar e apresentar se
relacionam e os conhecimentos que produzo através da pesquisa representam
e apresentam – re(a)presentam – meus modos de ver o mundo, as versões de
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realidade que construo, as percepções e organizações epistemológicas às
quais me vinculo. Assim, as formas de conhecimento/representação que
construo dizem de mim, daquilo que me constitui, das versões e possibilidades
de realidade que articulo, vejo, entendo e nas quais vivo. Pesquisa e produção
de conhecimento dizem da identidade, identificações e experiências que
configuram e fazem parte das relações corpo/ambiente dos indivíduos que as
articulam.

Em determinados grupos, correntes filosóficas e comunidades de
significados, experiência e conhecimento têm sido entendidos como separados,
dicotômicos, cada um em lugares distintos. Agamben (2005) comenta que a
“expropriação da experiência estava implícita no projeto fundamental da ciência
moderna” (p. 25). O autor enfatiza que o senso comum, compreendido como
sujeito da experiência, ganha espaço em contraposição à noção de um
intelecto agente, como realizador do conhecimento no indivíduo. Com o
nascimento da ciência moderna (SANTOS, 2010; 2009) e a emergência da
necessidade de demonstrar/comprovar fenômenos cientificamente por meio de
experimentos, passou-se a acreditar na transposição das impressões sensíveis
para medidas exatas determinadas quantitativamente. Essa quantificação,
através de instrumentos e números, conforme destaca Agamben (2005),
desmereceu a experiência, separando-a do ser humano e do conhecimento. O
autor destaca que “contrariamente ao que se repetiu com frequência, a ciência
moderna nasce de uma desconfiança sem precedentes em relação à
experiência” (p. 25). Recordando Descartes (1596-1650), o autor observa que
para este ícone da ciência moderna a experiência não gera segurança e
confiança, mas, apenas dúvida, reforçando a célebre hipótese de um demônio
que engana os nossos sentidos. Nesse conjunto de dissociações que
resultaram na demonização da experiência, arquitetou-se a ideia de um
‘cientificismo’ que trata de traduzi-la em representações quantitativas, exatas,
replicáveis, numéricas e, portanto, deslocadas do corpo e de suas relações.
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Para Sennett (2009), a ideia que unifica a convicção filosófica do
pragmatismo (GHIRALDELLI, 2007a) está contida no conceito de experiência,
palavra que em alemão tem dois significados: Erlebnis, denota um
acontecimento ou relação que causa uma impressão emocional íntima, e
Erfahrung, que designa um fato, ação ou relação projetados/direcionados para
fora e que, antes da sensibilidade, requer habilidade. O autor enfatiza que para
o pensamento pragmático e seus expoentes - William James (1842-1910),
John Dewey (1859-1952), Richard Rorty (1931-2007), Hans Joas (1903-1993),
entre outros - ambos os significados do conceito de experiência não podem ser
entendidos dissociadamente, pois, permanecendo somente no domínio da
Erfahrung, pode-se cair na armadilha do instrumentalismo onde pensamento e
ação estão atrelados à relação fins-meios. O acompanhamento interno da
sensação que causa alguma coisa – Erlebnis – é imprescindível para
possibilitar esse projetar-se/direcionar-se para algo – Erfahrung.
A história traçou linhas ideológicas divisórias entre a prática e a
teoria, a técnica e a expressão, o artífice e o artista, o produtor e o
usuário; a sociedade moderna sofre dessa herança histórica. Mas a
vida passada do trabalho artesanal e dos artífices também sugere
maneiras de utilizar as ferramentas, organizar os movimentos
corporais e pensar sobre os materiais que constituem propostas
alternativas e viáveis sobre as possibilidades de levar a vida com
habilidade (SENNETT, 2009, p. 22).

Na cultura ocidental, a razão tem sido entendida como a faculdade
definidora do ser humano. Razão, pensamento, inteligência e mente são
conceitos que, em detrimento do corpo e da experiência, estabeleceram vias
de conhecimento independentes dos sentidos, da ação e da percepção.
Todavia, a experiência de estar no mundo não deve ser separada da própria
conceituação do mundo. Como propõem Lakoff e Johnson (1999), os mesmos
procedimentos do corpo que caracterizam o sistema conceitual também
desempenham papel central na estruturação da experiência, havendo assim,
mesmo que, por vezes, inacessível a olho nu, uma extensa e importante interrelação entre procedimentos que formam os conceitos e aqueles que formam a
experiência. Para esses autores, na maioria das vezes, são os procedimentos
conceituais, incluindo esquemas de imagem, metáforas e outras estruturas
imaginativas corporificadas, que possibilitam a experiência do mundo da
maneira como ela acontece. Desse modo, é possível entender que o conjunto
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cognitivo desempenha um papel central tanto na conceituação do mundo como
na experiência que se faz dele.
Na tentativa de abandonar dicotomias derivadas do dualismo corpomente e, ao mesmo tempo, buscando uma tradução/reflexão para os termos
embodied (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1993) e embodiment (LAKOFF;
JOHNSON, 1999), Rengel (2007) propõe a palavraconceito “corponectividade”
(p. 36).
Sabe-se, com referência nos estudos e conhecimentos adquiridos em
pesquisas in vivo das Ciências Cognitivas, que mentes e corpos não
têm que se “integrar”, são integrados. E é esse nosso assunto agora:
CORPONECTIVIDADE. (RENGEL, 2007, p. 36).

Esta reflexão, com seu caráter interpelador, propõe e possibilita por meio
de um termo, palavra, conceito ou neologismo – corponectividade – outros
modos de pensar, falar e agir em relação à ideia de que “corpo e mente são
trazidos juntos” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1993, p. 27, tradução do
autor). Ainda hoje, representações, linguagem e cultura, por vezes, no intuito
de superar esse dualismo, acabam reafirmando-o pelos modos equivocados
como

imagens,

discursos,

argumentos,

metáforas

e

expressões

são

articulados, aprendidos, naturalizados e, em consequência, culturalizados. Um
exemplo está na frequência com que falamos “meu corpo”, como se fossemos
um “eu” que possui “um corpo”, mas, que está separado de si.
A proposição de Rengel (2007) é um avanço no sentido de entender que
“somos seres corponectivos” (p. 40) e não apenas dotados de, ou, temos uma
corponectividade. Nossos modos de ver, pensar, agir, sentir, perceber,
imaginar, experimentar, se mover e se relacionar são sempre corponectivos. O
conceito de corponectividade significa que os procedimentos cognitivos
sensório-motores e conceitual-abstratos do corpo, são indissociáveis, tanto na
formação de conceitos como na estruturação de experiências. A compreensão
de que a experiência é insuficiente, de que há um intelecto agente que produz
conhecimento no indivíduo, de que o corpo é lugar do sensível em oposição ao
inteligível, ou seja, mente, razão e essência, tornam-se inadequadas,
insatisfatórias.
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As discussões acima evidenciam perspectivas por meio das quais são
possíveis outros modos de entender e organizar a vida, as relações e as ações
humanas. Tais perspectivas não veem o corpo como prisão da alma, como
máquina, lugar de percepções falsas ou lugar do pecado. Autores como Lakoff
e Johnson (1999) propõem que a razão não se dá separada da experiência e
do movimento, no sentido de que os procedimentos corporais que nos
permitem ver, perceber, sentir e nos mover, criam modos de raciocinar, pensar,
interpretar, categorizar e significar. Embora algumas concepções afirmem que
o conhecimento “verdadeiro” independe dos sentidos, na esteira do que
propunha Immanuel Kant (1724-1804) em sua obra Crítica da Razão Pura
(1781), supervalorizando o saber inteligível em detrimento do saber sensível, o
conhecimento é sensível e inteligível ao mesmo tempo, sendo (re)construído,
(re)produzido e representado pelo corpo e sua mente e não por mentes etéreas
ou descorporificadas.
Quando a questão corpo-mente, e os demais binômios que a ela se
seguem, são trazidos à discussão, diferentes são as reações, os modos de ver
e compreender. Recordo de experiências nas quais o simples fato de citar, ou
tentar situar a questão, para alguns já soa como dualismo. Como se abordar o
assunto fosse perigoso, como se qualquer fala na tentativa de esclarecer
armadilhas desse dualismo fosse caminhar à beira de um precipício no qual se
pode cair a qualquer momento. Dessa maneira, diante do perigo iminente, seria
preferível desviar, tomar atalhos, ir por outra estrada. Falar de dualismo é tocar
num assunto em torno do qual circulam muitos discursos e modos de ver,
porém, aprofundar ou apresentar definições sobre tais discursos não faz parte
dos meus intuitos de pesquisa. Da mesma maneira, tratar do tema corpo é,
também, esbarrar na questão do dualismo que, conforme Churchland (2004),
trata-se de uma concepção de separação entre corpo e mente e de atribuição
da inteligência consciente a algo não-físico. Para este autor, além das
comunidades científicas e filosóficas, essa concepção é difundida e replicada
no cotidiano de muitas pessoas, está arraigada no cerne da maioria das
religiões e predominante na história do ocidente.
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Fomos educados para crer, ver, pensar e sentir que não somos corpos,
mas temos corpos da mesma maneira como temos outros utensílios,
propriedades e demais elementos materiais usáveis, descartáveis, quebráveis,
consertáveis etc. Somos educados a ver o corpo não como algo inocente, mas,
como algo tentador, enganoso, tendencioso que pode nos persuadir e nos levar
ao erro, ao maligno, ao pecado e, portando, à condenação. Somos educados a
pensar uma mente descorporificada, longe do corpo e seu cérebro, distanciada
dos afetos, da experiência e do cotidiano. De modo algum me proponho a
resolver nesta investigação as tensões em torno do problema corpo-mente e
outras questões dele decorrentes. Como destaca Jaquet (2011), esse problema
ronda a filosofia, as neurociências e outros campos de investigação, de modo
que, embora muito se tenha dito a respeito, muito há, ainda, a ser estudado e
compreendido.
A perspectiva na qual invisto, busca questionar as dicotomias e
separações que tem como referência direta ou indireta o dualismo corpo-mente
que emerge com o surgimento da ciência moderna, tendo Descartes (15961650) como um de seus expoentes. Em sua obra Meditações Metafísicas
(1641), o filósofo discrimina as substâncias corpo e mente que constituem o
homem, propondo que elas estão em constante tensão interagindo por meio da
glândula pineal situada na parte inferior do cérebro. De acordo com essa
compreensão, conforme comenta Churchland (2004), toda e qualquer ação
desempenhada pelo corpo é submissa aos critérios, julgamentos, propósitos e
influências da mente, substância pensante, não-espacial, não-física, distinta e,
obviamente, superior ao corpo.
Conforme apontado acima, tais concepções não permaneceram como
indeléveis conceitos preservados em livros. Ao contrário, disseminaram-se
pelos mais variados cotidianos humanos, em forma de ritos, normas sociais,
preceitos religiosos, práticas culturais, modos de ver, agir, pensar, sentir e se
mover em casa, na rua, na escola, na igreja, na arte, no trabalho, etc. Estas
concepções dualistas se transformaram em imagens mentais e visuais,
artefatos e ideias. Imagens de Deus, imagens de homem, imagens de mulher,
imagens de brancos e brancas, imagens de índios e índias, imagens de negros
e negras, imagens de ricos e pobres, bonitos e feios, imagens de
heterossexuais

e

de

homossexuais.

Assim,

divisões,

hierarquias,

74

demonizações, normatizações e discriminações foram organizadas separando
o “certo” do “errado”, o “virtuoso” do “pecador”, o “normal” do “doente”. A partir
dessas e outras classificações, de um rápido exercício de memória histórica e
de experiências que conhecemos e vivemos, não é difícil perceber que
homens, brancos,
associados

à

ricos,

cristãos e heterossexuais sempre estiveram

inteligência,

à

razão,

à

mente,

enquanto

mulheres,

homossexuais, negros, índios, pobres, foram e, de certa forma, continuam
sendo relegados a um plano inferior do desejo, do prazer, do sexo, pecado,
sentimento, ou seja, do corpo.
Ainda no período de emergência da ciência moderna, conforme enfatiza
Jaquet (2011), um filósofo rompe com o dualismo deflagrado por Descartes.
Como destaca a autora, Spinoza (1632-1677), propõe que “a mente e o corpo
são processos paralelos e mutuamente correlatos” (p. 17). Para este filósofo,
continua a autora, a correspondência e as relações entre mente e corpo se
manifestam nos afetos. Gleizer (2005), ao comentar os estudos filosóficos de
Spinoza (2013), afirma que o corpo humano é um indivíduo complexo e,
portanto, “apto a afetar e ser afetado de diversas maneiras pelos corpos
exteriores, sendo capaz de reter essas afecções, isto é, as modificações nele
causadas por essas interações” (p. 22). O autor comenta, ainda, que a razão é
dotada de uma afetividade, não havendo, portanto, dicotomias entre razão e
afetividade humanas.
Todavia, conforme observa Damásio (2009), entre os discursos
filosóficos acerca das questões corpo e mente que ganharam proeminência na
modernidade, as proposições de Spinoza ficaram esquecidas. Segundo o
autor, embora se perceba a influência de Spinoza nos estudos de filósofos
como Pierre Bayle (1647-1706), Montesquieu (1689-1755) e Gottfried Leibniz
(1646-1716), suas reflexões filosóficas não foram

reconhecidas nem

referenciadas. Como explica Damásio, a violenta condenação das ideias de
Spinoza, por parte dos judeus, do Vaticano e dos calvinistas, pode ter
contribuído para que sua influência no desenvolvimento do Iluminismo
(STÖRIG, 2008) - movimento que propunha a restauração da sociedade e do
conhecimento através das luzes da razão e de importantes debates intelectuais
da Europa do século XVIII -, fosse dizimada sob o manto da celebração em
torno das ideias de Descartes e John Locke (1632-1704), entre outros.
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A modernidade também pode ser caracterizada, como destaca
Ghiraldelli Jr. (2007b) pela emergência histórico-social do indivíduo. Na
filosofia, como enfatiza o autor, de modo paralelo e com significado similar,
surge a noção de sujeito, sendo Hegel (1770-1831) um dos filósofos que
possibilitou uma compreensão da “história da filosofia partindo do princípio da
subjetividade” (p. 27). Como explica Ghiraldelli Jr., em Descartes é possível
compreender que “o sujeito é o local da razão par excellence. E desse modo
[...] é capaz de gerar os melhores julgamentos, de expor os enunciados
verdadeiros e de apontar para as ações corretas” (p. 33). Para Cardim (2009),
“Descartes estabelece a subjetividade ou interioridade da coisa pensante (o
sujeito) por oposição radical à exterioridade do corpo” (p. 30).
Como argumenta Ghiraldelli Jr. (2007b), para alcançar o patamar de
categoria filosófica a ser estudada, o campo subjetivo teve de ser visto como
“suficientemente

abstrato

[...]

e

completo

o

bastante

para

abarcar

características até quase idiossincráticas de cada elemento existente no plano
social” (p. 34). O filósofo comenta que a subjetividade foi atrelada à razão e ao
método, no sentido de que, somente assim, o filósofo/pesquisador poderia
chegar à noção de sujeito não permitindo que ela fosse vista como mais uma
entre tantas outras, meras opiniões. Mas, como conhecimento demonstrado
através do método, procedimento que permitiria a outros replicarem o processo
e alcançarem o referido conhecimento e, dessa maneira, a própria condição de
sujeitos. Como destaca Cardim (2009), Descartes, em sua obra O Discurso do
Método (1637) estabeleceu a importância do método como instrumento que, na
relação sujeito-objeto possibilita a descoberta da verdade, ou seja, a
representação das coisas e do mundo.
Em sua crítica ao método científico moderno, Grün e Costa (2002)
pontuam que este é um instrumento para explicitação da verdade que não cria
um novo conhecimento e exclui qualquer possibilidade de experienciar algo
que não esteja contido nele próprio. Alertando para o fato de que o método
científico moderno apresenta dificuldades na sua própria estruturação, os
autores argumentam que “o método científico é muito mais um instrumento de
dominação e exclusão do que possível caminho para a investigação científica”
(p. 91). Como faces do fundacionismo moderno, os autores destacam o
intrínseco e indissolúvel vínculo entre o sujeito, como sede e fundador da
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certeza, o domínio dos objetos do conhecimento por esse sujeito e a
metodologia objetificadora da ciência moderna.
A modernidade expôs a subjetividade, conforme afirma Ghiraldelli Jr.
(2007b), caracterizando-a por formas de consciência: o eu, a pessoa, o cidadão
e o sujeito epistemológico. Como explica o autor, o eu é a consciência
enquanto identidade; a pessoa, a consciência moral; o cidadão, a consciência
política; e o sujeito epistemológico, a consciência intelectual. O autor
prossegue sua reflexão explicando que, em meados do século XIX e durante o
século XX, a identificação entre o sujeito e suas ideias, crenças, moral e
intelectualidade, tende a se estabelecer num contorno mais restrito – o corpo –,
caracterizando uma “crise da individualidade moderna [...], uma profunda
mudança em nossa noção de sujeito; [...] uma grande alteração do que
entendemos por subjetividade” (p. 41). Nesse sentido, percebe-se, como
observa o autor, uma transição da identidade na qual ocorre uma substituição
da consciência pelo corpo no campo da identificação do sujeito.
Essa emergência do corpo enquanto identificação do sujeito ocorre em
torno de visualidades, da imagem, da experiência de ver e ser visto, daquilo
que visivelmente indica e identifica quem é o sujeito, para ele próprio e para os
outros. De acordo com Ghiraldelli Jr. (2007b), isso se dá a ver “porque o corpo
diz tudo que tem para dizer como peça visual – como tipo” (p. 41). Elucidando
sua afirmação, o autor complementa que entre as transformações intelectuais,
artísticas e socioculturais da modernidade, certas práticas cotidianas chamam
a atenção ao envolverem relações entre corpo e visualidade. Entre as elites do
final do século XIX, começou a ser desenvolvida a prática de dispor espelhos
dentro de casa. Segundo o autor, o sujeito “antes de ser visto, quer se ver. E
está preparado para se ver diferente a cada dia” (p. 43), no sentido de que o
aspecto físico ganha proeminência não mais de modo estático através de
bustos, esculturas e quadros em museus, jardins, praças e salas de jantar.
Num fluxo complexo, inestancável e (des)contínuo, que rompe
compreensões e extrapola fronteiras, padrões e tempos, apontando para
questões e características não apenas modernas, mas, também, pósmodernas, o corpo passa a ser visto como elemento dinâmico, em movimento,
tanto na paisagem como no imaginário sociocultural. Explanando sua
colocação, Ghiraldelli Jr. (2007b)

elenca os seguintes elementos: o
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fisiculturismo; o apreço às praias e aos trajes de banho; o esporte; as práticas
médicas da ortopedia e da fisioterapia; a arquitetura, o design e o
replanejamento de mobílias e ambientes levando em conta a anatomia e o
conforto corporal; o desenvolvimento da ginástica, da educação física, do
desporto, da dança; a fotografia e o cinema dando centralidade ao corpo; a
televisão e o desenvolvimento da indústria do entretenimento; a maquinização,
as próteses, a internet e a virtualização que promovem a ampliação do corpo e
suas possibilidades de relações. São muitos os aparatos a mostrar visualmente
“o show do corpo em movimento” (p. 44).
De acordo com Martins (2007) é possível perceber os impactos e
transformações socioculturais ocorridos nos entremeios da virada cultural
(HALL, 1997), da virada linguística (RORTY, 2010) e da virada pictórica
(MITCHELL, 1995). O autor detalha como certas práticas e experiências
culturais, relacionadas à imagem e à linguagem, em paralelo às rápidas
transformações técnicas e sociais, mobilizaram tanto o interesse intelectual e
filosófico de estudiosos como Adorno e Horkheimer (2006) da escola de
Frankfurt, como ocasionaram modificações na percepção e na visualidade dos
indivíduos para os quais percepção, crítica e prazer estético são conjugados
desmistificando os cânones de fruição e da contemplação, subvertendo
distinções entre cultura superior e cultura inferior.
Nesse contexto, como afirma Martins (2007), ganha proeminência o
campo de estudos da cultura visual que, referenciando-se nos Estudos
Culturais (NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 1995) e nos Estudos Visuais
(HERNÁNDEZ, 2007), busca examinar e questionar o papel da imagem,
diluindo fronteiras entre objetos entendidos como artísticos e não artísticos e
analisando as práticas do ver que os corpos desenvolvem nos seus espaços e
tempos culturais. Peculiar relevância, nesse processo, tem a virada pictórica
que, segundo Mitchell (1995), enfatiza a “redescoberta da imagem como
interação complexa entre visualidade, aparato, instituições, discurso, corpos e
figuralidade” (p. 16), indicando a complexidade da experiência visual, dos atos
e modos de ver articulados pelo sujeito/espectador/intérprete. Hernández
(2007) destaca que a cultura visual é um espaço de investigação que enfatiza,
no debate político e da educação, a questão de quem é o sujeito que vê. Nesse
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sentido, o autor destaca “a subjetividade na centralidade do projeto da cultura
visual” (p. 18).
Salientando a necessidade de “ver antes as continuidades entre as
épocas que suas diferenças” (p. 47), Ghiraldelli Jr. (2007b) se reporta a
liberdade sexual manifestada nos de 1960, continuada nos anos 1980 e 1990;
a queima dos sutiãs em 1970, que ganha continuidade no apelo à venda de
sutiãs que valorizam os seios nos anos 1980 e 1990; a deterioração do corpo
pelo uso das drogas que, em torno de 1960, possibilita novas experiências de
sensibilidade, seguidas pela propagação da cocaína nos anos 1990, período
em que também proliferam as drogas para “bombar o corpo” e a moda da
anorexia. Ao acompanhar estas reflexões, recordo que 1992 foi o ano em que a
cantora Madonna lançou, junto do disco intitulado “Erotica”, o livro “Sex” (figura
12), causando grande impacto sociocultural pela forma como expunha o corpo
nu em cenas/situações eróticas, sadomasoquistas, voyeuristas, homossexuais
e de zoofilia, resignificando, por meio da imagem, ideários da revolução sexual.
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Na figura 12, Madonna aparece usando uma máscara e vestindo um
biquíni-fetiche de couro, num estilo sadomasoquista, chupando o dedo médio
da mão esquerda, enquanto com o dedo da mão direita simula uma penetração
vaginal. Em contraste com a vestimenta preta, o corpo magro, branco, sentado
e lânguido, se apoia na parede. Ao lado da imagem, a frase: “Eu vou ensinar
você a foder”. Além de produzir o livro, com o fotógrafo Steven Meisel e o
diretor de arte Fabien Baron, Madonna se apresenta como a dominatrix e
missionária do sexo Dita Parlo, personagem do filme “L'Atalante”, de 1934.
Como descreve O’Brien (2008), o livro é composto por diferentes materiais
como “papel cru e macio na parte de dentro revestido por uma capa dura de
metal. – Era como se Madonna quisesse expor seus conhecimentos sobre
sexo, e não apenas o próprio corpo” (p. 224).
No conjunto de fotografias, como destaca O’Brien (2008) “vê-se de
imediato uma evidente relação de poder no projeto, por meio do qual Madonna
controla cuidadosamente a própria imagem” (p. 225). Martins (2007), em
referência a Martin-Barbero (2003), ao fazer uma reflexão acerca do impacto
causado pela reprodução técnica da imagem artística durante o século XX,
destaca uma nova forma de recepção que tem as massas como sujeito e um
enriquecimento perceptivo que permite ver coisas novas, uma nova maneira de
ver velhas coisas assim como uma maneira de ver a mais sórdida
cotidianidade. No livro Sex, Madonna põe corpo e sexo em evidência. Por meio
da imagem, ela entrecruza épocas, reinterpretações da liberação sexual e
práticas cotidianas restritas, íntimas e comuns em torno da sexualidade.
Questionada à época acerca do livro, conforme descreve O’Brien (2008), ela
disse: “[...] o objetivo é não ter vergonha, de quem você é, do próprio corpo, do
próprio físico, dos seus desejos, das suas fantasias sexuais” (p. 223).
Destacando a continuidade entre as épocas e ressaltando uma
predominância do estético sobre o epistemológico, Ghiraldelli Jr. (2007b)
chama a atenção para o fato de que “o corpo ganha a cena. [...] tudo é palco,
tudo é local para se ver, e não mais para se entender” (p. 47). Desse modo, o
autor entende que são redobrados os mecanismos de exposição de modo que
tudo é feito para ser visto. Em função dessa estetização cultural (AGUIRRE,
2011) que toma a dianteira, o autor observa um crescente investimento sobre o
corpo para torná-lo extravagante e até mesmo bizarro, o que implicará
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diretamente nas noções de identidade e subjetividade forjadas a partir dessa
situação.
A identidade, no Ocidente, cada vez mais tem passado a fazer
referência ao corpo, como tipos visíveis. A essa categoria, Ghiraldelli Jr.
(2007b) associa descrições qualitativas que são aplicadas ao corpo: os
brancos, os negros, os doentes, os sadios, os gordos, os magros, os belos, os
feios, os altos, os baixos, os gays, os travestis, os transexuais, os maquiados,
os cabeludos, os velozes, os deficientes etc. Diferentes tipos aparecem, se
veem, são vistos. O autor cita as tribos urbanas dos anos 1980 e 1990, grupos
identificados pelo tipo de corpo ou pelos adereços e adornos do corpo que
passam a ser considerados elementos de identidade. Nesse sentido, é possível
ver a “identidade corporal enquanto identidade individual. [...] identidade entre o
eu e o corpo” (GHIRALDELLI JR., 2007b, p. 46).
Partindo do modo como o pensamento filosófico moderno tinha
concebido a subjetividade, caraterizada por formas de consciência, Ghiraldelli
Jr. (2007b) destaca que a emergência do corpo trouxe o enxugamento da
consciência no sentido de que os ideários do sujeito epistemológico, da pessoa
e do cidadão foram esvaziados, restando apenas a identidade individual
agarrada às vivências psíquico-corporais. Complementando, o autor explica
que “essa identidade reduzida é o indivíduo como corpo, isto é, o homem pósmoderno que se identifica com o que entende ser o eu – seu corpo” (p. 45). A
razão e os ideários previamente racionalizados para fins sociopolíticos são
relativizados em função de que “nosso eu é assumido como corpo” (p. 48).
Perdendo ideologias e ideários, o eu emagrece, diz ainda o autor, para ficar
com uma única doutrina: “sou o que é o corpo” (p. 48). Enfraquecem as noções
tipicamente modernas de sujeito e subjetividade, ao passo que despontam
novas formas e compreensões de sujeito e subjetividade.
Reconhecer-se e ser reconhecido como corpo é uma proposição que
sustenta meus propósitos artísticos e epistemológicos, de criação e pesquisa.
Todavia, percebo que as transições da compreensão de corpo, conforme
exposto a partir dos estudos de Ghiraldelli Jr. (2007b), não ocasionaram uma
efetiva transformação nos modos de ver e entender o corpo. Ocorreram
mudanças significativas e, junto a elas, uma transposição de formas
dicotômicas de compreender o corpo. As expressões que denotam restrição,
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redução, limitação, enxugamento, esvaziamento, emagrecimento, a perda de
ideários e ideologias do “eu” e da “identidade”, em função da proeminência do
corpo ou de sua identificação com o corpo, parecem demonstrar uma
compreensão de que o corpo é algo miserável, reduzido, limitado, matéria
vazia que, para ser reconhecido como atributo do sujeito, necessita a
manifestação de um “eu”, uma “consciência”, ou seja, ideologias, ideários,
entidades não-físicas. Ocorreram transformações em vários âmbitos, mas, o
modo de ver o corpo parece continuar o mesmo.
A visão modernista de corpo é restrita, reduzida, limitada, enxuta, magra
e extremamente ideológica, mas não o corpo. O corpo pode ser pós-moderno,
mas os óculos para vê-lo, os métodos para analisá-lo e os discursos para
classificá-lo são, ainda, por vezes, modernos, cartesianos, dicotômicos,
dualistas. Com Damásio (2009) e Greiner (2005), busco compreender o corpo,
sua estrutura e as singularidades de suas ações, como âmago do sujeito e da
sua subjetividade. O corpo como sujeito que, em relação com seus cotidianos,
seu ambiente natural e cultural, (re)constrói e (trans)forma constantemente sua
subjetividade enquanto conjunto de representações, imagens, versões de si
mesmo.

Buscando rever e ressignificar aprendizados acerca do corpo, advindos
de minha formação em filosofia, me aproximo das proposições de Lakoff e
Johnson (1999) que se dispõem a promover “um diálogo entre filosofia e
ciência cognitiva” (p. 552, tradução do autor) no sentido de que estes campos
poderiam enriquecer-se mutuamente. Nesse estudo, os autores se propõem a
interpelar a filosofia analítica de tradição ocidental que, para eles, tem
assumido uma forma de faculdade psicológica, segundo a qual, nós teríamos
uma faculdade de razão separada da percepção e do movimento do corpo.
Todavia, os autores afirmam que “a razão não é descorporificada como a
tradição tem, largamente, assegurado, mas, surge da natureza dos nossos
cérebros, corpos e experiência corporal” (p. 4, tradução do autor). Para os
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autores, esta não é, meramente, uma afirmação óbvia e inócua de que
precisamos de um corpo para raciocinar, mas, uma argumentação acerca de
que
a estrutura da própria razão vem dos detalhes da nossa
corporalidade. Os mesmos mecanismos neurais e cognitivos que
permitem-nos perceber e nos mover, também criam nossos sistemas
conceituais e nossos modos de razão. Assim, para entender a razão
nós devemos entender os detalhes do nosso sistema visual, do
sistema motor e os procedimentos gerais da ligação neural.
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 04. Tradução do autor).

Os autores propõem que a razão não é, de modo algum, uma
característica transcendente ou fruto de uma mente descorporificada. Ao
contrário, a razão é formada pelas particularidades do corpo humano, pelos
detalhes da estrutura neural do cérebro e pelas especificidades do nosso agir
cotidiano no mundo. Nesse sentido, eles argumentam que não há uma
faculdade racional autônoma, separada e independente da percepção e do
movimento do corpo, mas, a partir de uma perspectiva evolucionista (DARWIN,
2009), é possível compreender que a razão surge e depende das capacidades
corporais. Como comenta Katz (2010), essa perspectiva evolucionista propõe a
possibilidade de lidar com o binômio dentro/fora enquanto complementaridade
aberta.
Charles Darwin (1809-1882), a partir de sua obra A Origem das
Espécies (1859) propôs a teoria da evolução na qual buscava demonstrar a
familiaridade entre os seres vivos enfatizando a coevolução entre os seres e o
ambiente. De acordo com Greiner e Katz (2001), o conceito darwiniano de
evolução apoia-se na seleção natural e no procedimento da hereditariedade no
sentido de que a reprodução de modelos e estruturas que conseguem ser
replicadas, como por exemplo, a vida através de um ovo, se dá, numa instância
bastante básica, por meio de armazenagens, transmissões e interpretações de
informações genéticas e culturais.
Greiner (2005) comenta que não foi necessário nenhum milagre para a
passagem de espécies animais mais simples para mais complexas, como os
humanos, por exemplo. A partir da compreensão da pluralidade de culturas nas
diferentes espécies, a oposição natureza e cultura e a determinação da
ontologia humana em detrimento das demais espécies revelam fragilidade,
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posicionamentos, talvez, equivocados. Para a autora, tanto bactérias como
humanos, são “sujeitos aptos a construir um mundo singular a partir das
complexas relações que estabelecem com o ambiente onde vivem” (p. 38). Nos
processos de coevolução, corpos e ambientes se constroem mutuamente, a
partir de perdas, trocas e adaptações.
Greiner e Katz (2001) ainda destacam que, apesar das distorções em
torno da teoria da evolução, no final do século XX, ela pode ser compreendida
e fundamentada na perspectiva de que os mais capazes de sobreviver e se
reproduzir transmitem aos seus descendentes as características que os
favorece proceder dessa maneira. Isso possibilita, segundo as autoras, a
evolução dos traços que beneficiam o organismo a continuar procedendo
dessa maneira, e não a evolução dos seres em si, como muitos,
equivocadamente, pensam. A partir dessa abordagem, o corpo humano pode
ser visto como um organismo “apto a demonstrar-se como um meio para que a
evolução ocorra” (GREINER; KATZ, 2001, p. 73).
Em referência a Lakoff e Johnson (1999), Katz (2010) afirma que o
nosso sistema conceitual ocupa importante papel na articulação de nossas
realidades cotidianas. Todavia, completa a autora, não há nada que esteja em
um pensamento que não tenha passado também no sistema sensório-motor do
corpo. Para Lakoff e Johnson (1999), os conceitos não são apenas matéria do
intelecto, não são meras reflexões acerca de uma realidade externa. Os
conceitos estruturam os modos como nos comunicamos, percebemos e nos
relacionamos com o mundo e com os outros. Para estes autores, os conceitos
são construtos que resultam do modo como o corpo e seu cérebro estão
estruturados e como procedem nas relações interpessoais com e no mundo.
[...] o mesmo sistema neural engajado na percepção (ou no
movimento corporal), realiza um papel central na conceituação. Isto é,
os muitos procedimentos responsáveis pela percepção, movimento e
manipulação de objetos podem ser responsáveis pela conceituação e
pelo raciocínio. De fato, na recente pesquisa do modelo neural, os
modelos dos procedimentos perceptivos e motores podem, na
realidade, fazer o trabalho conceitual no aprendizado da linguagem e
no raciocínio. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 38. Tradução do autor).

Os autores afirmam que esses modelos são demonstrações existentes
no sentido de mostrar certas estruturas neurais que podem desempenhar
funções sensório-motoras no cérebro, e podem, em princípio, fazer os dois
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trabalhos de uma só vez: a percepção e o controle motor de um lado, e a
conceituação, a categorização e o raciocínio de outro.
Como explicam os autores, os sistemas visuais do corpo desempenham
importante papel na construção de conceitos de caracterização das nossas
relações espaciais, ao passo que, os procedimentos motores estão atrelados a
significados de verbos de movimento motor. A forma geral do controle motor
auxilia na forma geral de todas as ações e eventos que percebemos e, desse
modo, no que diz respeito aos procedimentos do corpo, não existem disjunções
entre conceitual e perceptivo. O sistema conceitual-abstrato, como explicam os
autores, está em constante inter-relação e interdependência com o sistema
sensório-motor.
Lakoff e Johnson (1999) destacam que, filosoficamente, a corporalidade
da razão, via sistema sensório-motor, é parte crucial da explicação sobre
porque os conceitos estão complexamente vinculados aos modos como agimos
no mundo.
A corporalidade da mente leva-nos, assim, para uma filosofia do
realismo corporificado. Nossos conceitos não podem ser uma
reflexão direta de uma mente desprendida da realidade externa e
objetiva, porque nosso sistema sensório-motor realiza um papel
central na formação deles. [...] é o envolvimento do sistema sensóriomotor no sistema conceitual que o mantém muito mais em contato
com o mundo. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 43-44. Tradução do
autor).

Essa compreensão de uma filosofia do realismo corporificado, como
propõem Lakoff e Johnson (1999), encontra antecedentes, embora com
algumas diferenças, nos filósofos John Dewey (1859-1952) e Maurice MerleauPonty (1908-1961), no sentido de que eles argumentam que mente e corpo
não são entidades metafísicas separadas, que a experiência é corporificada e
não etérea, e que quando usamos as palavras mente e corpo estamos
empregando estruturas conceituais limitadas no processo integrado e contínuo
que constitui a nossa experiência. Para Lakoff e Jonhson (1999), o
entendimento de “realismo se refere a estar em contato com o mundo de modo
que isso nos permite sobreviver, florescer e atingir nossos fins. Todavia, estar
em contato requer algo que toca – um corpo” (p. 95, tradução do autor).
Esse entendimento de um realismo corporificado, rejeita a separação
cartesiana, pois se trata de uma compreensão de realismo constituído pela
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capacidade do corpo agir nos nossos ambientes físicos. De acordo com a
compreensão dos autores, somos corpos adaptáveis, com cérebros igualmente
adaptáveis, de modo que, enquanto corpos, podemos nos transformar por meio
das formas como nos relacionamos com o mundo, adaptando-nos ao que está
em nosso entorno.
A mente corporificada é parte do corpo vivo e é dependente desse
corpo para sua existência. As propriedades da mente não são
puramente mentais: elas são formadas de modo particular pelo corpo,
pelo cérebro e pelos modos do corpo agir na vida cotidiana. A mente
corporificada é, assim, atrelada ao mundo. Nossa carne é inseparável
do que Merleau-Ponty chamou de “carne do mundo” [...]. Nosso corpo
é intimamente ligado àquilo sobre o qual anda, sobre o qual senta,
toca, saboreia, cheira, vê, respira e se move com. Nossa
corporalidade é parte da corporalidade do mundo. (LAKOFF;
JOHNSON, 1999, p. 565. Tradução do autor).

Através desta concepção que faz parte do vasto e complexo conjunto de
ideias que compõe a investigação desses autores, é possível compreender que
as ações humanas, embora algumas sejam reconhecidas como teóricas e
outras como práticas, são sensório-motoras e conceitual-abstratas ao mesmo
tempo. Não há uma mente ou razão, oriundas de um reino das ideias distante
do mundo físico. A mente, enquanto fluxo de imagens-ideias (DAMÁSIO,
2009), está ligada ao corpo que, por sua vez, está intimamente ligado ao
mundo, à cultura, ao cotidiano. Nessa perspectiva,
O que emerge é uma filosofia mais perto do osso. Uma perspectiva
filosófica baseada em nosso entendimento empírico da corporalidade
da mente, uma filosofia na carne, uma filosofia que leva em conta o
que nós mais basicamente somos e podemos ser. (LAKOFF e
JOHNSON, 1999, p. 08. Tradução do autor).

As proposições feitas por esses autores interpelam determinados
entendimentos

filosóficos,

modernistas,

cartesianos,

dicotômicos

ainda

vigentes. A expressão “filosofia na carne” me remete a memórias referentes à
época do curso de graduação em filosofia, a elucubrações e abstrações que
pareciam pairar sobre professores e estudantes sem qualquer vínculo com o
corpo, com a experiência, com o cotidiano ou com a realidade, como se
costumava dizer naquele contexto. Ao refletir acerca do corpo que faz filosofia
ou que se relaciona com conteúdos da filosofia, me aproximo das metáforas
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que Feitosa (2004) propõe ao discutir o modo como o filósofo pode ser visto, ou
imaginado.
Tratar-se-ia também de um ser frágil, quem sabe até doente. Nesse
ponto há um ciclo vicioso: parece que o filósofo não precisa do corpo
para pensar e, inversamente, porque ele pensa muito, seu corpo
acaba definhando, por absoluta falta de uso. O filósofo não praticaria
esportes, nem gostaria de dançar. Sendo um homem doente do
corpo, talvez seja também doente das ideias, um pouco louco. De
tanto meditar, o filósofo perde completamente o contato com a
realidade. O filósofo parece viver então em outra dimensão, no
“mundo da lua”. (FEITOSA, 2004, p. 20-21).

Nessa metáforas o filósofo seria alguém que não precisa do corpo para
pensar, pouco se movimenta e jamais dança. Apenas pensa, lê, escreve,
discursa, pergunta, como se isso fosse possível sem o corpo. Feitosa (2004)
comenta que uma das imagens mais conhecidas como representação do
filósofo está materializada na obra em bronze de Rodin, “O Pensador” (1881).
Ele ressalta que nessa escultura ou nesse corpo, “os braços não agem, as
pernas não andam, como se o movimento da carne pudesse atrapalhar a
circulação das ideias” (p. 21). Durante algum tempo se especulou,
complementa o autor, acerca de qual seria a questão que o intrigava tanto, pois
seus músculos e membros parecem concentrar-se em apoiar a cabeça absorta
em reflexões, pendendo sob a gravidade e possível peso das indagações.
Recordo ainda de algumas imagens em tons monocromáticos nas capas
dos livros da coleção “Os Pensadores”, publicada originalmente na década de
1970 pela Editora Abril Cultural, reunindo parte dos estudos daqueles
considerados os principais filósofos do ocidente. Lembro os rostos sisudos
daqueles homens caracterizados pelo nome de “pensadores”. O título
“pensadores” era precedido pelo artigo definido “os”, destacando e definindo
quem eram aqueles que pensavam, refletiam, raciocinavam, filosofavam. Não
estou questionando o teor da intelectualidade de tais filósofos ou o valor da
reconhecida contribuição que deram para a sociedade e a cultura. Mas, ao
olhar aquelas imagens, antes de abrir os livros, me ocorria que ser filósofo era
ser um pensador assim, sério, carrancudo e homem.
Uma imagem que constantemente me faz rever e reimaginar a imagem
dos “Pensadores” e, especialmente, do Pensador de Rodin é esta (figura 13)
do Espetáculo “Palermo Palermo” (1989), da coreógrafa Pina Bausch:
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Na imagem, em cores cinza, preto e branco, o corpo nu está sentado
sobre tijolos, tendo à sua frente um balde e atrás de si tecidos que podem ser
peças de sua vestimenta. Ao contrário do Pensador de Rodin, o corpo não
suporta o peso da cabeça com a mão, mas, tem a mão, o braço e a cabeça
direcionados para o alto. Também solitário, como o Pensador de Rodin, o
corpo me faz especular, refletir, imaginar acerca daquilo que o intriga, o que
pensa, sente, faz ali sozinho em meio a esse ambiente tomado por tijolos. Teria
sua construção desmoronado e estaria ele lastimando isso? Ou, estaria
reunindo tijolos, comparando seus tamanhos e formas para executar uma
suposta construção? Que construtor é esse que trabalha nu? Um corpo que
dança, pensa? O dançarino é também um pensador? Como esse corpo se
relaciona com seu entorno e que processos de comunicação constrói por meio
de sua própria imagem? Como o corpo pode ser visto como mídia de seu
tempo e de sua cultura?

Fazendo pontes com elementos de estudos da filosofia, psicologia,
biologia, semiótica e ciências cognitivas, Greiner e Katz (2001) realizaram uma
investigação acerca da relação corpo/ambiente, propondo para o corpo e seus
processos de cognição, novas possibilidades de estudo da “cultura como um
processo complexo” (p. 66). Nessas possibilidades, interno e externo, cultura e
não-cultura, sujeitos e objetos não são vistos de modo dicotômico. Em
referência a Pimenta

(1999), as autoras aproximam os significados

etimológicos dos termos ambiente (amphi = em torno de + ente/ant = sopro) e
cultura (kwol = andar em torno de algo) salientando as relações de adaptação e
co-dependência entre o corpo e o que está em seu entorno, ou seja, o
ambiente, a cultura, o cotidiano.
Greiner e Katz (2001) se fundamentam no princípio de que por meio dos
processos de adaptação entre corpo e ambiente, a cultura encarna o corpo e o
que está fora adentra espaços conectos e geografias afeitas a intercâmbios.
Dessa forma, as autoras compreendem que as “informações do meio se
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instalam no corpo” que, alterado por elas, continua a se relacionar com o meio,
“mas agora de outra maneira, o que o leva a propor novas formas de troca” (p.
71). Corpo, ambiente e cultura se ajustam permanentemente num fluxo
contínuo e ininterrupto de interações e (trans)formações.
O ambiente no qual uma informação é produzida, transmitida e
interpretada, nunca é estático, mas uma espécie de contextosensitivo – por isso, as trocas entre corpos e ambientes são
possíveis, e o corpo, que está sempre transitando por vários
ambientes/contextos, vai trocando informações que tanto o modificam
como modificam os ambientes. Evidentemente, há uma taxa de
preservação que garante a unidade e a sobrevivência de cada ser
vivo, nesse processo de cotransfromações que não estanca entre
corpo e ambiente. (KATZ, 2010, p. 123).

Concebendo o corpo como resultado de negociações com outros corpos,
contextos, informações e cotidianos, Greiner e Katz (2001) destacam a ação
criativa de um corpo no mundo ao (re)produzir determinados procedimentos
que o engendram. Elas afirmam que “no corpo humano estão as evidências da
inevitabilidade de ser contaminado e contaminador” (p. 72). Para as autoras, a
cultura é “um sistema aberto, apto a contaminar o corpo e ser por ele
contaminado” (p. 73). Quando aprendemos um movimento, por exemplo,
aprendemos o que vem antes e o que vem depois dele, e o corpo se habitua a
conectá-los, de modo que cada aprendizado proporciona redes peculiares de
conexões.
Embora as relações corpo e ambiente aconteçam sempre em fluxos
contínuos e acordos provisórios, existe uma taxa de preservação que garante a
sobrevivência dos organismos e cada ser vivo em meio às transformações.
Greiner e Katz (2005) salientam que a compreensão da imbricação do corpo
com seu ambiente natural/cultural busca questionar e interpelar o entendimento
do mundo como um objeto aguardando um observador. O ambiente não é uma
estrutura exterior, imposta aos corpos e demais seres vivos, mas, uma criação
com eles. Desse modo as autoras argumentam que não é apenas o ambiente
que constrói o corpo, tampouco o corpo por si próprio constrói o ambiente,
ambos são ativos.
Ainda de acordo Greiner e Katz (2001), quando determinadas
informações e imagens são veiculadas, apresentadas e propagadas por meios
midiáticos de comunicação de massa como televisão, rádio, jornal, internet,
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etc., a consequência imediata é uma propagação rápida. Compreendendo o
corpo como uma forma de mídia, mediação, as autoras argumentam que as
informações que chegam a ele ou com as quais ele se depara, colaboram para
o seu design, com seus modos ser, agir, pensar, o (trans)formam e o
modificam (re)desenhando diferentes formas de interfaces. Por meio desses
processos as autoras afirmam que o corpo humano pode ser visto como um
exemplo, uma mídia, para se ver/pensar acerca dessas constantes
imbricações.
Assim, para Greiner e Katz (2001), o corpo como mídia, se refere à
possibilidade de entendê-lo como resultado provisório de fluxos contínuos nas
relações

natureza/cultura,

armazenamento,

procedimentos

transformação

e

e

distribuição

práticas
de

de

produção,

informação.

Nessa

perspectiva, as autoras propõem o conceito de “corpomídia”.
O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa,
pois toda informação que chega entra em negociação com as que já
estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar
onde as informações são apenas abrigadas. É com esta noção de
mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia
pensada como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia
se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar
informações que vão constituindo o corpo. (GREINER; KATZ, 2005,
p. 130-131).

Ao perceber-se desafiado por informações, imagens, eventos e
fenômenos do ambiente, através de relações que estabelece e das quais faz
parte, o corpo questiona o que já sabe, interpela a novidade, seleciona, agrega,
processa, transforma. “A informação internalizada no corpo não chega imune.
É imediatamente transformada [...]. Não há estoque, apenas percursos
transcorridos e conexões já experimentadas” (GREINER, 2005, p. 43). Mesmo
em relação aos registros da memória, a autora enfatiza que a memória
caracteriza-se por meio de processos incessantes de recategorização. Nesse
processo, o corpo se constrói, interfere no seu meio e também se faz
imagem/informação através da qual se manifesta como parte da sociedade, da
história, da cultura.
Conforme Martins e Tourinho (2011), os “objetos, artefatos e imagens
[...] cada vez mais, plasmam e são incorporados às práticas e experiência
visual humana” (p. 55). Para dar sentido/significado ao que vê, cada indivíduo,
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ou cada corpomídia, “utiliza suas informações, conhecimento, hábitos e
referências para estruturar e dar sentido às coisas que visualiza”, valorizando
objetos, artefatos e imagens de formas diversificadas, “negociando seus
significados de acordo com o contexto, sua trajetória cultural e seus interesses”
(idem). Desse modo, entendo que o corpomídia transforma em corpo as
informações e imagens com as quais se relaciona, contaminando e sendo
contaminado.
As imagens que vemos são vestígios dessa realidade, resultado de
um trânsito entre, uma transferência de informações/eventos visuais
entre o mundo externo e o mundo da mente/corpo. Essa transferência
de informações e eventos visuais agrega um processo de
estabilização que [...] dá sentido e continuidade ao que é visto como
unidades separadas, ou seja, como fragmentos imagéticos.
(MARTINS; TOURINHO, 2011, p. 60).

Capturadas pelo processo perceptivo que as reconstrói, as imagens e
informações passam a fazer parte do corpo – são transformadas em corpo –
explicam Greiner e Katz (2005). Em vez de um corpo recipiente, como
tradicionalmente aprendemos, ele pode ser entendido como corpomídia,
contaminado e contaminador, mídia de seu tempo e de sua cultura.
Conforme enfatiza Katz (2010), o conceito de corpo como um organismo
biológico no qual a cultura inscreve seus traços, como propunha Foucault, é
contestado pelo conceito de corpomídia, pois este “invalida o entendimento de
que primeiro o corpo se forma e depois começa a lidar com os traços sociais do
entorno” (p. 126). Para a autora, a ideia de inscrição denota a possibilidade de
pensar um corpo natural antes do corpo cultural, pois aquilo que se inscreve –
história, cultura – pressupõe a existência prévia do local – corpo – para ser
inscrito. A autora contesta a ideia da existência de um corpo ontologicamente
distinto do corpo culturalmente construído, pois, em seu modo de ver “a Teoria
Corpomídia propõe a inexistência do corpo fora da cultura, corpo e ambiente se
codeterminam” (p. 127). O corpo humano é natural e cultural ao mesmo tempo,
de modo que é possível, e necessário, entendê-lo como trânsito entre natureza
e cultura.
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As experiências são frutos de nossos corpos (aparato motor e
perceptual, capacidades mentais, fluxo emocional, etc.), de nossas
interações com nosso ambiente através das ações de se mover,
manipular objetos, comer e de nossas relações com outras pessoas
dentro da nossa cultura (em termos sociais, políticos, econômicos e
religiosos) e fora dela. (GREINER; KATZ, 2005, p. 132).

Greiner (2010), a partir das proposições de Alva Nöe (2004), observa
que o modo do corpo “perceber já é um modo de pensar o mundo” (p. 76).
Inseparável do entendimento conceitual, a experiência perceptiva implica em
escolhas e determinadas formas de julgamento. Na compreensão da autora “o
corpo está sempre interagindo com aspectos do ambiente em um processo de
troca de experiência” (p. 90). Em referência a Johnson (2008), a autora
comenta que o que se conhece por corpo e mente são aspectos abstratos do
fluxo organismo-ambiente. Nesse conjunto de relacionalidade e simultaneidade
acontecem as experiências em seus diversos modos de contato, confronto e
exploração do mundo.
Fundamentada nas relações entre corpo e ambiente, a experiência tem
como princípio a percepção como um processo que, não apenas antecede a
conceituação tampouco é uma interpretação simplória e errônea das
mensagens sensoriais, mas pode ser entendida como uma habilidade sensóriomotora cognitiva com conteúdo conceitual, ou seja, percepção como sendo
“intrinsecamente um pensamento” (GREINER, 2010, p. 74). A percepção pode
ser entendida como uma simulação interna da ação ou, ainda, uma
antecipação das consequências da ação. Não há separação entre o que
fazemos e o que percebemos, pois a percepção já é uma ação do corpo.
Conforme Greiner (2010) sintetiza, o “que percebemos é determinado
pelo que fazemos, pelo que sabemos como fazer ou estamos prontos para
fazer” (p. 73). Faço conexões entre esses conceitos e as reflexões de Martins e
Tourinho (2011) ao destacarem que “a cultura visual assume que a percepção
é uma interpretação [...], uma prática de produção de significado que depende
do ponto de vista do observador/espectador” (p. 53), seja em termos de classe,
gênero, etnia e crença, ou ainda, de informação e experiência cultural. De
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acordo com

esta compreensão,

o entrelaçamento

inestancável entre

experiências naturais e culturais, as habilidades sensório-motoras e a
experiência perceptiva são inseparáveis dos entendimentos conceituais, visto
que esses processos estão continuamente se reconfigurando entre si.
Perceber já é um modo de pensar sobre o mundo ou, em outras
palavras, que toda experiência, mesmo sem se configurar como um
julgamento, é pensável. Ter uma experiência é ser confrontado com
um modo possível do mundo. O conteúdo da experiência e o
conteúdo do pensamento são os mesmos.
Outro aspecto importante é que a relacionalidade primária está
sempre na possibilidade da ação. Não se “aplica” o conhecimento
sensório-motor à experiência. Ele é testado, o tempo todo, como
experiência. A experiência perceptual é um modo de exploração do
mundo. As habilidades necessárias são sensório-motoras e
conceituais, ao mesmo tempo. (GREINER, 2010, 76-77).

A percepção, como ação e pensamento do corpo, com conteúdo
conceitual, é o princípio da experiência. Com base neste princípio, podemos
entender a experiência não como algo que precisa, necessariamente, o crivo
do experimento e da réplica científicos para ser reconhecida como produtora de
conhecimento. A experiência já é cognitiva, pois é feita com aquilo que já
conhecemos em relação ao que estamos conhecendo no momento em meio ao
ambiente natural/cultural do qual fazemos parte. No ambiente, inúmeras outras
experiências e relações acontecem influenciando direta ou indiretamente umas
às outras. A experiência é passível de modificações, adaptações e relações
constantes e o processo de conhecer pode ser entendido como uma
experiência processual, algo que fazemos, construímos continuamente, sem
acabamentos definidos.

Para Van Manen (2003), a epistemologia da experiência e da percepção
foi deslocada para dar lugar a uma epistemologia da linguagem enquanto
textualidade. Esse deslocamento aconteceu, segundo Van Manen, sob
influencia do pós-modernismo, do desconstrucionismo e de outras abordagens
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no âmbito das ciências humanas fundamentadas na linguagem. Ele explica
que:
O impulso principal desta mudança nas epistemologias representa a
compreensão e a aceitação de que a experiência vivida se encontra
impregnada de linguagem. Somos capazes de recordar e refletir
sobre nossas experiências graças à linguagem. A experiência [...]
parece ter uma estrutura linguística. A experiência e a (in)consciência
se encontram estruturadas como uma linguagem e, portanto,
podemos falar de toda a experiência, de todas as interações
humanas, como um tipo de texto [...]. (VAN MANEN, 2003, p. 58-59.
Tradução do autor).

A ideia da textualidade indica a possibilidade de múltiplas interpretações
e representações. De certo modo, a noção de textualidade pode ser um
produtivo instrumento metafórico para interpretações de significados, pois,
sendo a experiência entendida como um tipo de texto nos cabe examinar a
forma como esse texto/experiência é construído social e culturalmente. Uma
interpretação pode analisar, re(a)presentar, (des)construir e (des)articular
significados se aproximando das relações nas quais ele foi formado. Todavia, é
insuficiente reduzir o mundo e a experiência a um texto, pois, como aponta Van
Manen (2003), “as ações e experiências humanas são precisamente isso:
ações e experiências” (p. 59, tradução do autor), com implicações em termos
de complexidade, relacionalidade e transitoriedade. Tais implicações nos
desafiam

ao

tentarmos

articular

possibilidades

interpretativas

e

criar

representações.
A linguagem contribui na elaboração de compreensões acerca da
experiência para, por exemplo, estruturar uma pesquisa. No entanto, o
entendimento da confluência entre pensamento, linguagem, interpretação,
significado e experiência, traduz a experiência em texto linguístico a ser lido
e/ou decodificado, interpretado, de maneira um tanto insatisfatória.
Segundo Van Manen (2003), o mundo não é uma sequência de ações e
reações onde uns escrevem e outros leem e a experiência não acontece única
e exclusivamente por causa da linguagem. A própria linguagem também pode
ser entendida como uma experiência, no sentido de ser um ato, relação ou
estrutura comunicativa articulada no conjunto das experiências corporificadas
que se dão por meio de relações e não por determinações unilaterais. Tanto a
linguagem como as representações ajudam a (trans)formar a experiência assim
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como a experiência contribui para a estruturação da linguagem e das
representações.
Van Manen (2003) destaca, ainda, que as “experiências vividas
acumulam importância hermenêutica” (p. 57, tradução do autor) e nesta
perspectiva compreendo que nossas experiências e conceitos estão sempre se
reconfigurando mutuamente, ou seja, articulando possibilidades interpretativas,
representações, versões de realidade, conhecimentos e visões de mundo por
meio daquilo que experimentamos. Enquanto texto, gesto, fala, imagem, ação
ou qualquer outra forma de representação, as experiências são formas de agir,
conhecer e pensar, descritas, analisadas e problematizadas através de
pensamentos, reflexões e atos interpretativos que podem propiciar outros
modos de (auto)conhecimento, de (auto)representação.

No contexto da ciência pós-moderna, Santos (2009) argumenta acerca
da necessidade do conhecimento científico ser compreendido, produzido e
construído como um saber prático que pode nos ensinar a viver. Para o autor,
os avanços científicos e tecnológicos devem sensocomunizar-se, ou seja,
serem traduzidos em sabedoria de vida. A condição epistemológica deve
repercutir na condição existencial do cientista e, acrescento, do pesquisador.
Santos (2009) enfatiza que assim como o desconhecimento é, também,
autodesconhecimento, “todo conhecimento é autoconhecimento” (p. 92). Com
base nesta premissa ficam evidentes as possibilidades de interligações entre
conhecimento, pesquisa, corpo, experiência, afetos e desejos.
Refletindo em torno do pensar e do fazer, diante da distinção entre o
Animal laborens e o Homo fabers, Sennett (2009) propõe que estas “são duas
imagens de pessoas trabalhando; imagens austeras da condição humana, já
que o filósofo excluiu o prazer, o jogo e a cultura” (p. 16). O autor posiciona-se
como escritor de inclinações filosóficas que levanta questões sobre temas
como artesanato em madeira, treinamentos militares ou painéis solares.
Entrecruzando as imagens do Animal laborens e do Homo fabers, o autor
argumenta que “o pensamento e o sentimento estão contidos no processo de
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fazer” (p. 17) pondo em perspectiva aquilo que “o processo de feitura de coisas
concretas revela a nosso respeito” (p. 18). Esse olhar crítico aponta para
possíveis modos de aprender sobre nós mesmos a partir das coisas que
fazemos, vemos, percebemos e imaginamos.
Em torno de elementos da cultura material - roupas, alimentos, placas de
propaganda, produtos de arte/artesanato, imagens - Sennett (2009) faz
questionamentos acerca da feitura e uso de tais produtos e objetos, como eles
podem

refletir,

aludir,

omitir,

representar

normas

sociais,

interesses

econômicos, convicções religiosas etc. “Amigo dos sentidos, o materialista
cultural quer saber onde o prazer pode ser encontrado e como se organiza” (p.
18). Assim, ele ou ela, manifesta curiosidade acerca dos objetos e das
maneiras como eles podem gerar valores sociais, culturais, econômicos,
políticos e educativos.
Evocando imagens de habilidades artesanais, artísticas, culinárias,
intelectuais, da medicina e da programação computacional, entre outras, e
considerando os entrelaçamentos entre pensamento, sentimento, imaginação,
desejo e prazer, Sennett (2009) argumenta sobre o “desejo de fazer alguma
coisa bem, pelo simples prazer da coisa benfeita” (p. 19-20). Enfatizando que
mesmo as habilidades humanas mais abstratas tem início como práticas
corporais, os argumentos e concepções deste autor revelam afinidades com as
ideias e reflexões que desenvolvo nesta investigação. Entre elas, está o
conceito de “artífice”. Para Sennett,
O artífice explora essas dimensões de habilidade, empenho e
avaliação de um jeito específico. Focaliza a relação íntima entre a
mão e a cabeça. Todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas
concretas e ideias; esse diálogo evolui para o estabelecimento de
hábitos prolongados, que por sua vez criam um ritmo entre a solução
de problemas e a detecção de problemas. (SENNETT, 2009, p. 20).

Movido pela curiosidade, pela intuição e motivação para fazer benfeito, o
artífice pode desbravar novos territórios. Neste sentido, o questionamento é ao
mesmo tempo um aliado e um procedimento, uma ferramenta que se adequa
às investigações, criações e representações que o artífice articula. Sennett
(2009) salienta que o artífice que fabrica um objeto aparentemente simples, é
tão cuidadoso e engenhoso quanto o artífice que elabora uma fantasia. Ao
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tratar das relações específicas entre arte e artesanato o autor propõe que a
arte, objeto/obra, pode ser vista como “uma espécie de boia no mar,
assinalando o rumo da jornada” (p. 87). Ou seja, salvo as questões dos
regimes estéticos e do mercado da arte, a obra de arte tem um papel especial
para os artistas, pois funciona como um artefato demarcador de vida e
trajetória.
Enfocando o contraste sociocultural entre arte e artesanato Sennett
(2009) destaca que ambos são distinguidos tanto pelo tempo – o súbito contra
o lento – como pelos seus agentes: “a arte conta com um agente central ou
dominante, enquanto o artesanato tem um agente coletivo” (p. 88). As
diferenças entre ambos, curiosamente, também se referem à autonomia no
sentido de que o artista, visto como solitário e original, pode ser menos
autônomo e mais dependente do poder intolerante e voluntarioso do que o
corpo de artífices. O autor complementa afirmando que essas diferenças
podem fazer sentido para pessoas que não se encontram no grupo restrito dos
artistas profissionais, aqueles que contam com o prestígio dos circuitos
artísticos, autoria, originalidade, regimes estéticos etc.
O artífice é um corpo-sujeito que explora a habilidade, o prazer e a
avaliação daquilo que faz, constrói, elabora e cria sustentando um constante
diálogo entre práticas concretas e ideias. Ao valorizar as práticas, a
curiosidade, o prazer e a habilidade do fazer, como geradores de ideias,
pensamentos e conhecimento, o artífice faz da experiência um ofício,
sugerindo, com seu fazer-pensar, que a cognição humana está intimamente
ligada aos atos cotidianos. Partindo do princípio de que “pensar e fazer” (p. 52)
são indissociáveis, ou de que “fazer é pensar” (p. 09), Sennett (2009) afirma
que “acontecem saltos intuitivos nas reflexões que as pessoas fazem sobre os
gestos de suas próprias mãos ou no uso de ferramentas” (p. 323). Destacando
que um dos marcos do movimento pragmatista (GHIRALDELLI, 2007a) “é a
suposição de que existe um contínuo entre o orgânico e o social” (p. 323), o
autor enfatiza que
aquilo que somos deriva diretamente do que nossos corpos são
capazes de fazer. Existem consequências sociais integradas à
estrutura e ao funcionamento do corpo humano [...]. Sustento, nada
mais nada menos, que as capacidades do nosso corpo para moldar
as coisas materiais são as mesmas a que recorremos nas relações
sociais. (SENNETT, 2009, p. 323).
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Aquilo que somos, pensamos e os modos de nos relacionarmos, afetiva
e socialmente, estão diretamente ligados ao que o corpo é capaz de fazer.
Numa perspectiva próxima, Greiner e Katz (2001) entendem “o corpo como
sendo um contínuo entre o mental, o neuronal, o carnal e o ambiental” (p. 70).
Assim, entendo a indissociabilidade entre processos biológicos, psicológicos,
afetivos, culturais, sociais, históricos, políticos, educacionais etc. Nesse
contínuo nos construímos e somos construídos.
A partir da visão de que a corrente do pragmatismo (GHIRALDELLI,
2007a) busca questões filosóficas nas práticas cotidianas, Sennett (2009)
defende, “na oficina filosófica do pragmatismo [...], o valor da experiência
entendida como ofício” (p. 322). O autor reitera que compreender a experiência
como ofício não significa a valorização de um tipo de subjetivismo que prospera
no puro, simples e próprio processo de sentir. Desse modo, compreendo a
valorização de sujeitos e subjetividades enquanto corpos que, por meio do
fazer-pensar, do prazer de fazer bem as coisas, são, ao mesmo tempo,
construtores e construções em meio às relações humanas, sociais e culturais.
Fundamentado na abordagem e imagem do artífice, que faz da
experiência

um

ofício

entrecruzando

práticas

cotidianas,

pensamento,

imaginação, sentimento e prazer, num constante fazer-pensar, entendo as
imagens e o modo de proceder, autobiográfico e imagético de Frida Kahlo,
abordado no capítulo anterior. Reunindo autores, escritores, educadores, e
pesquisadores que fundamentam o modo como organizo esta investigação,
importa ter artistas ajudando a deflagrar formas metodológicas sobre como me
colocar na pesquisa.
As imagens das pinturas de Frida deixam claro que suas experiências
estão ali incorporadas. É perceptível a noção de que ela pintava a si própria, se
re(a)apresentando em suas obras, inicialmente muito questionadas e criticadas
em

termos

de

validade

estética.

Por

um

lado,

considerando

suas

características autorreferentes, questionava-se se seus trabalhos poderiam
compor o sistema autônomo e fechado das artes visuais, e por outro, criticavase a sua ausência de vínculo a uma escola ou corrente artística. A imagem da
mulher Frida, em seu conjunto de vestimenta, adereços e comportamentos,
pode ser compreendida como uma visualidade emblemática que se (con)funde
com suas pinturas (figura 14).
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Seus modos de ser, vestir e se portar, definem uma imagem pessoal que
se assemelha às suas pinturas. As cores vibrantes, tecidos, maquiagem,
vestidos, flores, fitas, penteados, tranças, lenços, colares e brincos adornando
seu corpo, configuram visualidades que a caracterizam de modo particular. A
imagem pessoal de Frida está associada às imagens de suas pinturas
reforçando uma forte relação entre os diferentes elementos que as configuram
como texturas, cores, objetos, experiências, imaginação, prazer e sentimentos
urdidos nesse fazer-pensar. Em uma de suas cartas a Carlos Chávez, em
1939, ao candidatar-se para uma bolsa da Fundação Guggenheim e com o
objetivo de angariar fundos para uma exposição, Frida fez o seguinte relato:
Comecei a pintar há doze anos, quando me recuperava de um
acidente de automóvel que me manteve na cama por quase um ano.
Em todos esses anos, sempre trabalhei com o impulso espontâneo
de meus sentimentos. Nunca segui nenhuma escola nem a influência
de ninguém; nunca esperei nada do meu trabalho, a não ser a
satisfação que podia extrair dele, pelo próprio fato de pintar e de dizer
o que eu não conseguiria dizer de outra maneira. [...] Na pintura
encontrei um meio de expressão pessoal, sem que nenhum
preconceito me forçasse a fazê-la. [...] Uma vez que meus temas
sempre foram minhas sensações, meus estados de espírito e as
reações profundas que a vida tem causado dentro de mim, muitas
vezes materializei tudo isso em retratos de mim mesma, que eram a
coisa mais sincera e real que eu podia fazer para expressar o que
sentia a meu respeito e a respeito do que eu tinha diante de mim.
(ZAMORA, 2006, p. 105).

Apesar das dores, devido ao desconforto causado pela perna mais curta
(consequência da poliomielite), do período de convalescença em função da
grave fratura que sofrera na coluna em um acidente de bonde (no qual foi
transpassada por uma barra de ferro), das cirurgias a que foi submetida, são
raras as imagens, fotografias, em que Frida aparece abatida ou mal humorada.
São, quase sempre, feições austeras e traços firmes, imagens de uma mulher
forte, altiva, exuberante e bem vestida para eventos, visitas ou mesmo no dia a
dia em sua casa. As pinturas pareciam servir como instrumento/imagem para
ela se ver e ser vista em suas dores/cores/amores, visto que configuram modos
de ver/interpretar/representar seu corpo machucado, ferido, dilacerado por
cortes, cirurgias, próteses, decepções afetivas, imagens de sua realidade
corporalizada.
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Como Frida, me sinto como um artífice que trama sua experiência,
afetos, prazeres, sentimentos, pensamento e imaginação com aquilo que faz. A
pesquisa acontece enredada por fios e tramas que me constituem, denotando,
por meio de visualidades, narrativas, sensibilidades e inteligibilidades reunidas
num enlace que propicia conhecimentos. Como coreógrafo, dançarino,
educador e pesquisador, busco me reconhecer naquilo que faço para que a
pesquisa diga de mim, me re(a)presente, possibilitando que eu veja, me veja e
seja visto. São detalhes da minha infância, situações marcantes da trajetória
escolar, saudades, amores, músicas de outrora e algumas de agora,
imagens/pessoas/personagens como Frida Kahlo, Madonna, e Pina Bausch
que constituem o corpo que sou e, também, o corpus da pesquisa.
Podem ser emancipadoras as maneiras como usamos determinados
produtos e imagens culturais e como nos damos conta dos afetos que
investimos neles, nas representações e formas de (auto)conhecimento que
eles nos permitem criar. Refletindo sobre esses produtos, imagens, afetos e
representações que compõem esta trajetória me confronto com algumas
indagações: Como performances e imagens da cantora pop norte-americana
Madonna podem me impelir a pensar sobre corpo, autoexpressão e
sexualidade? Como os procedimentos criativos da coreógrafa alemã Pina
Bausch podem me auxiliar a pensar processos educativos em dança? Como a
pintora mexicana Frida Kahlo e suas produções podem sugerir e denotar
vinculações entre conhecimento e autoconhecimento, representação e
autorrepresentação?

Como

essas

imagens/pessoas/personagens/ações

possibilitam refletir e articular proposições educativas por meio das abordagens
da educação da cultura visual (MARTINS; TOURINHO, 2011) e das
pedagogias culturais (GIROUX, 1999)? Como articular entrecruzamentos com
os campos da dança, da cultura visual e da educação enfatizando modos como
corpos podem tecer investimentos afetivos na relação com imagens e
(trans)formar suas subjetividades?
Através de um jeito leve de existir e organizar a vida, mesclado de
firmeza e ternura, entendo o cotidiano como prática que inclui desde assuntos
acadêmicos até amenidades frugais do dia a dia, ou seja, mais adequado seria
falar em “cotidianos” apesar de que, nesta investigação, opto pela utilização do
termo no singular. Quase nada escapa dessa des-hierarquização travessa e
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perspicaz que o corpomídia que sou tenta, prazerosamente, articular.
Brincando e investigando com estas e outras visualidades “contempoprâneas”,
entendo o quanto elas configuram o que sou, trançando relações de afeto,
prazer, poder e saber.
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S

ou um corpomídia, corpo contaminado e contaminador, resultado
sempre transitório de relações entre natureza e cultura. Corpo que não
é recipiente ou depositário de conteúdos, conceitos, imagens,

informações. Corpo que se relaciona, seleciona, reconstrói e interpreta aquilo
que lhe afeta, articulando modos de ver, pensar e agir com formas de
pesquisar, criar e representar. Nesse sentido, pesquiso com aquilo que
experimento, que me afeta e faz (m)eu corpo se (mo)ver orientado para
possibilidades de (auto)conhecimento. Seleciono informações e imagens
concernentes a minha trajetória conectando-as com outras imagens, conceitos
e experiências para tecer questionamentos, reflexões e construções que não
trazem certezas satisfatórias, respostas claras, ou sínteses convincentes. Em

meio às dúvidas, vou tateando escuros, descrevendo nebulosas, vendo,
pensando, fazendo imagens [artefatos – ideias – ações] e inventando
caminhos, jeitos, modos de investigar.
Esta investigação se alicerça em perspectivas da pesquisa qualitativa
(DENZIN; LINCOLN, 2010) e, dentro desta, em abordagens metodológicas
conhecidas como bricolagem (KINCHELOE, 2007). Conforme Denzin e Lincoln
(2010), “a pesquisa qualitativa é infinitamente criativa e interpretativa” (p. 37),
desse

modo,

construo

descrições,

narrativas,

reflexões,

análises

e

interpretações por meio de vivências e afetos de minha história de vida, relatos
e imagens de uma experiência de campo e referências teóricas de áreas como
filosofia, estudos culturais, educação e dança, ambientados no campo de
estudos da cultura visual.
Enquanto educador, coreógrafo e pesquisador, o percurso que realizo
nesta investigação articula: a) narrativas e reflexões acerca de minha trajetória
pessoal [capítulo 1]; b) compreensões sobre representação, corpo e
subjetividade e os modos como eles se imbricam na pesquisa por meio da
experiência [capítulo 2]; c) reflexões e ambientações metodológicas acerca de
como organizo, escolho e elaboro os procedimentos da pesquisa; como utilizo
imagens da pintora Frida Kahlo (reunindo aspectos biográficos, subjetivos e
afetivos da pesquisa enquanto bricolagem); como uso imagens da cantora
Madonna (possibilitando compreensões nas quais ousadia, interpelação e
subversão tornam-se atitudes do pesquisador); como uso imagens da
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coreógrafa Pina Bausch (reforçando o viés educacional da pesquisa); e como
conecto as três artistas em três concepções de imagem: ação, ideia e artefato
[capítulo 3];

d) como descrevo os procedimentos criativo-pedagógicos

utilizados

trabalho

no

de

campo,

narrando

imagens

e

experiências

(percebendo-as por meio da reflexividade empírica) [capítulo 4]; e) análises e
interpretações acerca de questões pungentes advindas dos dados produzidos
na pesquisa de campo em sintonia com os objetivos da investigação [capítulos
5, 6 e 7].

Este

caminho

metodológica,

oferece

experiencial

e

possibilidades para
conceitual,

articular uma trama

desenhando

trilhas

que

se

movimentam em sintonia com as perspectivas da abordagem qualitativa. De
acordo com Denzin e Lincoln (2010), “a pesquisa qualitativa é uma atividade
situada que localiza o observador no mundo” sendo constituída através de “um
conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”,
transformando-o “em uma série de representações” (p. 17). Esse corpo de
representações pode incluir notas de campo, entrevistas, imagens, conversas,
gravações e outras formas de registros. Denzin e Lincoln (2010) argumentam
que o pesquisador qualitativo estuda as coisas em seus cenários naturais na
tentativa de “entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos
significados que as pessoas lhes conferem” (idem).
Ao lançar mão de uma variedade de práticas descritivas e interpretativas
interligadas (DENZIN; LINCOLN, 2010), a pesquisa qualitativa pode envolver o
estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos. Estes
podem ser experiência pessoal, história de vida, entrevista, artefatos, imagens,
“textos e produções culturais, textos observacionais, históricos, interativos e
visuais – que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na
vida dos indivíduos” (p. 17). Referindo-se à observação de Flick (1998), Denzin
e

Lincoln

argumentam

que

“o

foco

da

pesquisa

qualitativa

possui

inerentemente uma multiplicidade de métodos” (p. 19) e, em decorrência, o uso
de múltiplos métodos instiga a possibilidade de uma compreensão profunda e
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ao mesmo tempo parcial, pois o fenômeno ou a realidade em questão não
podem ser captados objetivamente. Podemos investigá-los, interpretá-los,
conhecê-los e refletir acerca deles por meio de suas representações.
Em sintonia com os estudos culturais e parafraseando Nelson (1992),
Denzin e Lincoln (2010) afirmam que a “pesquisa qualitativa é um campo
interdisciplinar, transdisciplinar e, às vezes, contradisciplinar, que atravessa as
humanidades, as ciências sociais e as ciências físicas” (p. 21). Ressaltam que
este modo de fazer pesquisa é influenciado por diversas posturas éticas e
políticas, reiterando a utilização de múltiplos métodos, a compreensão
interpretativa da experiência humana e o foco multiparadigmático. Por não
pertencer a um campo/área/disciplina específico e não possuir um conjunto
fechado de práticas e métodos exclusivos, a pesquisa qualitativa é utilizada por
muitas disciplinas e pode se ocupar de múltiplos paradigmas teóricos.
Partindo do princípio de que a pesquisa qualitativa se baseia,
principalmente, na percepção e na compreensão humanas, Stake (2011)
caracteriza essa forma de investigação como uma possibilidade de estudar
“como as coisas funcionam” (p. 24). O autor discute o modo como
determinadas coisas, relacionadas a determinadas pessoas, funcionam em
determinadas situações, contextos e períodos. Para ele, a palavra ‘coisa’
identifica o objetivo do projeto de pesquisa e, nesse sentido, o pesquisador
torna-se um importante instrumento - dotado de poder - na medida em que
observa ações e contextos utilizando sua experiência para fazer interpretações
e desempenha intencionalmente uma função subjetiva na pesquisa.
Nos cruzamentos entre os campos da cultura visual e da dança, percebo
como elemento importante a proposição de Fraleigh (1999) sobre pesquisa em
dança. Para esta autora, os métodos qualitativos que examinam e interpretam
dança a partir de pontos de vista culturais, históricos e estéticos são
consistentes com a natureza da dança, fornecendo instigantes proposições
para o seu estudo. Ela ressalta a pertinência da abordagem qualitativa no
sentido de que a dança atravessa diversas categorias de valores qualitativos,
do sociopolítico ao estético/histórico, incluindo o espiritual, o terapêutico, o
psicológico e o educacional. Para Fraleigh os valores qualitativos são
característicos da dança, pois são estes os valores que nomeamos quando
identificamos alguma coisa como sendo dança, os vários tipos de valores que
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experimentamos quando a dança cumpre seu potencial. Complementando, são
os valores qualitativos da experiência, as qualidades da experiência. Como
movimento e também comportamento humano, Fraleigh destaca que a dança
tem propriedades observáveis e interpretáveis, condição que faz desta área de
conhecimento - linguagem, arte, artefato cultural - um âmbito para projetos de
pesquisa qualitativa entre outras formas de abordagem investigativa.

Para Tourinho e Martins (2013), a pesquisa em cultura visual ao
debruçar-se sobre relações em torno de visualidades, imagens e demais
artefatos visuais, depara-se com situações conflituosas decorrentes do “poder
de ver, de ser visto, de controlar o que pode ser visto e ainda de organizar
campos de visualidades para diferentes tipos de recepção/interação” (p. 64).
Ao investigar situações que envolvem o visual, “a pesquisa nos encaminha
para estudar as culturas, ou melhor, uma fatia, um aspecto dessas culturas” (p.
64), pois as imagens são mediadoras de possibilidades para a construção de
significados. Cada forma de interpretação é uma entre tantas outras formas de
pensar. São fragmentos de subjetividades, modos de ver uma realidade,
contexto, grupo e comunidade específicos.
Buscando e produzindo informação procedente de vários campos de
estudo, com o intuito de expandir as formas de conhecimento acerca do amplo
domínio da cultura humana, os estudos culturais são, frequentemente, vistos
como “ativa e agressivamente antidisciplinares”, conforme comentam Nelson,
Treichler e Grossberg (1995). Os autores argumentam que a ideia e
caracterização desse campo contradisciplinar se desenvolveu a partir de
análises acerca das sociedades industriais modernas, dos processos de
urbanização, de globalização, de comunicação de massa e de mercantilização
da vida cultural. Tipicamente interpretativos e avaliativos, os estudos culturais
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rejeitam a equação exclusiva de cultura com alta cultura e
argumentam que todas as formas de produção cultural precisam ser
estudadas em relação a outras práticas culturais e às estruturas
sociais e históricas. Os Estudos Culturais estão, assim,
comprometidos com o estudo de todas as artes, crenças, instituições
e práticas comunicativas de uma sociedade. (NELSON; TREICHLER;
GROSSBERG, p. 13, 1995).

Por mais abrangentes que se mostrem em suas vertentes norteamericana ou britânica, ou, ainda, em se tratando de diferentes posições
teóricas e políticas, as abordagens dos estudos culturais tem como ponto de
convergência um compromisso que consiste em analisar as práticas culturais e
suas implicações com as relações de poder. Entre as questões prioritárias está
a

preocupação

acerca

de

como

estudar

as

constantes

e

radicais

transformações sociais e culturais. Reconhecendo os espaços e as relações
educativas como âmbito onde os estudos culturais podem fazer a diferença,
Nelson, Treichler e Grossberg (1995) observam que esses estudos não apenas
constroem

uma

crônica

sobre

mudanças

culturais,

mas

possibilitam

intervenções nas transformações culturais por meio de participações
politicamente engajadas.
Os estudos culturais, em suas relações com a educação, têm
possibilitado caminhos que podemos chamar de antidisciplinares. São
possibilidades em torno de processos investigativos, cognitivos, sensíveis e
pedagógicos que entrecruzam experiências e artefatos culturais para além das
fronteiras de disciplinas e áreas de conhecimento. Em meio a estes
entrecruzamentos investigativos busco construir inter-relações teórico-práticas
que, no processo de produção de conhecimento, associam conteúdos,
conceitos, experiências, afetos e artefatos culturais com os quais educandos e
educadores se relacionam em seus cotidianos.
Penso e me envolvo em processos educativos, criativos e investigativos
que não rivalizam e/ou hierarquizam artefatos da cultura de massa, indústria
cultural e objetos da alta cultura, taxando os primeiros única e exclusivamente
como alienadores ou, como estratégias de domínio. Demonizando-os e
banindo-os das salas de aula e da pesquisa, afugentamos parte significativa
dessas experiências, afetos e prazeres de educandos, educadores e
pesquisadores bem como suas possibilidades de se construir, (re)inventar, se
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expressar e se ver por meio dos produtos e imagens que consomem e
investigam.
Conforme

relatam

Tourinho

e

Martins

(2013),

trânsitos

e

entrecruzamentos entre diferentes campos de estudo, concepções teóricas,
contextos e abordagens analíticas, nas práticas de pesquisa em cultura visual,
vêm configurando relações, processos, proposições e investigações que
instigam uma diversidade de maneiras e de métodos para lidar/discutir/analisar
com o visual. Ainda de acordo com os autores, estas possibilidades interagem
no sentido de “nos impulsionar a agregar pesquisa, ensino e aprendizagem em
fazeres que possam auscultar demandas do momento que estamos vivendo e
que nos marcam enquanto pesquisadores” (p. 65).

Para a cultura visual importa os modos como nos relacionamos com
imagens, fenômenos e eventos visuais. Importa como usamos e o que fazemos
com produtos e artefatos culturais, os sentidos que criamos a partir das
seduções estéticas que emergem nas interações com eles e as possibilidades
interpeladoras que podemos inventar em processos criativos, pedagógicos e de
pesquisa. Para Martins A. F. (2012), é possível refletir acerca da cultura visual
como um campo onde as fronteiras são difusas, com demarcadores esboçados
e não acabados, com referências dialogais e não com marcos conceituais
definidos. Entre as diversas abordagens teórico-conceituais e epistemológicas,
a cultura visual se apresenta
como um território mais ou menos aberto, que comporta [...] a busca
de explicitação de algumas das armas utilizadas nos diferentes
embates, sobretudo aqueles dos quais os fluxos imagéticos tomam
parte relevante (imagens de toda natureza, inclusive as de arte), seja
na produção de sentido, na manutenção de hierarquias, no desafio a
elas, nos processos de socialização, na busca de conformação de
novos sentidos da vida social (MARTINS A. F., 2012, p. 209).

Tenho experimentado a cultura visual como um campo de estudos afeito
às subjetividades, aos modos como os corpos se relacionam com imagens,
eventos, fenômenos, discursos e narrativas. Também penso a cultura visual a
partir de como os corpos configuram seus investimentos afetivos com esses
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artefatos, as possibilidades de (re)invenção que eles podem articular em forma
de pesquisa, educação, criação artística e construção de conhecimento.
Tourinho e Martins (2013) observam que não são propriamente as imagens ou
os objetos que definem os estudos da cultura visual, mas “o modo como nós,
enquanto pesquisadores aproximamo-nos deles, os abordamos, analisamos e
discutimos” (p. 67). O tipo de interação que se cria entre corpos e imagens,
move, orienta e suplementa as ações decorrentes dessas relações, sejam elas
ações

educativas,

investigativas,

afetivas,

criativas

etc.

Com

esse

entendimento, traço um percurso metodológico que evidencia misturas e
entrelaçamentos de imagens e experiências que me constituem enquanto
sujeito, tecendo conexões entre afetos, práticas, jeitos e modos de proceder na
articulação da pesquisa.
Refletindo acerca de possíveis infrações e precauções na lida com
imagens no processo de pesquisa, Tourinho e Martins (2013) destacam que o
caráter polissêmico das imagens pode gerar instigantes interpelações. Essa
polissemia, comentam os autores, evidencia que “as imagens não se sujeitam
a formatações de modelos de pesquisa” (p. 74). Ao mesmo tempo em que as
imagens são atraentes/atrativas, elas também são insubmissas/insubordináveis
a significados únicos e determinações metodológicas. Os autores prosseguem
ressaltando que as instabilidades geradas pelas imagens funcionam como
“espaços de colisão que libertam o(a) pesquisador(a) para [...] situar as
imagens no processo de pesquisa – sem fixá-las ou torná-las meros
ornamentos do texto” (p. 74).
Em sintonia com essas ideias, imagens de Madonna, de Pina Bausch e
de Frida Kahlo são referências que me auxiliam a tramar a pesquisa na forma
de uma bricolagem (KINCHELOE, 2007), como uma rede que entrelaça
imagens, experiências, afetos, práticas e conceitos de diferentes áreas
ambientadas no campo da cultura visual. As referidas artistas compõem esta
investigação por meio de imagens que me permitem ver-pensar-interpretar
alguns de seus modos/jeitos/formas de fazer e articular seus trabalhos. Busco
configurar pontes, conexões, ações, percursos e movimentos metodológicos
permeados por afetos, prazeres, imagens e experiências que configuram minha
subjetividade.

113
[...] na cultura visual, o(a) pesquisador(a) não aborda imagens e
artefatos visuais de forma isolada, mas em relação aos relatos e
discursos que medeiam a narrativa visual e em relação a outras
imagens que conversam com, repudiam e/ou indagam as que
escolhemos, ou seja, não há uma direção correta, única, à qual o(a)
pesquisador(a) deve se alinhar. (TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 67).

O ato de pesquisar entrecruza desfrute e uso de imagens em processos
criativos, pedagógicos e investigativos. De Madonna, me instiga os modos
provocativos e subversivos como ela usa e sobrepõe imagens possibilitando
ver-pensar efeitos de persuasão, ilusão e alusão das imagens (TOURINHO,
2012) e, também, os modos como a cantora faz do corpo imagem, permitindo
ver-pensar as ações do corpo como imagens (BITTENCOURT, 2012); de Pina
Bausch, me afeiçoo e interesso pelo modo como denotava alteridade e trabalho
coletivo interpelando os dançarinos através de perguntas para que eles
próprios – por meio de respostas gestuais – criassem a dança com base em
seus afetos, memórias e experiências pessoais. Essa maneira de proceder da
coreógrafa possibilita ver-entender imagens como ideias e memórias
interligadas às ações do corpo (DAMÁSIO, 2009) e, também, a fazer-pensar a
pesquisa como aprendizagem colaborativa que não se realiza apenas ‘sobre’
outros, mas ‘com’ outros sujeitos (GOODSON, 2007); de Frida Kahlo, me
aproximo do caráter autobiográfico como articulava suas criações, pintando
afetos, sentimentos, dores, vivências. Esse modo de proceder da pintora
possibilita aproximações com proposições da pesquisa qualitativa (DENZIN;
LINCOLN, 2010) evidenciando como fatores culturais, afetivos, étnicos,
identitários e de gênero podem plasmar nossos modos de criar/pesquisar. Além
disso, possibilita ver-experimentar a imagem como um artefato que tem vida,
que quer, deseja e nos caça (MITCHELL, 2012). O modo como vejo e me
relaciono com as três artistas e suas imagens, selecionando fragmentos de
seus trabalhos, possibilita tanto formas para engendrar minha atitude de
pesquisador na elaboração da investigação quanto modos de ver, entender,
abordar e usar imagens na pesquisa.
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“A pesquisa em educação da cultura visual aborda imagens e artefatos
visuais não apenas como representação, mas como vivência que articula
significados existenciais e simbólicos” (TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 63).
Nesse sentido, exponho o primeiro modo como busco compreender e utilizar o
conceito de imagem nesta pesquisa, qual seja, a imagem-artefato. Madonna se
entrecruza à compreensão de imagem-ação, Pina Bausch ao entendimento de
imagem-ideia, e Frida Kahlo se entremeia à concepção de imagem-artefato não
apenas como representação, conforme sustentam os autores acima, mas,
como vivência/experiência/afetividade articuladora de significados existenciais
e simbólicos.
Conforme

Zamora

(2006),

Frida

Kahlo

começou

a

produzir

imagens/desenhos/pinturas/retratos de si mesma quando se recuperava de um
acidente,

sem

buscar

seguir

qualquer

escola

ou

sistema

artístico.

Transformando o acidente num meio de expressão pessoal, como corpo que é
mídia de si mesmo, Frida dizia: “trabalhei com o impulso espontâneo de meus
sentimentos. [...] meus temas sempre foram minhas sensações [...] e as
reações profundas que a vida tem causado dentro de mim” (p. 105). As
vivências e experiências de Frida, entremeadas às suas imagens, são prenhes
de significações e de possibilidades de ver-pensar-pesquisar relações nas
quais corpos tecem seus investimentos afetivos em torno de imagens –
artefatos visuais. Vendo ou criando imagens, os corpos podem narrar-se por
meio delas e pelos modos como as usam ou lhes atribuem significado.
Ainda de acordo com Zamora (2006), Frida expressava o seguinte
sobre suas experiências: “materializei tudo isso em retratos de mim mesma,
que eram a coisa mais sincera e real que eu podia fazer para expressar o que
sentia a meu respeito e a respeito do que eu tinha diante de mim” (p. 105).
Assim, compreendo os modos como as imagens podem deflagrar maneiras de
ver-perceber-sentir relações do corpo-sujeito com a cultura-ambiente. Tourinho
e Martins (2013) afirmam que “as imagens são amalgamadas com este mundo,
pleno de curiosidades, trilhas, desejos e rumos” (p. 61). Através de processos
fluidos, descontínuos e inestancáveis, as imagens se enlaçam ao mundo e aos
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corpos, elas enlaçam o mundo e os corpos, criam formas de vida (MITCHELL,
2012), nascem, crescem, se reproduzem e morrem à maneira dos seres vivos
com os quais elas se relacionam.
Mitchell (2012) propõe uma abordagem da imagem que inclui pinturas
dos bisões nas paredes das cavernas de Lascaux e imagens tecnológicas,
eletrônicas, midiáticas e sintéticas da atualidade, representadas pela imagem
digital de um dinossauro velociraptor do filme “Jurassic Park” (EUA, 1993).
Para o autor, estes dois tipos de imagens podem ser considerados uma
alegoria “do início e do fim da odisseia da imagem” (p. 22). Ele comenta que
enquanto as imagens de Lascaux ensinavam os humanos a caçar os animais,
a imagem de Jurassic Park mostra o animal – imagem digital – caçando os
humanos. “Na imagem primitiva, somos nós que desejamos matar o objeto
selvagem representado; na imagem contemporânea e futurista, o objeto
artificial criado por nós tornou-se selvagem e ameaça nos matar” (p. 23).
Em Jurassic Park, o dinossauro – imagem de animação digital – criado
por humanos, ataca seus criadores. Nesta imagem os humanos perdem o
controle sobre sua criação do mesmo modo como hoje se tornou impossível
conter a propagação viral das imagens. Mitchell (2012) descreve uma espécie
de “vida de imagens” (p. 25), ou seja, a “imagem adquire as propriedades de
uma forma de vida”, ela pode “adquirir tantas formas quantas são as
variedades de vida com que se depara” (em nota, p. 27). As imagens podem
ser vistas como seres vivos que querem, desejam, caçam. Como artefatos
culturais, no contato com corposmídia, são replicados por meio de relações
sociais, econômicas, afetivas e de poder. Vivemos assim, no meio de uma
praga de imagens que se tornou mais poderosa do que nossas forças para
contê-las. Nós, corposmídia, as criamos e hoje elas nos caçam, nos
perseguem, nos educam, nos constituem, nos interpelam constantemente.
Entre os trabalhos de Frida que mais me afetam, está “O veado ferido”
(1946) (figura 15). Fazendo aproximações entre a imagem do seu veadinho de
estimação “Granizo” e a imagem católica de São Sebastião, esta pintura de
Frida me instiga a pensar, além de questões sobre identidade, sexualidade e
violência, nos modos como as imagens, enquanto artefatos, se dilatam e se
misturam com os corpos que as veem fazendo-se espaço de interações.
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Nesta imagem Frida se apresenta como um veado. De acordo com
Musskopf (2008) ela “se mistura, se mescla, se funde com o animal” (p. 107).
Seu rosto compõe o corpo do veado. A figura mutante está sangrando,
perfurada por nove flechas, numa clareira em meio a uma floresta obscura
tendo ao fundo um horizonte azulado e claro. As árvores não mostram galhos,
folhas, flores ou frutos. Há apenas um galho com folhas, quebrado, no chão em
frente ao veado-Frida. Assim como Musskopf (2008), vejo esta imagem como
um “instrumento através do qual Frida Kahlo pode exprimir sua realidade, seu
mundo, e ela própria dizendo-se. [...] O veado de Frida é a Frida-veado, e viceversa” (p. 105). Ainda segundo o autor, Frida criou “O veado ferido” num
período crítico de sua vida, entre 1945 e 1947, quando passou por diversas
enfermidades, cirurgias, recuperações e dietas médicas. Na imagem o corpo
debilitado de Frida é o corpo do veado ferido. Um corpo “que não é
apresentado simplesmente como símbolo, mas como a própria Frida” (p. 106).
Articulo o conceito de imagem-artefato no entrecruzamento de meus
modos de ver-sentir-pensar a imagem (de) Frida Kahlo apoiado na
compreensão de Martins (2007) ao afirmar que “a cultura visual discute e trata
a imagem não apenas pelo seu valor estético, mas, principalmente, buscando
compreender o papel social da imagem na vida da cultura” (p. 26). Para este
autor, tratar a imagem como uma essência monolítica, definida e estabelecida
constitui uma insuficiência interpretativa, pois a imagem “solicita ser vista e
manuseada como espaço para um conjunto de experiências múltiplas,
complexas e, por vezes, contraditórias” (idem). As relações com/pela/em torno
da imagem como artefato que se dilata instaurando um espaço, uma ambiência
imagética, conforme diz o autor, são construídas a partir das circunstâncias,
informações e posições do corpo-sujeito que modificam, alteram, afetam e
condicionam o ato de olhar.
Ainda de acordo com Martins (2007), via olhar – movimento que envolve
todo o corpo – variadas formas de “relações embebem (contaminam) o espaço
da imagem [...] transformando-o em espaço de interseção, de interação e
diálogos com subjetividades” (p. 26). Martins prossegue explicando que de
acordo com a diversidade de suportes, meios, culturas e regiões nos quais e
como pode ser vista e manuseada, a mesma imagem-artefato tende a gerar
diferentes formas de sentidos e significados. Os significados não são
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elementos anexos, marcas, inscrições, legendas ou substâncias aderentes
colados/encalcados nas imagens. Em sintonia com o autor, entendo que “as
imagens mudam de significado quando muda o entorno ou contexto em que
são veiculadas” (p. 28), ou seja, os significados dependem da condição
relacional concreta, da situação e dos espaços subjetivos, da interseção e
interação, das interpretações que se constroem com a imagem-artefato.
Nesse sentido, o conceito de imagem-artefato com o qual trabalho nesta
pesquisa se dá na interface entre os modos de Frida Kahlo pintar seus afetos
fazendo-se imagem [materializando em autorretratos o que sentia a seu
respeito e a respeito do que tinha diante de si] e a compreensão de Martins
(2007) ao propor que “a imagem é uma condição vinculada ao modo como uma
acepção, ideia, objeto ou pessoa se localiza num ambiente ou situação” (p. 27).
O autor acrescenta que “imagens funcionam como membranas que se
desprendem de coisas, matérias, objetos, e estruturas e, ao penetrarem na
mente, criam pegadas simbólicas” (p. 28).
Ao trabalhar com as abordagens da cultura visual e com a imagemartefato nesta investigação, me reporto ao questionamento de Tourinho (2012)
ao ressaltar o caráter limitador do “uso da imagem como constatação da
realidade” (p. 242). Em referência a Loizos (2000), a autora explica que os
meios visuais – a imagem-artefato – funcionam como simplificações
secundárias, reduzidas e irremediavelmente dependentes das diferentes
formas de realidades em meio às quais surgiram. Uma maneira básica para
entender esse fato, como prossegue a autora, é percebermos que os
acontecimentos do mundo – aos quais a imagem-artefato pode aludir e
representar facetas – são tridimensionais, ao passo que as imagens são
artefatos bidimensionais. Desse modo, compreendo que a pretensão de aspirar
uma constatação verossímil e factual dos acontecimentos, das relações e
ações dos corpos no mundo, é fardo de tamanha responsabilidade que a
imagem-artefato não pode carregar, especialmente nesta pesquisa.
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Tourinho (2011), ao comentar procedimentos de pesquisa, diz que
“não há uma metodologia especial para tratar as questões da cultura visual. As
abordagens são híbridas, diversificadas, ecléticas, podendo utilizar elementos
práticos e empíricos, bem como perspectivas teóricas e criativas” (p. 13). Para
a autora, as várias implicações decorrentes das constantes mudanças culturais
e as visualidades que as compõem, possibilitam misturas entre materiais,
processos de criação, referenciais visuais, conhecimentos, formas de
representação e de mediação. Ainda segundo Tourinho, esses trânsitos
conectam e miscigenam “culturas, pessoas, práticas de aprender e de ensinar,
além de alterar/apagar fronteiras entre áreas de conhecimento anteriormente
bem definidas” (idem). Nesse sentido, a abordagem metodológica que utilizo
nesta investigação vê na bricolagem (KINCHELOE, 2007) uma possibilidade no
conjunto da pesquisa qualitativa, uma maneira de entrever áreas de
conhecimento, contextos, conceitos, experiências, histórias de vida, afetos e
imagens para construir a pesquisa.
Assim, nos fazeres da bricolagem “o processo de pesquisa é subjetivo”
(KINCHELOE, 2007, p. 20) e “os investimentos emocionais e afetivos [...] são
aspectos importantes do processo de pesquisa” (idem, p. 21-22), pois auxiliam
na compreensão das perspectivas interpretativas do pesquisador. É nesse
sentido que interligo meu fazer metodológico aos modos de criar de Frida
Kahlo. Afirmações como a de que o corpo de Frida, no quadro “O veado ferido”
(1946) (figura 15), “não é apresentado simplesmente como símbolo, mas como
a própria Frida” (MUSSKOPF, 2008, p. 106), delineiam a tessitura desta
pesquisa – as imagens e palavras que escolho deixar ou tirar – tornando
evidente que (m)eu corpo está aí implicado, com os afetos, saberes e prazeres
que o constituem, e, desse modo, constituem também as escolhas
metodológicas.
Ao expressar “se pinto a mim mesma, é por ser o tema que conheço
melhor” (BURRUS, 2010, p. 63), Frida me faz ver, por meio de seus
autorretratos [imagens de si mesma], uma bricolagem de imagens-ações e
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imagens-ideias que se fazem imagens-artefatos. Na afirmação de Frida, que
dizia materializar em seus autorretratos o que sentia a seu respeito e a respeito
do que tinha diante de si, conforme relato de Zamora (2006), vejo-a como uma
bricoleur, um corpomídia que engaja sua subjetividade e vivência naquilo que
cria usando os recursos materiais, experienciais e afetivos que estão
próximos/diante de si, ou os que tem à mão.
Em relação aos pesquisadores ancorados na bricolagem, Kincheloe
(2007) enfatiza que, “em lugar de reprimir sua subjetividade, [eles] tentam
entender seu papel na definição da investigação” (p. 20). Assim, atrelando a
imagem de Frida a meus modos de proceder na pesquisa, não apenas vejo e
entendo melhor o que pode ser a bricolagem, mas busco refletir sobre os
princípios que me levam a adotar esta perspectiva e me afastar de modos
racionalistas de investigar [que dicotomizam sujeito e objeto] e, assim, tento
(des)construir-me nesse processo investigativo encharcado de afetos e
prazeres.
A bricolagem destaca o relacionamento entre as formas de ver de um
pesquisador e o lugar social de sua história pessoal. Considerando a
pesquisa como um ato movido a poder, o pesquisador, enquanto
bricoleur, abandona a busca de um conceito ingênuo de realismo,
concentrando-se, em vez disso, na elucidação de sua posição na teia
de realidade e nos lugares sociais de outros pesquisadores e nas
formas como moldam a produção e a interpretação do conhecimento.
(KINCHELOE, 2007, p. 16).

Como destacam Denzin e Lincoln (2010), “o pesquisador qualitativo
pode assumir imagens múltiplas” (p. 17), como pesquisador de campo, crítico
social, educador, artista etc. Para estes autores a diversidade de práticas
metodológicas da pesquisa qualitativa pode ser vista, entre outras formas,
como bricolagem, situando o pesquisador como bricoleur, ou seja, como “uma
pessoa que reúne imagens transformando-as em montagens” (p. 18).
O bricoleur interpretativo produz uma bricolagem – ou seja, um
conjunto de representações que reúne peças montadas que se
encaixam nas especificidades de uma situação complexa. [...] é uma
construção emergente que sofre mudanças e assume novas formas à
medida que se acrescentam diferentes instrumentos, métodos e
técnicas de representação e interpretação a esse quebra-cabeça. [...]
sua opção de prática é pragmática, estratégica e autorreflexiva.
(DENZIN; LINCOLN, 2010, p. 18).
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Como destaca Kincheloe (2007), os bricoleurs “evitam diretrizes e
roteiros preexistentes, desenvolvidos fora das demandas específicas da
investigação em questão” (p. 16). Para o autor, pesquisadores “ingressam no
ato da pesquisa como negociadores metodológicos” (p. 17), descartando,
assim, uma prática modernista de planejar antecipadamente as estratégias de
investigação. Conforme Denzin e Lincoln (2010), o pesquisador bricoleur
emprega, inventa, reúne métodos e materiais empíricos que estejam ao seu
alcance. Eles comentam que as práticas da pesquisa dependem das perguntas
que são feitas, ao passo que as perguntas dependem do contexto, daquilo que
está disponível e de como o pesquisador pode agir neste cenário.
Denzin e Lincoln (2010) apontam que o produto do trabalho do bricoleur
interpretativo é uma bricolagem complexa, uma montagem reflexiva, um
conjunto de imagens e representações mutáveis e interligadas, uma estrutura
interpretativa. Na bricolagem, o pesquisador une a sua visão do contexto da
investigação à sua experiência anterior com os métodos de pesquisa e essa
ação “é um processo cognitivo de alto nível que envolve construção e
desconstrução,

diagnóstico

contextual,

negociação

e

readaptação”

(KINCHELOE, 2007, p. 17). Ainda de acordo com Kincheloe, a complexidade
da vida cotidiana acentua a centralidade do ato interpretativo na bricolagem. Ao
entender que o conhecimento é socialmente construído, ou seja, é um conjunto
de interpretações constituído na interação pessoa/mundo, o bricoleur trabalha
para aprimorar sua capacidade interpretativa como um detetive de ideias
subjugadas, dialogando com pessoas, grupos, contextos, temas, imagens,
modos de produção de sentido e conhecimento marginalizados.
Para Denzin e Lincoln (2010) o bricoleur interpretativo entende que a
“pesquisa é um processo influenciado pela história pessoal, pela biografia, pelo
gênero, pela classe social, pela raça e pela etnicidade dele e daquelas pessoas
que fazem parte do cenário” (p. 20). O corpo-pesquisador não relega nenhum
dos sentidos e afetos nem suas experiências socioculturais para pesquisar.
Seus modos de perceber, ver, sentir o mundo e dar-lhe significados permeiam
suas

escolhas,

recortes

pesquisa/bricolagem,

e

enquanto

delimitações
conjunto

de

de

pesquisa.

imagens,

Assim,

a

representações,

descrições, interpretações, conceitos, experiências e significados nossos e de
outros, é produção de conhecimento que se faz autoconhecimento (SANTOS,
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2009) e assim abre outras possibilidades de ver o mundo e a cultura, ser visto
pelo mundo e pela cultura.

O caráter contraventor, provocativo e irreverente que vejo em imagens
visuais/cênicas/corporais/musicais articuladas pela cantora Madonna são
elementos e formas de proceder que, numa trajetória de mais de trinta anos de
carreira – desde a década de oitenta até os dias de hoje – tem conferido a esta
artista espaço privilegiado no cenário da cultura pop. Não a toa, ela é aclamada
mundialmente como Rainha do Pop.
Cohen (2008) comenta que uma das façanhas de Madonna consiste em
modelar imagens.
Analise a carreira dela desde o início. Não são as músicas [...] a
primeira coisa que lhe vem à cabeça. [...] são apenas cenas ou
pequenos quadros [...]. Madonna como menina de rua, cheia de
penduricalhos. Madonna de Marilyn Monroe, coberta de cetim.
Madonna como a virgem deflorada, contorcendo-se no palco, vestida
de noiva. Madonna como São Francisco de Assis, chorando por
coisas frágeis. Madonna crucificada, como o filho de Deus, mas
melhor do que ele, afinal, por acaso Jesus desceu da cruz para
cantar? Madonna lançou moda com imagens que fazem referência às
Escrituras, imagens que reverenciam a cultura junkie e imagens que
fazem referência a outras imagens – e essa é sua verdadeira
genialidade. (p. 76).

Fernandes (2010) destaca que as constantes mudanças de imagem que
Madonna se esmera em engendrar, funcionam como representação visual do
que se passa em sua carreira, em suas intenções e metas. O autor comenta,
ainda, que as imagens são o principal aliado na construção da celebridade que
esta artista é. Imagens contraditórias que exprimem faces diferentes e até
mesmo antagônicas de uma mesma identidade – através dos modos como
Madonna sempre se reinventa – pode ser vista como flexível, mutável,
processual, não unívoca e nem cristalizada. Usar, sobrepor, subverter e
reinventar modos de uso das imagens é o desafio que me estimula na
articulação metodológica desta investigação. Quanto mais interajo com
imagens de Madonna – seja na pesquisa ou nos fazeres cotidianos – mais
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essas imagens são plasmadas à minha subjetividade (TOURINHO; MARTINS,
2011), ao mundo interno e externo do (m)eu corpo, desenhando abordagens e
jeitos de ser que evidenciam a indissociabilidade do sensível, inteligível,
emocional e racional.
Os efeitos da imagem – suas formas de persuadir, iludir, aludir,
impactar – não são meras condições que o/a pesquisador/a escolhe
considerar ou abandonar. Elas são parte e constituem o campo da
cultura, das redes sociais, dos afetos. Portanto, elas atrelam a
pesquisa às vivências cotidianas de ambos – pesquisadores e
colaboradores – interferindo e impactando em suas maneiras de ver,
sentir, significar e interagir com o mundo, com si mesmo e com os
outros. (TOURINHO, 2012, p. 248).

Madonna pode ser vista como um tema, uma celebridade distante e ao
mesmo tempo como uma imagem íntima que adentra cotidianos gerando
variadas formas de identificação, interferência e reinvenção. Isso se deve, em
parte, à picardia de suas criações, à sua constante presença na agenda
midiática e na opinião pública a nível mundial, condição que denota a seu
alcance como popstar e ícone da cultura de massa. Propagadas pelos mais
variados meios de comunicação e artefatos, programas televisivos, videoclipes,
internet, discos e shows, as imagens do corpomídia Madonna englobam
atitudes, ações, ideias, objetivos, sentidos, visuais/figurinos/looks... São
imagens complementares, contraditórias, antagônicas, que atingem diferentes
indivíduos e grupos, possibilitam diferentes formas de interpretação e
significação, refletindo modos de organização do mundo contemporâneo
mediado e midiatizado pela imagem.
Segundo destacam Tourinho e Martins (2013), “os estudos da cultura
visual analisam fenômenos populares, amplamente entendidos como culturais”,
evidenciando assim uma preocupação acerca dos públicos, audiências e
consumidores “privilegiando relações entre imagens e as circunstâncias de sua
produção e uso” (p. 67). Como comenta Fernandes (2010), Madonna é “uma
força econômica e cultural consolidada” (p. 234). Objeto sexual, ditadora de
moda, marqueteira, vendedora de mercadoria e não de arte (KELLNER, 2001;
TIBURI, 2009; FERNANDES, 2010), são algumas das formas como outros
pesquisadores veem e interpretam o fenômeno cultural em torno do
nome/corpo/imagem Madonna – Rainha do Pop.
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A figura 16 é uma cena da coreografia da canção “Girl Gone Wild”
(garota ensandecida, que perdeu o juízo), hit do disco “MDNA” que compõe o
show MDNA World Tour (2012). Nessa coreografia o cenário é uma grande
catedral feita por imagens projetadas, nas quais Madonna aparece seguida por
dançarinos vestidos de monges. Aos poucos, os monges vão abrindo e tirando
suas túnicas a ponto de ficarem vestidos apenas com calças legging pretas.
Longos rosários adornam seus peitos desnudos, bem delineados e másculos.
Sapatos de salto alto complementam a silhueta humana, mística, esguia e,
portanto, ambígua. A movimentação coreográfica flui através de deslocamentos
e gestualidades queer. Madonna aparece sentada no colo, ou entre as pernas
de um dos dançarinos que a acolhe de olhos fechados, encostando o rosto nas
suas costas e segurando-a pelo ventre. Com ar soberano, Madonna parece
fazer desse homem, anteriormente um monge, uma espécie de trono para seu
deleite ao mesmo tempo em que ignora outro homem, anteriormente também
um monge, caído aos seus pés, projetando um olhar intenso e fulminante para
fora da cena. Ao fundo, a imagem mostra relevos e contornos da catedral,
ambiente incomum para abrigar uma coreografia que mostra a força expressiva
de corpos, afetos e prazer, atitudes que desvelam potência e poder vindos de
uma mulher.
Nas imagens contraditórias projetadas por Madonna, podemos ver uma
mulher assumindo postura de poder enquanto sacerdotes, usando salto alto, se
movem numa coreografia que a reverencia. Sugerindo ironia e transgressão, as
imagens suscitam reflexões acerca de relações de poder e gênero, orientação
sexual, masculinidade, corpo, repressão religiosa etc. De maneira contestatória
e perspicaz, as imagens se tornam foco de convergência de embates
socioculturais, religiosos e de gênero que fazem parte das experiências, afetos,
dores

e

prazeres

dos

indivíduos

na

contemporaneidade.

Misturando

sensualidade e ironia, as imagens envolvem corpos ‘performers’ e corpos
‘espectadores’, ao vivo ou através da projeção de artefatos visuais. Imagens de
inversões e subversões envolvem o corpo em suas relações de afeto, prazer,
desejo e poder. Dessa maneira, Madonna cria e configura imagens que
subvertem o olhar, modos de ver e ser visto.
Nas imagens subversivas de Madonna observo instigantes pistas que
me ajudam a pensar concepções de imagem enquanto ação do corpo
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associada a atitudes e procedimentos subversivos, despudorados, ousados e
atrevidos do corpo-pesquisador que tenta romper alguns ditames modernistas
de pesquisa. Percebo pistas instigantes corroborando com estas associações
num trecho do discurso da cantora Madonna no “The Ellen DeGeneres Show”,
programa transmitido nos Estados Unidos pela NBC, em 29 de outubro de
2012. Entrevistada acerca do show MDNA World Tour (2012), Madonna foi
questionada sobre algumas imagens do referido show onde expõe os seios e
outras partes do seu corpo: “Isso não te deixa desconfortável ou você nem
pensa nisso?”, perguntou Ellen, a apresentadora. “Eu uso meu corpo como
uma metáfora. [...] Eu gosto de provocar com o meu corpo [...]”, respondeu
Madonna. O discurso da cantora, sobre como faz do corpo uma metáfora
provocadora, possibilita ver-pensar Madonna como um corpomídia (KATZ;
GREINER, 2005), mídia e imagem de si mesmo, de seu/nosso tempo, de
sua/nossa cultura.
A afirmação de Madonna – corpo-metáfora provocadora – reforça uma
noção de imagem com a qual também busco trabalhar nesta pesquisa, qual
seja, a imagem como ação do corpo. Baseando-se nos conceitos de imagem
como ideia/memória (DAMÁSIO, 2009), como metáfora (LAKOFF; JOHNSON,
2009) e no conceito de corpomídia (KATZ; GREINER, 2005), Bittencourt (2012)
configura a possibilidade de ver-entender a imagem como ação corporal.
Para Bittencourt (2012), “imagem no corpo é sempre uma ação” (p. 13)
deslizante, móvel e instável que constrói ajustes constantes para, na busca de
instaurar sua presentidade, se discretizar, “formando designs nos corpos” (p.
14). A autora salienta, ainda, que para a compreensão da imagem nessa forma
de abordagem é imprescindível levar em conta “o movimento presente nas
ações do corpo” (p. 13). Os corpos em movimento, e especificamente um corpo
que dança, podem ser vistos como “fluxos de imagens no espaço-tempo” (p.
14). É importante ressaltar que ao compreender a imagem como ação, seja na
dança ou em qualquer outra forma de movimento humano, os termos ação e
fluxo não se referem a um conjunto de gestos/movimentos/passos isolados das
operações mentais do corpo. Mas, se referem à indissociabilidade sensóriomotora e conceitual-abstrata (LAKOFF; JOHNSON, 1999) na qual pensar e agir
se suplementam de modo inestancável. Tanto o pensar é uma ação
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fisiológica/afetiva/motora/mental do corpo, como o agir é constituído de
ideias/pensamentos/afetos/movimentos.
Enfatizando

a

transitoriedade

como

um

fator

determinante

da

presentidade (PEIRCE, 1992) da imagem, Bittencourt (2012) a entende como
acontecimento, “como dispositivo operacional de comunicação no corpo e do
corpo com o mundo” (p. 12). A imagem como ação, como estratégia do corpo
para (con)viver, se relacionar, se comunicar, se ressignificar com o outro e com
o mundo. Ao mesmo tempo em que é sujeito dessas operações, o corpo está
também submetido a elas, pois ele próprio resulta e é constituído por trânsitos,
trocas, relações de poder e saber que se engendram no ambiente-naturezacultura – conformadores de imagens-ideias-ações. As imagens vistasentendidas como ações se dão por meio de processos ininterruptos em que
imagens externas [artefatos, discursos, conceitos], do ambiente/cultura se
misturam/lutam com imagens internas [afetos, ideias, memórias, conceitos] que
constituem o corpo. Entre aquilo que é processado internamente e aquilo que
se dá a ver no corpo e no ambiente/cultura, entre aquilo que é consciente ou
que é potência de consciência (DAMÁSIO, 2009), têm vida as imagens-ações.
Para Bittencourt (2012), “como tudo que é vivo, também as imagens
buscam permanecer” (p. 14), se transformar em códigos, padrões, linguagem,
comportamento,

corpo.

Assim,

enquanto

corpomídia,

Madonna

provoca/interpela sua audiência com suas imagens-ações, que, por mais de
três décadas vêm se plasmando aos corpos, saltando de corpo em corpo,
(re)configurando olhares, visões, opiniões, discursos. Todavia, próximo do que
comenta Bittencourt (2012), seja numa coreografia de Madonna ou no
deslocamento de um pedestre ao atravessar uma rua, o processo todo que
desencadeia a sucessão de imagens no fluxo de movimento não pode ser
apreendido nem pelo corpo que dança/se move, nem pelo corpo que
vê/assiste. Isso pode se dar tanto pelo fato de que parte desse processo de
desencadeamento de imagens-ações é interno (dentro do corpo), ou, conforme
comenta Tourinho (2012) em relação à imagem-artefato e a fenômenos e
eventos visuais (ILLERIS; ARVEDSEN, 2012), pela “parcialidade dos
significados que atribuímos às imagens” (p. 240), pelos limites, cegueiras,
vieses e situações que constituem as maneiras, ângulos e contextos da
experiência de ver, bem como pelas variadas formas como as imagens podem
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ser vistas, reconstruídas, apresentadas e percebidas pelos corpos. Imagens
mostram,

omitem,

aludem,

iludem,

agradam,

agridem,

educam,

(trans/con)formam corpos, ambiente, cultura, contexto.
Bittencourt (2012) entende que “a operacionalidade do corpo se dá a
partir de processos biológicos em permanente comunicação com informações
culturais” (p. 13). Nesse sentido, como corpomídia, me relaciono com
informações culturais e nessas interações percebo que as imagens-ações de
Madonna me provocam, me interpelam e me motivam a fazer-pensar
estratégias para organizar conceitos, práticas e procedimentos de pesquisa e
ensino. As imagens-ações de Madonna interferem, provocam inquietações no
(m)eu corpo e possibilitam a configuração de questões que delineiam rumos e
fazeres desta investigação.
Madonna é um claro ponto de convergência das pedagogias culturais
(GIROUX, 1999; KINCHELOE; MCLAREM, 2010), conjunto de produção da
cultura que, visto como educação, gera formas de conhecimento e valores
podendo (des)construir subjetividades. Alvo tanto de elogios quanto de duras
críticas, vejo Madonna como um corpo potente de atitudes, ações
indisciplinares,

imagens ousadas e

subversivas que

iludem,

aludem,

persuadem, impactam (TOURINHO, 2012) e não se deixam encerrar dentro de
uma única abordagem, crítica, análise ou campo de estudos. Vejo Madonna
como um corpo-imagem que escorre pelas beiradas, escapa dos eixos, borra
fronteiras, extrapola tempos e espaços. Kellner (2001) enfatiza que “Madonna é
um desafio provocante aos estudos culturais” (p. 375). Nesse sentido, encontro
pontes entre meus modos de ver imagens de Madonna e os modos
organizativos desta pesquisa no âmbito da cultura visual em diálogo com os
estudos culturais.

Refletindo acerca de como noções de subjetividade e reflexividade
ganharam

notoriedade

em

discussões

e

pesquisas

vinculadas

às

epistemologias pós-modernas e pós-estruturalistas (SANTOS, 2010; DENZIN e
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LINCOLN, 2010), Tourinho e Martins (2013) destacam que essas abordagens
vieram para “questionar a prática de pesquisa instalada na modernidade, com
seus objetivismos e empiricismos de tendência positivista” (p. 68). Segundo os
autores, estas concepções modernistas, por quase dois séculos, propagaram a
crença de que questões subjetivas e relativas às vivências do pesquisador não
exercem qualquer tipo de interferência ou influência no processo, nas práticas
e resultados da pesquisa.
Nas atitudes ousadas de Madonna percebo imagens-ações potentes
para pensar a ousadia e o atrevimento de um pesquisador no sentido de
romper com algumas ‘metodo(ideo)logias’ modernistas. Para Tourinho e
Martins (2013), “a ousadia e, de certa forma, o atrevimento fazem o trabalho
do(a) pesquisador(a) reunir mais que concepção, tema, método, invenção,
evidência e análise” (p. 61), pois através de lembranças, esquecimentos,
surpresas e repetições esse trabalho investigativo vai se reformulando,
“abrindo fissuras que nos atormentam para novos fazeres de pesquisa e
compreensão” (p. 61-62). Em consonância com essas ideias, Tourinho (2012)
dialoga com outros autores e enfatiza a necessidade de que o(a)
pesquisador(a) tenha capacidade renovada para se despojar do conforto das
crenças e de disposições tirânicas; flexibilidade para se engajar com seus
colaboradores; percepção aguçada para ver que não é neutro na pesquisa e
que

tanto

ele(a)

como

o

objeto/método/procedimento

se

constroem

simultaneamente.
Na mesma sintonia, vejo possíveis conexões em torno de algumas
imagens e atitudes subversivas e despudoradas de Madonna em relação ao
caráter subversivo da bricolagem – abordagem metodológica que orienta esta
pesquisa. Kincheloe (2007) propõe que “a bricolagem tem uma dimensão
desprovida de pudores” (p. 18) baseada numa postura que despreza a ideia de
métodos ordenados que proclamam conduzir a um lugar certo e a resultados
ordenados na pesquisa acadêmica. Destacando que “a razão prática da
bricolagem” opera em variados cenários concretos “para conectar teoria,
técnica e conhecimentos oriundos da experiência” (p. 19), o autor argumenta
que “a bricolagem subversiva aceita o fato de que a experiência humana é
marcada por incertezas e que nem sempre a ordem é estabelecida com
facilidade” (p. 19). Desse modo, certezas absolutas, rigor científico,
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neutralidade do pesquisador e distância entre sujeito e objeto – concepções e
pudores vigentes em abordagens modernistas – podem ser questionados,
interpelados, provocados e subvertidos.
No contexto da pesquisa qualitativa, discutindo acerca das relações
entre pesquisa, método, colaboradores e contexto, Tourinho (2012), em
referência a Corazza (2002), comenta sobre o sabor amargo de sermos
escolhidos pelos métodos, em vez de os escolhermos, visto que estamos
subjetivados e sujeitados pelas relações de poder e saber que nos educam e,
portanto, condicionam nosso modo de ver, sentir, imaginar, pesquisar e
conhecer.

No

entanto,

podemos

articular

possibilidades

subversivas,

provocadoras e inventivas que, como sugerem certas imagens de Madonna e
como ressalta a autora, nos levam a criar “vontades especulativas, rupturas,
retornos” ousando instaurar “improvisos de fazeres metodológicos” (p. 236). Na
perspectiva apontada por Denzin e Lincoln (2010), de que as práticas
interpretativas não são definidas por antecipação, pois o pesquisador pode
inventar e agregar instrumentos e técnicas ao longo do processo, compreendo
a pesquisa como uma construção de conhecimento e, ainda, que “todo o
conhecimento humano é uma interpretação” (KINCHELOE, 2007, p. 106).
Os modos de conceber o pensamento científico têm sido foco de
problematizações na contemporaneidade. Martins A. F. (2012) destaca que
dogmas como a razão, a objetividade, o distanciamento, a neutralidade, entre
outros, legados do Renascimento, do Iluminismo, do Positivismo (STÖRIG,
2008), passaram a ser questionados em sua pretensa autoridade de prescrever
critérios de rigor científico e cognitivo. De acordo com Duarte Jr. (2010), na
modernidade foram elaboradas metodologias de pesquisa embasadas numa
compreensão de conhecimento científico que “substitui os dados obtidos pelos
sentidos, isto é, através do corpo, pela mensuração dos fenômenos, pela sua
transformação em quantidades e conceitos abstratos” (p. 106).
Estruturados por essa perspectiva, modos de fazer-pensar pesquisa, de
organizar o currículo e os processos de educação e de construção de
conhecimento têm operado no sentido de entender o conhecimento sensível
como

algo

modernista,

separado
mente,

do

razão,

conhecimento
teoria,

inteligível.

inteligibilidade

e

Nessa
a

perspectiva

palavra,

foram

supervalorizadas em detrimento do corpo, da emoção, da prática, da
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sensibilidade, da imagem. Elementos entendidos como subjetivos, relativos à
experiência pessoal, ao sentimento, ao prazer e afeto, às histórias de vida e ao
cotidiano, foram relegados ao plano de um senso comum que, nessa visão,
pouco, ou quase nada, acrescenta ao bom senso e ao ‘verdadeiro’
conhecimento que, pretensamente, só pode ser alcançado via rigor científico.
Em decorrência disso, separações e hierarquias foram determinadas e, assim,
sujeitos, grupos e dimensões humanas, temas, questões e histórias foram
silenciados, invisibilizados, marginalizados.
Tourinho (2012) enfatiza que a experiência ou o conhecimento sensível
integram os processos de percepção, significação e interpretação, de modo
que o pesquisador - que não trabalha com uma mente descorporificada -, ao
(con)viver e atuar no mundo, se ressignifica constantemente. Para a autora,
nos equivocamos ao “pensar/sentir que o mundo está lá fora, é externo a nós e
existe à espera de que possamos descobri-lo, teorizar sobre ele, interpretá-lo”
(p. 247). Ela observa, ainda, que a pulsão e a motivação que nos levam a
configurar, organizar, construir e articular processos de pesquisa, se ligam e
“dependem da sensibilidade que cria e institui nossas relações com o mundo;
[...] dos sentimentos que construímos e que nos fazem transitar entre
experiências, sempre embebidas na nossa vida cotidiana” (p. 247). Dessa
forma, complementa afirmando que ao pesquisarmos, emolduramos o mundo e
delimitamos um campo/tema/questão dando relevância a determinadas
questões e situações que nos constituem.
Em referência aos estudos de Bauman (2007) sobre a liquidez dos
tempos, da sociedade, das relações, Martins A. F. (2012) explica que na pósmodernidade “o sujeito, seus desejos, seus pontos de vista pessoais passaram
a ser convocados não só a tomar parte bem como a assumir sua parcela de
responsabilidade na produção de conhecimento” (p. 208). Seguindo esta linha
de pensamento, entendo que os sentimentos, os afetos, as memórias e
imagens que constituem o sujeito-corpo-pesquisador importam, influenciam e
determinam seus modos de organizar a pesquisa, suas escolhas acerca do que
e como pesquisar, sua mobilidade de lugar de fala/visão/escuta. Estas
dimensões são parte das responsabilidades que derivam da construção do
conhecimento que constitui aquilo que o corpo-pesquisador é.
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Para Martins A. F. (2012), o que nos move são as perguntas, as dúvidas,
as inquietações, seja na trajetória existencial, seja nos campos de pesquisa.
Próxima desse pensamento, Greiner (2010) ressalta que as inquietações são
ações que acionam outras ações e, entre essas, questões, perguntas que
articulam processos de busca, de investigação, de pesquisa. Para esta autora,
as inquietações que trazemos no corpo são possibilidades de pesquisa e,
considerar isso, é repensar certos métodos modernos de pesquisa que, antes
de se importar com as perguntas que inquietam o pesquisador, prescrevem a
definição de método, objeto de estudo, hipótese etc.
Comentando os estudos neurocientíficos de Antônio Damásio, Duarte
Júnior (2001) aponta a falta de sentido da separação cartesiana corpo/mente
(CARDIN, 2009) e propõe que “todo conhecimento, por mais racional e abstrato
que seja, tem sua origem nos processos sensíveis do corpo humano, isto é, em
nosso sentimento” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 131). Pesquisar e conhecer
não são ações que acontecem por meio de uma mente descorporificada, mas,
são ações do corpo, permeadas de sentimento e pensamento ao mesmo
tempo.
Greiner (2010) propõe que as fórmulas acadêmicas tradicionais que
definem processos e projetos de pesquisa necessitam, com urgência, de uma
revisão. Diante de experiências em diferentes áreas que articulam formas de
pesquisar que não se encaixam em moldes e métodos conhecidos, a autora
enfatiza que não se trata apenas de criar outro repertório de regras e
vocabulários, “mas de uma mudança mais profunda para desestabilizar
algumas dualidades assentadas no tempo: teoria e prática, sujeito e corpo, arte
e ciência, natureza e cultura” (GREINER, 2010, p. 82). Os princípios
organizativos, as inquietações, as experiências, as relações que constituem o
corpo-pesquisador, podem ser considerados cogestores de conhecimento.
Ao refletir no sentido de definir caminhos, jeitos e modos de pesquisar,
recordo de estudos realizados durante cursos da Pastoral da Juventude (PJ)
em que um dos temas que compunha as agendas de formação era
metodologia: método + logia. Lembro que refletíamos assim: a palavra método
vem do grego, methodos, composta de meta: através de, por meio; e de hodos:
via, caminho. A palavra logia, do grego logos: palavra escrita ou falada, verbo,
estudo. Metodologia seria, então, o estudo do(s) método(s). Ainda me apraz a
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imagem que ajudava pensar método como um rumo, um caminho, um jeito de
fazer, uma possibilidade por onde e como se mover, andar, buscar, construir,
fazer-pensar-sentir.
Nesse sentido, penso acerca dos métodos de pesquisa existentes, e
como, por vezes, eles podem encapsular a investigação ou, ao contrário,
possibilitar o seu desenvolvimento de modo criativo e fértil. “Os métodos devem
servir aos objetivos da pesquisa, não a pesquisa servir aos objetivos do
método”, afirma Mcguigan (1997, apud PINK, 2001, p. 3-4). O conjunto que
envolve as perguntas do pesquisador, seus propósitos investigativos e as
sinalizações que o campo de pesquisa e seus interlocutores mostram ou
escondem, vão suscitando outras perspectivas que melhor respondem, ou não,
a situação de investigação.
Ao articular o modus operandi da pesquisa, penso em como isso pode
ser algo prazeroso e envolvente – como fazia Frida Kahlo conectando
experiências, subjetividade e sentimentos – e também versátil e criterioso ao
descrever e interpretar dados, resultando daí formas de (auto)conhecimento.
Como fazer-pensar entrelaçadamente metodologia, afeto e prazer na pesquisa
em cultura visual? Neste sentido, como venho fazendo até aqui, me proponho a
pensar-traçar um caminho metodológico a partir de imagens, corpos e ‘jeitos de
fazer’ que compõem minhas memórias, experiências, estudos e afetos.
Artefatos que constituem minhas identificações e subjetividade, que fazem do
(m)eu corpo um pesquisador, educador, dançarino, artífice (SENNETT, 2009),
bricoleur de possibilidades.

Como dizia a coreógrafa Pina Bausch, “a dança deve ter outra razão
além de simples técnica e perícia. Há de se encontrar uma linguagem com
palavras, com imagens, movimentos” (BAUSCH, 2000, p. 11). Hoghe (1989)
comenta que entre os objetivos e procedimentos criativos de Bausch estava o
“desejo de falar sobre imagens, situações e histórias” (p. 20). Ao comentar
acerca do seu filme “O Lamento da Imperatriz” (1990), Bausch dizia: “a
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imagem é a história” (VACCARINO, 2006, p. 181), e ainda: “No filme, fiz as
mesmas coisas que faço habitualmente para os meus espetáculos” (p. 182).
Nas afirmações e desejos de Pina Bausch ao trabalhar com imagens advindas
de histórias pessoais na construção de suas produções, reconheço o meu
desejo e prazer de trabalhar com imagens na investigação.
Na figura 17, uma cena do espetáculo “Água” (2001) – que tem o Brasil
como referência – o palco está composto por grandes sofás enquanto os
dançarinos, vestindo trajes de banho, brincam com toalhas. Os dançarinos
transformam seus corpos com as imagens impressas nas toalhas, criam
contornos sensuais, novos rostos, trocam de sexo. É possível ver,
contracenando, tanto imagens de liberação do corpo como alusões à obsessão
por imagens ideais e perfeitas do corpo, imagens eróticas e irônicas, de
transgressão e de coerção. Como parte do processo de criação deste
espetáculo, Pina Bausch e um grupo de dançarinos, conforme relata Cypriano
(2005), visitaram a cidade de Salvador/BA. Entre praias, igrejas, terreiros de
candomblé, a favela do Candeal e outros lugares, Bausch e os dançarinos
entraram em contato com fenômenos e eventos visuais (ILLERIS; ARVEDSEN,
2012) do ambiente cultural para elaborar o trabalho criativo.
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De acordo com Cypriano (2005), possibilidades de entender as imagens
deste trabalho como “mapeamento de afetos” (p. 137), formas de “humor” e
“jogos de sedução” (p. 117), demarcam uma das características desejadas pela
coreógrafa quando esta afirmava a necessidade de possibilitar ao público “ver
certas ironias, rir de alguma coisa, ter um certo prazer” (p. 117). Percebendo o
modo como as imagens se dilatam interligando afetos, ideias, memórias e
experiências [dos dançarinos, da coreógrafa e do público], conforme destaca o
autor, vejo neste processo criativo “relações entre ambiente e subjetividades”
(p. 100). Cypriano (2005) salienta que a viagem a Salvador “não significa
apenas deslocamento e reconhecimento, mas é uma forma de despertar
subjetividades – dela e dos bailarinos” (idem). Após uma imersão cultural que
aflorava modos da subjetividade ser afetada pelo que vê/percebe, por meio de
perguntas, Pina Bausch propunha que os próprios dançarinos imaginassem,
evocassem imagens mentais, memórias e experiências para construírem a
dança. Conforme Hoghe (1988), na criação de tantos espetáculos, Bausch
instigava os dançarinos da seguinte maneira: “Ousem pensar em todas as
direções. Façam aquilo que pensarem”, “experimentem até o fim” (p. 4).
O modo como histórias, vivências e recordações dos dançarinos
ganhavam pertinência para a coreógrafa no sentido de serem (re)vistas,
(re)pensadas, (re)elaboradas e evocadas como imagens – mapeamento de
afetos e prazeres que conformam a subjetividade – me remete, junto ao
conceito já explicitado de imagem-ação, ao conceito de imagem como ideia,
memória e sentimento, em sintonia com Damásio (2010; 2009).
Fundamentado em estudos neurocientíficos, Damásio (2009) se refere ao
“termo imagens como padrões mentais com uma estrutura construída com os
sinais provenientes de cada uma das modalidades sensoriais – visual, auditiva,
olfativa, gustatória e sômato-sensitiva” (p. 402). Damásio (2010) afirma que a
mente é uma combinação de imagens presentes e recordadas. Para o autor,
essas imagens baseiam-se em alterações que acontecem no corpo e no
cérebro enquanto o corpo interage com objetos; sinais enviados por sensores
distribuídos por todo o corpo criam padrões neurais que mapeiam a interação
do corpo com o objeto; a interação recruta um conjunto de circuitos neurais
que se reúnem em padrões e constroem uma imagem. Ainda com Damásio
(1996), é possível dizer que, independente da modalidade sensorial em que
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são geradas (coisas, processos, palavras, símbolos, etc.), as imagens são o
principal conteúdo de nossos pensamentos.
Para Damásio (2009), imagens de quaisquer modalidades operam como
representações, ou seja, padrões conscientemente relacionados a algo.
Segundo o autor, as imagens podem ser instauradas na relação com objetos,
corpos, lugares, ou, ainda, evocadas como lembranças e recordações a partir
da memória. Qualquer símbolo concebido ou imaginado, os próprios
sentimentos, são imagens, ou seja, imagens sômato-sensitivas que sinalizam
aspectos dos estados do corpo. Assim, a mente é entendida como um fluxo de
imagens que avança no tempo e o pensamento manifesta esse fluxo de
imagens.
O modo como Pina Bausch instigava seus dançarinos a evocar
memórias, lembranças e vivências, a imaginar, ter ideias em torno do desafio
das perguntas que ela lhes fazia, organizando-as em forma de movimentos,
promovia um potente exercício que compõe a trama imagem-ideia, imagemartefato e imagem-ação. Conforme relata Katz (2009), as danças de Bausch
não se pautavam no virtuosismo de piruetas e saltos, mas nos diferentes
modos do dançarino “construir movimentos distantes do clichê” [cantar, chorar,
gritar, se atirar, ajudarem-se a andar pelas paredes, nadar sem água, homens
vestidos de mulher]. Para a autora, “a força das imagens que Pina Bausch
produziu com seus [...] intérpretes perturba, desconcerta” (p. 8). Katz (1990)
comenta, ainda, que por meio da dança, Bausch “nos devolve, através das
imagens mais originais, nosso cotidiano inobservado pelo nosso automatismo
cego” (p. 01).
Fundamentado nestas reflexões, imagens e modos de ver, proponho a
trilogia imagem-ação, imagem-ideia e imagem-artefato com a qual articulo
movimentos metodológicos, descritivos, interpretativos e reflexivos nesta
pesquisa. As reflexões/associações da figura de Madonna com imagem-ação,
de Pina Bausch com imagem-ideia e de Frida Kahlo com imagem-artefato,
são construídas a partir de uma concepção aparente, ou seja, como vejo/me
relaciono

com

as

criações

dessas

artistas:

o

conjunto

performativo

projeções/musica/dança no show pop de Madonna [imagens-ações]; a
habilidade de Pina Bausch em instigar as memorias dos dançarinos para que
eles pensassem/criassem dança [imagens-ideias]; a materialização dos afetos
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nas pinturas de Frida Kahlo [imagens-artefato]. Todavia, vale ressaltar, que de
modo algum entendo a imagem-ação como exclusividade de Madonna, a
imagem-ideia como peculiaridade de Pina Bausch e a imagem-artefato como
propriedade de Frida Kahlo. As compreensões da imagem enquanto ação –
ideia – artefato podem ser pensadas em relação aos modos de agir, sentir,
criar e se comunicar das três artistas. Neste sentido, ações do corpo [imagensação], articulação de ideias/memorias [imagens-ideia] e produção/relação
de/com objetos [imagens-artefato] são configurações que podem ser pensadasanalisadas nos trabalhos tanto de Madonna como de Pina Bausch ou de Frida
Kahlo.
Um mesmo corpomídia se move/age em forma de imagens [imagemação], pensa por meio de imagens [imagem ideia] ao mesmo tempo em que vê,
cria e/ou é afetado por objetos/produtos [imagem-artefato] em seu cotidiano.
Desse modo, busco entender e explicitar que, no corpo e nas relações por ele
vivenciadas, não há separações entre imagem-ação, imagem-ideia e imagemartefato. Nós, corpos, agimos, pensamos e nos relacionamos constantemente
com objetos e esses processos e procedimentos – que podem ser internos e
externos, visíveis e invisíveis, conscientes e inconscientes – se misturam,
esbarram,

incomodam,

atravessam,

se

suplementam

incessantemente

constituindo nossa subjetividade, modos particulares como – enquanto corpos
– agimos, pensamos, vemos e somos vistos. Tanto uma imagem-artefato pode
mobilizar uma imagem-ideia e esta uma imagem-ação, como uma imagemideia afetada por uma imagem-ação pode levar á criação de uma imagemartefato. Assim, sem limites calculáveis, acontecem as relações culturais,
sociais, interpessoais, individuais, mentais, de afeto, poder, saber e prazer que
contaminam os modos do corpo agir, pensar e se relacionar com/por meio de
imagens ao mesmo tempo em que são contaminadas pelos modos como o
corpo age, pensa e se relaciona com/por meio de imagens.
Dessa maneira, enfatizo que o modo de ver, pensar, sentir e fazer (com)
a imagem nesta pesquisa, é produzido no/com/por meio do corpo, dos seus
afetos e formas de prazer. Ou seja, sou um corpomídia que pensa/reflete sobre
imagens

[com

ideias/memorias/imaginações],

fala/discursa/narra

sobre

imagens [com conceitos/palavras] e vive/experimenta/dança imagens [com
ações/movimentos], simultaneamente. Compreendo e busco construir um tipo
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de

articulação

epistemológica

por

meio

de

entrecruzamentos

‘imagéticonceituais’: Madonna e Bittencourt (2012) – imagem-ação; Pina
Bausch e Damásio (2009) – imagem-ideia; Frida Kahlo e Martins (2007) –
imagem-artefato. Estas articulações epistemológicas orientam e organizam os
procedimentos metodológicos, experienciais e conceituais desta investigação
visando a construção de formas de conhecimento indissociadas do corpo, de
sua subjetividade, seus afetos e prazeres.

Esta investigação, como bricolagem reflexiva, revela uma opção, uma
cumplicidade deliberada com o campo da educação. Minha intenção é
conceber e aprofundar esta parceria a partir das abordagens da educação da
cultura visual (AGUIRRE, 2011; MARTINS; TOURINHO, 2011) e das
pedagogias culturais (GIROUX, 1999; KINCHELOE; MCLAREN, 2010).
Nas

pedagogias

culturais

(AGUIRRE,

2011;

GIROUX,

1999;

KINCHELOE; MACLAREN, 2010), diferentemente das práticas pedagógicas
vigentes na escola e na universidade, as estratégias de poder que envolvem as
relações entre mídia, corpo, imagem e educação também disciplinam e
educam os corpos por meio de interações que adensam as oposições
dominador/dominado, transmissão/recepção, erudito/popular. Sem ignorar a
força dessas manifestações, esta pesquisa investe em possibilidades de
construir outras formas de elaborar e questionar as referidas interações entre
artefatos culturais, imagem, corpo e educação por meio da valorização de
experiências e narrativas pessoais, investimentos de afeto e prazer.
Ao analisar representações culturais do corpo em anúncios de antiretrovirais, no âmbito dos estudos culturais em educação, Santos (2006)
analisa uma abordagem que denomina “pedagogias do corpo” (p. 48). De
acordo com o autor, ao investigar discursos, práticas e representações que
produzem significados sobre o corpo, estas pedagogias propõem que a ênfase
nestas questões busca “desconstruir/desnaturalizar determinados discursos
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que produzem e, portanto, governam os corpos a partir de diferentes instâncias
pedagógicas culturais” (p. 49).
Nesta perspectiva que reforça as relações entre corpo, imagem e
educação, me inquietam as problemáticas curriculares, didáticas e artísticas do
ensino de dança na educação básica, conforme proposto na LDB 9394/96.
Enfrentamentos acerca do papel da dança na educação (MARQUES, 2001;
2003; BARRETO, 2008; SATRAZZACAPPA, 2001) são debatidos no sentido
de pensar situações como: preconceito e medo em relação ao corpo e a dança;
preparação dos educadores de dança; falta de bibliografia; dissociação entre o
artístico e o educativo; visões românticas de dança como entretenimento,
recreação, ornamento de festas escolares e, ainda, dança como instrumento
para educar e acalmar. Esses questionamentos dizem respeito à dança como
área de conhecimento e seu papel técnico-profissional como curso de
formação universitária (STRAZZACAPPA, 2001; MATOS, 2011), ou seja, o
processo educativo no sentido de formar e capacitar professores para atuar e
enfrentar o cotidiano da escola e das salas de aula.
Estas inquietações se conjugam em meio aos estudos da cultura visual
e, especificamente, à Linha de Pesquisa Culturas da Imagem e Processos de
Mediação que enfoca questões, experiências e práticas culturais, estéticas e
visuais em diferentes contextos educativos ou formativos. Corroborando com
os intuitos educativos e os procedimentos metodológicos que movem esta
investigação, vejo a proposição de Hernández (2013) sobre como métodos de
investigação com e sobre imagens, utilizados na educação da cultura visual,
“permitem incorporar problemáticas que estiveram fora da área de interesse da
educação escolar, em especial os efeitos que as formas de educar têm sobre a
construção da subjetividade” (p. 90). Reconhecendo esses efeitos, conforme
argumenta

o

autor,

o

desafio

que

me

coloco,

enquanto

educador/coreógrafo/pesquisador, é instigar a criação de relatos visuais,
performativos, gestuais e imagéticos alternativos, em diálogo com aqueles
existentes como possibilidades de (re/des)construção de subjetividades dos
corposmídia.
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Entre os elementos que deflagram o viés educacional desta pesquisa,
está a imagem, mulher e coreógrafa Pina Bausch e seus modos de proceder
enquanto criadora de dança. Referindo-se ao seu trabalho, Bausch comentava
sobre a necessidade de que “a dança não seja apenas uma coisa bonita, ou
simpática, mas que tenha algo a ver conosco, que dê atenção aos nossos
sentimentos, aos nossos desejos, às nossas aspirações” (GUERREIRO, 2007,
p. 69). Afirmando que Bausch fazia da dança tanto “uma via de deciframento
do mundo” (1997, p. 01) como “um modo de pensar o mundo” (1998, p. 01),
Katz destaca o “caráter social” e o “compromisso multidisciplinar” (1997, p. 01)
nessa forma de fazer-pensar dança, seja pelo modo como a coreografia era
afeita a práticas cotidianas e relações humanas, seja pelo fato de que reunia
sujeitos de diferentes biotipos, idades e nacionalidades nos seus elencos.
Sua habilidade em transformar as biografias de seus intérpretes em
referências coletivas, que dizem respeito a todos nós, deslocou o
lugar do sujeito que se pensa por meio de uma história individual para
o de um sujeito que se reconhece único, mas feito de contaminações
com tudo o que o cerca, um sujeito compartilhado. Essa socialização
do conceito de sujeito [...] aparece no seu entendimento daquilo que o
corpo humano precisa para tornar-se expressivo e criativo, singular e,
ao mesmo tempo, coletivo. (KATZ, 2009, p. 6)

Ao ver o corpo como sujeito em suas interações, Bausch explicita o
referencial que orienta sua concepção de dança ao dizer: “Não tenho feito
outra coisa a não ser olhar as relações entre as pessoas, ou melhor, tenho
tentado olhá-las e falar sobre elas [...]” (HOGHE, 1988, p. 5). A pessoa e suas
relações, ou seja, o corpo e suas experiências constituem e caracterizam a
dança no trabalho desta coreógrafa. A diversidade de experiências do corpo,
assim como sua inconstância, processualidade e historicidade eram
preocupações frequentes no trabalho de Bausch. Questionada acerca do seu
método de trabalho, a coreógrafa fez o seguinte depoimento:
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Eu não tenho um método, propriamente dito. Há muitas maneiras de
fazer uma peça. Faço perguntas aos bailarinos porque é uma forma
de encontrar coisas que eu desconheço. Eu sei o que busco, mas
não sei qual é a forma final disso. O que surge pode abrir
possibilidades que vão além de qualquer plano que você tenha
anteriormente. Podemos mudar até 95% do que estava programado
dependendo de como as coisas se desenvolvem. Cada peça segue
um caminho diferente. Quero me emocionar da mesma forma que o
público. (LERINA, 2006, p. 08).

Em vez de ater-se às prescrições ou ao rigor de um método fechado
para a composição de dança, Bausch fazia perguntas aos seus dançarinos
com o intuito de (re)conhecer algo que se renovasse a cada processo de
criação. Modelos, planos e métodos predefinidos, que apontam para um
resultado previsível, são elementos que não encontram ressonância em seu
trabalho. Como o público, a coreógrafa tinha a expectativa de se surpreender
com a dança.
“Estamos [...] diante da vida e das experiências que fazemos, e nossa [...]
tentativa é fazer visível, [...] encontrar uma linguagem para aquilo que não se
pode expressar de outra forma” (BAUSCH, 2000, p. 12). Ao dizer isso, a
coreógrafa abre espaço para pensarmos numa tematização da experiência na
dança a partir da maneira como trabalhava com seus dançarinos. Nesse
sentido, acerca das respostas dos dançarinos às perguntas de Bausch, Hoghe
(1989) comenta que, são “pequenos momentos de prazer. Exemplos da
possibilidade de registrar, sentir e vivenciar algo de maneira distinta,
experimentada a cada instante” (p. 20). São trechos de vida, experiências,
imagens-ideias,

imagens-ações

imaginadas/vividas/dançadas,

evocadas

através de interpelações, perguntas.
Freire e Faundez (2008), ao proporem uma “pedagogia da pergunta” (p.
54), argumentam acerca da natureza desafiadora dessa pedagogia que pode
ser considerada provocação. Em se tratando de relações hierárquicas, pondo
em perspectiva as noções de autoria e autoridade, os autores comentam que
“perguntar nem sempre é cômodo” (p. 46). A pergunta incomoda, interrompe a
linearidade, faz o processo adquirir outras nuances, acentua e flexibiliza a
processualidade das relações. “O que é perguntar?”, indagam-se Freire e
Faundez (2008, p. 47) em seu livro-diálogo acerca da pedagogia da pergunta.
“[...] o centro da questão não está em fazer com a pergunta ‘o que é
perguntar?’ um jogo intelectual, mas, viver a pergunta, viver a indignação, viver
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a curiosidade [...]” (p. 48). Em forma de diálogo, os autores comentam, por
exemplo, as origens do conhecimento, do processo de ensinar, da pedagogia.
Saber perguntar-se, saber quais são as perguntas que nos estimulam
e estimulam a sociedade. Perguntas essenciais, que partam da
cotidianidade, pois é nela onde estão as perguntas. Se
aprendêssemos a nos perguntar sobre nossa própria existência
cotidiana, todas as perguntas que exigissem resposta e todo esse
processo pergunta-resposta, que constitui o caminho do
conhecimento, começariam por perguntas básicas de nossa vida
cotidiana, desses gestos, dessas perguntas corporais que o corpo
nos faz [...]. (FREIRE; FAUNDEZ, 2008, p. 48).

Questionando a transmissão de conhecimento como uma pedagogia de
respostas prontas, Freire e Faundez (2008) propõem que “o professor deveria
[...] ensinar a perguntar”, pois este é “o início do conhecimento” (p. 46). Por
meio de exemplos concretos baseados das experiências dos estudantes, os
autores propõem “estimulá-los a fazer perguntas em torno da sua própria
prática” (p. 49). Assim, eles articulam a compreensão de uma pedagogia da
pergunta, colocando o educador como alguém que estimula os educandos a
criarem o hábito de espantar-se, de perguntar, arriscar, imaginar e ter
curiosidade.
No “corpo, as perguntas permanentes do homem sobre o mundo
constituem a massa com que ele se molda” (KATZ, 2005, p. 16). Sendo a
pergunta uma ação que provoca ações, movimentos, deslocamentos, ao
perguntar-se e ao ser perguntado sobre o mundo, sobre suas interações com e
no mundo, o corpo-sujeito se molda e é moldado com perguntas, organizando,
engendrando e articulando modos de existir. Acerca das perguntas de Pina
Bausch que desafiavam os dançarinos a narrarem suas vivências, vejo-as
como ações mediadoras, que estimulam o corpo a pesquisar sua experiência
no mundo e na cultura para construir saberes em forma de dança, num fluxo
que percorre imagens-ideias, imagens-artefatos e imagens-ações.
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A

forma como a coreógrafa Pina Bausch procedia com seus

dançarinos no processo de criação sempre me instigou, e ainda
instiga, no sentido de ver nesse modo de fazer-pensar dança, uma

eloquente valorização da alteridade. Sua abordagem é um reconhecimento das
formas como o outro evoca, entende, sente, pensa, imagina e elabora suas
vivências em meio a imagens-artefatos, afetos, memórias, sentimentos,
lembranças, imagens-ideias.

É, ainda, uma abordagem que investe na

organização desses elementos em forma de movimentos, imagens-ações.
Tomando como referência essa maneira de abordar o fazer-pensar
dança, foram realizadas as atividades do grupo de jovens dançarinos com o
qual trabalhei durante o primeiro semestre do ano de 2013. Articulando comigo
um instigante processo criativo em dança, eles/as colaboraram com a feitura
desta pesquisa.
O processo realizado com este grupo entrecruzou objetivos criativos e
pedagógicos sob a denominação de “Processo Dança ContemPOPrânea”.
Com o termo/neologismo “contemPOPrânea” busco apontar na direção de um
modo de pensar-fazer-relacionar imagem, corpo e afeto na dança, baseado em
intuitos da cultura visual (MARTINS, 2007) como campo que não hierarquiza
produtos, objetos, imagens e artefatos culturais, sejam eles oriundos das
chamadas cultura de massa, indústria cultural (baixa cultura), ou das belas
artes (alta cultura). Há, aqui, uma aproximação dos produtos, artefatos,
imagens, danças que entendo como fora do eixo, fora do estatuto canônico das
artes, fora de um sistema enrijecido e, principalmente, fora de um modelo de
educação formal preestabelecido. Muito embora estas danças, imagens e
artefatos, que chamo fora do eixo, também tenham seus vocabulários, padrões
e formas, elas se articulam por interstícios marginais e sub-reptícios, sendo por
vezes apontados como mercadoria e entretenimento, como afronta à arte.
No sentido do que me disse um professor, certa vez, num seminário de
cultura visual, me interessa aquilo que difere, que causa espanto, que faz
certas pessoas ‘torcerem o nariz’ ou ‘erguerem as sobrancelhas’, que às vezes
causa nojo, que é chamado de mercadoria e não de arte, ou que, sendo visto
como arte, é uma arte menor, feia, aparentemente ‘sem técnica’, sem
virtuosismo, difícil de classificar e encaixar nos conceitos e sistemas estéticos
formais. Entre esses interesses, gostos e afetos, o termo “contemPOPrâneo”
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surge amalgamado às compreensões de contemporâneo (AGAMBEN, 2009),
de profanação (AGAMBEN, 2007) e estética popular (SHUSTERMAN, 1998).
Agamben (2009) explica que a contemporaneidade é um modo singular
de “relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele
toma distâncias” (p. 59). Nessa interação que mistura aderência e dissociação,
o autor propõe que “contemporâneo é aquele que olha para o seu tempo para
nele perceber não as luzes, mas o escuro” (p. 62). Para Agamben,
contemporâneo é aquele/a que não se deixa cegar pelas luzes – por aquilo que
está posto, que parece claro – e busca neutralizá-las para poder ver o que está
escondido, invisibilisado, nebuloso, escuro “e não cessa de interpretá-lo” (p.
64). Problematizando espaços e coisas subtraídos da esfera do uso e do direito
humano e transferidos para uma esfera sagrada e intocável, Agamben (2007)
discute a importância da profanação. Para ele, “profanar significa abrir a
possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação,
ou melhor, faz dela um uso particular” (p. 66). O contato, o toque, o jogo, o
lúdico, o brincar, o uso, são meios que o autor propõe para profanar as
separações, ou seja, os privilégios.
Naquilo que busco entender como “contemPOPrâneo”, além das
contribuições de Agamben, aproximo-me das concepções de Shusterman
(1998) quando discute, com bases pragmatistas, oposições entre prática e
estética, cultura popular e cultura dominante, interpelando os limites estreitos
que a ideologia dominante da filosofia e da economia cultural têm designado.
Apontando para a práxis da vida social, política e cultural, este autor contesta
sistemas de arte e o “claustro que a separa da vida e das formas mais
populares de expressão cultural” (p. 15). Assim, entendo contemPOPrâneo
como um conjunto de corpos, performances, modos de ver e ser visto, imagens
–

ações-ideias-artefatos

–

em

constante

circulação

e

(re)invenção,

produzidos/consumidos/mediados por relações de afeto, prazer e poder. Esse
conjunto complexo é ambientado em circunstâncias nas quais “nosso
desconhecimento das possibilidades do corpo se dá do mesmo modo pelo qual
ignoramos o alcance infinito do pensamento” (ZORDAN, 2013, p. 181). Esse
conjunto

reúne

imagens[artefatos-ideias-ações]danças

que

sobrepõem

temporalidades, lugares e objetos, dissimulando modos tácitos de ver e
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perceber, mostrando desejos, prazeres e afetos que permeiam a relação do
corpo com outros corpos e imagens.
Ao descrever as atividades de campo realizadas com o referido grupo no
processo a que chamamos dança contemPOPrânea, me aproximo da
compreensão de “descrição densa” proposta por Geertz (2011). Para ele, em
sintonia com a etnografia, este modo de descrição estabelece relações,
seleciona informantes, transcreve textos e mapeia campos dando atenção a
pequenos sinais, movimentos, ou, ainda, gestos. A descrição é feita a partir
daquilo que os informantes ou colaboradores da pesquisa de campo podem
nos levar a compreender.
Para Geertz (2011), as descrições podem ser entendidas como
construções/interpretações imaginadas a partir daquilo que os sujeitos
colaboradores demonstram por meio das suas ações e discursos, e que o
pesquisador registra com regularidade. A partir da relação entre os dados da
experiência e a estrutura conceitual, a pesquisa articula as interpretações e,
em vez de certezas e respostas, possibilita mais perguntas, outras formas de
ler, ver, imaginar e perceber. Conforme o autor, no entrelaçamento das
formulações

teóricas,

das

descrições

e

interpretações,

instigantes

considerações podem ser tecidas a partir de experiências singulares.
Com Tourinho e Martins (2013), ao recordar e descrever o vivido com o
grupo de dança contemPOPrânea, vejo que “as experiências que vivenciamos
no trabalho de campo vão ganhando forma e concretude da maneira como
interpretamos e narramos os dados que produzimos” (p. 65). Para os autores,
narrar e interpretar são meios de denotar variadas formas de ver que
conformam

os

espaços

onde

interagimos

e,

nesse

sentido,

“essa

narrativização da pesquisa é uma espécie de ‘fabricação do mundo’” (idem).
Ainda de acordo com esses autores, percebo que por mais inovadora que
pareça, a pesquisa é sempre uma entre tantas outras formas de interpretar o
cenário onde ela se realiza e, ao me encontrar na feitura/escrita desta
investigação, compreendo que ela é “uma aventura/exercício de construir
versões da realidade, ao mesmo tempo em que editamos nossa própria
criação do mundo” (p. 65).
O processo de dança contemPOPrânea, que teve como sede o Centro
Cultural Cara Vídeo, na cidade de Goiânia, iniciou em março de 2013 e
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estendeu-se até o mês de julho reunindo inicialmente um grupo de dez
pessoas das quais cinco participaram de todas as atividades e propostas.
Neste período foram realizados dois encontros semanais, cada um com duas
horas de duração. O primeiro mês de trabalho foi pautado por atividades e
exercícios corporais advindos de atravessamentos de elementos das danças
moderna

e

consciência

contemporânea.
corporal,

Técnicas

de

aquecimento,

improvisação,

alongamento,

sistemas

de

apoios/alavancas/deslocamentos, coordenação motora e exercícios rítmicos,
aprendidos em cursos e aulas de dança ao longo de minha trajetória,
possibilitaram aos integrantes uma iniciação à dança. Esta proposta combinava
uma forma de atividade física com um modo no qual os participantes tinham a
oportunidade de encontrarem-se e conhecerem-se, compondo, assim, o grupo
do processo dança contemPOPrânea.
Por meio de imagens e frases que eu postava semanalmente na rede
social Facebook, os integrantes reviam e recordavam as experiências vividas
nos encontros. Dessa maneira surgiram perguntas e conversas sobre o nome
do processo ‘dança contemPOPrânea’ bem como os procedimentos, objetivos,
e atividades que desenvolveríamos ao longo do trabalho. Meu intuito foi
articular com eles um processo criativo e pedagógico onde o prazer e a
vontade de dançar era o que nos reunia naquele espaço. Este foi o primeiro
propósito principal para a existência e nucleação do grupo: Dançar! Desse
modo, possíveis significados para a “dança contemPOPrânea”, além daqueles
articulados anteriormente quando cunhei o termo, foram sendo inventados nas
próprias aulas, por meio de movimentos ensinados/aprendidos/criados, por
meio de músicas do cenário pop, MPB e de artistas alternativos e, ainda, de
proposições criativas inspiradas nas nossas individualidades. Com o andar das
aulas, incorporamos a ideia de elaborar essas experiências para organizar uma
apresentação pública ao final do semestre.
Desde 2011 quando, após ter finalizado o Mestrado em Dança na cidade
de Salvador/BA, cheguei a Goiânia visando candidatar-me ao Doutorado em
Arte e Cultura Visual, não havia conseguido me aproximar/identificar com
algum grupo para dançar. Reconheço que passados quase dois anos na
cidade e já mergulhado nos estudos do doutorado, meu cotidiano estava em
vias de aborrecimento em função de não estar praticando, experimentando,
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fazendo, aprendendo, ensinando, criando dança. Decidi, então, começar o ano
de 2013 mudando esse quadro e me aproximando de pessoas que quisessem
dançar.
Firmada a parceria de cedência de espaço com os coordenadores do
Centro Cultural Cara Vídeo, convidei conhecidos, integrantes de oficinas de
dança que ministrei pontualmente em outros espaços da cidade e demais
pessoas que haviam manifestado interesse em fazer aulas de dança comigo,
para formarmos um grupo. O grupo começou com 13 integrantes dos quais oito
participavam regularmente das aulas. Eu estava novamente dançando, me
movendo e me encontrando com outros corpos que também desejavam isso.
Foi confortante e motivador recobrar forças e ânimo dançando e assim seguir
os estudos e a estadia em Goiânia.
Entre as preocupações do doutorado, estava a lacuna e a dúvida acerca
de onde, como e com quem articular um grupo focal que colaborasse com a
minha pesquisa. Lugares como o Projeto Mala de Artes da Casa da Juventude
(CAJU) e o Curso de Licenciatura em Dança da UFG pareciam ser os mais
indicados para a realização dessa investigação de natureza colaborativa.
Todavia, tentativas de contato e diálogo com estas instituições denotaram que
as necessidades do processo que eu desejava desenvolver mostravam-se
incompatíveis com as demandas de horários, locação de espaço físico,
burocracia e disponibilidade de possíveis participantes nesses locais.
Paralelamente a essa sucessão de desencontros em termos do local
para realizar a pesquisa, mantinha conversas com o orientador e a
coorientadora sobre o processo que, há poucas semanas, desenvolvia com o
grupo de dança contemPOPrânea. Considerando a maneira como vinha
abordando o trabalho com o grupo – interações corporais, perguntas que
desencadeavam movimentos, discussões de conceitos, registros escritos e
fotográficos – tornou-se claro que eu já havia iniciado a pesquisa e que, se os
componentes do grupo consentissem, participariam como colaboradores dando
continuidade à investigação. Tínhamos convicção de que, necessariamente, o
trabalho de campo não precisa surgir de uma atividade enfadonha, sufocada
por instrumentos de coleta de dados e burocracias institucionais ou, ainda,
amedrontado por uma prática de pesquisa positivista.
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O trabalho de dança contemPOPrânea já vinha sendo instigante sem
estar amarrado exclusivamente aos objetivos da pesquisa. Compartilhei com o
grupo essa possibilidade de vincular o processo de criação em dança com meu
processo de pesquisa. Eles questionaram como isso se daria, em que
consistiria e o que modificaria no modo como vínhamos realizando as aulas de
dança. Cientes de que, de alguma forma, algumas ações seriam instauradas
para delimitar a investigação e que tal orientação influiria no processo de
criação e vice-versa, refletimos, inicialmente, sobre o fato de que nosso prazer
e vontade de dançar surgiram sem estar submetidos a procedimentos que
convencionalmente caracterizam uma pesquisa.
Entretanto, expliquei para eles, que, desde o principio dos encontros do
grupo, estava fazendo registros escritos e imagéticos, de forma sistemática, e
utilizando noções e ênfases metodológicas que configuravam o processo como
algo atraente a ponto de fazer convergir meu olhar/fazer com os interesses da
investigação. Desse modo, eles foram informados que a pesquisa não
modificaria o andamento das aulas, da trilha sonora, da mostra que queríamos
fazer; tampouco se ocuparia de todo o tempo de todas as aulas, mas, de partes
e momentos específicos do trabalho do grupo. Entre os modos como a
pesquisa afetaria a dança de maneira mais visível, acordamos que poderiam
ocorrer alguns procedimentos e registros visuais, produzidos por colegas que
se dispusessem a vir fotografar ou filmar, e outros registros sonoros de
discursos proferidos, criados e executados pelos dançarinos, agora, então,
também colaboradores do processo investigativo.
Nesta reunião entre processos criativos, pedagógicos e investigativos,
eu, ciente da não neutralidade do pesquisador (COSTA, 2002a), me vi
questionado no sentido de: como conduzir ambos os processos sem que um se
sobrepusesse ao outro? Como deixar a dança ser dança e a pesquisa ser
pesquisa? Como tornar essas fronteiras flexíveis? Como manter o prazer das
aulas e criação de dança e, ao mesmo tempo, tornar a investigação um
processo prazeroso que envolve o corpo e os afetos?
Estas indagações me levam ao pensamento de Tourinho e Martins
(2013) quando discutem o papel do pesquisador salientando o contínuo
movimento “entre ‘estar dentro’ e ‘estar fora’, entre pensar e sentir as bordas e
o terreno, entre o que leva consigo e o que recebe dos outros, entre o que
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guarda e o que esquece, entre ser pesquisador e ser pesquisado” (p. 70).
Enquanto ‘ferramenta’ desta pesquisa, conforme propõem os autores, tento
construir compreensões acerca de minhas ações e das criações dos sujeitos
com os quais danço, ensino/aprendo e investigo, me predispondo a ser
(des)construído pelas inquietações, desafios e perguntas que advém do
processo e dos próprios dançarinos.
Essas questões passaram a ‘dançar’ diante de mim, tanto nas aulas de
dança como nas leituras, orientações e demais atividades da pesquisa. Ao
iniciarmos, nas aulas de dança, os procedimentos de criação visando a
apresentação que seria feita ao final do semestre, percebi que, de modo
peculiar, compartilhamentos vinham acontecendo, sem danos ou perdas que
fragilizasse ambos os processos. Enquanto coreógrafo e pesquisador, percebi
que tanto na criação de dança quanto na investigação acadêmica, a questão
do prazer já era algo que interpelava o fazer-pensar. Em consequência, a
questão do afeto vinha tomando frente nas minhas leituras, na vivência pessoal
e nas motivações para o processo de criação da dança. Assim, ‘afeto’ foi como
uma potente imagem-ideia-ação deflagradora de fazeres do processo criativopedagógico-investigativo.

Até agora ainda não citei, nomeei, descrevi ou disse quem são os
corpos-sujeitos integrantes do grupo de dança contemPOPrânea e também
colaboradores desta pesquisa. Quando recordo dos que iniciaram as aulas de
dança e, especificamente, de Mayara, Arthur, Luiz Eduardo, Erika e Gedeon,
os cinco que concluíram o processo de aulas e de criação, dançando na mostra
final, muitos questionamentos dançam diante de mim... Enquanto professor de
dança, o quê e como ensinei? O quê e como eles/as me ensinaram? Como
permiti, induzi, possibilitei ou interceptei trânsitos entre o processo criativopedagógico e o processo investigativo?
Questionando poderes, saberes, violências e colonialismos nos modelos
tradicionais de pesquisa, Goodson (2007) propõe um fazer-pensar inquietante
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em torno do que seja e de como pode ser um processo investigativo.
Descartando procedimentos que pesquisam ‘para’ pessoas, o autor propõe
construir modelos de pesquisa onde você trabalha com pessoas, [...]
investigando como elas aprendem em suas vidas. Mas se você
trabalha com elas em conversas continuadas, a pesquisa é em si
aprendizagem colaborativa para você e para as pessoas com as
quais você está pesquisando. É aprendizagem colaborativa tanto
para mim quanto para elas. Então, não é pesquisa feita para elas,
para ensiná-las, mas é pesquisa feita com elas e que ensina a todos
nós. (GOODSON, 2007, p. 69).

O modo de Goodson proceder, construir e propor modelos de pesquisa,
não elimina confrontos e enfrentamentos do cotidiano da pesquisa. Todavia,
este entendimento acerca do ato de pesquisar se estende e alcança
questionamentos sobre os meus modos de educar, coreografar. Tal
entendimento também se aproxima do procedimento de criação e dança de
Pina Bausch e da proposição da pedagogia da pergunta de Freire e Faundez
(2008). Desse modo, estruturo os caminhos metodológicos desta investigação
compreendendo a pesquisa e a criação de dança como aprendizagens
colaborativas.
Nesta perspectiva, os alunos-dançarinos – colaboradores da pesquisa –
integram o que entendo como um tipo de grupo focal que, conforme Barbour
(2009), pode ser um espaço deflagrador de formas de interação, conversas e
relações orientadas por meio de tópicos, roteiros, perguntas e outros materiais
de estímulo. Para a autora, questões em comum entre os participantes
auxiliam no sentido de que, na composição do grupo, as relações e conexões
entre

eles

sejam

apropriadas.

Os

participantes

podem

apresentar

experiências, opiniões e perspectivas diferentes que enriquecem o debate e,
nesse sentido, conforme continua a autora, o pesquisador é um mediador
envolvido com as ações, atento aos modos dos participantes interagirem,
criarem conexões, rupturas e questionamentos.
Todos os que integraram o grupo de dança contemPOPrânea –
entendido na pesquisa como grupo focal – e, principalmente, Mayara, Arthur,
Luiz Eduardo, Erika e Gedeon, que participaram de todo o percurso, afetaram a
mim e ao processo com marcas, movimentos, imagens, discursos, objetos,
modos de ser, sentir, ver, fazer e pensar. De seus modos de ser, se expressar,
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dançar e se (mo)ver, singulares e muitas vezes imprevisíveis, descrevo traços,
partes e trechos daquilo que as parcialidades/vícios/vieses de meus modos de
ver puderam captar e organizar textualmente.

No início do mês de abril começamos a compartilhar as proposições que
desencadearam o processo de criação. Do modo como havia planejado, e
como já o fiz em outros tempos e grupos de dança, baseei-me no procedimento
criativo de perguntas da coreógrafa Pina Bausch e na proposição da pedagogia
da

pergunta

de

Freire

e

Faundez

(2008).

Como

primeira

provocação/interpelação, fiz ao grupo a seguinte proposição/pedido: “Traga
algo do seu dia a dia que lhe afeta”. Este pedido foi o elemento deflagrador, o
cerne do processo de criação. Para a elaboração desta proposta, muitas foram
as idas e vindas, as conversas de orientação e as trocas de ideias com colegas
no sentido de articular uma proposição clara, simples e aberta no sentido de
despertar possibilidades de alusão, imaginação, interpretação, compreensão
acerca de objetos, situações, vivências, sentimentos, memórias, imagens.
Uma semana depois, em 12 de abril de 2013, aconteceu o momento dos
alunos mostrarem aquilo que os afetava. Eles foram motivados a falar através
da seguinte pergunta: “Qual sua história com esse “algo” que lhe afeta?”
Mayara (17 anos), estudante finalizando o ensino médio, trouxe uma
camiseta estampada com a imagem da cantora Madonna em consideração a
pessoa que lhe deu a camiseta e também pelo fato de Madonna ser alguém
que ela admirava e que lhe inspirava.
Arthur (17 anos), estudante também finalizando o ensino médio [amigo
e colega de Mayara], trouxe o seu celular, objeto que lhe afetava por ser algo
que, estando sempre muito próximo, servia a muitas funções: escrever, anotar
situações e falar com pessoas.
Luiz Eduardo (40 anos), ator e educador de teatro, trouxe o texto da
peça “Hamlet” de Sheakespeare, como algo que há tempos tinha lhe afetado e,
naquele momento, era objeto de trabalho com seus alunos nas aulas de teatro.
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Erika (24 anos), concluindo o curso de graduação em Tecnologia em
Hotelaria, trouxe um espelho, objeto que a afetava em seu dia a dia em função
de reproduzir a sua imagem.
Gedeon (32 anos), produtor de eventos, optou por compartilhar seus
sofrimentos em torno da ansiedade como algo que lhe afetava. Era algo que
ele podia trazer e levar a qualquer espaço.
As narrativas dos colaboradores foram gravadas, transcritas e os cinco
participantes acima citados farão parte das análises e interpretações a serem
tecidas nos capítulos seguintes desta tese. São falas e narrativas carregadas
de sentidos, experiências, marcas de histórias, medos, receios, alegrias.
Pedaços de vidas ouvidos, vistos e recebidos pelo grupo com abertura,
simpatia,

pesar, compaixão.

As manifestações geraram

outras falas,

aproximações, identificações, perguntas, curiosidades. Foi um dos fortes e
marcantes momentos experimentados pelo grupo que ficou sensibilizado com
as vivências dos colegas e ao mesmo tempo curioso em saber como isso tudo
se desdobraria em forma de dança.
Na figura 18, estou à esquerda, expondo a pergunta “qual sua história
com este “algo que lhe afeta?”. Em sentido horário estão: Gedeon, com sua
ansiedade; Luiz Eduardo, tendo diante de si o texto de Hamlet; Erika diante de
seu espelho; Dábilla ao lado de sua irmã; Eduardo, deitado no chão e abraçado
com seu carrinho e, de costas, Arthur, segurando seu telefone celular e Mayara
que vestia uma camiseta da Minnie, personagem de Walt Disney, enquanto
exibia a camiseta da Madonna estendida sobre suas pernas. Cada um a seu
modo interage com a figura do coreógrafo/educador que expõe a atividade a
ser feita. Ao centro do círculo, que quase forma a imagem de um relógio, o
pequeno aparelho de gravação em mp3 como um catalizador das falas, relatos
e discursos tão diversos, encharcados de enredos, lugares, pessoas, tempos e
espaços. Após cada um compartilhar sua história, eu, o sujeito falante na figura
18, perguntei se alguém gostaria de dizer algo mais, complementar ou
perguntar alguma coisa. Mayara, de forma direta e imprevista, dirigiu-me a
seguinte pergunta: “Cadê o seu objeto que te afeta?”

156

157

Silêncio. Todos ficaram me olhando. A pergunta foi indigesta,
inesperada, provocativa e constrangedora. As palavras reticentes do meu
começo de resposta foram: “Então... O que me afeta... Eu, eu, eu...!” Em
função de precisar ficar atento aos “algos” que eles/as levariam, ao registro de
dados e à organização do processo coletivo, tinha decidido não levar nada.
Justifiquei-me a partir destes motivos, e numa tentativa de mudar de assunto,
perguntei novamente se alguém tinha mais alguma coisa a dizer. Alguns
falaram. Todavia, ainda desconcertado com a pergunta de Mayara, retomei o
assunto dos ‘afetos’ e ofereci explicações/justificativas relacionadas a
continuidade do processo.
A pergunta de Mayara reforçou minhas inquietações acerca de como
conduziria meus papéis enquanto educador, coreógrafo e pesquisador. Qual
seria minha participação nas criações coreográficas e qual seria meu espaço
na mostra final? Fazer com eles as atividades que eu mesmo propunha os
inibiria ou estimularia?
Aquilo que por um momento parecia tranquilo, foi remexido pela
pergunta de Mayara, a aluna-dançarina que interveio no processo agindo de
um modo diferente do que estava previsto. Sua pergunta, além de acender
questões em torno de ensino e aprendizagem, do pesquisador que observa
e/ou que participa, da mobilidade entre as funções de intérprete e criador,
dançarino e coreógrafo, me remete à questão de como eu poderia estar
(des)atento em relação à reflexividade empírica, conforme refletem Tourinho e
Martins (2013) em referência a Banks (2009). Para os autores, a reflexividade
indica “a consciência que o pesquisador tem de si mesmo, a condução de sua
pesquisa e a resposta à sua presença” (p. 70). Em consonância com os
autores e diante da pergunta de Mayara, reconheço o desafio de, enquanto
pesquisador, avaliar minhas “próprias ações assim como as dos outros” (idem).
Todavia, esse reconhecimento que amplia meu olhar em torno da situação,
ainda não responde, para mim mesmo, a pergunta de Mayara “cadê o seu
objeto que te afeta?” que se instaurou como sendo algo que me afetou. Mayara
trouxe algo, uma pergunta, que me afetou.
Os demais integrantes, citados na figura 18, Eduardo (16 anos) e Dábilla
(22 anos), não mencionados entre os outros cinco, chegaram a integrar o grupo
até pouco depois desta atividade. Eduardo trouxe um carrinho, enquanto objeto
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que o afetava desde a sua infância, e Dábilla, surpreendentemente, trouxe a
própria irmã como alguém que a afetava profundamente.

Ambos se

ausentaram do grupo. Eduardo, em função de ter sido selecionado para um
curso de teatro, e Dábilla, por ter conseguido um emprego. Gleyde, Stéfany,
Ana Flávia, Renata, Paula e Deividi, deixaram as atividades do grupo bem
antes disso, sem que eu viesse a saber o motivo. Em função desta evasão,
proveniente das circunstâncias de cada um, permaneceram, enquanto
afetos/artefatos/narrativas a serem analisados e como sujeitos colaboradores
da pesquisa, os cinco participantes descritos anteriormente e que também se
apresentaram na mostra final do processo criativo-pedagógico.

Na atividade seguinte, no mesmo dia, pedi ao grupo que, a partir da
história contada, da descrição e contextualização daquilo que os afetava,
materializassem aquelas ideias com movimentos, gestos, ações. Esclarecei
que não era necessário realizar uma “dança”, mas, fazer/pensar as sensações
e experiências traduzindo-as em movimento. De forma sucinta, provoquei-os
com a seguinte questão: Como vocês diriam isso [a história sobre o ‘algo’ que
lhes afeta] com gestos, movimentos... com uma curta sequência de ações? No
intuito de estimular, continuei: Imaginem isso que vocês disseram, só que em
vez de usar palavras, usem movimentos.”
A maioria deles/as não tinha experiência com dança de modo que o
exercício ao qual foram convocados gerou inibições e mostrou-se complexo.
Foram aproximadamente trinta minutos de expectativas, tentativas e ensaios.
Com exceção de Mayara – fato curioso para mim, pois, ela tinha experiência
anterior em dança – todos criaram e apresentaram ao grupo uma sequência de
movimentos. Houve uma tensão no grupo, difícil de controlar e conduzir,
porque eu insistia que Mayara atendesse à proposta solicitada.
A imagem de Mayara, uma menina alta, esbelta, bonita, comunicativa e
sorridente, sentada num canto da sala, encostada na parede, era instigante e
ameaçadora. Encolhida, se dizendo “tímida”, sua imagem possibilitava ver
contrastes e associações entre a camiseta de Madonna [seu objeto de afeto],
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que naquele momento amassava entre as mãos, e a camiseta da Minnie que
estava vestindo. Eu pensava: a diva e a ratinha, a mulher e a menina, aquilo
que se imagina e aquilo que é.
Cobrada pela tarefa não realizada, desacordando o acordado, Mayara
novamente interveio no processo, desta vez não fazendo o que havia sido
solicitado, rompendo com o estabelecido. Disse muitas coisas com sua
imobilidade, seus não movimentos, ou movimentos contidos, circunscritos,
nervosos. Eu sentia um descompasso que, como aquela sua pergunta, me
afetou de formas diversas suscitando questionamentos instigantes sobre
processos criativos e pedagógicos em relação à subjetividade, afetos e cultura
pop. Latentes possibilidades de refletir acerca de relações entre corpo e
imagem e sobre pedagogias culturais também emergiram das vivências com os
demais alunos-dançarinos.

Na atividade seguinte, em 19 de abril, recordamos os ‘algos’ e afetos
compartilhados por todos. Trabalhando com essas memórias, fizemos um
exercício de olhar para o outro, orientado pelo meu pedido de que cada um
escolhesse ‘algo’ entre os ‘algos’ que haviam sido compartilhados pelos
colegas. A partir da escolha de cada um, solicitei que escrevessem de 10 a 13
linhas a respeito de uma das seguintes perguntas:
- Como o ‘algo’ do outro me afeta?
- Como percebo/sinto o modo como o outro é afetado por seu ‘algo’?
Combinamos que os três ‘algos’ mais citados nas escolhas, seriam foco
do próximo exercício de criação coletiva. Os breves escritos versaram sobre:
(1) modos como eles viam e entendiam a ligação afetiva do outro com seu
‘algo’ e com outras pessoas; (2) anotações de palavras chave ou frases
tentando definir, interpretar e ligar os afetos do outro com seus próprios afetos
(conexões do ‘algo’ do outro com o próprio afeto); (3) descrições de como eles
também vivenciam traços semelhantes à experiência dos outros, e (4) opiniões
em torno da coragem do outro em expressar situações e vivências pessoais.
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Estes pequenos relatos escritos revelam diferentes olhares em relação
ao outro, suas vivências e modos de se expor. Demonstram formas de como as
variadas vivências se conectam, se afetam, se parecem ou se distanciam
provocando reações e sentimentos que remetem aos modos como nossos
afetos implicam, determinam e conformam nossas ações, ideias e interações.

No encontro seguinte, em 26 de abril, devolvi a cada colaborador o papel
onde haviam escrito sobre “como o ‘algo’ do outro me afeta” e/ou “como
percebo/sinto o modo como o outro é afetado por este ‘algo’”. Depois de
relerem o que haviam escrito, propus um jogo, com os participantes
organizados em círculo, onde cada um diria/resumiria o que escreveu a partir
de três ou mais gestos e/ou ações. À medida que cada um mostrasse a sua
sequência de movimentos, o grupo os repetiria até memorizar. Assim,
sucessivamente, fomos ligando os gestos de todos e criando uma sequência
coreográfica com os movimentos.
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Na figura 19, os papéis contendo os relatos escritos, desfocados sobre
uma mesa, direcionam o olhar para um dos momentos do exercício de criação
de gestos a partir dos relatos escritos. Em sentido horário, Luiz Eduardo (de
verde), Erika, eu (que observava/repetia/aprendia as criações junto com
eles/as), Mayara e Arthur. Cada colaborador numa disposição corporal
diferente olha Dábilla (que ainda participava do processo) demonstrando sua
criação. Como o exercício consistia em observar, perceber e apreender a
movimentação do colega para depois repeti-la/executá-la, a postura de cada
corpo na imagem mistura diferentes formas de olhar/analisar e alguns
prenúncios de movimento.
O exercício ofereceu diferentes níveis de dificuldade. Todavia, o grupo
se esmerou ao realizar a atividade. Ao final da aula, todos estavam bastante
envolvidos pelo fato de terem, eles próprios, criado conjuntamente uma
sequência coreográfica. Como Gedeon não esteve presente neste dia e,
levando em conta a saída de Dábilla do grupo, propus que ele apreendesse os
movimentos que ela propôs para não perdermos a sequência criada e para
inclui-lo na coreografia. Neste mesmo dia, além desta atividade, recordamos e
ensaiamos as criações já feitas realizando cruzamentos, mesclas, edições e
(re)elaborações compondo partes do que estaria nas cenas da apresentação
final.
Revendo os questionamentos surgidos com a provocativa pergunta de
Mayara [“cadê o objeto que te afeta?”] e a relevância da reflexividade empírica
(TOURINHO; MARTINS, 2013) neste processo, as atividades deste dia me
levaram a pensar sobre minhas funções de educar/coreografar/pesquisar. Isso,
em relação à figura do coreógrafo como DJ (KATZ, 1998), que em vez de
criador único, compartilha a criação trabalhando com os elementos elaborados
pelos demais participantes.

Em 03 de maio, como havíamos combinado, o mote para a criação
foram os três ‘algos’ mais citados nas escolhas feitas durante o exercício de
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escrever sobre o ‘algo’ do outro. Os três ‘algos’ foram: “o celular”, “a ansiedade”
e “a irmã”. Disse a eles que teriam todo o período da aula para criarem
coletivamente uma ou mais cenas, com movimentos e ações, contendo como
elementos motivadores os três ‘algos’.
Deixei-os trabalhando e, por vezes, entrava e saia da sala; observava e,
quando me perguntavam algo, respondia tentando não induzir, conduzir o
processo ou dar sugestões. Para minha surpresa, eles foram rápidos e sucintos
na criação. Criaram uma sequência/cena clara e curta, com boa distribuição
espacial na cena contendo, além dos movimentos, pequenos trechos de fala e
outros sons produzidos pelo corpo e pelo contato com o chão. Um forte tom de
voz, um posicionamento de líder, um retraimento ou timidez, ou, ainda, a
vontade de contribuir para a criação, permitiram a todos ocupar espaço neste
exercício.
Na figura 20, os alunos-dançarinos interagem, se olham, conversam e
perguntam ao mesmo tempo em que realizam os movimentos que estavam
criando, tendo como motes inspiradores “o celular”, “a ansiedade” e “a irmã”.
Faces sorridentes, sérias e interpeladoras sugerem um trabalho coletivo onde o
confronto de opiniões, sugestões e posturas modifica os afetos de formas
inesperadas. Com esta atividade, bem como as anteriores onde os alunosdançarinos criaram e aprenderam uns com os outros, surgem questionamentos
que me possibilitam evocar a proposição da aprendizagem colaborativa
(GOODSON, 2007) em relação aos procedimentos criativos de Pina Bausch,
onde, através de posicionamentos performativos (HERNÁNDEZ, 2007),
alunos/dançarinos (re)criam e narram trechos de suas vidas.
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Como último procedimento criativo, ainda no dia 03 de maio, fiz a cada
participante um pedido, em particular, no sentido de que dessem continuidade
às suas escolhas em torno de seu objeto/situação de afeto. Além de explicar o
que consistia o pedido, entreguei-o a cada um, por escrito. Assim eles
receberam os pedidos.
Para Mayara [camiseta da Madonna]: uma sequência coreográfica da
Madonna que você gosta, se identifica e consegue dançar.
Para Luiz Eduardo [livro do Hamlet]: um trecho do texto de Hamlet que
te impacta.
Para Gedeon [ansiedade]: um acontecimento recente que te deixou
ansioso. Como você reagiu? Reconstrua a situação gestual e verbalmente.
Para Arthur [celular]: recordar e anotar as falas de uma das últimas
ligações feitas ou recebidas, que mais tenha te afetado.
Para Erika [espelho]: relembre da sua imagem na última vez que você
se olhou no espelho. O que você diria para a sua imagem? Crie um curto
dialogo com ela.
Duas semanas depois, em 17 de maio, foi o dia de compartilharem o que
haviam trazido ou criado. Sem que eu tivesse solicitado, cada um
contextualizou sua apresentação de modo a expressar ao grupo o porquê
haviam feito tais escolhas. Antes de iniciarmos, entreguei a eles uma câmera
fotográfica e propus que eles próprios fariam os registros fotográficos das
atividades deste dia. Cada um escolheu um colega a quem gostaria de
fotografar enquanto este apresentava sua criação, relato ou sequência de
movimentos.
Arthur não fez a atividade, todavia, uma semana depois, trouxe-a,
escrita a mão, contendo as suas falas e as da outra pessoa com quem
conversou no celular. Mayara apresentou ao grupo, com graciosidade, um
trecho da coreografia do videoclipe “Girl Gone Wild” de Madonna. Além de
mostrar, ensinou a sequência para os demais integrantes com dedicação,
calma e compassividade, repetindo quantas vezes foram necessárias até os
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demais colegas memorizarem. Gedeon, narrou por meio de falas e
movimentos uma experiência na qual tentou ensaiar, durante um momento de
folga no seu trabalho como produtor de eventos, uma das coreografias
aprendidas com o grupo. Todavia, o receio de que chegasse alguém e o visse
naquela situação, ‘rolando pelo chão’, o deixava bastante apreensivo e
ansioso. Luiz Eduardo relatou que, quando havia integrado um elenco que
encenou a peça Hamlet, o trecho que ele iria apresentar agora ao grupo era
falado por outro ator. Explicou que a cadência das palavras e a sonoridade do
texto nunca saíram da sua lembrança e, assim, com uma impostação de voz
própria de atores clássicos e trágicos, declamou para o grupo um poético
trecho de Hamlet, sendo aplaudido pelos colegas. Erika não veio a este
encontro e nem trouxe a atividade pedida durante a sequência das aulas.
Após as atividades deste dia, permanecemos conversando na sala sobre
o processo, as atividades e os exercícios de criação. Nos surpreendemos com
o fato de como a partir do “algo que te afeta” tínhamos conseguido criar tantas
coisas. Era consenso que seria até difícil compilar tudo numa única coreografia.
Também comentamos sobre os colegas que haviam desistido. Começamos a
pensar sobre como seriam os figurinos a serem utilizados na mostra, como se
daria a montagem da apresentação e, ainda, que a mostra não seria uma
história com começo, meio e fim, mas, uma narrativa aberta a muitas formas de
interpretação porque tinha sido feita com pedaços da vida de cada um deles.
Por isso, em cena, não estariam apenas representando personagens, mas,
eles próprios.
Nesse momento, Arthur, que não tinha feito a atividade do dia, sempre
meio quieto e recatado no modo de ser, com transparente honestidade, fez um
relato comovente no sentido de que achava complicado o personagem ser ele
mesmo, pois no seu dia a dia ele nunca podia ser ele mesmo. Em seu
depoimento, questionou sobre como reagiria se no dia da apresentação sua
família estivesse presente... e, portanto, pudesse vê-lo sendo ele mesmo. Eu,
que não esperava por este tipo de relato, fui tomado por uma mistura de
espanto e emoção. Os demais colaboradores, ao ouvirem com atenção o
relato, manifestaram-se em apoio às ansiedades de Arthur.
As características deste processo, que reuniu falas e justificativas do
porquê tinham escolhido aqueles ‘afetos’, instigam-me a refletir acerca de
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subjetividades, identidades e identificações, enquanto conjunto móvel e
transitório de posturas, ações e pensamentos que se dão a ver nos corpos.
Isso me remete a entendimentos em torno do “fazer-dizer do corpo”
(SETENTA, 2008), em relação ao conceito de performatividade (BUTLER,
1997), bem como a modos como imagens-ações, imagens-ideias e imagensartefatos se entrecruzam no corpo e nas suas relações com outros corpos,
constituindo subjetividades e diferentes identidades de um mesmo sujeito.

Na

primeira

semana

do

mês

de

junho,

e

com

a

data

da

apresentação/mostra marcada para o dia 28 do mesmo mês, prosseguimos os
ensaios trabalhando na elaboração dos elementos, movimentos e pequenos
textos criados/coletados durantes os meses de abril e maio. Por vezes, os
ensaios eram muito produtivos. Em outras ocasiões, eram extremamente
enfadonhos e cansativos. As ausências de alguns prejudicavam o andamento e
a memorização das sequências coreográficas e das ligações entre uma parte e
outra, entre uma proposta e a seguinte. A pouca experiência da maioria deles
com dança dificultava a memorização das coreografias e, assim, ralentava o
andamento dos ensaios. Algumas vezes eles próprios pediam para que eu
passasse exercícios, atividades físicas e sequências de movimentos [como
fazíamos no primeiro mês de aulas antes de iniciarmos o processo de criação
propriamente dito] para relaxarem e extravasarem. Alguns deles relatavam não
considerar que dançar implicasse nas formas de trabalho, criação e
organização as quais eles estavam experimentando.
Diante do material coletado e criado pelo grupo, agora em vias de
apresentar o resultado do trabalho, eu, como mediador para que o grupo
criasse, e como coletor dos elementos/movimentos/imagens, tanto para a
composição coreográfica como para a pesquisa, vejo possibilidades de
associar a compreensão do coreógrafo DJ (KATZ, 1998) com a de pósprodutor (BORRIAUD, 2009). Como corpomídia afetado pelas tantas
informações e imagens criadas, trazidas, usinadas pelos demais corposmídia
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envolvidos no processo, me pus a editar, colar, sobrepor, misturar, entrecruzar
e pensar uma trilha sonora. Desse modo, me preocupava em elaborar uma
forma de narrativa que, unindo os elementos advindos de corpos, histórias,
experiências, imagens-ações, imagens-ideias e imagens-artefatos tão plurais,
pudesse ser compreendida por eles e assim ser apresentada.
Entre pedaços de vidas, relatos comoventes, descompassos de
percurso, experiências e imagens, a palavra ‘afeto’ foi elemento que,
atravessando todo o processo, continuava palpitando em mim e me remetendo
a outras palavras e imagens em afinidade com os seus sentidos. Foi então que,
do esmero de Mayara, Arthur, Luiz Eduardo, Erika e Gedeon em suas criações
e das elaborações que pude articular com eles, nasceu “Afins e Afetos”, a
coreografia apresentada na mostra do processo dança contemPOPrânea.
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Entre familiares, amigos, colegas de trabalho e professores, meus e dos
dançarinos, em torno de cinquenta pessoas prestigiaram a mostra da
coreografia “Afins e Afetos”, que teve duração de aproximadamente trinta
minutos. Entre os afazeres de uma apresentação artística, os nervosismos e
comoções ao longo dos ensaios gerais, finalizações dos figurinos e adequação
da sonorização e iluminação foram elementos que caracterizaram os últimos
dias antes da mostra. No dia 28 de junho, em torno das 15h estávamos todos
reunidos no local da apresentação para ensaiarmos, relaxarmos, nos
concentrarmos e ficarmos próximos nesses momentos que precediam a
culminância de todas as vivências e trabalhos realizados ao longo semestre.
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Na figura 22, os olhares do público perseguem as execuções de
movimentos, gestualidades e deslocamentos num dos poucos momentos de
“Afins e Afetos” onde o grupo de dançarinos sincronizava sua movimentação.
Mayara, Arthur, Luiz Eduardo, Erika e Gedeon mesmo ao desempenharem a
mesma sequência de movimentos não dançam da mesma maneira. Sua
subjetividade e seus modos particulares de se (mo)ver seguem visíveis. O
modo como cada corpomídia entende e desempenha a coreografia é sempre
particular, atrelado ao mundo individual que cada um tem em seu corpo. Eles
dançam pedaços de suas vidas, elementos que dizem respeito aos seus afetos
e à situações e aspirações que conformam seus cotidianos.
Esses corpos, colaboradores, educandos, dançarinos, amigos, deixaram
importantes imagens gravadas em meus afetos.

Os momentos que

vivenciamos e as experiências que engendramos, sem parecer benevolente e
complacente, não só me possibilitaram aspectos instigantes para a pesquisa
acadêmica, como me (co)moveram enquanto homem, coreógrafo, educador.
Rever atitudes, termos e procedimentos enquanto coreógrafo e educador de
dança, junto do prazer de ter passado quatro meses dançando e criando, são
alguns dos aspectos desse processo, a partir dos quais, permaneço
reavaliando e reelaborando minha trajetória.

Argumentando que a pesquisa é sempre um modo próprio de construção
que se dá a partir de exigências pontuais, Tourinho (2012) instiga-me a pensar
que “imaginação e criação se combinam para estimular o(a) pesquisador(a) a
propor novas técnicas/métodos que contribuam para aproximá-lo de suas
perguntas” (p. 234). A compreensão da pesquisa como aprendizagem
colaborativa (GOODSON, 2007) e como uma pedagogia da pergunta (FREIRE;
FAUNDEZ, 2008) associada ao procedimento de criação em dança de Pina
Bausch, delineiam formas de pensar, criar e educar que ajudam a conceber a
pesquisa como criação e, também, a criação em dança como uma forma de
pesquisa.
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De acordo com Corazza (2002), as práticas investigativas advindas dos
estudos culturais desafiam “a ordem e as relações de forças instituídas nas
ações de pesquisa em educação” (p. 127). Para a autora, estas práticas
fornecem instigantes modalidades de conhecimento apresentadas como “uma
forma de luta cultural e de poder que permitem redizer a transformação social e
a mudança cultural” (p. 127).
Para Giroux (1995), “os estudos culturais estão profundamente
preocupados com a relação entre cultura, conhecimento e poder” (p. 86). Nesta
perspectiva, o autor afirma que “a pedagogia é uma prática cultural” (p. 87) e,
como tal, deve ser vista e pensada no entrecruzamento entre história, política,
poder, cultura e cotidiano. Ainda de acordo com Giroux, é possível e
necessário ver-pensar-fazer pedagogia como uma articulação de práticas
textuais, verbais, gestuais e imagéticas por meio das quais as pessoas podem
compreender a si próprias bem como suas interações com os outros e com o
ambiente.
As abordagens dos estudos culturais, ainda de acordo com Giroux
(1995), buscam vincular conhecimentos curriculares às experiências cotidianas
que os estudantes trazem tatuadas em seus corpos, impregnadas em suas
subjetividades. A discussão sobre as complexas implicações entre as
disciplinas estabelecidas e aquelas “que constituem a cultura de massa, a
cultura popular, a cultura juvenil e outros aspectos do conhecimento juvenil e o
contestado terreno do senso comum” (p. 97), faz emergir possibilidades
pedagógicas, criativas e investigativas para reconfigurar as fronteiras culturais
que separam as formas de conhecimento escolar das demais formas de
conhecimento espalhadas pelos espaços do cotidiano. Continuando, Giroux
afirma que “os estudos culturais ampliam nossa compreensão do pedagógico e
do seu papel fora da escola” (p. 90) ao reconhecer que os textos e imagens
eletrônicos, auditivos e visuais da mídia, da cultura popular, do cinema, da
publicidade e da comunicação de massa, (re)estruturam a vida cotidiana e,
diferentemente dos modos tradicionais e pedagogizantes da escola, também
educam os corposmídia.
Nas práticas de pesquisa assim como nas práticas criativas e
pedagógicas em dança, invisto em abordagens das pedagogias culturais
tentando abrir espaço para os estudantes discutirem, questionarem e criticarem
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discursos dominantes, sejam eles da escola, da universidade, da arte ou da
mídia. Desse modo, como propõe Giroux (1995), é possível gerar espaços
narrativos que estimulem “os/as estudantes como portadores de memórias
sociais diversificadas, com o direito de falar e de representar a si próprios na
busca de aprendizagem e de autodeterminação” (p. 85). Ou, ainda, considerálos como corposmídia capazes de processar e ressignificar informações,
produzir suas próprias (auto)imagens, contar suas próprias histórias...
Para Giroux (1999), a pedagogia não está isenta na produção de
discursos dominantes e “constitui um momento em que o corpo aprende, se
movimenta, deseja e anseia por afirmação” (p. 226). Assim, o autor propõe
uma rejeição da pedagogia da modernidade, serviçal a formas ideais da teoria
da comunicação, onde “a tirania do discurso torna-se o meio pedagógico
fundamental, ou seja, a conversa incorporada como uma lógica abstraída do
próprio corpo” (p. 226). Giroux reafirma a “centralidade do corpo nos processos
de conhecimento e aprendizagem” (p. 229) ressaltando a necessidade de
reconhecer como “a cultura popular pode construir um campo de possibilidades
dentro do qual os alunos podem [...] se apropriarem das formas culturais em
termos que dignifiquem e ampliem suas possibilidades humanas” (p. 228).
Seguindo as pegadas conceituais do autor, tento exercitar uma prática
pedagógica afeita “às maneiras pelas quais os alunos fazem seus
investimentos afetivos” em torno de produtos, imagens e artefatos culturais
buscando “dar significados às suas vidas” (p. 213).

Hernández (2013) concebe os “estudos da cultura visual como uma
metodologia viva”, ou, ainda, como “um movimento” (p. 78) em contínua
reinvenção. Para ele, essa característica movente se dá pela afeição e atenção
aos ambientes sociais, políticos e históricos da cultura visual e pelos modos
como as perguntas, que vão sendo geradas pelos processos investigativos,
afetam nossos modos de ver, sentir, pensar, pesquisar, ensinar, aprender e
nos (mo)ver.
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Tourinho e Martins (2013) afirmam que “a cultura contemporânea está
cada vez mais sendo regulada e modelada por imagens” (p. 62). Para os
autores, o impacto dessas múltiplas interações e transformações em torno de
produções imagéticas “e o modo como elas viabilizam múltiplas formas de
representar, imaginar e buscar compreender fenômenos visuais e visualidades
traz imensas implicações para as práticas de pesquisa” (p. 63).
As metodologias de pesquisa em cultura visual necessitam ser
fluidas, diversificadas e abertas à utilização de abordagens criativas.
Articuladas com práticas contemporâneas que miscigenam ideias,
imagens, artefatos e formas de mediação em diferentes contextos e
culturas, essas metodologias enfatizam o caráter construtivointerpretativo do conhecimento humano, privilegiando a relação entre
“reflexão epistemológica” e “pesquisa empírica”, aqui entendida como
pesquisa de campo. (TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 63).

Em consonância com a ideia de buscar uma abordagem metodológica
fluida, aberta a práticas criativas e miscigenadora de ideias, imagens, artefatos
e formas de mediação, compreendo e organizo as articulações entre Madonna,
Pina Bausch e Frida Kahlo e suas imbricações como imagem-ação, imagemideia e imagem-artefato. Nessas analogias e reflexões sobre diferentes formas
de entender a imagem, as três artistas que integram a pesquisa por meio dos
meus investimentos afetivos e se mostram nela através de imagens-artefatos,
me possibilitam entender e organizar as características e procedimentos que
constituem este ato investigativo.
Ao (me) pensar o pesquisador como ferramenta (TOURINHO;
MARTINS, 2013) e instrumento (STAKE, 2011) da pesquisa, através de
imagens [ações-ideias-artefatos] de Madonna, vejo possibilidades de, diante
das relações onde os métodos podem nos escolher (CORAZZA, 2002), usar o
(m)eu corpo como instrumento/ferramenta/metáfora de provocação, criação e
reinvenção. Desse modo, com ousadia e atrevimento (TOURINHO, MARTINS,
2013), semelhante ao que faz Madonna no cenário pop, ser um pesquisador
que, junto de sua área e comunidade de significados, usa de suas
possibilidades de escolha, decisão, imaginação e criação para abrir fissuras,
mover barreiras, questionar paradigmas articulando procedimentos de pesquisa
com abordagens subversivas como a bricolagem (KINCHELOE, 2007).
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Através

das

imagens

[ações-ideias-artefatos]

de

Pina

Bausch,

(re)invento possibilidades para uma abordagem educacional de pesquisa que
se constrói como aprendizagem colaborativa (GOODSON, 2007). Ao instigar
memórias, vivências e afetos dos alunos-dançarinos-colaboradores, articulo
uma pedagogia da pergunta (FREIRE; FAUNDEZ, 2008) e, me apropriando do
modo de Pina Bausch na criação de dança, me empenho na expectativa de
gerar espaços narrativos nos quais corpos-sujeitos, portadores de memórias
sociais/afetivas/culturais diversificadas, possam se expressar e representar a si
próprios (GIROUX, 1995), agindo, pensando e interagindo com/por meio de
imagens [ações-ideias-artefatos].
Nesta perspectiva de narrativas de memórias e de construção de
conhecimento

através

de

envolvimento,

implicações

autobiográficas

e

investimentos afetivos, vejo os modos como Frida Kahlo, por meio de suas
imagens [ações-ideias-artefatos] completa a tríade de divas me ajudando a verentender-articular modos de elaborar esta pesquisa. Entendo a investigação
como um processo subjetivo que engaja investimentos afetivos e emocionais
(KINCHELOE, 2007), embebida pela história pessoal, biografia, gênero e etnia
do pesquisador (DENZIN; LINCOLN, 2010). Semelhante aos modos como
Frida Kahlo implicava a si mesma na criação de seus quadros e autorretratos,
vejo a investigação como uma combinação de imaginação e criação
(TOURINHO, 2012), um complexo de imagens ações-ideias-artefatos. Desse
modo, considero esta investigação um artefato através do qual posso
pintar/narrar/criticar/analisar imagens, afetos, experiências, reflexões, teorias e
relatos, criando conhecimento como geração de vínculos entre eventos,
vivências e pesquisa (TOURINHO; MARTINS, 2013).
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edusa, Perseu, Percy Jackson, Madonna, Erika, Gedeon, espelhos,

M

escudos... Corpos, imagens, experiências e afetos que, plasmados
ao (m)eu corpo, às minhas imagens, experiências e afetos, vão

montando, desenhando e articulando a sequência desta pesquisa/bricolagem.
Imagens e experiências evocam conceitos, os contaminam e por eles são
contaminadas de modos por vezes imprevistos... Noutros momentos, as
lacunas de uns servem de moradia para as outras, e vice versa. Madonna
assim canta na canção “Super Pop” (2005): “If I was a painter, I'd be Frida
Kahlo”. Nesse contexto de pesquisa no qual imagens, conceitos e experiências
se misturam em tons epistemológicos e afetivos penso que também posso
dizer: Se eu fosse um pintor, eu seria Frida Kahlo, pintando de forma
investigativa minha realidade sempre atravessada por outros corpos que, de
modo pungente, adensam minhas vivências.
Com as imagens e experiências de Erika e Gedeon, as relações entre
corpo e imagem ganham proeminência neste capítulo por meio de flertes e
enfrentamentos com autores/as aos quais não me furto, metaforicamente,
abraçar e/ou apenas dar um leve aperto de mão. Entre adesões, discussões e
críticas, vou articulando modos como imagens podem educar corpos, seja de
maneira sensível ou, talvez, um pouco mais abrupta. Nesse contexto, importa
refletir sobre relações entre ver e se mover – modos do corpo se (mo)ver – no
contato com imagens, sejam elas artefatos, ideias ou ações. De modo mais
específico, importa, também, refletir sobre como minhas imagens/afetos se
relacionam com as imagens/afetos dos dançarinos participantes do “Processo
Dança ContemPOPrânea”. E, ainda, questionar como determinados processos
culturais em torno de imagens podem impelir e/ou impedir nossos corpos de
(se) (mo)verem, seja no contexto da criação da coreografia “Afins e Afetos” ou
das nossas vivências cotidianas.

Erika é uma aluna-dançarina que participou como colaboradora no
processo Dança ContemPOPrânea. Em resposta ao desafio de “trazer algo do
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seu dia a dia que lhe afeta”, trouxe um espelho (figura 23). O espelho de Erika
potencializa reflexões instigantes acerca da relação corpo/imagem, tão cara a
esta pesquisa. As imagens, afetos e relatos de Erika acerca do espelho
possibilitam um peculiar enredamento com outras imagens, experiências e
conceitos que tecem a reflexão com fios interpretativos.
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Na figura 25, dois ângulos fotográficos mostram Erika tocando seu
espelho enquanto explica aos demais participantes e dançarinos os motivos
pelos quais esse objeto lhe afeta. Através de gestos, toques no espelho e uma
fala eloquente, Erika disse:
[...] eu procurei na minha casa um elemento que é o espelho. Eu adoro
espelho! No banheiro eu tenho, no quarto eu tenho espelho, no corredor eu
tenho espelho, na sala eu tenho espelho... Pequenininhos, de vários tamanhos,
então, assim, eu amo mesmo espelhos. Me marca, me afeta muito no meu
cotidiano, em casa, comigo mesma... (Excerto 1 – Grupo Focal “Processo
Dança ContemPOPrânea”, registro realizado em 12/04/2013).
Na fala, nos gestos e na quantidade de espelhos que tem em casa, Erika
denota sua predileção por esse artefato e os modos como ele a acompanha no
seu dia a dia, principalmente quando está em casa. Em cada cômodo da casa
Erika tem espelhos através dos quais pode se ver. É perceptível, nesta
situação, um confronto cotidiano com a própria imagem, com aquilo que
conforma sua subjetividade. Levando em conta a leveza e a tranquilidade com
que Erika fez o relato, esse artefato é revelado como algo agradável e
desejável.
E eu gosto muito de imagem. Então, assim, o espelho que reflete imagens, né,
que você pode se ver e ficar refletindo várias coisas... Fica pendurado na
parede e volta. (Excerto 2 – Grupo Focal “Processo Dança ContemPOPrânea,
registro realizado em 12/04/2013).
Para ela, o espelho é um artefato afável, pois presentifica seu gosto por
imagens. Quatro elementos neste trecho do relato de Erika me instigam: “o
espelho que reflete imagens”; “você pode se ver”; “ficar refletindo várias
coisas”; e “fica pendurado na parede e volta”. Nessas expressões, questões
como reflexo e reflexão, o ato de se ver, e o retorno do espelho numa relação
face a face sugerem conexões com as proposições de Dubois (1993).
Evocando o mito grego de Perseu, o autor explica que “o escudo de superfície
polida como um espelho” (p. 148) foi o instrumento usado pelo herói para
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chegar ao contato consigo mesmo e com a Medusa, tendo como ardil o efeito
da “retorsão, por meio do reflexo do espelho” (idem). Assim como Perseu, Erika
reconstrói o espaço do olhar, projetando-se no e através do espelho, seu
escudo polido.
Seu espelho evoca a imagem de Perseu devolvendo para Medusa seu
olhar mortal que repercute no espelho/escudo e atinge no ato do retorno. Com
Dubois (1993), percebo que o espelho é uma maneira de “rebater o ponto de
vista para o ponto de fuga” (p. 150) para fazer funcionar a arquitetura do olhar
pelo seu reverso, fazendo a Medusa, acostumada a atingir os outros com seu
olhar, ver a si mesma e petrificar-se ao sentir o poder de seu próprio olhar. O
escudo/espelho funciona, para Perseu e para Erika, como um olho de
vidro/bronze, pelo qual se veem e também percebem seu entorno, o perigo da
Medusa ou do cotidiano da casa, num efeito de retorsão que, mesmo
pendurado na parede, como diz Erika, volta... Voltam imagens, voltam reflexos
e reflexões.
Ao dizer “eu gosto muito de imagem”, em torno de seus afetos com o
espelho, Erika me remete a uma reflexão acerca de relações corpo/imagem e
da experiência do ver e ser visto (TOURINHO, 2011) na contemporaneidade. A
experiência de Erika ora possibilita aproximações ora contraposições frente às
compreensões de Tiburi (2011) acerca da televisão como um “olho de vidro” e
uma superespecialização da imagem – uma “medusa” e também do sujeito
entendido como homo videns conformado pelas relações “vejo logo existo”.
Hoje, as relações corpo/imagem são mediadas por diferentes formas de
aparelhos, redes, dispositivos e aparatos da maquinaria visual, tecnológica e
virtual. Entre eles, um aparelho que é também uma instituição, aproximou as
imagens dos nossos corpos, trouxe-as para dentro das nossas casas fazendose, assim, um aparelho doméstico: a televisão.
Tiburi (2011) situa a televisão – com sua pré-história na fotografia e no
cinema – ou a televisualidade, como a superespecialização alcançada pelo
desenvolvimento da reprodutibilidade das imagens técnicas (FLUSSER, 2008;
BENJAMIN, 2012). Explica que, com a transmissão à distância, a televisão se
configura “feita de imagens e de mais que imagens, de fantasmas de imagens,
de imagens em anamorfose, de distorções, além de imagens que prometem
uma atualidade mais que aparente” (p. 205). Ao discutir o tsunami de imagens
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que inunda o atual mundo visual, a autora reflete acerca de nuances éticas,
estéticas e políticas que evolvem o jogo de imagens articulado pela televisão.
Analisando uma possível “imagopolítica” (p. 278) que circunscreve esse
aparelho/instituição, Tiburi (2011) questiona as articulações televisuais nas
quais “a imagem soa como a verdade posta diante de nossos olhos tão
teológica como, por outro lado, cientificamente irrevogável” (p. 279). Na
perspectiva de uma imagopolítica, a autora pensa a televisão como um sistema
político-estético que põe em jogo a colonização do olhar e do imaginário. Ela
complementa sua crítica dizendo que, com suas tomadas e (re)cortes de
imagens, este aparelho/instituição engana ao transmitir certezas visíveis,
escamoteando e jogando com a verdade.
Para Tiburi (2011), “foi a televisão como superespecialização da
potência do visível que definiu o lugar entorpecido em que ele [o ser humano]
habita como ser relacionado a imagens” (p. 290). Na micrologia de nossos
cotidianos, em torno da televisão, do cinema, do youtube, de diferentes redes
sociais e sites de relacionamento, friccionam-se corpos e imagens, desejos e
decisões, afetos e prazeres, (est)éticas e antiéticas. “Olho de vidro” (p. 68) é a
metáfora que a autora utiliza na sua reflexão acerca deste aparelho doméstico
superespecializado em (re)produzir/emitir imagens, que funciona como uma
prótese por meio da qual vemos o mundo, a vida, a realidade. Para Tiburi
(2011), a televisão produz modos de ver ao passo que também induz e
neutraliza o ver, podendo devorar, hipnotizar e petrificar o olhar.
Nossa cultura nunca existiu fora das imagens que a ajudaram a
sustentá-la, a imagem sempre imperou estabelecendo lógicas e
comportamentos nos sujeitos que a puderam conhecer ou respeitar,
fosse na religião ou na arte. A era do visual, aquilo que Régis Debray
chamou de “videosfera”, vem a ser este tempo em que o corpo – sob
diversas formas, inclusive e principalmente sobre a forma de
telespectador – é capturado pela soberania da própria imagem [...].
(p. 298).

Nas suas reflexões, Tiburi (2011) afirma que, mesmo que alguns se
espantem, as “massas” podem “ser compostas de corpos inertes diante de
imagens” (p. 291). Não discordo da afirmação, pois diferentes são os graus de
autonomia, flexibilidade e compreensão com os quais os corposmídia se
relacionam com as mais variadas formas de produção, propagação e
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apresentação de imagens. Todavia, percebo na reflexão da autora um
sentimento de pesar, uma visão que vitimiza o corpo, mostra uma subjetividade
vilipendiada, culpabiliza as imagens e diminui o sujeito pós-moderno situando-o
apenas como “homo videns” em seu “video, ergo sum”. De maneira sutil, esta
perspectiva parece expressar pensamentos saudosos do sujeito plasmado pela
modernidade da razão e da autonomia, do homo sapiens e seu cogito, ergo
sum.

No

entanto,

revisitando

memórias

filosófica,

artística,

médica,

psicanalítica e educacional, podemos ressaltar que esse sujeito concebido e
instituído pela modernidade é um sujeito bipartido, separado do corpo, guiado
por uma racionalidade abstrata, uma inteligibilidade extirpada de sua
sensibilidade, rigorosamente separado/distanciado dos objetos e fenômenos
que estuda e com a pretensão de manter-se neutro em relação ao
conhecimento que constrói.
Contextualizando as relações que vivemos hoje com as imagens em
torno da compreensão da sociedade do espetáculo (DEBORD, 2011), Tiburi
(2011) afirma que “o indivíduo como espectador de imagens técnicas não
corresponde necessariamente ao sujeito, a figura da autonomia ética e estética
com que a filosofia sonhou ao longo da modernidade” (p. 211), o que não é de
todo mal, acrescento. Partindo da palavra ‘sujeito’ e da clássica relação ‘sujeito
e objeto’, a autora recorda que para Descartes, pai da filosofia moderna, o
sujeito era a figura central do “penso, logo existo” (cogito, ergo sum). Ela
compreende que o (tele)espectador é um mero representante da ação de ver,
do “vejo, logo existo” (video, ergo sum). Esse Homo videns é um sujeito feito
objeto, pois não é sujeito de, mas, sujeito a. Para Tiburi, na era do espetáculo,
“em vez de ser a figura ativa que a filosofia moderna desenhou, cerne da
experiência com a vida objetiva”; ou ainda, “aquele que realiza o princípio da
identidade como ato essencial do conhecimento, ou seja, que define objetos
em sua própria lógica” (p. 212), o sujeito é um assujeitado, um submetido, que
não é mais sujeito, mas, um mero espectador a testemunhar o espetáculo de
imagens em torno de si.
Erika e suas relações com o espelho me fazem refletir de modo a
contestar nuances pessimistas e catastróficas da compreensão de Tiburi
(2011), na qual, a subjetividade é vista como uma espécie de esquizofrenia na
qual mostrar-se é a única ação que resta àquele que vive sob o desígnio do
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video, ergo sum, o “vejo, logo existo”, nesse reino espetacular em que o video
se fez carne e habitou entre nós. Vejo, logo existo, conforme a autora, é a
fórmula da nova subjetividade esvaziada de si, cujo correspondente direto é a
objetivação de si mesmo: “sou visto, logo existo”. Os modos como Erika pode
se ver e ver traços de suas interações com o mundo, na relação com o
espelho, possibilitam pensar o espelho também a partir da imagem do olho de
vidro através do qual podemos ver traços de nossa subjetividade, cotidiano,
contexto, cultura.
O espelho de Erika e o espelho no qual Frida se olha para pintar a si
mesma, no quadro “A Coluna Partida” (figuras 8 e 11), suscitam instigantes
percepções acerca da televisão e de demais formas imagens. Essas imagens
mutantes que proliferam por diversificados cenários através do fenômeno da
estetização cultural – “deslocamento do estético do âmbito das artes para todos
os cantos da vida cotidiana” (AGUIRRE, p. 69, 2011), podem funcionar como
espelhos para nós corpos, através dos quais podemos nos ver. Conforme
Tourinho (2011), através dos modos como vemos, usamos e atribuímos
significados às imagens, podemos ver e (re)conhecer traços de nossa
subjetividade, daquilo que pensamos e sentimos, de como podemos agir.
Aguirre (2013) destaca que determinadas imagens, objetos, produtos e
artefatos culturais que são vistos, consumidos e usados, podem atuar como
“espelho do sujeito que vê, gerando espaços de encontro e confrontação com
os efeitos que produzem em nosso sentido de ser aquilo que nos vê a partir de
onde nos vê” (p. 295). Nessa compreensão as imagens são parte de nós, do
que somos, do que pensamos que somos e daquilo no que nos transformamos.
Em sintonia com Aguirre, entendo que ouvir, ver e perceber a voz, os gestos e
sentidos que os corpos produzem em torno de imagens e, ainda, possibilitar
que eles também percebam isso, são atitudes que nos aproximam de “sua
capacidade de espelhar imaginários próprios ou coletivos” (p. 310), de como os
constroem ou podem ser construídos por eles.
Na compreensão de Tiburi (2011), o (tele)espectador – ex-sujeito existe
meramente como objeto, como imagem que conta, importa e é lembrada
quando vista, postada/curtida/compartilhada em redes sociais, programas
televisivos e canais como o youtube, etc. Esta concepção pode ser
questionada, pois, como corposmídia que se veem e são vistos, que são
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mediação – mídia a comunicar traços de seu contexto/ambiente/cultura, seja
através desses suportes tecnológicos ou não, somos afeitos a internalizar e
reconstruir imagens e informações cada a um a seu modo, aos modos da
cultura e das comunidades de significados das quais fazemos parte.
Como continua Tiburi (2011), da subjetividade resta aquilo que sobrevive
como um morto-vivo, o corpo entregue à imagem encarcerada no
enquadramento da fantasia televisiva, imagem mostrada como verdade,
imagem tornada ilusão de um desejo realizado. Observo como um tanto
generalista a afirmação de que a imagem/televisão representa ou significa a
mesma coisa para todos e que a subjetividade equivale a um zumbi assistindo
TV.

Shusterman

(1998)

destaca

como

“críticos

intelectuais”

agem

“erroneamente” ao subestimar e homogeneizar “o público de massa” (p. 128).
Este autor aponta diferentes estratégias interpretativas, decodificação,
reconstituição e aproximação que “feministas, marxistas, judeus marroquinos
tradicionalistas em Israel” e “gays nos E.U.A” podem articular como “fãs
devotos” de séries e telenovelas como “Dallas” ou “Dynasty” (idem). Do mesmo
modo é possível refletir acerca da diversificada teledramaturgia brasileira.
Grupos e indivíduos tão distintos, de procedências, territórios e desejos tão
diferentes, poderiam ver as mesmas coisas nessas imagens? Como um
mesmo artefato pode ser prenhe de significações tão particulares a grupos e
corpos distintos que o consomem?
Como propõe Hall (2003), “o significado de uma forma cultural e seu
lugar ou posição no campo cultural não está inscrito no interior de sua forma”,
mas, pode ser atribuído “pelo campo social ao qual está incorporado, pelas
práticas às quais se articula” (p. 258). Um mesmo produto, imagem, artefato
pode ter sua compreensão variada, distorcida, adaptada conforme os meios
socioculturais por onde passa, conforme as subjetividades dos corpos que o
consomem. Nesse sentido, através do espelho de Erika posso olhar
diversificadas nuances da relação corpo/imagem, posso buscar compreender
subjetividades, corposmídia prenhes de vitalidade, abertura e possibilidades
para ver, perceber e se confrontar de inúmeras maneiras com imagens e
artefatos culturais.
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Erika e seu espelho, ao atiçarem reflexões sobre corpo e imagem
também possibilitam considerar o que Dubois (1993) chama de dispositivomedusa. Para o autor, pela ação do reflexo do escudo/espelho manifesta-se o
“dispositivo-medusa” e seu “jogo do face a face (auto)medusante” (p. 152).
Tanto na pintura “Cabeça de Medusa”, de Caravaggio, como em muitas
representações da górgona na Grécia antiga, conforme relata Dubois, a
imagem frontal de Medusa é recorrente com o intuito de possibilitar o face a
face do observador com ela, efeito “olho no olho” mediado como a imagem no
espelho. A Medusa de Caravaggio é descrita por Dubois como um suporte que
re-articula o sentido mítico do escudo/espelho. Sentido que intensifica a
significação, a ideia do dispositivo-medusa e seu jogo do face a face
(auto)medusante, imagem de um possível autorretrato de Caravaggio quando
jovem, conforme explica Dubois (1993).
Como Erika diante de seu espelho, a cabeça da Medusa degolada
remonta o arquétipo do autorretrato, da autorrepresentação, do retrato 3 X 4,
do busto, quando a pessoa é identificada pelo rosto, pela cabeça ou, do peito
para cima. O dispositivo-medusa possibilita a experiência de se ver, do face a
face, do olho no olho consigo mesmo, do meu olhar que a mim retorna
possibilitando um enxergar-se que pode petrificar, assaltar, gerar espanto
através da imagem especular. Dubois (1993) destaca, ainda, que o
dispositivo/metáfora escudo/espelho tem um “papel fotográfico, deixando que a
imagem se imprima unicamente pela força do olhar petrificador” (p. 152). Nesse
sentido podemos pensar como “olhar petrificador”: o olhar do fotógrafo que
suspende um momento com seu clique; do pintor que materializa na tela um
rosto, uma situação ou um pensamento; formas de (se) ver/perceber que
podem adornar aquilo que é visto aos modos e/ou moldes do contexto/cultura
no qual estamos inseridos; e, ainda, as possibilidades contemporâneas de
criar, copiar, editar, postar e curtir imagens nossas, de nossos cotidianos, de
celebridades, etc. São situações nas quais o olhar imprime, petrifica, fixa, capta
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imagens

nos

confrontos

que

estabelece

com

elas

voluntaria

ou

involuntariamente.
As imagens de Erika e seu espelho, em relação à imagem da Medusa,
contrastam com uma visão catastrófica acerca das (tele)visualidades no
contexto cultural hodierno. Essa visão é perceptível na reflexão de Tiburi (2011)
ao se referir à imagem como: “ilusão do desejo realizado” (p. 272); “espécie de
verdade anterior inquestionada” (p. 212); “o poder pleno em uma sociedade
espetacular”; “o capital elevado a sua forma mais especializada”; ditadora de
um “consenso sobre o que é a realidade” e de “um estado de percepção a que
convencionamos chamar de realidade” (p. 156); e, ainda, que a televisão expôs
o ser humano à “periculosidade da imagem” (p. 289). Nesse contexto trágico de
reflexão acerca do nosso mundo visual, uma imagem mitológica é evocada por
Tiburi para adensar o terrífico poder da imagem: Medusa, a górgona grega que,
através de seu poderoso olhar, é capaz de petrificar os corpos que para ela
olham. Medusa, imagem que ao ser vista pelo corpo, também o vê e retribui o
olhar interferindo em sua capacidade de se (mo)ver.
Ainda conforme com a descrição de Tiburi (2011), “a potência da
Medusa é aquela de arrancar-nos os olhos pelo desejo que emite sobre nossos
olhos” (p. 145). O olhar por meio do qual a górgona – imagem,
(tele)vilusalidade – nos olha, é, de acordo com a compreensão da autora, um
olhar fascista pelo qual a imagem se apodera dos corpos por meio do desejo e
da identificação que neles atiça. Petrificando a potência reflexiva das
visualidades com a compreensão de que as “imagens não são mais que
espectros e espectros são a verdade inquestionada da ordem espetacular” (p.
150), Tiburi também encerra o corpo-sujeito na categoria de mero
vivente/vidente petrificado, com a sensibilidade e a racionalidade neutralizadas
diante do consumo exacerbado de imagens. Deixando o sujeito sem as
capacidades de conceituar, pensar e sentir – aniquiladas pela imagem – diz a
autora que “não se pode mais falar de corpo” porque, “se não há capacidade
de reflexão pela consciência crítica não há mais sujeito” (idem).
O consumo de imagens, que aqui discuto, se aproxima das proposições
de Bauman (2008) no sentido de que, enquanto corpos-sujeitos, fazemos parte
de uma “cultura de consumo” ou de uma “sociedade de consumidores” (p. 70).
Para o autor, consumo pode ser visto como uma condição inseparável da
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sobrevivência biológica humana e de outros organismos vivos, pois, consumir é
algo que fazemos todos os dias como parte da subsistência da vida. Todavia,
refletindo acerca dos processos de produção e consumo – eixos estruturantes
do sistema capitalista – no contexto sociocultural moderno e pós-moderno, a
problemática se adensa em torno do que Bauman chama de consumismo, ou
seja, “um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e
anseios humanos rotineiros, permanentes [...], transformando-os na principal
força propulsora operativa da sociedade” (p. 41).
Esse complexo conjunto/mercado envolve relações de produção,
veiculação, consumo e uso de imagens, arte, moda, tecnologia e tantos
produtos/artefatos presentes também em ambientes virtuais. Esse conjunto
desencadeia processos de (de/trans)formação de indivíduos humanos,
desempenhando, de acordo com Bauman (2008), “um papel importante nos
processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção e
execução de políticas de vida individuais” (p. 41). Em referência a Livingstone
(1998), Bauman acrescenta que a subjetividade é transformada em mercadoria
para ser comprada e vendida assim como beleza, limpeza, sinceridade,
autonomia, etc. A cultura consumista diz respeito aos modos como se
comportam, agem, acreditam e desejam os corpos-sujeitos na sociedade de
consumidores, sendo que esta, conforme apresenta Bauman, os interpela e
questiona, os interrompe e irrompe sobre eles.
Nas questões acerca do corpo, ao analisar a cultura de consumo, me
inquietam as ideias de Bauman (2008) ao discutir o conceito de “Homo
consumens”. O autor não se refere a um sujeito que adquire posses ou se
desfaz delas quando as considera obsoletas, mas, a um “estar em movimento”
(p. 126). Ou seja, trata-se do sujeito que se move na cultura do consumo, que
está continuamente desejando, necessitando consumir, tornando-se, assim,
uma mercadoria desejada pelo mercado. Desse modo e, em proximidade com
as reflexões de Tiburi (2011), o corpo é visto como homo consumens e homo
videns, exposto a uma vastidão de mercadorias e imagens pré-selecionadas e
prescritas. Podemos dizer que o corpo/sujeito/consumidor é livre para escolher
o que consumir, mas não é livre para controlar o que está disponível para
escolher, pois, aquilo que está na vitrine dos shoppings ou na internet, foi
selecionado e exposto por outros corpos e corporações.
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Nós, corpos, estamos sempre em contato com imagens, entre outros
artefatos a serem consumidos e, conforme Tiburi (2011), “nos relacionamos a
elas enquanto elas nos dizem algo de nós mesmos. Já que de nós surgiram”
(p. 146). Consumimos imagens de diferentes maneiras: baixando imagens da
rede; assistindo vídeos, filmes, novelas, na televisão, no cinema ou na internet;
(re)criando, editando, postando e curtindo imagens em diferentes sites e redes
sociais; saindo na rua ou estando num bar e involuntariamente tendo que ver
outdoors, cartazes, telas luminosas e estampas que remetem a produtos,
empresas, celebridades, outras imagens, etc. Pagando para ter acesso a
museus, a cinema, tv à cabo, a determinados sites ou, simplesmente estando
conectados a redes sociais, andando na rua, bebendo um refrigerante ou lendo
um livro, vemos e consumimos inúmeras imagens cotidianamente.
Nesse sentido, o corpo (criança, jovem adulto), na relação com imagens
e demais produtos consumidos, pode estar exposto a diversificados tipos de
influências, induções e (de/trans)formações, no entanto, não lhe são extirpadas
suas possibilidades de percepção, uso, interpretação e modos de (re)ação
diante das imagens que a ele chegam. Nos atos de ver e perceber, consumir e
se relacionar com imagens, os procedimentos sensório-motores e conceitualabstratos (emoção, razão, sensibilidade e inteligibilidade) do corpo, conforme
Lakoff e Johnson (1999), não agem separadamente. Estes são procedimentos
vitais, formas do corpo agir que constantemente se suplementam nas mais
diversas circunstâncias e situações que vivenciamos, consumindo imagens ou
lendo um livro, divertindo-nos com amigos ou entretendo-nos diante da
televisão.
Assim, me inquietam algumas concepções de autores como Tiburi
(2011) e Bauman (2008) que, em meio às suas potentes reflexões,
transparecem certo descrédito ao corpo-sujeito pós-moderno exposto ao
consumo de imagens e demais produtos. Corpo, sujeito e subjetividade – neste
estudo categorias indissociáveis – são, em alguma medida, vitimizados por
estes autores que, além de reiterarem dicotomias como razão/emoção,
inteligibilidade/sensibilidade, veem o corpo-sujeito como ignorante, passivo,
morto-vivo, quase zumbi. Bauman afirma que o consumismo aposta na
“irracionalidade dos consumidores” estimulando emoções e não o cultivo da
razão (p. 65). Ainda na relação com a imagem, Tiburi afirma a “incapacidade de
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conceituar” (p. 149) e a eliminação da “chance do pensamento e do
sentimento” (p. 150). Em outras palavras, aquilo que, catastroficamente, a
autora chama de “corpo aniquilado diante do olhar da Medusa” (idem).
Não tenho a intenção de amenizar/minimizar os efeitos da sociedade de
consumo sobre os indivíduos, tampouco atenuar o poder e a influência das
imagens na vida de crianças, jovens e adultos. Todavia, me questiono acerca
de análises filosóficas e sociológicas que projetam uma visão apocalíptica e
fatalista da pós-modernidade, tais como “o fim da história” (FUKUYAMA, 1992);
“a aniquilação da subjetividade” (TIBURI, 2011); “o fim do sujeito” (ALMEIDA,
2012) e assim por diante. Mídia, poder, imagem, televisão, alienação,
ideologias, capitalismo, são categorias ou expressões que por vezes soam
como divindades, Medusas, seres monstruosos e sobrenaturais que pairam
sobre nós ou que nos vigiam a todo momento, conspirando contra nós,
tramando a hora de nos aniquilar por completo. Nesse trágico modo de ver,
somos pobres corpos dessubjetivados e assujeitados, sem saída, vilipendiados
e inertes diante da maldade das imagens, quase que implorando, a exemplo
dos indefesos no seriado mexicano do herói desastrado Chapolin: “Óh, e agora
quem poderá me defender?” Ou, ainda, como canta a banda brasileira Kid
Abelha: “Deus, por favor apareça na televisão” (canção de 1993).
Eco (2001) articula uma instigante ideia acerca de questões que
envolvem análises e críticas sobre o contexto cultural (re)estruturado pela
revolução técnico-industrial e pelos meios de comunicação de massa. O autor
revisita concepções em torno da “cultura de massa” e “indústria cultural”,
especialmente referenciadas em Adorno e Horkheimer (2006), bem como
outros discursos que, derivados destes conceitos, lançaram perspectivas
fatalistas e generalistas acerca destas problemáticas socioculturais. Eco (2001)
tece sua reflexão caracterizando o que chama de “críticos apocalípticos” e suas
“profecias massmediáticas”. A eles devemos, segundo o autor, a criação de
“conceitos-fetiches” que têm “a particularidade de bloquear o discurso,
enrijecendo o colóquio num ato de reação emotiva” (p. 11-12).
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O apocalítico não só reduz os consumidores àquele fetiche
indiferenciado que é o homem-massa, mas – enquanto o acusa de
reduzir todo produto artístico, até o mais válido, a puro fetiche –
reduz, ele próprio, a fetiche o produto de massa. E ao invés de
analisá-lo, caso por caso, para fazer dele emergirem as
características estruturais, nega-o em bloco. Quando o analisa, trai
então uma estranha propensão emotiva e manifesta um irresoluto
complexo de amor-ódio, fazendo nascer a suspeita de que a primeira
e mais ilustre vítima do produto de massa seja, justamente, o seu
crítico virtuoso. (ECO, 2001, p. 19).

Para Eco (2001), o crítico apocalíptico mostra-se atraído mais por uma
espécie de mysterium do que propriamente pelos conteúdos, modalidades
estruturais e condições de recepção e uso dos consumidores e dos produtos,
imagens e artefatos culturais. Ele parece pautar sua profecia massmidiática por
uma visão pessimista do ser humano – um ântropos antagônico entre eros e
tânatos – propenso às paixões, frágil em seus discernimentos e vítima indefesa
do poder engenhoso e massificador de monstros/Medusas, ou, de conceitosfetiche como “indústria cultural, “cultura de massa”, “massa”, “homem-massa”,
“mensagem massificante”, etc.
O gosto de Erika por imagem, surgido de sua relação com o espelho,
lança pistas para pensar sobre a potência e os limites desses conceitos-fetiche.
Esses conceitos podem, por vezes, impedir-nos de ver, perceber, refletir sobre
os diversificados modos como imagens – massivamente produzidas e
veiculadas – são consumidas, usadas e recriadas individualmente ou em
pequenos grupos, comunidades e cotidianos. O gosto de Erika por espelhos e
por (sua) imagem pode ser analisado como uma relação narcísica, vaidosa,
egocêntrica, mas, também, como uma relação de sadia autoestima, amor
próprio, bem estar etc. Isso é problemático quando conceitos, provenientes de
determinadas comunidades de significados e correntes de pensamento
enjaulam situações, relações, sujeitos e objetos numa única forma de ver e
pensar e, além disso, tem a pretensão de universalizar uma forma particular de
ver e pensar. Muitas podem ser as formas de ver e analisar, pois, da mesma
forma, diversos são os modos como os sujeitos podem atribuir diferentes
significados a imagens e artefatos culturais em seus atos de uso/consumo. A
expectativa de um único conceito/visão abarcar as inúmeras vivências,
práticas, formas de ver/pensa/agir é incompatível com a complexidade que
caracteriza os corposmídia e os contextos onde eles vivem, usam, consomem.
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Atento ao fato de que as imagens podem interferir em nós, corpos, em
nossos atos de nos (mo)ver, tanto petrificando como potencializando, seja
como medusas ou como mediadoras de relações entre corpos, poderes,
prazeres e saberes, não me furto ao desafio de refletir sobre as questões que
aqui vêm sendo expostas com o auxilio de imagens. Erica e seu espelho,
Perseu, Medusa e o escudo impelem-me agora a refletir com uma recriação
atual da imagem de Medusa feita no filme “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”
(EUA, 2010), dirigido por Chris Colombus e baseado no primeiro volume da
série de cinco livros “Percy Jackson e os Olimpianos” escrita pelo norteamericano Rick Riordan. A série narra a saga do jovem Percy que se descobre
“meio-sangue”, metade humano e metade deus, filho de Poseidon (o deus dos
mares) com uma humana. A série atualiza a mitologia grega como se ela ainda
estivesse viva. Na trama, o personagem Quíron (um centauro), ao instigar o
olhar do jovem Percy para as visualidades, imagens e símbolos culturais que o
cercam, descreve como as imagens dos deuses migraram com a humanidade
e sempre estiveram entre as nações mais influentes ao longo da história
ocidental.
Olhe para o símbolo do país, a águia de Zeus. Olhe para a estátua de
Prometeu no Rockefeller Center, para as fachadas dos edifícios
governamentais em Washington. (...) Os Estados Unidos são agora o
coração da chama. São a grande potência do Ocidente. E, portanto, o
Olimpo é aqui. (RIORDAN, 2010, p. 80-81).

Dessa tragédia estadunidense, arquitetada entre os prazeres e poderes
da cultura pop (MCCARTHY, 2002; OSTERWOLD, 2011), uso a imagem da
“Tia Eme” (“M”). No filme, que recria a mitologia grega entre jeans, boné, tênis,
iPod, hamburger e coca-cola, a interpretação da atriz norte-americana Uma
Thurman, com óculos escuros e casaco de couro, dá vida à imagem mitológica
da Medusa. Com o nome de Tia Eme (figura 24), a górgona é uma bela e
sedutora mulher, criadora e comerciante de estátuas em pedra para decoração

194

de jardins. Trazer a imagem pop de Medusa para esta discussão é uma
maneira irônica de encarar o desafio e o perigo da petrificação. Ou seja, de
investir numa perspectiva de análise e interpretação polissêmica, que não vê
apenas significados unívocos e perigosos nas imagens, mas, as compreende,
conforme aborda a cultura visual, como espaços que possibilitam experiências
múltiplas, complexas e também contraditórias (MARTINS, 2007). Para dialogar
com a terrível imagem-Medusa descrita por Tiburi (2011), trago uma Medusaimagem pop (figura 24) que pode desencadear (re)ações e percepções para
além daquelas de “hipnotizar”, “aniquilar” e “cegar” o corpo. Ou seja, a imagem
pode ser isso e tantas outras coisas que os corpos podem dizer, fazer, criar
com elas.
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Na figura 24, dois frames do referido filme mostram o momento da morte
de Medusa que acontece por meio do reflexo de sua imagem. No mito grego, o
herói Perseu não fixa a górgona diretamente, mas a espreita com o reflexo de
seu escudo e, assim, consegue cortar-lhe a cabeça sem ser petrificado por seu
terrífico olhar. No filme, ambientado para nossos dias, para conseguir cortar-lhe
a cabeça, o jovem Percy a espreita com o reflexo de seu iPod, um tocador de
áudio

digital,

reprodutor

de

imagens,

vídeos

e

textos,

projetado

e

comercializado pela empresa Apple. Entre as investidas de Medusa, durante
uma perseguição, Percy deixa cair o iPod que é encontrado pela górgona. Ela
toma o aparelho nas mãos, o fixa com peculiar curiosidade e contempla sua
própria imagem de um modo quase narcísico. E eis que, nesse breve momento
de distração de Medusa, embevecida com a própria imagem, Percy surge por
trás e, com um golpe certeiro, decepa-lhe a cabeça. Ao contemplar seu feito,
vendo seu iPod entre a cabeça e o corpo da górgona, separando-os, o jovem
herói diz, num misto de ironia, medo e êxtase: “Head’s up” (“Perdeu a cabeça”,
conforme a legenda do filme em português).
Em seu escrito sobre a leveza, Calvino (1990) comenta que quando o
reino humano parece condenado ao peso – aqui relacionado ao peso de
discursos deterministas, relações atrozes, concepções fatalistas, etc. – faz-se
necessário mudar o ponto de observação, considerar o mundo a partir de outra
ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento. Nesse processo de
reconstruir modos de ver, Calvino se refere à busca de “imagens de leveza que
[...] não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se
como sonhos” (p. 19). Nesse sentido, penso sobre como as imagens técnicas,
de propaganda, da cultura pop e outras, podem ser vistas, usadas e pensadas
para além de condições ilusórias, fantasmagóricas e hipnóticas. O autor
prossegue sua argumentação utilizando a imagem da Medusa ao afirmar que
“é sempre na recusa da visão direta que reside a força de Perseu, mas não na
recusa da realidade do mundo de monstros” (p. 17) entre os quais vive o herói.
Perseu, ou Percy Jackson, não recusa olhar, encarar, estar em contato,
se relacionar com a Medusa. Ele consome a imagem da górgona mesmo
receoso com a possibilidade de ser por ela consumido. Todavia, em vez de um
olhar imediatista ou tácito, ele cria uma estratégia imagética, articula um plano
– um modo de ver que tem o reflexo, o escudo/iPod como instrumento. Com
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imagens ele cria táticas para se relacionar, se confrontar com a imagem. Cria
contrastes da imagem com ela mesma e com outras imagens, instaurando um
campo para experiências e críticas de uso e análise dessas sedutoras e
ameaçadoras “medusas”. Em referência a Vernant (1981), Dubois (1993)
analisa o face a face frontal com a Medusa ressaltando que ver a górgona e
encará-la, implica abalar o fato de sermos nós mesmos, nossa subjetividade,
pois se trata de uma relação com consequências imprevisíveis, um confronto
de olhares que pode levar a aproximações e perturbações, identificações e
trocas, perdas e ganhos.
Nesse “jogo do face a face (auto)medusante” (DUBOIS, 1993), ficam
evidentes as ambivalências e polissemias que a imagem-Medusa pode ter e
desencadear. O poder da Medusa, como diz Dubois, é um “poder de nó e
buraco” (p. 153), onde se misturam a bela sacerdotisa, o horrendo monstro,
cabelos sedosos, serpentes venenosas, atração, fascínio, repulsão, violência,
temor, vida, sedução, morte, ereção, castração, masculino, feminino,
enrijecimento, degolação. Nesta perspectiva, em sintonia com Tourinho (2012),
percebo a imagem em seu amplo leque de possibilidades (ambi/poli)valentes
de significações e interpretações, podendo iludir, aludir, mostrar, omitir e criar
(des)acordos, dúvidas. Conforme destaca esta autora, usar ou ver a imagem
como verdade, portadora de significado único, comprovação de algo,
constatação da realidade, é questionável e limitador, visto que as imagens são
simplificações, escolhas, recortes e tomadas parciais das realidades que as
originaram.
Na figura 24, o iPod, que as mãos da górgona tocam com curiosidade
permitindo-a ver a si mesma e ao seu oponente, foi usado por Percy como um
escudo - com o qual espreitou a imagem da górgona evitando o olhar direto ao

passo

que,

por

Medusa,

foi

usado

como

um

espelho

para

autocontemplação, ou seja, um aliado para ele e um algoz para ela. Como
sugere Dubois (1993), Perseu, ou sua versão pop, Percy, ao entrar no
jardim/covil da Medusa, faz uma trilhagem visual na qual vê os corpos ali
“petrificados por terem sido vistos” (p. 149), e/ou, como propõe Calvino (1990),
o corpo “transformado em estátua de si mesmo” (p. 17). Percebendo esses
fatos, corpos, imagens que conformam o contexto, Percy teme/deseja ver o
ardiloso/fascinante poder/olhar de Medusa e, no confronto com ela, “remonta o
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espaço do olhar”, protegendo-se com o escudo/iPod e “devolvendo para a
Medusa seu próprio olhar” (DUBOIS, 1993, p. 149).
Num momento de curiosidade e encantamento com a própria imagem, a
górgona ágil, inteligente e peçonhenta, dona de um olhar poderoso, vendo a si
mesma, perde a batalha, a cabeça, a vida, petrifica-se com o próprio olhar,
permanece imagem imóvel. Uma imagem que ganha vida e mobilidade por
meio dos discursos e narrações que Percy cria para contar sua saga, dos
versos que os poetas escrevem para perpetuar esse feito épico, das análises e
interpretações que, junto aos autores citados, articulo para apresentar os
sentidos/significados que esta e outras imagens têm e possibilitam nas minhas
experiências de vida, de pesquisa, de ensino e aprendizado.
Na relação entre (m)eu corpo e as imagens de Erika, da Medusa, de
Percy, do iPod, do escudo, do espelho, irrompem questionamentos: O que
estou olhando? Para que focos meu olhar envereda na imagem? Quem é o
inimigo, Percy, a Medusa, o iPod ou o ‘eu’ que articula diferentes
discursos/“verdades” sobre eles? Como os discursos, elucubrações e
abstrações que articulamos, com e sobre imagens, podem ser nocivos,
deterministas e promulgadores de uma verdade única? Como as imagens
podem, por si só, serem nossas terríveis inimigas? A periculosidade estaria nas
próprias

imagens

ou

nas formas de

relação

(produção,

veiculação,

apresentação, consumo) que articulamos com elas e em torno delas? Mesmo
sendo as imagens poderosas, sedutoras e persuasivas, como podemos
“decepar-lhes a cabeça” - caso esse ato épico de bravura e heroísmo seja
necessário? Enquanto corpos, como podemos nos relacionar com imagens
sem “perder a cabeça”? Como as experiências e formas de se (mo)ver de
Erika, em torno das imagens do espelho/escudo, podem lançar pistas para
estas problematizações?
Imagens são como pedras, pedregulhos em nosso caminho. Mesmo que
nos façam escorregar, tropeçar, desviar ou por ventura cair, ainda assim, são
“pedras”

(artefatos/ideias/ações)

que

podem

interferir

e

modificar

posicionamentos, campos de visão e pontos de vista do corpo. Imagens são
como pedras, petrificadas, mesmo as imagens em movimento, pois, quem dá
vida, sentido e função a elas, inclusive criando a ideia de uma “vida das
imagens” (MITCHELL, 2012), somos nós, corpos. Somos nós humanos que as
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criamos e as consumimos como arte, publicidade, informação, culto, prazer,
entretenimento, pesquisa, etc. Somos nós, corpos, que podemos usar imagens
para impressionar, amedrontar, persuadir, agradar, agredir, aludir, iludir,
conhecer. Também podemos usá-las para nos mostrar, nos expressarmos, nos
vermos, nos publicarmos, nos fazermos ver, nos escondermos, nos
mascararmos.

No confronto com o dispositivo-medusa, em seu jogo especular de nos
colocar face a face conosco mesmos, produzindo esse efeito (auto)medusante
de espanto e autorreconhecimento, Dubois (1993) ainda propõe que essa
relação, inscrita na intimidade e no contato com a imagem-Medusa, pode
instaurar um desarraigamento de si através da projeção numa alteridade
radical. Nesse sentido, percebo Erika se vendo em seus espelhos e dançando
a coreografia “Afins e Afetos” (figura 25) como uma bela mulher negra que no
seu dia a dia é militante de movimentos sociais, estuda e também trabalha
como modelo.
Na figura 25, Erika faz pose e se mostra com exuberância num momento
em que, na coreografia, desfila e, com seu porte, beleza e andar gracioso tenta
conquistar o olhar de Arthur que, nesta cena, com uma câmera tira fotos dos
demais intérpretes. O gesto de Erika, de tocar suavemente o peito e direcionar
seu olhar levemente numa linha diagonal baixa, tendo ao fundo a luz que
contorna seu perfil facial, arquiteta uma plasticidade que sugere um catálogo
de moda em que a modelo, ao se expor, conduz o olhar do observador quase
petrificando-o com o charme que emana de seu rosto, olhos, lábios, pele, cor.
O significado desta imagem ganha potência na relação com mais um trecho do
relato de Erika ao enfatizar outros elementos relacionados ao espelho:
[...] me faz também pensar em várias coisas, beleza, racismo... Sabe, várias
temáticas que estão rodando na minha cabeça e aí o espelho me lembra disso.
Porque tem muito essa coisa da visão, da imagem que a gente vê. (Excerto 3 –
Grupo Focal “Processo Dança ContemPOPrânea”, registro realizado 12/04/2013).
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O relato de Erika e seus espelhos, questões relacionadas à
autorrepresentação e às experiências do ver e ser visto, são elementos que
mobilizam a reflexão em torno do processo de criação da coreografia “Afins e
Afetos” - baseado nos afetos de cada dançarino. Mais adensados ficam esses
elementos quando relacionados ao relato do aluno-dançarino Gedeon, também
colaborador da pesquisa que compartilhou com o grupo seus problemas com
ansiedade, como algo do seu dia a dia que lhe afeta.
Desde que o exercício foi proposto, não me veio outra coisa, um objeto, um
trem, nada nesse sentido... Mas veio algo da minha personalidade. Eu sempre
fui muito ansioso, pra tudo! E isso, ultimamente, principalmente no campo
profissional, tem me atrapalhado de uma maneira assim que, tem hora que eu
quero me esconder do mundo, pelo tanto que a ansiedade... ela me atrapalha.
(Excerto 4 – Grupo Focal “Processo Dança ContemPOPrânea, registro
realizado em 12/04/2013).
Gedeon foi um dos alunos-dançarinos que mais abertamente expôs ao
grupo uma situação pessoal, quase íntima. Ele construiu seu longo relato
utilizando várias imagens e exemplos que retratavam suas vivências cotidianas
em relação ao trabalho e a projetos pessoais nos quais a ansiedade se revelou
um problema. Numa fala comovente, Gedeon se associa ao mesmo tempo em
que se diferencia dos afetos e experiências de Erika com o espelho, ao dizer:
[...] isso acabou vindo para o meu emocional e acabou afetando o meu mental,
de uma certa forma que, como ela falou da questão do espelho, nem no
espelho ultimamente eu tenho vontade de me olhar, porque a ansiedade não
vê a transformação... (Excerto 5 – Grupo Focal “Dança ContemPOPrânea”,
registro realizado em 12/04/2013).
Erika demonstrou sentir-se confortável na relação com seus vários
espelhos, mas, Gedeon, ao contrário, demonstra o quanto sua ansiedade o
afeta e, por esta razão, prefere, por vezes, manter-se à distância do espelho.
Seu processo pessoal de tentar vencer a ansiedade por vezes é tão árduo que
seus esforços parecem insuficientes. Transformação e mudança, são
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processos lentos, demorados. Me instigam as expressões em que Gedeon
potencializa, quase que de modo inverso, a reflexão em torno da questão
especular, da retorsão, do dipositivo-medusa e seu jogo do face a face
(auto)medusante (DUBOIS, 1993). A recusa do espelho, a não vontade de ver
a própria imagem, se deve ao receio de não encarar a ideia de que a
“ansiedade não vê a transformação”. A ansiedade petrifica, cega e extirpa
Gedeon da vontade de se ver e ser visto, pois, como ele mesmo manifesta,
“tem hora que eu quero me esconder no mundo”.
Nos relatos de Erika e Gedeon, ela desejando se ver e ele, recusandose a se ver, encontro conexões com as experiências do ver e ser visto
(TOURINHO, 2011). Para a autora, o ato de ver, compreendido na parcialidade
e fragmentação que o constitui, oferece possibilidades para que eu me veja,
me reconheça, seja visto e reconhecido nos significados que atribuo às
imagens, sejam elas referentes a mim ou a outras pessoas, coisas, situações.
Nos discursos que articulamos sobre as imagens e os modos como as
usamos/consumimos, podemos nos dar conta de quem somos, como agimos,
aquilo que acreditamos e por meio do qual organizamos nossa vida e nossas
formas de interação. Situações que podem nos petrificar, nos espantar conosco
mesmo ou, nos mobilizar para transformar nossos modos de ver e ser.
Erika, ao se ver, vê, também, temáticas como beleza, racismo e outras.
Gedeon, por meio de sua ansiedade, não quer se ver e tampouco que o mundo
o veja. Essas situações se aproximam da compreensão de Tourinho (2011)
quando destaca as marcas culturais das experiências de ver e ser visto. A
autora explica que o ser visto, não necessariamente indica ver uma imagem,
mas, estende-se a experiências de ser visto de diferentes modos, por meio de
outras imagens. “Ser visto culturalmente, através de comunidades de
significados, ou seja, de esferas que vão além da materialidade de qualquer
artefato” (p. 02). Para Erika, o dispositivo-medusa é um espelho que a expõe a
si e ao mundo e, para Gedeon, um escudo que o esconde de si e do mundo.
Espelho e escudo são imagens, artefatos culturais por meio dos quais Erika e
Gedeon dizem de suas vidas, de seus modos de ser. São imagens através das
quais posso, enquanto educador de dança e coreógrafo, ver Erika e Gedeon e
perceber nuances de suas relações com o mundo e com seus contextos
culturais.
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Na figura 26, Gedeon aparece dançando, sério, concentrado e
comprometido com a ação que está vivendo e desempenhando. A luz ao fundo
ilumina o desenho de seus gestos e contorna em tons dourados sua pele
negra. Seu braço atravessa o espaço da imagem e sua presença imponente
dialoga, pelos gestos e pelo olhar, com o público que, naquele momento, está à
sua frente. Em vez de uma subjetividade esquizofrênica e aniquilada, como
propõe Tiburi (2011), visualizo, por meio das imagens do espelho/escudo de
Erika e Gedeon, outras formas de ver e compreender a subjetividade. Os dois
corpos/alunos/dançarinos e suas imagens (artefatos/ideias/ações), tanto nos
depoimentos como na coreografia “Afins e Afetos”, que resultou de
relatos/afetos/imagens, me remetem à proposição de Greiner (2005) acerca da
subjetividade, próxima daquela já apresentada no segundo capítulo desta
pesquisa. Erika e Gedeon me convidam a visualizar em seus corpos a ideia de
que a “subjetividade está sempre ligada à imagem de um organismo durante o
ato de perceber” (GREINER, 2005, p. 81).
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Como propõe Greiner (2005) e me fazem visualizar Erika e Gedeon, “a
subjetividade pode emergir” e ser constantemente (re)estruturada com as
capacidades que o corpo tem de “construir uma representação simples de simesmo”, de “criar imagens e se transformar” (idem). As imagens-artefatosideias-ações (espelho, ansiedade, narrativas, fatos, gestos, movimentos), tanto
nos relatos como na coreografia, configuram um mosaico de imagens e
representações que dizem da subjetividade de ambos, Erika e Gedeon.
Subjetividades potentes na maneira de expressar processos de percepção,
contextos e vivências, nos modos de se fazer perceber, de buscar se
transformar continuamente.
Tanto a adesão de Erika quanto a recusa de Gedeon ao espelho,
possibilitou a ambos, gestos, movimentos e ações corporais que resultaram em
dança. O fato de Erika gostar de se ver e ser vista e de Gedeon ter repulsa a
se ver e ser visto, não fez a dança dela algo melhor e, a dele, algo pior. Cada
experiência vivida e relatada, cada afeto compartilhado, sejam eles mais ou
menos agradáveis, geraram diferentes modos dos corpos se verem e se
moverem. São pedaços de histórias que, a exemplo dos procedimentos
criativos da coreógrafa Pina Bausch, tornaram-se dança. O espelho no qual
Erika deseja se ver e no qual Gedeon recusa a se ver, são imagens que
possibilitaram diferentes modos desses corpos se (mo)verem.
Com Aguirre (2011) compreendo que, através das experiências de Erika
e Gedeon, é possível vislumbrar cenários criativo-pedagógicos de dissensos,
reconfigurações de percepção e significação, modificação de compreensões
acerca do “possível e do impossível e a designação das capacidades e
incapacidades” (p. 91). Em sintonia com o referido autor, compreendo a
possibilidade de reorganizar espaços e subverter lógicas apocalípticas de
descrença no sujeito/corpo/humano e “propiciar que os declarados incapazes
sejam capazes” através da “coletivização das capacidades” (p. 92). Nesse
sentido, através dos princípios da educação da cultura visual, as proposições
de Aguirre apontam para a necessidade de considerar os sujeitos como “seres
capazes e não como seres dominados” (idem). “Sujeitos sensíveis, críticos e
éticos” que, através de formas de “empoderamento criativo” (ibidem), estejam
dispostos a romper com ditames da política estética e da filosofia modernistas.

206

Pensando acerca das possibilidades do corpo se (mo)ver na relação
com imagens, sejam elas artefatos, ideias ou ações, ressalto duas questões
que considero pertinentes a esta problematização. O estudo de Lakoff e
Johnson (1999) acerca da constante suplementação entre os modos de ver,
perceber, se mover e raciocinar do corpo e as proposições de Damásio (1996)
de que o corpo, em seus atos perceptivos, altera-se ativamente em suas
interfaces com o ambiente, não permanecendo como um organismo
passivo/inerte, pois, perceber implica atuar no meio e dele receber estímulos.
Essas questões me levam a uma reflexão sobre as possibilidades do corpo se
(mo)ver impelido ou impedido por imagens. Como o corpo pode, em seus
modos de consumir imagens, criar movimentos que dizem de si e nos quais ele
se veja, se (re)conheça, seja em forma de dança ou de vivências cotidianas?
Trata-se de pensar como as imagens podem interferir nos processos do corpo
se ver e se mover. Ou, ainda, como as relações entre visão e movimento,
mediadas por imagens, podem possibilitar ao corpo formas autônomas ou
autômatas de vida e expressão?

Os modos como as imagens, experiências e afetos de Erika e Gedeon
possibilitam pensar que a subjetividade pode emergir e ser constantemente
(re)estruturada com as capacidades que o corpo tem de construir
representações de si mesmo, conforme a compreensão de Greiner (2005), me
levam a pensar a intrigante relação corpo/imagem no contexto da ball culture
(cultura do show, do baile). No filme “Paris is Burning” (1990), dirigido por
Jennie Livingston, a ball culture pode ser vista numa cena específica,
underground, que misturava desfiles, competições e dança em clubes gays dos
Estados Unidos na década de 80. Em “Paris is Burning”, a drag queen Pepper
LaBeija (1948-2003) caracteriza o ambiente ao fazer o seguinte relato:
Esses shows representam nossa fantasia de sermos superstars. É como ir ao
Oscar ou desfilar em uma passarela como modelo. Muitos desses garotos não
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têm nada na vida. Alguns não têm o que comer. [...] Não têm um lar, mas
roubam qualquer coisa, se vestem e vêm ao show para fazer de seus sonhos
uma realidade. (PARIS IS BURNING, 1990).
Entre as categorias de premiação que estruturavam os shows e desfiles
da ball culture estavam: “moda parisiense”, “estilo executivo”, “roupa esportiva”,
“corpo gostoso”, “estilo colegial”, “campo e cidade”, “travesti vestida pela
primeira vez”, “estilo militar”, “traje alta costura para a noite” e “estilo realismo”
– categoria na qual os/as candidatos/as deviam vestir-se e parecer com
homens e mulheres heterossexuais. Uma dessas categorias era a dança
“Vogue”, que simulava batalhas nas quais os participantes ousavam nas poses,
passos e sequências coreográficas, buscando mostrar-se melhor aos
adversários e jurados. Conforme mostra Livingston (1990) em “Paris is
Burning”, esses shows/desfiles/concursos eram abertos a todos, negros,
brancos, gays, pobres, gordos, magros, etc. O crítico de cinema Roger Ebert
(1991) destaca que, nas situações documentadas em “Paris is Burning”, há
uma tentativa bem sucedida desses corpos estranhos (outsiders, queers)
dramatizarem modos como sucesso e status muitas vezes dependem de
adereços que as pessoas podem comprar ou até roubar, supondo que tenham
estilo e atitude para saber como usá-los.
Em um ambiente sociocultural (New York, 1980) em que os
heterossexuais e brancos podiam fazer tudo enquanto os gays deviam
controlar como se vestiam, falavam e se portavam, a ball culture forjava
espaços em que os participantes podiam ser o que quisessem, mostrar sua
elegância, sedução, beleza, habilidades e conhecimentos. Temporariamente,
podiam se mostrar e se expressar sem correr o risco de serem criticados,
questionados e humilhados. Conforme descreve a drag queen Dorian Corey
(1937-1993), nesses shows era possível aos gays e negros serem e parecerem
executivos, militares, homens e mulheres bem sucedidos, mostrando ao mundo
branco, sexista e heteronormativo o que poderiam ser se tivessem
oportunidade. É um tipo de posse. Teus pares, teus amigos dizem: “Você daria
um ótimo executivo”. [...] Não é nenhuma paródia nem sátira. Trata-se de ter a
capacidade de ser isso”. (PARIS IS BURNING, 1990).
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Naquele ambiente da ball culture, em que imagens de revistas,
publicidade, televisão, séries, novelas e filmes eram transformadas e
reconstruídas em forma de desfile, dança, teatralidade e performance, criando
“um show cult”, como destaca

Shusterman (1998), surge a dança Vogue.

Segundo o relato do dançarino e coreógrafo Willi Ninja (1961-2006), em “Paris
is Burning”, considerado um dos precursores da Vogue – a dança mistura
pantomima, trejeitos de manuseio de estojos de maquiagem, passos de break,
movimentos de ginástica, hieróglifos do Egito antigo, desfile de moda e
imagens de poses de revistas, articulando linhas corporais sinuosas ou
retilíneas e posições rebuscadas. Ainda de acordo com Willi Ninja, o nome da
dança foi tirado da revista “Vogue”, porque alguns dos passos são das poses
que vemos na revista. (PARIS IS BURNING, 1990).
Na figura 27 o dançarino e coreógrafo Willi Ninja dança “Vogue”. Na
parte superior da imagem a gestualidade da coreografia constrói uma espécie
de moldura em torno do rosto por meio das linhas dos braços e mãos,
semelhante aos gestos de Gedeon na figura 26. Na parte inferior, o dançarino
executa movimentos, com o corpo mais próximo do chão, que se aproximam
de algumas imagens, compreensões e práticas de dança moderna e
contemporânea que aderem ao chão como uma maneira de questionar o balé
clássico que impulsiona os bailarinos para cima, usa sapatilhas de ponta e
variadas formas de saltos, criando uma atmosfera quase sobrenatural, uma
espécie de aura para a dança. Na frase (legenda do filme), Ninja expressa “sou
a melhor no Vogue”, manifestando o espírito competitivo que caracterizava as
batalhas (concursos) da dança Vogue. O artigo “a” caracteriza o linguajar
usado pelos gays que costumavam e ainda costumam tratar-se no feminino,
misturando tons de ironia e rebeldia.
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Ao conhecer o filme “Paris is Burning”, foi instigante e surpreendente
perceber proximidades entre o estilo de dança Vogue e a coreografia “Afins e
Afetos”, no sentido de ambas serem danças que se constroem a partir de
imagens: imagens-afetos do cotidiano dos corpos, imagens-artefatos de
revistas e hieróglifos que os corpos veem/usam/consomem. Hieróglifos
egípcios, pantomima, ginástica, desfile de moda e poses de revistas são
imagens que estruturaram a dança Vogue. Sentimentos, afetos, experiências,
histórias e artefatos culturais são imagens que articularam a coreografia “Afins
e Afetos”. Tanto no estilo Vogue como em “Afins e Afetos”, imagens
(ideias/ações/artefatos) usadas/consumidas, vistas e criadas pelos corpos são
elementos estruturantes da dança. Imagens como informações que os corpos
veem, recebem, processam, transformam e reconstroem em forma de dança.
Dançando os corpos podem comunicar, dar a ver, por meio de imagens-ações,
nuances e fragmentos reconstruídos acerca daquilo que pensam, sentem e
imaginam com as imagens que usam/consomem.
Me tocam, afetam e questionam as situações apresentadas no filme
“Paris is Burning”. O empenho de corpos em encontrar, por meio de dança,
desfile e vestimentas, formas de viver, experimentar e acessar situações,
experiências, costumes mostrados em imagens (séries, novelas, revistas,
hieróglifos) e modos de vida dos quais, por vezes, eram privados. Seriam
formas de fetiche e ilusão? Seria possível pensar esses fetiches ou ilusões
como elementos articuladores de modos de vida, reconhecimento e
identificação? Como as danças, desfiles e representações tramados no
contexto

da

ball

culture,

podem

ser

compreendidos

como

imagens

(artefatos/ideias/ações) de corpos-sujeitos marginalizados que agem e se
expressam com a expectativa de serem vistos, reconhecidos e respeitados?
São comoventes e inquietantes os relatos sobre jovens que, mesmo sem
lar ou comida, forjavam modos de se vestir e participar dos shows porque ali
podiam ser eles mesmos ou, o que sonhavam ser, podiam ser aceitos,
reconhecidos, aplaudidos. Naquele ambiente dos subúrbios nova-iorquinos,
especialmente no Harlem (bairro conhecido por ser um grande centro cultural e
comercial afro-americano), ganha vida essas formas de expressão por meio
das quais os corpos podiam ser/parecer aquilo que a normatividade branca e
heterosexista impedia que fossem. Ilusão, fetiche ou não, entendo que imagens
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e dança podem se fundir em modos de reconstrução criativa, um fazer pose
que soa como tomada de posição num determinado contexto. Vejo essas
poses como imagens de contravenção, de algo provocativo e até mesmo
revolucionário.
Esse modo exibicionista, audacioso e contraventor da dança Vogue,
aparece em 1990 na canção, coreografia e videoclipe “Vogue” da cantora
Madonna. A letra da canção convida para dançar Vogue e atenta para
possíveis formas de perceber o que e como vemos (“What are you looking
at?”); perceber o contexto onde estamos (“Look around”); usar a imaginação
(“All you need is your own imagination, so use it”); valorizar as diferenças para
além das convenções de raça e gênero (“It makes no difference, if you're black
or white, if you're a boy or a girl”); sentir-nos bonitos como somos, como
superstars (“Beauty's where you find it. You’re a superstar”); dançar (“Let your
body move to the music. Let your body go with to the flow”); fazer pose, se
posicionar (“Strike a pose”). A letra da canção Vogue parece jogar com os
sentidos do termo vogue que, em inglês, pode significar a dança vogue, moda,
pose e, ainda, aquilo que está em voga, que é popular.
Em dois dos frames, na figura 28, como em várias tomadas do referido
videoclipe, Madonna aparece emoldurando seu rosto com as mãos, como que
aludindo à pose da atriz e cantora alemã Marlene Dietrich (1901-1992) numa
foto de Don English para a publicidade do filme “O Expresso de
Shangai” (1932). A evidência aos seios com o sutiã cônico – desenhado pelo
estilista francês Jean Paul Gaultier (1952) – tornou-se uma marca de Madonna,
especialmente explicitada nas turnês como “Blond Ambition” (1990), “The Girlie
Show” (1993) e “MDNA World Tour” (2012). Esta imagem possibilita aludir a
modos como os seios femininos são vistos, como objeto sexual do corpo da
mulher, como órgãos que alimentam e nutrem no processo da maternidade, ou
como armas pontiagudas que podem ferir, conforme sugere a forma cônica.
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Os dançarinos se esmeram em posições, movimentos de dança,
apoiando-se apenas em uma das pernas, manifestando equilíbrio, altivez e
elegância na execução de formas coreográficas que sugerem imagens de
poses de modelos em revistas e de hieróglifos egípcios. Noutras tomadas, eles
dançam, desfilam, fazem pose entre colunas gregas e quadros que projetam a
sensualidade feminina, criados pela pintora polonesa Tamara de Lempicka
(1898-1980). Dirigido por David Fincher (1962), o videoclipe “Vogue”, veiculou,
por meio de suas imagens, a dança Vogue antes restrita ao submundo gay
estadunidense no contexto da ball culture. Suas imagens sugerem associações
com fotografias, em preto e branco, de estrelas de cinema feitas por fotógrafos
como Horst P. Horst (1906-1999), Clarence Sinclair Bull (1896-1979), George
Hurrell (1904-1992), Eugene Robert Richee (1896-1972).
As imagens e afetos de Erika e Gedeon em torno do espelho/escudo
projetam imagens de espelhos, fotografias e quadros que no videoclipe e na
letra de Vogue insinuam relações corpo/imagem. Como comenta O’Brien
(2008), o videoclipe de Vogue, filmado em preto e branco, se estrutura
mediante uma coreografia na qual as mãos se movem e formam “uma moldura
em torno do rosto”, os dançarinos “adotam as poses e o andar afetado de
passarela típicos do mundo underground gay” com referências a “beleza”,
“estilo” e “aparência”, fazendo deste artefato uma “celebração gloriosa da
imagem, como se desse vida a uma antiga revista sobre cinema
hollywoodiano” (p. 195). Ao destacar atitudes, talento, graciosidade e beleza de
artistas como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Marlon Brando,
Grace Kelly, Fred Astaire, Bette Davis, entre outros, Madonna projeta estas
celebridades como imagens desejáveis, em capas de revistas – “on the cover
of the magazine”. Ao citar estas imagens, Madonna interpela: “Don’t just stand
here, let’s get do it. Strike a pose, there’s nothing to it” (Não fique aí parado,
vamos participar. Faça uma pose, não há segredo).
Com Tourinho e Martins (2011), percebo conexões entre as experiências
de Erika e Gedeon, a dança Vogue no contexto da ball culture e o artefato pop
(música, coreografia, videoclipe) de Madonna que adensam reflexões sobre a
relação corpo/imagem. Quando eu, corpo, entro em contato com as imagens
da dança Vogue e da ball culture através do artefato/imagem/filme “Paris is
Burning” que se conecta a outro artefato/imagem/videoclipe “Vogue”, de
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Madonna, instaura-se uma trama de enredamentos e fricções entre corpos e
imagens. Quando os corpos da ball culture e também do “Processo Dança
ContemPOPrânea” usam imagens e afetos para criar dança, denotam como,
segundo Tourinho e Martins, “objetos, artefatos e imagens [...] plasmam e são
incorporados às práticas e experiência visual humana” (p. 55).
Erika e Gedeon, nas aproximações e afastamentos de suas próprias
imagens, na relação especular, dão a ver maneiras como imagens e artefatos
vistos e usados pelos corpos podem transformar-se em dança e/ou outras
formas de criação que denotam diferentes modos de (se) (mo)ver. Construindo
representações de si-mesmo, como observa Greiner (2005), o corpo
(re)constrói constantemente e dá a ver traços de sua subjetividade, seja na
dança ou nos diversificados modos como se organiza e convive com outros
corpos e imagens em seus cotidianos. “Vogue”, de Madonna, remonta a dança
e os modos de se (mo)ver dos corpos da ball culture insinuando conexões com
os afetos, imagens e modos de se (mo)ver de Erika, Gedeon e os demais
dançarinos da coreografia “Afins e Afetos”. As tramas e formas como imagens
e corpos plasmam uns nos outros, nos modos dos corpos se (mo)verem, dão a
ver elementos e situações que deflagram de maneira viva e expressiva as
reflexões desenvolvidas nesta tese.

Kellner (2001) comenta que nas imagens do videoclipe Vogue a cantora
“Madonna entra em enquadramento e manda: ‘Faça pose!’ e um conjunto de
imagens mostra o grupo obedecendo” (p. 361). Seria esse um exemplo de que
as imagens são mandonas? Imagens, algozes ou aliadas? Nesses confrontos e
conformações

entre

corpos

e

imagens

revejo

as

imagens

(artefatos/ideias/ações) do espelho/exposição, do escudo/esconderijo, do
“espelho que reflete imagens” (reflexo), do “você pode se ver e ficar refletindo”
(reflexão), do “fica pendurado na parede e volta” (retorsão), propostas por Erika
e Gedeon. Aqui, também, reaproximo as imagens (artefatos/ideias/ações) dos
hieróglifos egípcios e das poses da revista Vogue, usadas e transformadas em
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dança pelos corpos da ball culture, reproduzidas e veiculadas por Madonna no
videoclipe Vogue. Relacionadas à imagem-ideia do dispositivo-medusa, do
efeito ‘face a face’ e da retorsão (DUBOIS, 1993), essas imagens possibilitam,
ainda, pensar acerca da estratégia de usá-las para articular contrastes e
reflexões entre as próprias imagens.
Ao compreender a imagem como ação corporal (BITTENCOURT, 2012),
forma de pensar (DAMÁSIO, 2009), artefato cultural – espaço gerador de
experiências múltiplas e complexas (MARTINS, 2007), é possível produzir
(re)torsões – reflexos – (re)flexões de sentidos/significados num contraste entre
imagens. Nesse face a face – olho no olho entre nós e as imagens, entre as
próprias imagens, nós as vemos, elas nos veem, nós nos vemos, elas se veem.
Contrastando imagens com conceitos, experiências e com outras imagens,
podemos produzir retorsões e evidenciar características (des)educativas das
imagens, interpelando-as com suas próprias estratégias de mostrar/expor/aludir
(espelho), omitir/esconder/iludir (escudo).
Desse modo, imagens podem ser pensadas como dispositivos-medusa
que potencializam experiências de ver e ser visto ao mesmo tempo em que dão
margem para serem vistas como artefatos petrificados aos quais nós, corpos,
podemos dar vida e significados. Recusar as imagens ou demonizá-las é uma
maneira de gerar visões apocalípticas e fatalistas que, em vez de potentes
interpelações, tornam-se discursos que retardam e ignoram modos diferentes,
críticos e criativos do corpo ver e se (mo)ver através do confronto/contraste
com/entre imagens.
Ao especificar as relações corpo/imagem, algo ainda pode ser dito sobre
o olhar, o ato de ver. Para Tiburi (2011), o olhar é um “conjunto de sensações,
afetos e ideias que surgem do ver e provocam o ver” (p. 139), misto daquilo
que movemos e do que nos move, ou seja, é empreendimento pessoal e,
também, “uma determinada ordem coletiva sustentada na retórica das
imagens” (p. 140). Na perspectiva da cultura visual, Illeris e Arvedsen (2012),
problematizam as noções de eventos e fenômenos visuais, chamando-os de
‘ordens’ visuais, ou seja, modos/interesses por meio dos quais os fenômenos
visuais são estruturados histórica e culturalmente. Nesse mesmo campo de
estudos, Martins (2007) argumenta que o olhar está sempre traspassado por
questões de classe, raça, idade, estilo de vida, preferências sexuais, etc.
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Ao discutirem o ato de olhar, ou seja, a percepção visual, Tourinho e
Martins (2013) explicam que se trata de um ato cognitivo e afetivo que envolve
memória, sensibilidade, experiências e subjetividades. Para os autores,
olhar/perceber não é um ato isolado, mas, constituído e constituidor de “um
movimento – que envolve todo o corpo – em atenção a algo e/ou alguém, e/ou
fenômeno” (p. 72). Nesta perspectiva, estes autores entendem, ainda, que “a
percepção é um movimento de reconstrução ou de reconfiguração, sempre em
relação a outros fragmentos de ideias, afetos, artefatos, imagens” (idem). Em
outro estudo, Tourinho e Martins (2011) problematizam o olhar e os modos que
podem caracterizar um olhar “tácito” e/ou um olhar “crítico”.
O olhar tácito seria o modo como habitualmente vemos por meio de
referências comuns, estáveis e naturalizadas, quase sempre em sintonia com
normas e hábitos culturais. Com o olhar tácito, vemos o que esperamos ver e
cumprimos nossas rotinas sem grandes sobressaltos, questionamentos ou
construção de sentidos/significados para o que vemos. Já o olhar crítico,
conforme prosseguem Tourinho e Martins (2011), foge da estabilidade das
rotinas visuais e adensa nossa capacidade visual/perceptiva possibilitando
romper e transgredir práticas culturais naturalizadas e ordens visuais
estabelecidas.
O olhar crítico, explicam Tourinho e Martins (2011), possibilita
engajarmo-nos

analiticamente

com

o

que

vemos,

aprofundarmos

e

personalizarmos nossa visão na relação com o mundo. O olhar crítico nos
ajuda a desenvolver atitudes analíticas e reflexivas que podem aguçar a
compreensão sobre o quê, porque, como e em que condições vemos.
Enquanto corposmídia, essas atitudes analíticas e reflexivas, conforme
argumentam Tourinho e Martins, nos possibilitam extrair, dialogar e processar
informações, criando outros modos de ver e construir significados.
O que pode e o que deve ser visto se confundem numa ortodoxia do
olhar instaurada na sociedade espetacular, conforme alerta Tiburi (2011), e,
nesse sentido, ela explica que o olhar é “uma determinada ordem que se define
na relação com a imagem que está no cerne da própria imagem como aquilo
que existe por e para um olhar” (p. 161-162). Desse modo, a autora argumenta
que o telespectador, esse sujeito dessubjetivado, que autônomo seria se
tivesse se deixado impelir pelos sonhos da modernidade, precisa ser pensado
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a partir da condição biopolítica que ocupa seu corpo dócil diante dos aparelhos,
das relações e das imagens que cativam sua percepção.
Na discussão realizada no capítulo 2, apoiado na ideia de Greiner e Katz
(2001), o corpo é contaminado e contaminador, não se restringindo a uma
atitude unilateral de passividade ou atividade. Em sintonia com autores como
Foucault (1987), Bhabha (2003) e Butler (1998), Greiner (2005) propõe que a
sujeição é o processo de se tornar subordinado a um poder e, também, um
processo de construção de um sujeito. Conforme Foucault (1987), os
processos de subjetivação sempre se dão no e através do corpo que não
permanece como “um lugar” onde “um sujeito” se constrói, mas como o próprio
sujeito que pode resistir, subverter ou aceitar os efeitos do poder.
Acompanhando a discussão desses autores, Greiner (2005) salienta que
não se trata de levantar aspectos positivos da prisão, da censura, da violência
e, também, acrescento, do consumismo, ou seja, da sedução exercida pelas
imagens. Trata-se de perceber que mesmo nestas situações
o corpo não para de conhecer, de se relacionar com os ambientes e,
neste sentido, nem quando está submetido a algo ou alguém torna-se
um objeto passivo. Ele continua sendo gerador de signos. Além disso,
[os referidos autores] chamam a atenção para o fato de que, mesmo
fora de situações em que um corpo é subjugado a olhos vistos, não
há livre construção. (GREINER, 2005, p. 91-92).

O corpo, mídia de si mesmo, de seu tempo e de sua cultura e, portanto,
“corpomídia ”, não tem suas capacidades entorpecidas ao consumir imagens e
demais produtos expostos pela cultura de consumo. Diferentes e, por vezes,
imprevisíveis, são as formas como os corpos podem reagir diante de
determinadas situações. Cada corpomídia, mediante sua história, suas
experiências, (pre)conceitos e modos de ver, criados ou assimilados, percebe,
recebe e transforma os eventos, as informações, as imagens, a seu modo e
aos moldes do ambiente/cultura onde está. As contaminações, interferências e
influências entre sujeito e contexto, corpo e ambiente são tantas que, nos dias
de hoje, pensar em categorias como “plena liberdade”, “razão pura”,
“consciência imune” torna-se difícil, confuso e difuso. É de nossa humana
condição a simultaneidade de trocas inestancáveis com o ambiente e a cultura
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dos quais fazemos parte. Contaminamos e somos contaminados, afetamos e
somos afetados continuamente.
Nesse sentido, tecer discursos generalizantes e assertivos de que as
imagens são perigosas e nos cegam, o consumismo nos faz ignorantes, a
mídia nos aniquila, possibilita refletir sobre a conjuntura sociocultural em que
estamos inseridos. Todavia, esses termos, ao sinalizar projeções ‘terroristas’ e
‘visões apocalípticas’ parecem, por vezes, denotar certa impaciência com a
liquidez pós-moderna; inabilidade ou incômodo em lidar, interpelar e se
surpreender com as imagens e demais artefatos; ou, ainda, uma indisposição
para perguntar: o que é possível fazer com isso? O que diferentes corpos
fazem com imagens e produtos e, por alguma razão, nossos discursos,
análises e levantamentos estatísticos não registram, percebem ou deixam de
considerar? Como compreender que imagem, mídia e consumo, não são
categorias sobrenaturais, mas, criações de corpos e corporações? Como
passar da demonização dessas criações humanas e culturais à busca de
formas de compreender as relações que se dão e que podem se dar em torno
delas, através delas e com elas?
Nós, corpos, sujeitos históricos, sociais e culturais, podemos ser tão
ideológicos, pedagógicos e demagógicos quanto as imagens, os discursos, as
informações que recebemos, pois, somos nós que os inventamos e os
(re)produzimos continuamente. Nós, corpos, somos medusas – mídias –
mediações daquilo que nos forma e que formamos, que nos contamina e que
contaminamos. Hércoles (2006), nas suas reflexões sobre essas relações no
campo da dança, explica que o corpo não é apenas um veículo de expressão
de algo que não se (re)constrói nele mesmo. Em referência a MacLuhan
(1982), a autora destaca que “o meio é a mensagem” (p. 108), ou seja, o corpo
é mídia de seus processos, possuindo a capacidade de reconfigurar as
informações/imagens com as quais se relaciona, (re)definindo constantemente
sua forma, seus elos de conexão e seus modos de interação. Através dos
modos como nos comunicamos, nos vestimos, interagimos e educamos, vemos
e

nos

movemos

no

ambiente/contexto/cultura,

podemos

ser

medusas/mídias/mediações que petrificam imagens, corpos, situações, ou, que
instigam corpos e interpelam olhares para que não se deixem petrificar. Do
mesmo modo, o podem as imagens.
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Nesta investigação, me instigam, também, as possibilidades de perceber
e entender como os corpos usam, consomem, investem afetos, se identificam e
podem

reinventar

imagens

e

danças

em

seus

contextos

culturais.

Principalmente aqueles corpos que Bauman (2008) chama de “consumidores
falhos” (p. 158), corpos marginalizados que, sem pertencer à alta classe de
consumidores, criam fissuras nas relações de mercado e consumo, a exemplo
dos corpos da ball culture – dançarinos de vogue. Eles escamoteiam a lógica
capitalista, pirateiam, copiam, editam, colam e, portanto, consomem de forma
alternativa e irreverente, abrindo possibilidades para a criação de “histórias
originais” (CERTEAU, 2012) e “pós-produções” (BOURRIAUD, 2009) nos
interstícios e labirintos da cultura popular.
Vejo as imagens e afetos, situações e experiências compartilhadas por
Erika e Gedeon no “Processo Dança ContemPOPrânea”, apresentadas e
interpretadas nesta pesquisa, bem como as dos demais alunos-dançarinos que
serão analisadas nos próximos capítulos, como elementos empíricos que
potencializam reflexões. Elementos empíricos que além de articular a
indissociabilidade teoria/prática, dão cara, corpo, cor e gesto às análises que
estão sendo tecidas. Vejo esses corpos, e entre eles o meu, como potenciais
experimentadores/criadores de modos de se (mo)ver mediados por imagens.
Seus modos de vivenciar relações com imagens de si próprios (casos de Erika
e Gedeon) e de imagens relacionadas à cultura pop, à tecnologia e à arte
(exemplos de Mayara, Arthur e Luiz Eduardo, que serão analisados nos
capítulos a seguir), denotam diferentes situações de consumo/uso de imagens.
Situações que, discutidas a partir de um olhar crítico, criativo e afetivo, podem
lançar pistas instigantes para interpelar tanto o ensino de arte/dança quanto
algumas visões apocalípticas que desmerecem as potencialidades do corposujeito ao se confrontar com imagens.
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lgumas pessoas podem perguntar e eu mesmo me pergunto: qual o

A

lugar da dança nesta tese? Respondo que a dança, a exemplo de
Pina Bausch e de artistas da Judson Dance Theater, aparece nesta

pesquisa desde as primeiras linhas. Todavia, não aparece destacada ou
condecorada com as primazias do sistema da ‘arte’, mas, encharcada,
manchada e atravessada pela vida de corpos que dançam, com afetos que
configuram suas subjetividades, com temas e reflexões que emergem dos
contatos desses corpos com seus objetos/situações de afeto. Uma dança
enfeitada de vida, mas, sem lantejoulas; configurada com movimentos sinuosos
e

menos

passos

virtuosos;

voltada

para

elementos/objetos/histórias

desmerecidos e, talvez, para alguns, vistos como clichês vazios de sentido;
dança que pode passar despercebida, como uma dança menor ou, como outra
coisa que não seja a imagem de dança presente no imaginário formatado pelos
sistemas estéticos modernistas, tradicionais.
Incessantemente, corpos seguem inventando formas de se relacionar
com censuras, aberturas e possibilidades que aparecem nas relações com
outros corpos, com imagens, com vicissitudes culturais. A vida humana se
configura dessa maneira, articulada por diversificadas formas de relação que
os corpos estabelecem com o ambiente, ou seja, que os sujeitos travam com o
mundo. Nesse sentido, uma coreografia, por mais clássica ou moderna que
seja, fortemente calcada na criatividade do coreógrafo, é configurada e se dá a
ver mediada, atravessada pelas experiências que conformam a vida de seus
criadores. No entanto, evidenciar esse elo vital entre corpos e mundo como
abordagem e procedimento criativo para a dança, dando vez e voz às
diferentes criatividades de cada corpo – dançarinos e coreógrafos – abre um
instigante lastro de possibilidades artísticas, educacionais e investigativas.
Pautando-se nessa perspectiva, o “Processo Dança ContemPOPrânea”
que norteia este estudo encontrou elementos férteis, prazerosos e ao mesmo
tempo desafiadores para o ensino, a criação e a pesquisa em dança. Aberto à
inesperadas e ao mesmo tempo surpreendentes possibilidades advindas dos
diferentes cotidianos de cada um dos corpos dançarinos, e referenciado nos
procedimentos criativos de Pina Bausch, esse processo trouxe à tona e, agora,
a esta tese, afetos da vida de Mayara e Arthur. Assim como ocorreu com Erika
e Gedeon, os afetos desses dois alunos, dançarinos e colaboradores
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configuram movimentos de dança provocativos e imagens interpeladoras.
Geram discussões acirradas sobre cultura pop e cultura de massa, discussões
permeadas por questões de corpo, dança e prazer que seguem as trilhas das
relações corpo/imagem, complexificando e atrelando-as a outras imagens,
conceitos e modos de se (mo)ver.

Mayara, aluna-dançarina do Processo Dança ContemPOPrânea e
colaboradora da pesquisa, me intrigou de modo peculiar na alternância de
minhas funções enquanto educador, coreógrafo e pesquisador. Não era uma
aluna problemática a ponto de conturbar a situação artística e pedagógica,
mas, suas atitudes instalaram desafios, provocações e questionamentos em
relação ao que estava planejado e, especialmente, em relação aos meus
afetos/imagens como parte integrante desta pesquisa. Conheci Mayara de
maneira corriqueira, mas, que importa narrar aqui tendo em vista a imagem em
comum que nos aproximou.
Em 2012 fui convidado a colaborar com uma amiga, professora de
dança, em suas aulas no Colégio Estadual Pré-Universitário, COLU, da cidade
de Goiânia. Certo dia, estava em frente ao colégio, com uma pequena mochila
às costas, aguardando a amiga para iniciarmos a aula. De repente, ouço uma
jovem gritando “Moço, moço...”, atravessando a rua em minha direção, atraída
pela imagem estampada na minha mochila: o rosto de Madonna, a la Andy
Warhol (figura 29), imagem da capa do disco “Madonna Celebration”, coletânea
comemorativa dos vinte e cinco anos de carreira da cantora, lançado em 2009.
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Inspirado nas imagens de Marylin Monroe criadas por Andy Warhol, Mr.
Brainwash criou uma imagem de Madonna com as cores, pontilhismo e
sobreposições característicos de alguns artistas do movimento da arte pop
(OSTERWOLD, 2011; MCCARTHY, 2004; HONNEF, 2004). Como resultado
dessa aproximação, motivada pela imagem de Madonna e pelo desejo de
saber onde comprar uma mochila como a minha, Mayara passou a participar
das

aulas

de

dança

no

colégio

Pré-Universitário,

onde

estudava.

Posteriormente, em 2013, ela passou a integrar o grupo do Processo Dança
ContemPOPrânea. Mayara mostrou-se uma aluna, dançarina e colaboradora
com atitudes e proposições interpeladoras tanto acerca de questões
pedagógicas e criativas como de questões artísticas relacionadas à cultura de
massa, indústria cultural e cultura pop. Em resposta ao desafio proposto, “traga
algo do seu dia a dia que lhe afeta”, Mayara assim se manifestou:
[...] quando o Oda pediu para trazer algo... Aí, eu fiquei pensando [...] bom, vou
levar uma coisa que me afeta em muitos sentidos: Essa blusa da Madonna.
Pensei até que é meio clichê, todo mundo sabe que eu gosto dela, e trazer
uma coisa da Madonna... Bom, enfim... Essa blusa, primeiro, ela me afeta
porque quem me deu foi uma pessoa especial. Segundo, porque eu passei
muitos momentos especiais com ela. E terceiro, porque é a Madonna, alguém
que me inspira, me afeta, sei lá... Não sei explicar direito com palavras. Tenho
uma total admiração por ela. Ela me inspira de uma maneira mágica. E isso,
assim, eu me orgulho de ser fã dela... Não tenho muita coisa pra falar, fico sem
palavras. Mas é isso, ela me afeta muito. Então sempre que eu vejo, eu lembro
de algo muito especial... É isso. (Excerto 6 – Grupo Focal “Dança
ContemPOPrânea”, registro realizado em 12/04/2013).
Mesmo com o receio de parecer um clichê, Mayara ousou trazer uma
camiseta com a imagem de Madonna estampada, pois, além de recordar
alguém especial, tratava-se de um artefato representativo de sua admiração
pela cantora. Quando Mayara diz: “Pensei até que é meio clichê, todo mundo
sabe que eu gosto dela, e trazer uma coisa da Madonna...”, denota
insegurança em relação à sua atitude, à possibilidade de que o objeto fosse
considerado comum, banal. Esse receio a fez “pensar” na camiseta como um
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tipo de “clichê”, como os colegas pensariam ou, o modo como eles a veriam. O
“clichê” do qual ela teve receio pode ser sinônimo de algo trivial, vazio de
sentido por tratar-se de uma relação fã/ídolo, uma artista pop, um produto da
chamada cultura de massa. Os demais alunos haviam trazido, entre outras
coisas,

questões

pessoais/existenciais

(ansiedade),

uma

obra

dramatúrgica/artística (Hamlet), um familiar (a irmã de Dábilla), escolhas que
podem ser vistas, num contexto filosófico, educacional e artístico, como mais
relevantes do que uma camiseta com a imagem de Madonna - apenas “um
tema, uma imagem, [...] ícone da cultura de massas” (FERNANDES, 2010, p.
232).
Ao expressar seu receio de que sua escolha possa parecer um “clichê”,
ao declarar a cantora Madonna como artista que admira e o quanto se orgulha
dela, Mayara me leva a refletir com Shusterman (1998) acerca da “difamação
da arte popular ou da cultura de massa” (p. 99). O autor argumenta que, entre
as críticas que ambas recebem – arte popular e cultura de massa –, está a
compreensão de que não podem “lidar com as realidades profundas e com os
problemas reais da vida” (p. 120), porque distraem as pessoas “com um mundo
escapista de pseudoproblemas, soluções fáceis e clichês” (idem). Dando
continuidade a argumentação, Shusterman ressalta que críticos como Adorno e
Broudy, em contraste com os conteúdos e a suposta complexidade das artes
maiores, enfatizam que, em razão de seu interesse no grande público, a arte
popular trabalha apenas com “imagens claras” facilmente identificáveis,
“estereótipos tediosos e clichês vazios” (p. 123). Martins e Sérvio (2012), em
sintonia com os argumentos de Shusterman, chamam atenção para o modo
como concepções provindas da alta cultura e também da cultura folk
menosprezam

a

cultura

de

massa

como

“consumidora

de

fórmulas

sensacionalistas, vulgares, pobres”, por meio das quais, “a massa se
conformaria com o consumo de clichês industrialmente globalizados” (p. 136).
Madonna é uma artista, conforme destaca Fernandes (2010), presente
de forma “intensa, constante e [...] diversificada na cultura popular, através dos
mais variados meios de comunicação” (p. 97). Segundo este autor, diferentes
artefatos culturais como discos, livros, videoclipes, DVD’s, filmes, roupas,
turnês/shows,

websites,

programas televisivos

e

radiofônicos,

ensaios

fotográficos, campanhas publicitárias, fã clubes, revistas, jornais, estudos
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acadêmicos, entre outros meios, são mecanismos técnicos a formar “um
exército multimídia que mantém a artista presente nos mais diversos veículos
da indústria cultural” (p. 48), estruturada e voltada para uma sociedade
contemporânea globalizada, consumidora, inserida no ciberespaço.
Adorno e Horkheimer (2006), em sua crítica à cultura popular e de
massa – vista por Eco (2001) como crítica apocalíptica – afirmam que os
produtos da indústria cultural, filmes e outros, tendem a recorrer “malignamente
ao puro absurdo – ingrediente legítimo da arte popular, da farsa e da bufonaria”
(p. 113). Contrastando suas críticas sempre com exemplos que correspondem
às belas artes e à alta cultura, estes autores dão a ver que os artefatos e
produtos da cultura popular e de massa constituem uma traição ao “verdadeiro
estilo” (p. 105), uma ameaça, uma “barbárie estética” (p. 108) que em vez de
perpetrar a identidade verdadeira da arte, “as criações do espírito” (idem), se
voltam para exigências sociais, gostos do público, distribuição massiva
alicerçada na reprodutibilidade técnica.
De acordo com Fernandes (2010), a forte influência exercida por
Madonna

se

dá

no

contexto

de

uma

sociedade

mediatizada

por

(tele)visualidades, audiovisuais e estratégias performativas inseridos num
mundo tecnológico produtor e transmissor de infinitas imagens. Numa relação
de proximidade está a visão de Debord (2011) acerca da sociedade do
espetáculo, na qual “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma
relação social entre pessoas, mediada por imagens” (p. 14). Nesse cenário
ininterrupto, de criação, modificação, reprodução, venda e consumo de
imagens passíveis de serem captadas, idolatradas e esquecidas, Madonna
(re)constrói

constantemente

sua fama. Fernandes (2010) relata

que,

recorrendo a diferentes mídias, meios técnicos e imagens, a cantora “transmite,
a cada época, aspectos diferentes dos anteriores, que [...] se tornam parte do
seu historial artístico” e que mediam inúmeras formas de relações entre
sujeitos (p. 232). Para Fernandes, isso a constitui “como um dos maiores
ícones da cultura pop contemporânea” (p. 231).
Adorno e Horkheimer (2006) não poupam esforços para enredar uma
visão apocalíptica direcionada à condenação da arte popular e da cultura de
massa. Uma espécie de “caos cultural” (p. 99), é a maneira como estes autores
descrevem os males e a depredação da cultura e da arte causados pela
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“indústria cultural”, um conjunto de mecanismos do capitalismo no qual o
“efeito, a performance tangível e o detalhe técnico” predominam “sobre a obra”
de arte que outrora fora “veículo da Ideia” (p. 104). Para eles, a indústria
cultural é a “indústria da diversão” (p. 112) e o entretenimento a estratégia por
meio da qual se controla os consumidores produzindo, dirigindo e disciplinando
suas necessidades. Eles adensam, ainda, o palavreado apocalíptico ao
dizerem que “o pão com que a indústria cultural alimenta os homens” é a
“pedra da estereotipia” (p. 123) e os “clichês ideológicos” (p. 118). Como se o
cotidiano fosse algo deplorável, Adorno e Horkheimer complementam sua
crítica dizendo que a indústria cultural promete “a fuga do cotidiano”, todavia,
como ela própria rapta o sujeito, ao mesmo tempo em que promete-lhe a fuga,
volta a oferecer-lhe “como paraíso o mesmo cotidiano” (p. 117).
Ao trazer para a aula de dança e para o processo criativo a imagem de
Madonna estampada em uma camiseta como elemento do cotidiano que lhe
afeta, Mayara acende ideias instigantes que tocam meus afetos enquanto
admirador do trabalho de Madonna. Ela deflagra, também, questões sobre
difamações da arte popular/cultura de massa em relação ao lugar da arte em
tempos em que a reprodutibilidade técnica possibilitou uma espécie de
democratização da experiência estética, conforme a potente argumentação de
Benjamin (2012).
De acordo com Benjamin (2012), “a reprodução técnica [...] pode
aproximar do receptor a obra” (p. 182) substituindo a existência única dos
objetos artísticos por uma existência massiva, indo ao encontro do espectador
de modo descentralizado, sem as ostentações cultuais erigidas na tradição
ocidental, branca e cristã. Para o autor, esses movimentos de massa provocam
abalos na tradição no sentido de que empalidecem a autoridade, a
autenticidade e a aura da obra de arte. Os valores de culto e durabilidade da
obra de arte têm sua supremacia diminuída, pois, em vez de continuar sendo
apreciada e contemplada em espaços específicos, passa a ser exposta,
espalhada e replicada pelo mundo, rompendo convenções e formatos
privilegiados pelas belas artes, pela estética e pela filosofia clássica e
modernista.
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Nesse contexto de reflexão acerca de como a reprodutibilidade técnica
tem afetado o status da arte, adensados nesta tese pela atitude de Mayara ao
compartilhar sua afeição por Madonna, recordo que no livro História da Beleza,
de Umberto Eco (2004), há uma sequência temporal de imagens comparativas
de Nossa Senhora2, ou seja, as Madonas da História da Arte. Esta sequência,
que inicia com o mosaico “A natividade” (1132-1140), passa pelas Madonas de
Buoninsegna (1285), de Botticelli (1487), as Madonas de Caravaggio (1604) e
de Munch (1894-1895), entre outras, chama a atenção pelo fato de finalizar
com a Madonna Louise Veronica Ciccone (figura 30).

2

Embora as imagens das Madonas apresentadas por Eco (2004) sejam em maior número, nesta pesquisa optei por
reproduzir detalhes apenas das imagens citadas: mosaico A Natividade; Madona Ruccelai, de Buoninsegna; Madona
da Romãzeira, de Botticelli; Madona dos Peregrinos, de Caravaggio; Madona Oslo, de Munch; e Madonna Louise
Veronica Ciccone, na coletiva de imprensa do filme “Surpresa de Shanghai” (1986).
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É curioso e instigante ver uma imagem da cantora pop Madonna ao final
de uma linha do tempo das Madonas da história da arte, ocupando um lugar de
culto e adoração, como o de Nossa Senhora. A pele e os olhos claros da
cantora, seus cabelos louros e ondulados, se aproximam das feições da
Madona de Botticelli, logo acima. A sensualidade da Madona de Munch sugere
formas como Madonna arquiteta suas imagens, shows e videoclipes usando
imagens do corpo, da sensualidade, do erotismo e do poder de atração. Esses
elementos são mais explícitos no período em que ela explorou o tema da
sexualidade no livro Sex (1992), no disco Erótica (1992) e na turnê The Girlie
Show (1993). Todavia, esta é uma prática recorrente e uma característica
presente em muitos de seus trabalhos. As demais imagens das Madonas, com
o menino Jesus nos braços, podem ser associadas ao caráter maternal da
cantora tanto em relação aos seus dois filhos biológicos quanto aos dois filhos
adotados no Malawí, África.
Naquilo que favorece possíveis (des)conexões, aproximações e
contradições entre as imagens da Madonna pop e das Madonas da arte,
imagens mais recentes da cantora podem agregar provocantes elementos a
esta reflexão.
A montagem de imagens (figura 31) refere-se à abertura do show
“MDNA World Tour” (2012). Uma majestosa catedral – criada com rebuscada
tecnologia de projeções em telões de led – abre suas portas na sequência de
um ritual católico no qual monges incensam o ambiente “sacro” com um grande
turíbulo suspenso para, em meio a trovões e cânticos entoando o nome
Madonna, receber uma ilustre imagem de culto e devoção. Um grande oratório
suspenso surge exibindo a silhueta de uma mulher ajoelhada recitando a
oração do Ato de Contrição (oração católica dos pecadores arrependidos).
Finalizada a prece, a mulher faz o sinal da cruz, põe-se de pé, quebra os vitrais
do oratório com um rifle e, empunhando-o, mostra-se ao público. Literalizando
seu nome, a cantora Madonna aparece coroada e vestida com véu negro.
Nuances de fé, violência, poder e feminino se misturam nesta imagem de uma
santa empunhando um rifle.
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Madona, que no idioma italiano significa Nossa Senhora, é a mãe de
Jesus Cristo, ou a mãe de Deus, imagem de grande importância e devoção no
catolicismo. Na cultura patriarcal, machista e heterossexual, dentro e fora da
igreja católica, ela pode representar a face feminina de Deus, costumeiramente
reconhecido como pai e senhor. Madonna é uma cantora que já se vestiu de
noiva pura para cantar “Like a Virgin” (1984); contrastou os temas do aborto e
da maternidade fora do casamento no videoclipe “Papa Don’t Preach” (1986);
beijou um santo negro no videoclipe “Like a Prayer” (1989); simulou orgasmos
no palco na turnê “Blond Ambition” (1990); se vestiu como a dominatrix Dita
Parlo no contexto do disco Erótica e do livro Sex (1992); cantou coroada de
espinhos e pregada numa cruz de espelhos na “The Confessions Tour” (2006);
em outros momentos de sua carreira (shows, videoclipes, entrevistas)
tematizou e defendeu os direitos LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuiais,
Travestis e Transexuais) bem como o uso de preservativos para o sexo seguro.
Vê-la vestida de Nossa Senhora – a idolatrada imagem de mulher pura, virgem
e santa do catolicismo – é intrigante, provocativo e excitante.
Nessa perspectiva de provocação, esgarçando o estatuto da arte,
recordo de uma frase dita pela cantora Madonna nos bastidores de sua turnê
“The Confessions Tour” (2006), que, a meu ver, acresce elementos nesta
discussão em torno de possíveis profanações, usos de imagens e seus modos
de reprodução, em contraste com as belas artes e alta cultura. No registro feito
para o making of do DVD da referida turnê, Madonna conversa com um dos
dançarinos sobre arte. O dançarino, ao expressar seu gosto de ver, contemplar
e admirar a arte, ouve de Madonna o seguinte: “I like to be the art. I am the art.
Je suis l’art” (Eu gosto de ser a arte. Eu sou a arte. Eu sou a arte). Madonna,
uma cantora pop - vista como ídolo da cultura de massa, produto da indústria
cultural -, ao se intitular, ela própria, como arte, fere os brios de críticos que
argumentam a partir de visões apocalípticas, ferrenhos ao enaltecer a alta
cultura em detrimento da imagem, da arte e cultura populares, conforme vem
sendo discutido nesta tese.
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Madonna é vista como uma artista, termo que lhe pode ser bem
aplicado, caso se entenda arte como sinônimo de mercadoria.
Madonna é um claro produto industrial, como os carros que são
fabricados em série na mítica cidade de Detroit onde ela nasceu e
viveu até se tornar aquilo que, sem desmontar o mito, chamam
“rainha do pop”. Madonna não é arte, contudo, no sentido de produto
insubmisso à sua transformação em mercadoria. Ela é pura e
explicitamente mercadoria. Ninguém pode lhe objetar a falsidade.
Quem pergunta se ela é arte está equivocado quanto ao estatuto da
questão. (TIBURI, 2009, p. 03).

O comentário de Tiburi (2009) reforça o célebre clichê dicotômico ‘arte x
mercadoria’, resguardando a primeira a um patamar superior ao mesmo tempo
em que relega a segunda a uma condição inferior e, portanto, desprezível,
atitude que revela afinidades com as críticas de Adorno e Horkheimer (2006).
Diante de críticas apocalípticas que enlevam a alta cultura em detrimento da
cultura popular e de massa, enaltecendo a primeira com valores de
autenticidade artística e situando a segunda como sinônimo de coisa comum, a
fala de Madonna “Je suis l’art” (Eu sou a arte), é um tipo de afronta, uma
imagem de ironia e picardia em relação às críticas que contrapõem arte e
mercadoria. A imagem metafórica da fala de Madonna provoca possibilidades
de interpelar o “estatuto da arte” bem como sua pretensa “insubmissão a
tornar-se mercadoria” conforme postulam Adorno e Horkheimer (2006) e, de
modo quase discipular, Tiburi (2009).
Como propõem Martins e Sérvio (2012), a cultura visual é um campo de
estudos que “rechaça distinções entre cultura superior e inferior que privilegiam
o estudo de objetos reconhecidos como parte integrante das belas artes” (p.
138). Para os autores, ao buscar compreender a dimensão cultural das
experiências visuais com ênfase no ver e ser visto, este terreno de pesquisa e
ensino, criações e críticas, “abre-se ao estudo e análise de objetos, práticas e
aspectos

da

vida

cotidiana,

incluindo

aqueles

da

cultura

midiática,

anteriormente e, com frequência, ignorados” (p. 139). Em consonância com a
proposição destes autores, de que a “cultura visual trata as imagens – de arte,
de informação, de publicidade, ficção, entretenimento – sem hierarquiza-las”
(idem), percebo na atitude de Madonna (como ídolo da cultura de massa), ao
considerar-se, ela própria, arte, mais uma de suas imagens contraditórias,
provocadoras e irreverentes. Imagem que, a meu ver, personifica a arte
trazendo-a para a ação corporal como coisa viva, móvel e semovente; tenciona
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e borra a pretensão da alta cultura ao distinguir arte de mercadoria; deflagra a
picardia dos produtos populares e de massa ao infiltrarem-se em diversificados
ambientes e cotidianos culturais e possibilitarem diferentes formas de
experiências estéticas, afetivas e prazerosas.
Como destaca Shusterman (1998), “a difamação da arte popular ou da
cultura de massa” é um dos “raros casos, onde reacionários de direita e
marxistas radicais se dão as mãos por uma mesma causa” (p. 99). Este autor
ainda comenta que, para Adorno e Horkheimer, a arte popular “degenera-se
em mera mercadoria”, “negócio”, “indústria”, perdendo, assim, sua “autonomia
artística” e caindo numa subserviência aos valores socioeconômicos (p. 134).
Próximo da reflexão de Martins e Sérvio (2012), percebo que críticos da cultura
popular e de massa, embora fundamentados, parecem, por vezes, não se dar
conta de que “o mundo das artes” não é “uma bolha ascética livre do assédio e
das garras do capitalismo” (p. 142). O mundo das artes é e se dá no mesmo
mundo/contexto/sociedade onde corpos e corporações culturais, econômicas,
educacionais, religiosas, etc., estão inseridos. Continuar supondo ou afirmando
um patamar elevado/distinto para a arte, em detrimento dos demais artefatos
culturais e suas formas de proporcionar experiências estéticas, é uma postura
desconexa e desatenta com a vida, o contexto, os movimentos e práticas
humanos.
Para Martins e Sérvio (2012) as relações entre arte e capitalismo são
bem mais intensas do que críticos e defensores da alta cultura parecem
dispostos a aceitar. Apoiados nas ideias de Storey (2003), os autores
argumentam que a autonomia das artes, frente à Igreja e ao Estado, se tornou
possível no momento em que a estrutura em torno da literatura, da pintura e da
música foi articulada em consonância com os princípios da economia de
mercado. Com Martins e Sérvio entendo que expor e questionar as falácias do
discurso da arte e sua suposta superioridade, possibilita perceber o papel e
função desses argumentos, críticas e falas, por vezes adornados com rigor
discursivo. Esses argumentos e discursos podem agir como aliados de critérios
mercantis, “como promotores de consumo, não do consumo de massa, mas, do
consumo de elite”, visto que, a “alta cultura modernista deve sua própria
existência ao sucesso da economia de mercado capitalista que ela tanto
despreza” (p. 142).
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Para Shusterman (1998), adensando esta reflexão, os críticos e
detratores da cultura popular e de massa, cegos e obedientes “à estética
modernista e vanguardista da originalidade” (p. 122), transformaram em
critérios gerais de importância e significação princípios como durabilidade,
criatividade, originalidade, autonomia, valores de estilo, forma e conteúdo.
Desse modo, imagens, ações e produtos culturais que esses critérios de
avaliação não alcançam, não conseguem definir, sistematizar e/ou enjaular,
não são considerados arte, mas, apenas outra coisa, algum tipo de artefato
cultural, mercadoria, clichê. Objeto efêmero e estereotipado destinado a
alienar, divertir, entreter, despertar desejos, sensações e prazeres falsos e
ilusórios, como se aquilo que consideram arte assim não o fizesse.

A maneira como Mayara usa uma camiseta com a imagem de Madonna,
os modos como a própria Madonna usa, recria e expõe imagens já conhecidas
culturalmente (da arte e de Nossa Senhora) e formas como essas imagens
podem chegar a diferentes lugares, situações e sujeitos, por meio de shows,
videoclipes, CD’s, DVD’s, fotografias, etc., ascendem possibilidades para
refletir sobre valores de culto e exposição da arte em contraste com a
reprodução de imagens. De acordo com Benjamin (2012), “o valor de culto,
como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte” (p. 187), acessíveis
somente a “sacerdotes” e poucos “fiéis” iniciados na contemplação – críticos e
estetas. Certas estátuas sagradas, “certas Madonas” permanecem cobertas ou
mesmo em altíssimos pedestais no interior de catedrais medievais, tornando-se
“invisíveis, do solo, para o observador” (idem). Invisíveis e distantes dos
corpos, tal como obras de arte cumprem funções de culto, servindo, portanto,
ao deleite contemplativo de ascetas e discípulos que se deixam guiar por
determinados valores e preceitos artístico-teológicos culturalmente inventados.
Em torno de sua reflexão sobre a televisão, Tiburi (2011) contrapõe, de
modo intrigante, a arte à imagem. A autora propõe que “a arte depende da
imagem para existir”, sendo esta “seu estatuto ontológico geral”. A arte expõe o
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“jogo de representação”, permitindo-nos o entendimento do que é ficção e do
que é real (p. 206). Desse modo, a “arte é a imagem que não esconde que é
imagem”, diferentemente da imagem técnica que é a superespecialização da
“enganação inventada pela arte” (p. 207). Embora arte e imagem compartilhem
da mesma história do olhar, Tiburi evidencia “uma cicatriz que separa a
imagem da arte da imagem da técnica”, pois, a seu ver, enquanto a imagem
artística proporciona a dúvida, a desacomodação e o desaconchego, a
imagem, de modo geral, “promove o aconchego pela identificação com o já
conhecido”, o já visto, o que já se sabe (p. 208). Novamente, aqui, entram em
cena os terríficos e apocalípticos conceitos-fetiche de dominação e de
eliminação do sujeito e do conhecimento.
Referenciando-se em exemplos da alta cultura ou das belas artes e em
paradigmas filosóficos modernistas, Tiburi (2011) afirma que a arte exigiu um
sujeito autônomo e consciente que pergunta e duvida ao passo que “a imagem
técnica” eliminou-o, dando-lhe a “tranquilidade de uma imagem pronta” que se
apresenta como resposta e verdade sem contestação ou estranhamento (p.
204). Em tom apocalíptico, comenta “que objetos artísticos incomodam e irritam
pessoas cujo olhar está colonizado no campo de concentração onde o olhar
cede à imagem técnica” (p. 205). Usando palavras similares, porém, invertendo
o sujeito da frase, me pergunto pelas vezes em que as imagens incomodam,
irritam e ferem os brios de pessoas cujo olhar está colonizado por princípios,
padrões e formatos estéticos da alta cultura. Ou, ainda, situações em que
imagens evidenciam a inabilidade e impaciência de críticas/os – apegadas/os a
paradigmas filosóficos modernistas e das belas artes – em se relacionar com
elas bem como com os diversificados modos de relações estéticas e de
construção de significados proeminentes no contexto pós-moderno.
Complexos entrecruzamentos de prazer, saber e poder se estabelecem
nos modos como os corpos se relacionam com imagens, sejam elas
consideradas artísticas ou não. O rótulo ‘arte’ não garante uma relação pura do
sujeito com a imagem, livre de possíveis formas de dominação. Sabemos da
vasta cartilha de princípios estéticos que rege o estatuto das artes, as ordens
visuais (ILLERIS; ARVEDSEN, 2012) que orientam os interesses da alta cultura
e direcionam o olhar, os modos de ver, as formas de compreender, classificar e
distinguir os objetos e artefatos culturais. Nesse sentido, o argumento de que a
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arte mostra e fala a verdade ao passo que a imagem esconde e mente,
remonta a dicotomias modernistas ao mesmo tempo em que reitera uma
predileção pelos produtos da cultura dominante, tão comercializáveis e
consumíveis quanto os da cultura popular e de massa.
Dúvida, desacomodação e desaconchego, ou seu oposto, não são
elementos que vêm anexados à arte ou à imagem, respectivamente. Tais
situações ou reações podem ocorrer, ou não, de acordo com as vivências dos
corpos, seus contextos, suas comunidades de significados, seus referentes
étnicos, sexuais e de gênero e, ainda, de acordo com os modos e
circunstâncias com que estas imagens são apresentadas e expostas aos
corpos. Prescrever ou supor as situações e reações que podem ocorrer aos
corpos diante de imagens artísticas, bem como diante de outras formas de
imagem, sem conhecimento dos seus contextos e modos de circulação, é um
exercício intelectualista equivocado e deslocado. Uma atitude discursiva que
não leva em conta a potência dos dados empíricos tampouco da vitalidade e da
significação mutantes que incessantemente emergem dos ambientes sociais,
econômicos, culturais e afetivos onde corpos e imagens se encontram
cotidianamente.
Martins e Sérvio (2012) argumentam que diferentes estudiosos do
campo da cultura visual têm defendido e reconhecido a multiplicidade de
modos como imagens e artefatos visuais afetam nossa vida cotidiana
produzindo inestancáveis formas de expectativa e contradição. Nesse sentido,
diversificadas práticas culturais no contexto pós-moderno, conectadas a
avanços tecnológicos/digitais, configuram novas tessituras de relações. Os
autores ressaltam a ênfase epistemológica deste campo de estudos nas
“relações entre os artefatos da cultura visual, os relatos visuais construídos
pelos que os veem e os conceitos elaborados a partir dessas relações” (p.
133). Mais do que as próprias imagens ou seus contrastes com os excludentes
princípios do estatuto da arte, importam as relações que os corpos
estabelecem com os diferentes artefatos culturais, sejam eles vistos como
imagens artísticas, imagens técnicas, mercadorias, clichês, imagens da
Madonna da cultura pop ou das Madonas da cultura dominante.
Diferentemente das posições apocalípticas e pessimistas de Adorno,
Horkheimer e Tiburi, entre outros, Benjamin (2012) destaca que “a difusão e
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intensidade dos movimentos de massas” possibilitaram às “coisas ficarem mais
próximas”, de maneira que a “cada dia fica mais irresistível a necessidade de
possuir o objeto, [...] na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução”
(p. 184). Artistas, trechos de suas intimidades bem como suas criações,
passaram a habitar e compor nossos cotidianos culturais de maneira intensa,
visível e próxima. Como observa Benjamin, “seja sob a forma da fotografia,
seja do disco”, no rádio, revista, cinema ou televisão, os artefatos culturais das
artes têm se aproximado dos corpos, “a catedral abandona seu lugar para
instalar-se no estúdio de um amador; o coro, executado numa sala ou ao ar
livre, pode ser ouvido num quarto” (p. 182). O mais simples sujeito que antes
não era tão afeito à arte ou que não tinha acesso aos bens artísticos, por meio
do processo industrial-tecnológico e seus mecanismos de reprodutibilidade,
ouve música, assiste filmes, vê/usa/consome imagens, realizando diferentes
formas de experiências estéticas.
A aceleração com que o processo industrial-tecnológico hoje propaga
seus meios e feitos, usando de estratégias como o ciberespaço, torna ainda
mais veloz e eficiente a reprodutibilidade que, em milésimos de segundos pode
espalhar diversificados dados, músicas, imagens e informações em todos os
cantos do mundo. Assim como Mayara, que tem sua cantora predileta
estampada numa camiseta, hoje podemos comprar exemplares de obras da
pintura em reproduções ou, ainda, exemplares de obras do cinema, da música,
dança e teatro em DVD e levá-las para casa, ou mesmo fazer download deles
na web. No ciberespaço, músicas de cantores – dos clássicos aos populares –
podem ser ouvidas, compradas ou gratuitamente adquiridas. Nesse ambiente,
videoclipes de cantores pop dividem espaço e disputam nossos olhares e
ouvidos com sites que permitem visitas virtuais a museus, entre outros que dão
a ver, de dentro de nossas casas e com poucos cliques, concertos, espetáculos
de dança e de teatro.
Como comenta Fernandes (2010), a inexistência de uma imagem única,
mas de imagens irregulares, contraditórias e antagônicas do ícone pop
Madonna,

possibilita

refletir

sobre

os

modos

como

as

sociedades

contemporâneas estão “inseridas num mundo fundamentado em imagens” (p.
17). Esse processo que envolve corpos e imagens, experiências de ver e ser
visto, necessidades e possibilidades de possuir os objetos artísticos por meio
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de imagens, cópias e reproduções, gera celebridades, heróis, estrelas,
personalidades e artistas por vezes inalcançáveis, mas, próximos o suficiente
para permitir identificações por parte do público bem como representar anseios
e aspirações de um coletivo de indivíduos. Conforme prossegue Fernandes, as
celebridades “emergem em série e necessitam da exposição ao limite de sua
imagem como fonte de sua existência” (p. 20). Madonna e tantas outras
personalidades tornam-se objetos cultuados por meio da ampla exposição de
sua imagem, pela “fabricação técnica dos seus visuais, das suas atitudes, da
sua vida privada” (idem), garantindo assim o seu estatuto de estrela.
Diversificada em termos visuais, contraditória, mutante e antagônica, a
imagem de si mesma que Madonna cria, conduz e veicula é seu principal
aliado em sua construção como artista pop, conforme argumenta com detalhes
Fernandes (2010). A trajetória de Madonna, a garota rebelde que saiu de
Detroit para estudar dança em Ann Arbor e se tonar uma estrela em New York,
representa o american dream (sonho americano). Fato que, aliado à constante
exposição de sua imagem na mídia, cria uma sensação tanto de
distanciamento como de proximidade no público que, quase familiarizado, pode
se ver nessas imagens, na sua trajetória, nos detalhes expostos de sua vida
íntima e de suas produções.
Ainda

segundo

Fernandes

(2010),

nos

interstícios

entre

a

reprodutibilidade técnica e a raridade da obra de arte, “as estrelas passaram a
fazer parte do imaginário coletivo, tornaram-se faces amigas, simbolizando
sonhos, desejos” e modos de vida (p. 20). São detalhes que, aproximados
pelas variadas formas de reprodução da imagem, fazem da estrela alguém
presente no cotidiano cultural de muitas pessoas. Imagens que soam como
amigas íntimas, que adentram nossas vidas, casas, quartos. Elas fazem parte
de nossas experiências e afetividades integrando e formando parte de nossas
subjetividades que se constroem em contato com estes e muitos outros
elementos estruturantes da cultura e da sociedade nas quais estamos
inseridos. São imagens que cotidianamente tomam parte ou deixam de existir
em nossas vidas, conforme os diversificados e imprevisíveis modos como os
corpos (re)agem em torno dessas e também de acordo com os moldes
culturais em torno desses corpos e imagens. Entre ser contaminado e
contaminador, corpos e imagens enredam cotidianos mutantes.
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Associados a camiseta com a imagem de Madonna, como algo do seu
cotidiano que lhe afeta, a postura, gestos e presença de Mayara geram outras
discussões, contrastes e reflexões. Mayara (figura 32) vestindo uma camiseta
com a imagem da ratinha Minnie, companheira do Mickey (ambos criados por
Walt Disney), do mesmo modo que mostra a camiseta com a imagem de
Madonna, lança, também, pistas, contrastes e informações imagéticas
instigantes que me estimulam a refletir acerca da cultura pop e seus modos de
envolver e ser parte do cotidiano dos corpos e seus afetos.
Quando relatou sua admiração mostrando a camiseta de Madonna,
Mayara vestia uma camiseta com a imagem da Minnie, sugerindo diferentes
formas de se ver e compreender os modos como uma jovem de 17 anos se
relaciona com diferentes imagens que configuram seu cotidiano e sua
subjetividade. A admiração, ou, aquilo que a encanta em Madonna, embora
não tenha sido explicitado no seu relato, talvez esteja relacionado à maneira
como a artista se mostra: mulher poderosa, sedutora, que controla e administra
sua carreira com maestria e arquiteta modos engenhosos de expor sua
imagem ao mundo. Madonna pode ser vista como símbolo de uma mulher
admirada e bem sucedida. Na imagem estampada na camiseta que Mayara
mostra (capa do primeiro disco de Madonna, lançado em 1982), a cantora
espreita o observador com um olhar que sugere picardia e meiguice, artimanha
e timidez. Sua mão direita toca o rosto ao passo que a esquerda agarra as
correntes que adornam seu pescoço, como se quisesse arrancá-las. Na
imagem da camiseta que Mayara veste, Minnie aparece sorridente, com as
mãos na cintura e uma flor que desponta no alto do chapéu. A frase que
acompanha a imagem de Minnie diz: “I’m a keeper” (Eu sou uma
defensora/guarda/proprietária), insinuando poder à meiga ratinha.
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Observando a figura 32 e as imagens nela contidas, me pergunto acerca
das conexões e contrastes que compõem a subjetividade de Mayara. Ela se
aproxima mais da imagem que admira – Madonna – ou da imagem que veste –
Minnie? Minnie e Madonna são imagens (ações/ideias/artefatos) que se
entrecruzam e conformam traços de uma subjetividade múltipla em seus
modos de ser, se ver e ser vista? Como essas imagens – Minnie e Madonna –
parte dos afetos de Mayara e elementos da cultura pop, influenciam nosso
modo de pensar, agir e se (mo)ver?
Comentando que existem muitas formas de ver e compreender Madonna
e, portanto, diferentes possibilidades tanto para elogiá-la como para detratá-la,
Kellner (2001) destaca que ela é um fenômeno provocante e desafiador aos
estudos da cultura. Enfatizando as obras, as imagens e os textos polissêmicos
e contraditórios da cantora, Kellner diz que “Madonna permite muitas
interpretações” (p. 375). Para o autor, “Madonna é uma provocação constante”
que revela, entre outros elementos, uma primazia “da imagem na cultura
contemporânea e a qualidade de construto social da identidade” (idem). Em
referência a Kellner, percebo que analisar o “manancial de estratégias
artísticas, significados e consequências” de Madonna, é embrenhar-se em usos
de artefatos que evidenciam elementos “da economia política e da produção da
cultura pop na nossa sociedade contemporânea da comunicação de massa”
(ibidem).
Osterwold (2011), afirma que “a cultura pop e o modo de vida dos anos
60 estão intimamente ligados” (p. 06). Para o autor, “o pop é uma manifestação
cultural essencialmente ocidental, nascido no contexto de uma sociedade
industrial capitalista e tecnológica” (idem). Nesse sentido, “o pop” caracteriza
uma época, modos de produção industrial e midiática e formas individuais de
vida, estendendo-se “tanto no plano da realidade social como na vida privada”
e expressando uma notória equivalência “entre a arte e a vida” (idem). No
contexto onde também surgiu o movimento artístico da arte pop (MCCARTHY,
2002; HONNEF, 2004), importantes transformações culturais ocorreram
formando as bases do que viria a ser o que hoje chamamos de pósmodernidade, conforme Banes (1999). Embora tendo importantes expressões
na Inglaterra, o pop pode ser visto com um complexo conjunto de modificações

244

socioeconômicas, artefatos e comportamentos culturais peculiarmente norteamericanos.
Questionando o fato de que o pop pode ser visto como jogo de palavras,
estilo de vida, espírito de uma geração, conceito artístico e/ou movimento
cultural, Osterwold (2011) ressalta que o termo pop também pode ser
entendido como um slogan sorridente de uma ironia relativamente crítica aos
meios de comunicação e aos seus modos de criar e difundir imagens que
influenciam os comportamentos humanos. Conforme este autor, as imagens
veiculadas pelo movimento da arte pop retratam o cotidiano e refletem a
realidade dos tempos, tanto induzindo como repensando as transformações
culturais.

Comportamentos

provocantes,

ímpeto

de

chocar

e

ferir

susceptibilidades, abolição de tabus e de preconceitos, são elementos que,
para Osterwold, demarcam um processo cultural que movimentou e
desordenou determinados valores nas relações interpessoais, nos papéis
sexuais e de gênero tradicionais e na educação autoritária, provocando uma
“revolução cultural” conformadora do ambiente social onde irrompeu o pop (p.
07).
Revistas, pôsteres, jornais underground, histórias em quadrinhos, filmes
de Hollywood, super-heróis, ídolos da juventude e artistas como Elvis Presley,
Beatles, Rolling Stones, Marilyn Monroe, Andy Warhol, Alfred Hitchcock,
Michael Jackson e Madonna, entre tantos outros, integram esse complexo
processo cultural que desde os anos 60 do século passado vem misturando
arte e produtos industrializados com imagens, performances e outras formas de
artefatos entrelaçando-os aos comportamentos e cotidianos humanos.
Conforme relatos de Rebello (2013), Psicose (USA, 1960) de Alfred Hitchcock,
um dos filmes mais vistos na década de 60 e um dos “tesouros” internacionais
que compõem os “anais da cultura pop” (p. 187 e 206), abriu um lastro de
influências nas plateias e criações cinematográficas com seus modos de usar,
cortar e montar imagens para insinuar em vez de mostrar deliberadamente;
para ludibriar a censura levando à tela insinuações/situações de sexo,
violência, incesto e travestismo; para fazer alusões sugerindo que o
“lobisomem”, a desgraça, o mal podem estar dentro de casa, em nós mesmos;
aproximar o público dos dramas das personagens e/ou, como disse seu
criador, “mostrar na tela o modo como os próprios espectadores se comportam”
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(p. 191). Segundo Osterwold (2011), como o cinema a música pop se expandiu
em meio a esse processo de internacionalização de modos de representação e
expressão favorecendo tanto a propagação da cultura norte-americana como
formas de acessibilidade global a diversos artefatos culturais, comerciais,
industriais, artísticos, etc.
Esse

macro

conjunto

de

acontecimentos,

transformações,

comportamentos, produtos, personagens e imagens emergidos no cenário da
cultura pop, compreendidos na década de 60 do século passado, porém, não
presos a esses limites temporais, não permaneceu restrito ao segmento das
artes visuais, do cinema, da comunicação, do design e do marketing. Na
dança, no teatro, na música e na performance, importantes ações também
movimentaram e fizeram parte dessas transformações culturais em torno do
fenômeno pop. Nessa época em que mulheres e negros, e em seguida os gays
(anos 70), avançavam na conquista de direitos igualitários e que parecia
florescer o american dream (sonho americano) de liberdade, igualdade e
fraternidade, Banes (1999) comenta que “as artes pareciam deter um lugar
privilegiado nessa visão democrática”, tanto como “produto” quanto como
“catalizador”, uma espécie de “registro ativo da consciência contemporânea” (p.
15).
Nesse cenário da cultura pop que, para além do campo das artes,
abrange diversos aspectos socioculturais, que irrompe na década de 60 e
alastra-se como fenômeno cultural integrando costumes individuais e grupais
da sociedade contemporânea, a cantora Madonna passa a fazer parte como
figura notória, exposta pela mídia desde o início da década de 80. O’Brien
(2008) relata que em 1976 Madonna deixou Detroit, sua cidade natal, para
estudar dança na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Faltando dois anos
para formar-se, Madonna abandonou o curso porque “temia perder
oportunidades, enfiada no mundo lento e cuidadoso da dança acadêmica” (p.
56). Em New York, em 1978, Madonna integrou a companhia de dança
moderna da coreógrafa Pearl Lang (1921-2009), discípula de Martha Graham
(1894-1991) – uma das precursoras da dança moderna norte-americana.
Ainda de acordo com O’Brien (2008), o gosto de Madonna pela mistura
de ritmos (street dance, dança moderna, jazz, balé), pelo som das pistas das
boates e pela sensação de liberdade, prazer e auto expressão que isso lhe
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trazia, junto a ambição de vir a ser uma estrela, a fizeram repensar a profissão
de interprete de dança erudita, ou seja, uma “dançarina de elite” (p. 66) e
considerar a possibilidade de enveredar por outros caminhos. Em entrevista a
O’Brien, no ano de 2006, a coreógrafa Pear Lang comentou que Madonna era
uma exímia dançarina, “só não era tão boa quanto meus bons dançarinos,
porque tinha outra coisa em mente, o pop”. Questionada sobre as influências
suas e de Martha Graham sobre Madonna, Lang disse: “Não há nada meu ou
de Martha no que ela faz. Ela agora é cultura pop, simplesmente” (idem).
As tensões entre dança erudita e dança popular, dança de palco e dança
de pista/boate, dança moderna e cultura pop, transparecem na fala da
coreógrafa Pearl Lang ao referir-se à Madonna como sua ex-aluna e dançarina.
O pop parece emergir como uma mácula que, mesmo Madonna sendo uma
dançarina virtuosa, a desmerece e a coloca num patamar inferior, abaixo dos
demais dançarinos – bons por não terem em mente o pop? Neste tipo de
compreensão,

própria

da

mentalidade

da

alta

cultura,

a

expressão

“simplesmente”, direciona o nível inferior em que o trabalho de Madonna
estaria, enquanto artista da cultura pop, em contraste com os padrões elevados
da arte moderna. Retomando as visões apocalípticas de Adorno, Horkheimer e
Tiburi, o fato de Madonna ter deixado a dança moderna e enveredado para o
cenário da cultura pop, representa uma queda, um ato promíscuo, de
transgressão que profana e abandona o sagrado da arte para, de forma
mundana, tornar-se mercadoria, produto da indústria cultural, pérola atirada à
massa.
Esta discussão acentua questões em torno do papel da dança no
cenário da cultura pop. Como a dança integra a configuração de videoclipes e
shows, de Madonna ou de outros artistas? Que possibilidades surgem para
pensar relações entre dança, indústria cultural e reprodutibilidade técnica?
Como o corpo é evidenciado por meio da dança em performances de artistas
pop? Como os produtos sonoros e visuais da cultura pop convocam o corpo a
reagir/participar? Em situações em que o corpo reage aos produtos pop
dançando/cantando/vibrando, como situar seus procedimentos sensóriomotores e conceituais? Estas questões, despertadas em torno da discussão
sobre a cultura pop – articuladas por meio da imagem e atitudes de Mayara ao
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vestir-se com Minnie e admirar Madonna, abrem lastros de reflexão que serão
explorados nesta investigação.
As relações entre Mayara, Minnie e Madonna me fazem pensar sobre o
amplo conjunto da cultura pop desencadeado na década de 60 e estendido até
os

nossos dias

globalizando

configurando

artefatos

a

artísticos,

cultura

pós-moderna,

industrializados

e

englobando e
midiáticos

aos

comportamentos humanos. Noções como indústria cultural, cultura popular e
de massa, bem como questões acerca da reprodutibilidade técnica, se
aproximam, caracterizam e tensionam compreensões e abordagens da cultura
pop. A figura de Mayara (figura 32) vestindo a camiseta da Minnie e mostrando
a camiseta da Madonna, auxilia na compreensão sobre os modos como a
cultura pop é feita também de personagens, ídolos e imagens permeando
comportamentos individuais e configurando subjetividades.

Em 12 de abril de 2013, dia em que havíamos agendado com os
participantes

do

“Processo

Dança

ContemPOPrânea”

que

eles

iriam

compartilhar seus afetos relacionados a objeto ou vivências do dia a dia,
Mayara instaurou questões e situações provocadoras. Após cada colaborador
ter feito o seu relato, ela me interpelou fazendo a pergunta: “cadê o objeto que
te afeta?”, situação que gerou desconforto. Embora tivesse clareza sobre a
minha função como educador/coreógrafo/pesquisador no contexto do trabalho
de campo e não, necessariamente, como dançarino, confesso que a pergunta
criou um incômodo para mim e para o grupo. Depois de algumas explicações e
esclarecimentos, solicitei a cada participante que elaborasse uma pequena
sequência de gestos/movimentos/ações a partir dos relatos que haviam feito. A
maioria compreendeu a atividade que havia sido solicitada, exceto Mayara que,
mais uma vez, voltou a questionar a situação fazendo perguntas como:
[A atividade] É sobre o que eu trouxe ou sobre o que estou pensando? [...] Vixe
Maria... [...] Deixa para a próxima aula... [...] Eu não sei... [...] Eu sei, mas eu
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não sei expressar isso em movimentos. (Excerto 8 – Grupo Focal “Processo
Dança ContemPOPrânea”, registro realizado em 12/04/2013).
Tentando dialogar, expliquei a Mayara e aos demais colaboradores que
o trabalho era simples, pois, não estava solicitando uma sequência
coreográfica, mas, apenas a tradução da experiência em forma de gestos e/ou
movimento. Seria responder a pergunta “como isso te afeta?”, mas sem usar
palavras, apenas movimento. Aproximadamente trinta minutos após a proposta
da atividade individual, todos haviam apresentado suas criações da sequência
de movimento, exceto Mayara. A situação, além de me pegar de surpresa, me
incomodou, pois, intervinha de modo sinuoso naquilo que eu considerava uma
linearidade quase inquestionável do processo.
Em contraste com esta situação, no dia 15 de maio de 2013, quando os
alunos compartilhavam com os colegas a última atividade planejada para o
processo criativo, Mayara reagiu de maneira diferente. Eu havia pedido que ela
escolhesse, memorizasse e trouxesse para a aula um trecho de uma
coreografia de Madonna que ela gostasse. Com graciosidade e desenvoltura,
Mayara trouxe e ensinou aos demais colegas um trecho da coreografia do
videoclipe “Girl Gone Wild” (2012).
Nessa montagem de imagens (figura 33), diferentes nuances de Mayara
são mostradas durante o processo artístico-pedagógico. Na primeira imagem,
ao alto, à esquerda, o momento em que ela, se recusando a mostrar a
sequência de movimentos, sentou-se num canto da sala e, dizendo-se tímida,
com olhos semifechados, enrolava e apertava a camiseta com a imagem de
Madonna

entre

as

mãos

e

pernas.

Logo

abaixo,

Mayara

aparece

compenetrada, verticalizando seu olhar para o chão à sua frente, recordando e
ensinando aos colegas o trecho da coreografia de Madonna que havia
escolhido. Na imagem seguinte, ela aparece encarando o fotógrafo com um
olhar que ora parece meigo ora ardiloso, durante a apresentação da
coreografia “Afins e Afetos”. Em outro momento dessa coreografia, na imagem
maior, à direita, Mayara desponta, duelando com Erika por meio de um olhar
acirrado e destemido, executando uma pose ousada e altiva na qual exibe suas
formas, sua elegância e o belo colo do pé evidenciado pelo sapato de salto
alto.
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As imagens de Mayara, Minnie e Madonna retornam aqui misturando
atitudes de timidez, provocação, questionamento, sensibilidade, sensualidade,
picardia, dedicação e desobediência. Essas imagens e percepções, ou, as
diferentes formas de Mayara se expressar como aluna e dançarina e, também,
ao dançar a coreografia de Madonna que evoca a frase da canção “Girl Gone
Wild”, na qual Madonna, após rezar o Ato de Contrição, se diz movida pelo
desejo, prazer e excitação oriundos da batida e do som festivo a ponto de sair
cantando “like a girl gone wild, a good girl gone wild” (como uma garota
ensandecida, uma garota boa que ficou ensandecida). Nesses contrastes,
percebo Mayara em alguns momentos como a boa e dedicada aluna, em
outros, confrontando e questionando práticas estabelecidas, criando imagens
(artefatos/ideias/ações) contraditórias de si mesma, ou seja, uma mestiçagem
de Minnie e Madonna. Por meio de contrastes e sinuosidades de sentidos, as
imagens, posturas e atitudes de Mayara evocam imagens do videoclipe de “Girl
Gone Wild”.
Na Figura 34, Madonna, os modelos e dançarinos performam imagensações contraditórias, (homo)eróticas, sagradas, duais. Madonna articula a
imagem de girl gone wild (garota ensandecida) misturando imagens da good
girl (boa menina) que chora lágrimas de sangue (evocando imagens de santas
que choram); da bad girl (menina má) idolatrada por três homens; e da girl
(garota), termo feminino associado irônica e subversivamente a homens gays
que, no videoclipe, dançam usando calças legging e sapatos de salto e/ou
beijando-se em torno da maçã, o fruto proibido. O referido videoclipe, dirigido
pelos fotógrafos Mert Alas (1971) e Marcus Piggott (1971), tem a participação
do grupo ucraniano “Kazaky”. As produções deste grupo de cantores e
dançarinos, composto por quatro homens, é fortemente caracterizada pela
dança. Inclui sapatos de salto alto e gestual gay/feminino, entrelaçando
elementos de balé, dança moderna, waacking, stiletto e vogue.
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Nesse videoclipe, no qual Madonna alude a alguns de seus trabalhos
anteriores como “Vogue”, “Erotica”, “Justify My Love”, entre outros, possibilita
relações

e

alusões

a

produções

de

artistas

como

o

fotógrafo

Robert Mapplethorpe (1946-1989), o escultor Rodin (1840-1917) e o pintor
Michelangelo (1475-1564). De Mapplethorpe, a fotografia do corpo, como
silhueta do (homo)erotismo; de Rodin, movimento e contornos esculturalmente
delineados; de Michelangelo, a exuberância mística majestosamente exposta,
o ‘espírito’ divino; dos três, a evidência, as formas e a beleza dos/nos corpos.
As imagens dos videoclipes “Girl Gone Wild” (2012) e “Vogue” (1990) se
aproximam pelas tonalidades em preto e branco, pelo uso perspicaz da
imagem, pela articulação coreográfica e pelas referências ao universo queer.
As contradições de Mayara, ora se

comportando de maneira

convergente, ora de modo divergente, revelam aspectos, oscilações e
idiossincrasias da subjetividade humana que, em constante (re)constituição
dialógica com diferentes imagens e modos de ser, se chocam e se
transformam mostrando diversos papeis identitários num mesmo sujeito. A
maneira como as nuances subjetivas de Mayara foram evidenciadas durante o
“Processo Dança ContemPOPrânea”, mediadas pelas imagens de Madonna e
Minnie, articula elementos da cultura pop, suscita possibilidades investigativas,
artísticas e educacionais ao mesmo tempo em que fornece pistas para discutir
atravessamentos entre o pop, o corpo e a dança.
A canção “Girl Gone Wild”, de Madonna, referência musical e imagética
que Mayara e eu utilizamos anteriormente, acentua algumas questões que
associo à reflexão de Vargas (2002) ao discutir o modo como a “música
popular”, e também o rock, a partir dos anos 50 e 60 do século passado período de ascensão da cultura pop - enfatizaram a “mobilização do corpo” (p.
26). Para este autor, a intensificação do uso do corpo tornou-se uma marca dos
espetáculos musicais, tanto na apresentação do artista quanto na reação do
espectador, instaurando uma “forte relação com o corpo em dança” (idem).
Vargas analisa as diferenças na reação dos corpos ao assistir um concerto de
música erudita e um show de música pop bem como a influência da arte pop,
da body art, do happening, da performance (anos 60 e 70) e da aproximação
artista-público que a música pop incorporou, distanciando-se da tradição
musical europeia.
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Comentando diferentes formas de mobilização corporal na música pop,
Vargas (2002) salienta que o artista “intensifica o uso do seu corpo”,
adensando e reverberando sentidos diretos ou indiretos que podem advir do
som ou da poesia da canção, ou contrastar com estes (p. 26). Esses atritos ou
sintonias

corporais

podem

“se

mostrar

numa

estrutura

previamente

coreografada”, a exemplo dos “shows de Madonna”, ou em expressões
conjunturais e idiossincráticas do artista. Isso confere à música uma potência
espetacular “muito mais visual”, que interpela os corpos de maneiras
perceptivas multifacetadas, o que dilata a complexidade do “espetáculo na
música popular contemporânea” (idem).
Para Vargas (2002), “a atual música pop tornou-se um campo fértil para
uma série de experimentações” plásticas e performáticas (p. 27). Como um
rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), Vargas descreve os shows de música
pop de artistas como Madonna, David Bowie, Michael Jackson, e poderíamos
incluir Lady Gaga e Beyoncé, como espetáculos compostos por visualidades
múltiplas e plurais, ramificados, sem um centro de sentido ou de ordenações
narrativas. “Um todo modulante”, uma espécie de “colagem”, um “mosaico” que
não é “definido nem pelas partes e nem pela totalidade”, em que a construção
de significados se dá pela “contaminação dos elementos aparentemente
distantes e desconexos”, dependendo da “ação subjetiva” dos corpos do
espetáculo e do público (p. 28-29). Esse tipo de obra ou artefato cultural, ao
mesmo tempo em que aglutina, também desmonta modelos, regras e princípios
estéticos, sendo, muitas vezes, desmerecido pelo sistema da arte e rotulado
como mercadoria/produto da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER,
2006) ou, ainda, da sociedade do espetáculo (DEBORD, 2011), conforme
análise feita anteriormente.
Vargas (2002) ressalta que no espetáculo de música pop – um “território
eminentemente experiemental”, “o corpo em dança livre e com linhas múltiplas
de subjetivação” torna-se objeto central dessa experimentação (p. 30). Todavia,
para o autor, a “mobilização sensorial” gerada pelo espetáculo pop, torna o
corpo “não mais um espectador contemplativo e racional”, mas, um espectador
“ativo, com uma participação mais físico-sensorial e menos intelectual”,
ocasionada pelo seu “envolvimento emocional” com o som, a música, a dança
e os demais aparatos visuais (p. 28).
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Conforme destaca Shusterman (1998), “para Adorno a música pop é
regressiva, inválida do ponto de vista estético, por constituir um estímulo
somático” (p. 117). Shusterman enfatiza que um dos principais protestos
“contra a arte popular é de que ela não consegue oferecer nenhuma satisfação
estética”, visto que ela diverte, “nos distrai da vida e do prazer real” (p. 111) e,
no caso da música, “faz um público considerável dançar e vibrar de prazer”,
sendo que, esses “prazeres, sensações e experiências”, são “falsos e
enganosos” se comparados às “artes maiores”, vistas como “fonte de algo
autêntico” (p. 110). No rock, assim como no pop, Shusterman descreve as
formas de apreciação que se dão “pelo mover-se, pelo dançar, pelo cantar
junto com a música” (p. 118), com esforço, suor e exaustão e, em decorrência,
a não aceitação e o lamento de críticos e intelectuais pelo fato do “corpo” sentir
“prazer” e “dançar” (p. 120). Assim, corpo, prazer e dança irrompem como
problemas, defeitos, marcas pejorativas que reprovam e recriminam a arte
popular como falsa, ilusória e entretenedora.

O prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para
continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso
tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações
habituais. O espectador não deve ter a necessidade de nenhum
pensamento próprio, o produto descreve toda reação: não por sua
estrutura temática – que desmorona na medida em que exige o
pensamento – mas através de sinais. Toda ligação lógica que
pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada.
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 113).

Adorno e Horkheimer (2006) desmerecem a diversão desejada e
buscada pelos operários, no capitalismo tardio, vendo-a como uma forma de
“escapar ao trabalho mecanizado” e como uma “doença incurável” (p. 113). Na
mesma linha de argumentação, o prazer é visto como limitador do pensamento
intelectual. Shusterman (2008) afirma que determinadas “mentes ascéticas que
temem o prazer como um desvio de seus objetivos transcendentais” (p. 116),
representam formas de “imperialismo intelectual” e da “elite cultural” (p. 111).
Guiadas por saberes filosóficos e teológicos (cristãos e platônicos) “de
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interesse ascético” e de “contemplação à distância”, mais do que “prazer” e
formas de “interação coletiva” e de “mudança social”, buscam formas de
“iluminação individual” (p. 119). Nesse sentido a arte popular se torna
incômoda

para

essas

mentes

que

parecem

entender-se

como

descorporificadas.
Ainda de acordo com Shusterman (2008) “as artes populares” são
negadas e detratadas por sugerirem “uma estética radicalmente revisada, com
um retorno alegre e impetuoso da dimensão somática que a filosofia reprimiu”
(p. 119). Para o autor, a negação da legitimidade estética da arte popular se
dá, então, pelo fato de que uma hegemonia filosófica, a fim de preservar “a
supremacia do intelecto”, ignora e rejeita “os esforços corporais” entendendoos como “regressão irracional” que não corresponde à “verdadeira finalidade da
arte”, qual seja, “a finalidade intelectual” (idem). Concordando em parte com
Adorno e Horkheimer (2006) e com outros críticos, Shusterman (2008) destaca
que o “que também emerge de sua crítica é a confusão simplista que existe
entre atividade legítima e pensamento sério, entre qualquer esforço e esforço
mental do intelecto” (p. 118). Observa, ainda, que em sua “inspiração antisomática”, estes e outros autores, partilham de “inépcias lógicas” no sentido de
que opõem o corpo, a sensorialidade, a dança e o prazer ao trabalho
intelectual, à interpretação e análise reflexiva (p. 120).
Conforme comenta Greiner (2010), existem algumas divergências nas
traduções dos termos laetitia e tristitia usados pelo filósofo Spinoza. Autores
como Amélie Rorty, em vez de compreender o termo latino laetitia como alegria
e exaltação, preferem traduzi-lo por prazer. Nesta abordagem e, em sintonia
com o sentido spinozano de alegria, entendo prazer como um afeto que se
relaciona

ao

aumento

da

vitalidade

do

corpo,

uma

experiência

recompensadora, confortante, agradável e satisfatória. O prazer pode estar
ligado

à

realização

de

um

desejo

erótico,

ao

gozo

sexual, como

costumeiramente o associamos; mas, diz respeito, também, a outras
experiências do corpo. Conforme Damásio (2004), “os sentimentos de dor ou
prazer são os alicerces da mente”, todavia, constantemente não nos damos
conta dessa simples realidade devido ao fato de que “imagens dos objetos e
dos acontecimentos que nos rodeiam”, e, também, “as imagens das palavras e

256

frases que os descrevem”, ocupam grande parte da nossa capacidade de
atenção (p. 11).
Ter experiência de um sentimento, tal como um sentimento de prazer,
consiste em ter uma percepção do corpo num certo estado, e ter a
percepção do corpo em qualquer estado requer a presença de mapas
sensitivos nos quais certos padrões neurais podem ser executados e
a partir dos quais certas imagens mentais podem ser construídas.
(DAMÁSIO, 2004, p. 94-95).

De acordo com Damásio (2004), quando experimentamos uma
sensação prazerosa, a mente – com suas imagens – representa esse bemestar e também um bem-pensar. Na experiência do prazer, a capacidade de
pensar está enriquecida. O prazer é um afeto que faz o corpo vibrar quando
interage com um objeto, com outro corpo, uma ideia, imagem, memória, e esta
relação, por sua vez, modifica de modo benéfico sua vitalidade. Aproximando
as ideias de Damásio a reflexão de Giroux (1999), entendo que as formas
culturais populares, adotadas pelos corpos que integram os grupos
subordinados, convocam de modo sensível “as necessidades, as emoções as
paixões” desses corpos, ressoando “as estruturas materiais e ideológicas da
vida cotidiana” (p. 222).
Subjacentes a estas relações sociais encontram-se muitas vezes um
investimento coletivo ricamente texturizado de diversão e
envolvimento afetivo em que não há grande disjunção/interrupção
entre o ato e seu significado. Em outras palavras, há um conjunto
ativo e comunal de experiências e práticas sociais em ação nas
formas culturais subordinadas, incluindo uma forma de participação
pública em que a prática dominante de se distanciar o corpo da
reflexão é recusada. Este é o momento produtivo da corporalidade.
[...] Como a corporalidade pode ser inscrita em ações repressivas ou
emancipatórias, qualquer celebração não-crítica do corpo é teórica e
politicamente deslocada. (GIROUX, 1999, p. 222-223).

Relacionando as concepções da não disjunção afeto-diversão – atosignificado – corpo-reflexão (GIROUX, 1999), do conceito de corpomídia
(KATZ; GREINER, 2005); do prazer como alicerce da mente (DAMÁSIO, 2004);
e da filosofia na carne (LAKOFF; JOHNSON, 1999), entendo como politica e
socialmente deslocadas, além de apocalípticas, análises que ao abordar
formas artísticas e culturais populares, desmerecem o corpo, o prazer e a
dança. Dançando euforicamente diante de um show de Madonna ou sentado
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formalmente diante de uma ópera, o corpo utiliza os mesmos mecanismos
sensório-motores e conceitual-abstratos para perceber e dar significado a
diferentes

formas

culturais.

Nas

formas

mais

envolventes

ou

mais

contemplativas de percepção, os esquemas sensório-motores e conceitualabstratos continuam a agir de modo suplementar, ou seja, os mesmos
mecanismos que possibilitam ao corpo ver, ouvir e se mover também lhe
possibilitam a capacidade de raciocinar.
Para Giroux (1999) “a produção do significado está ligada também a
investimentos emocionais e à produção de prazer”, de modo que, “a produção
de significado e a produção de prazer” constituem subjetividades tanto quanto
“ideologia e racionalidade” (p. 214). O autor afirma que para reconhecer a
cultura popular como um campo de possibilidades e relações, é necessário
compreender que “a ideia e a experiência do prazer devem ser constituídas
politicamente”, para percebermos e analisarmos como “o corpo se torna não
somente o objeto do [seu] prazer [patriarcal]”, mas, também, “sujeito do prazer”
(p. 228). Giroux reforça a importância de uma compreensão do prazer como “o
consentimento da vida no corpo”, afirmando a condição corpórea da vida e sua
gama de possibilidades.
Aguirre (2011) destaca possibilidades que a cultura visual oferece para
articular vias educacionais que conjugam o formal, o sensorial, o afetivo, o
cultural, o político e o ritual, instaurando, com esses entrecruzamentos,
“lugares de autoria a seus protagonistas”, espaços responsáveis pela
“diversidade de formas em que os regimes de prazer e os de saber interatuam”
(p. 107). Aguirre propõe, ainda, que determinadas abordagens da cultura visual
estão abertas “para encontrar um lugar educativamente adequado para o
hedonismo e o prazer – enquanto dimensões inseparáveis da experiência
estética” (idem). Esta, não vista como um lugar de educação moral, mas
espaço de “ações que permitam integrar prazer e conhecimento” (p. 106).
Espaços diferentes das formalidades impostas pela estética modernista que,
em sua divisão do sensível e regimes de identificação da arte, banem
experiências estéticas nas quais os corpos experimentam prazer no ver, se
envolver e se mover com os artefatos culturais.
Ao articular os conceitos de prazer e corpo e suas dimensões políticas,
acompanho a reflexão de Setenta (2008) acerca da dança como ação
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performativa, como fazer-dizer do corpo. Para a autora, a fala que se constrói
no e pelo corpo é de “conteúdo político”, ou seja, “a implicação política” do
corpo como executor de atos performativos, na dança ou nas demais formas de
vivência sociocultural, evidencia “situações de poder” sociais e corporais que
provocam a “mobilização de ações” e podem recontextualizar condições de
censura, dominação, subjetivação, emancipação e autonomia (p. 30).
Enquanto forma cultural cênica a ser vista/percebida, a dança não surge
de uma bolha estética apartada do mundo, mas, amalgamada à diversas
formas de organização social, cultural, econômica e política nas quais o corpo
está imiscuído. A dança que acontece como reação do corpo diante de um
show pop, embora não seja configurada como dança cênica, não perde sua
potencialidade como uma expressão de cidadania, de subjetividade e
racionalidade aliada a princípios de divertimento, prazer e satisfação. Salvo as
diferenças de função, compreendo ambas as danças como atos performativos,
modos de fazer-dizer que o corpo inventa para se expressar diante do mundo e
dos artefatos que o compõe.

“Express yourself, you’ve got to make him” (Se expresse, você tem que
fazê-lo) é uma frase da instigante canção de Madonna intitulada “Express
Yourself” (1989). A ênfase de Madonna na autoexpressão é evocada e
analisada através das experiências de Arthur, aluno, dançarino e colaborador
da pesquisa que, como objeto de seus afetos, trouxe seu aparelho de telefone
celular. De acordo com o relato, o telefone celular é um objeto muito especial,
íntimo para Arthur. Além das funções precípuas de comunicação, também é
utilizado como objeto de ‘confidência’, para fazer anotações pessoais, guardar
imagens, músicas, etc. Quase ao final do “Processo Dança ContemPOPrânea”,
depois de o grupo já ter realizado várias atividades criativas, tanto individuais
como coletivas, estávamos compartilhando e discutindo a última delas. Para
esta atividade eu havia feito um pedido a cada um dos alunos-dançarinos, de
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acordo com o objeto ou situação que tinham trazido no início do referido
processo.
Para Arthur, eu havia solicitado que trouxesse, por escrito, uma das
conversas registradas numa das suas últimas ligações. Nesse dia, Arthur foi o
único do grupo que não cumpriu a tarefa solicitada realizando-a na semana
seguinte. Após a apresentação das atividades pelos demais alunos,
conversávamos sobre como seria a apresentação da coreografia, sobre o
planejamento, os figurinos e supostos “personagens” da dança, visto que as
ações e movimentos da coreografia vinham sendo construídos com suas
próprias experiências e afetos. Conclui a conversa dizendo “os personagens
são vocês, no contexto e realidade de vocês”. Surpreso, Arthur suspirou
fazendo a seguinte exclamação: “Meu Deus!”
Mais adiante, na conversa, ele disse:
Eu acho meio complicado esse negócio do personagem ser eu mesmo. Porque
eu não me sinto à vontade de ser eu mesmo no dia a dia, eu não posso ser eu
mesmo... Se é que você me entende! Na apresentação vai estar minha mãe,
vai estar minha irmã, vai estar cunhado, a família toda... Ah, meu Deus,
complicado... (Excerto 7 – Grupo Focal “Processo Dança ContemPOPrânea,
registro realizado em 17/05/2013).
Ao olhar-me e dizer, “se é que você me entende”, Arthur me fez lembrar
que, alguns dias antes, ele havia compartilhado com a mãe sua identidade
homoafetiva. Membro fiel da igreja evangélica pentecostalista, sua mãe ficou
desconcertada. Convicta de que fora a dança que despertara esse
comportamento em Arthur, proibiu-o de seguir dançando. Entre discussões,
lágrimas e tentativas de acordo, Arthur conseguiu o consentimento da mãe
para permanecer nas aulas somente até o dia da apresentação. Após a
apresentação, a ordem da mãe, aconselhada pelo pastor da igreja, era clara,
ele não continuaria dançando. Ela não foi à apresentação da coreografia “Afins
e Afetos” (figura 35), mas, acompanhou o ensaio geral que antecedeu a
apresentação. Lembro do seu olhar severo e do esforço para expressar
naturalidade ao ver a dança realizada pelo filho e pelos demais dançarinos.
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Na figura 35, enquanto Mayara e Erika posam para o olhar do público,
Arthur executa gestos que lembram os movimentos dos comissários de bordo
dando instruções, sinalizando direções, saídas e equipamentos de segurança
antes da decolagem. Em seguida, ele toma a câmera dependurada no pescoço
e começa a fotografar os demais dançarinos, abrindo uma sequência de
movimentos em que as poses e suas imagens ganham proeminência na
coreografia. Durante o processo criativo de preparação da coreografia, cada
dançarino trouxe peças de roupa para compor seu figurino. Arthur trouxe a
roupa que usava para acompanhar a mãe na igreja. Com cautela, mas
sobretudo com o intuito de dar um pouco de vivacidade aos tons sóbrios e
sisudos da sua vestimenta, consegui sugerir que ele usasse uma camisa de cor
rosa, situação na qual mostrou-se confortável. No ensaio geral, um dia antes
da apresentação, ao ver seu filho dançando com gestos e vestimentas comuns,
roupas do cotidiano, sem movimentos, trejeitos afeminados ou imagens que
remetessem ao universo gay, a mãe de Arthur, numa mistura de surpresa e
apatia, se manifestou dizendo que aquela era “uma dança bem diferente”.
A descrição, o contexto da coreografia e a imagem de Arthur me
remetem a acontecimentos da década de 60, cenário de emergência da cultura
pop, quando corpo, cotidiano e situações pessoais originadas nas experiências
vividas tornaram-se preponderantes na concepção da dança. Paradigmas
sobre o corpo e sua sexualidade, identidade, raça, gênero e sociabilidade bem
como modos de proceder na realização do trabalho artístico, passaram a ser
questionados

gerando

novas

formas

de

conceber,

agir

e

proceder

coreograficamente. Tanto na arte quanto na vida, foram instaurados modos
através dos quais a fronteira entre “o personagem” e “eu mesmo”, como disse
Arthur, tornou-se tênue e nebulosa.
As ideias que emergem nas imagens-ações e, principalmente, no relato
de Arthur, possibilitam pensar sobre as transformações ocorridas no campo da
dança a partir do movimento da cultura pop da década de 60. Na tentativa de
desgarrar-se do formalismo da arte moderna, esses movimentos utilizaram a
experiência, o cotidiano, objetos industrializados e a fisicalidade do corpo para
borrar as fronteiras entre arte e vida, entre a figura do “personagem” e a
“pessoa”, ou seja, o indivíduo comum. A fala de Arthur, sobre ser “o
personagem” ou “ser eu mesmo”, tanto na dança como no dia a dia, tenciona e
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aciona questões instigantes acerca do corpo no limiar, nas fricções e
distanciamentos entre dança e cotidiano, relação cara às práticas e
preocupações que marcaram movimentos e cenários da cultura pop.
Entre 1963 e 1964, com artistas dos happenings, da arte pop, das
aulas/experiências do músico John Cage e das companhias de dança de
Martha Graham e Merce Cunninghan (1919-2009), surgiu a Judson Dance
Theater, movimento que protagonizou mudanças na maneira de conceber e
compreender a dança moderna e preconizou transformações que viriam a
instaurar a dança pós-moderna. Conforme relata Banes (1999), com uma
política progressista e a recusa ao proselitismo, a Judson Memorial Church,
igreja protestante batista do Greenwich Village, bairro periférico da ilha de
Manhattan – New York, acolheu artistas visuais, da dança, da poesia, da
música e do teatro realizando experimentações e entrecruzamentos de
linguagens que exerceram forte influencia nessas áreas em relação ao que
hoje conhecemos como pós-modernidade.
De acordo com Banes (1999), dançarinos e coreógrafos como Trisha
Brown,

Yvonne

Rainer,

Judith

Dunn,

Steve

Paxton,

entre

outros,

desenvolveram trabalhos de dança que interpelavam os padrões tanto da
dança moderna como da clássica. Para Banes, coletividade e cooperação nas
criações, recusa da codificação dos papéis sexuais e de gênero do bailarino e
da bailarina, renúncia ao academicismo e formalismo coreográfico, uso da
diversão, do prazer e da improvisação como princípios e procedimentos
criativos, inclusão de dançarinos não profissionais, exibição de corpos comuns,
uso de gestos, ações, movimentos e objetos do cotidiano, são alguns dos
elementos e modos de proceder que estruturaram os rumos e obras da dança
realizada pela Judson Dance Theater.
Como destaca Banes (1999), nesse ambiente cultural artes e
experiências estéticas, tanto populares como eruditas, se entrecruzam por
meio de oposições, aproximações, industrialização e consumo, e irrompem
“impudentes imagens corporais”, “histórias de experiência física” (p. 251).
Nesse contexto onde o corpo tendia a tornar-se cada vez mais livre de
restrições socioculturais, na sexualidade, na moda, na dança e em outras
áreas, Banes observa que emergem imagens como: o corpo efervescente, o
corpo gustativo, o corpo racial, o corpo sexual, o corpo objeto, o corpo
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tecnológico, o corpo botânico. Ainda de acordo com Banes (1999), a primazia
da experiência corporal e da realidade carnal, interpelava determinadas
classificações sociais, raciais e sexuais do corpo afirmando a indissociabilidade
entre corpo e mente.
Conforme ressalta Burt (2006), tomando como referência as ideias de
Crow (1996), determinados aspectos da arte pop, tais como o emprego de um
vocabulário simbólico embebido de lugares comuns e do uso de coisas
ordinárias, também foram pertinentes para os novos movimentos da dança
iniciados na década de 60. Como a arte pop, a dança também se baseou em
materiais urbanos e experiências com dançarinos manipulando diferentes tipos
de objetos industrializados, cotidianos. A forma como esses dançarinos
tratavam os objetos, contradizia as ideias convencionais sobre dançarinos
como seres virtuosos e superiores. Para Burt, as novas formas de movimento,
temas e abordagens possibilitou aos sujeitos desenvolverem modos mais
comuns de executar a dança, projetando sua presença na realização do
movimento,

tornando

evidente

a

auto

expressão

no

lugar

da

‘personageificação’ do corpo.

O fato de Arthur ter trazido um telefone celular e Mayara uma camiseta
com a imagem de Madonna para integrar o processo criativo em dança é um
dado que se asssemelha aos usos que os dançarinos de Pina Bausch e da
Judson Dance Theater, assim como os artistas pop, faziam de imagens e
objetos industrializados em suas criações.
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Nesta imagem da coreografia “Afins e Afetos” (figura 36), Luiz Eduardo à
esquerda, Erika um pouco atrás e Mayara ao centro, executam a sequência de
movimentos e ações criada a partir dos afetos de Arthur em torno do seu
aparelho de telefone celular e das falas que fez numa de suas ligações e trouxe
por escrito, conforme atividade realizada durante as aulas. Ao fundo, na
imagem, uma espectadora fixa o olhar em Erika e Mayara que usam seus
sapatos como telefone. Luiz Eduardo e os demais dançarinos, Arthur e
Gedeon, usavam mão e dedos simulando a forma de um telefone. Cômica e,
talvez, surreal, esta sequência coreográfica incluía na execução as falas de
Arthur ao celular, distribuidas entre os cinco dançarinos, como se eles
participassem da mesma ligação ou, como se houvesse uma linha cruzada. Em
determinados

momentos,

trechos

do

diálogo

desencadeavam

movimentos/reações/gestos individuais e coletivos, instalando diante do público
situações inusitadas, ações performativas (BUTLER, 2001; SETENTA, 2008)
de caráter subjetivo e sociocultural, realizadas por aqueles corpos que se
deslocavam pelo espaço cênico.
Nesta sequência, os afetos, objetos e vivências dos dançarinos e,
particularmente, os modos de uso do aparelho de telefone celular,
compartilhados por Arthur e seus colegas na coreografia (figura 36), me fazem
refletir sobre o caráter “contemPOPrâneo” que intitula o processo de criação
em dança que fundamenta e articula esta investigação. Ao entrecruzar
“contemporâneo” com “pop”, realizo aproximações com os usos de objetos e
situações cotidianas que Pina Bausch, artistas pop e da Judson Dance Theater
faziam em suas criações. Essas aproximações, em parte projetadas e em parte
percebidas e identificadas ao longo da investigação, ajudam a compreender
que o pop no processo de dança contemporânea, seja ele na forma de
imagens, estrelas pop, objetos ou comportamentos, é uma forma de
bricolagem, um modo de proceder que borra classicismos e modernismos ao
aceitar como leitmotiv da dança aquilo que é considerado menor, simplório,
clichê. Configurar o processo de criação em dança sem depender unicamente
da “genialidade” de um coreógrafo, como um processo aberto para
movimentos, sequências imprevisíveis, experiências, afetos, gestos cotidianos
e usos de diferentes objetos e artefatos culturais (telefone, espelho, camiseta,
livro), é possibilitar a aproximação com trabalhos nos quais, sem pudores, o
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corpo ganha espaço para, munido de suas experiências, falar, fazer, dizer, darse a ver em forma de dança.
De acordo com Burt (2006), esses modos de dançar aflorados no
cenário da cultura pop desafiaram e abalaram expectativas convencionais
sobre refinamento técnico e expressividade, visto que, a ênfase se deslocou
para a fisicalidade do corpo que dança deixando de estar apenas na
dramaticidade e na representação. Essa ênfase em experiências do cotidiano,
comuns e mundanas da vida urbana e seus efeitos superficiais e sensuais
sobre o corpo, além de desafiar as convenções artísticas eruditas e
academicistas,

também

desafiaram

normas

de

gênero,

identidade

e

sexualidade. Arthur, ao fazer emergir tensões entre “personagem” e “eu
mesmo”, quando alude à problemática vivência/encobertamento de sua
identidade afetiva e sexual no ambiente familiar e a expõe no ambiente de
ensino e criação de dança, interpela procedimentos pedagógicos e de criação
artística que desmerecem as vivências, o cotidiano e a subjetividade, ao
mesmo tempo em que esbarra nas violentas práticas e discursos homofóbicos
das tradições heterosexista e religiosa.
Muitos dos princípios que regem determinadas práticas excludentes de
sistemas educacionais, artísticos e religiosos, possuem um núcleo comum de
descrença e desmerecimento daquilo que é humano, carnal, mundano,
popular, cotidiano, subjetivo. Nos referidos sistemas e instituições, olhares e
mentes estão voltados para princípios ascéticos e estéticos distanciados do
corpo, do sensível. São práticas culturais dominantes para as quais objetos
sagrados, contemplação, a retórica da moral e dos falsos bons costumes, em
geral, em forma de discursos estéticos e proféticos com suas variadas nuances
proselitistas, valem mais. Desse modo, tais discursos se sobrepõem ao mesmo
tempo em que desconsideram a capacidade dos diferentes corpos de viver, se
expressar, transgredir e reagir com diversificadas formas de interpretar, usar e
reinventar artefatos, normas e convenções culturais.
Ao dizer “eu não me sinto à vontade de ser eu mesmo no dia a dia, eu
não posso ser eu mesmo”, Arthur me faz refletir sobre as noções de gênero,
identidade e corpo propostas por Butler (2001). Ao enfatizar as relações entre
discurso – normas regulatórias e diferenças materiais – e corpo, Butler discute
a “performatividade” como uma “prática reiterativa e citacional pela qual o
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discurso produz os efeitos que ele nomeia” (p. 154). As convenções culturais
(discursivas, práticas, artísticas, educacionais, religiosas) operam no sentido de
constituir, talhar, moldar a materialidade dos corpos, fixando e sedimentando
neles formas de ser e se portar, modos de se (mo)ver e de ser visto pelos
demais corpos. Ao dizer “eu não posso ser eu mesmo”, “eu não me sinto à
vontade” para isso; ao trazer roupas sóbrias e sisudas que usa para ir à igreja,
para compor seu figurino e ao aceitar a ordem da mãe (aconselhada pelo
pastor) para parar de dançar, Arthur abre espaço para discutir sobre como
determinados corpos contaminam outros corpos. Como corpos são submetidos
a poderes e saberes religiosos, patriarcais e heteronormativos que limitam e
controlam a espontaneidade não permitindo que “se sintam à vontade para
serem eles mesmos”, como expressou Arthur.
As imagens-ações de Arthur dançando a coreografia “Afins e Afetos”
(figura 35), e o seu relato apontando (des)compassos entre arte e vida,
personagem e pessoa, são potentes elementos que conectam esta discussão à
reflexão que Setenta (2008) propõe acerca da performatividade na dança. Ao
analisar o argumento de Butler (1997) de que a organização da fala e do
discurso não é apenas uma ação fonética, Setenta reforça a compreensão de
que os atos de fala são atos corpóreos, ou seja, performativos. Os discursos
são organizados e promulgados performativamente, sedimentando-se nos
corpos que falam e ouvem. Para Setenta, em determinadas situações de
poder, certos corpos podem instaurar censuras, indicando “situações de
dizibilidade e indizibilidade” a outros corpos (p. 30). Estas situações de
sujeição, que também são atos de construção de subjetividades, conforme
prossegue a autora, podem provocar “a mobilização de ações que
recontextualizam condições preestabelecidas” (idem).
Ainda em referência a Butler (1998), Setenta (2008) comenta que, como
uma forma incisiva de poder, a censura também pode ser reconhecida como
“produtiva na constituição do sujeito e dos atos de fala” (p. 32). Em sintonia
com essa perspectiva, considero a possibilidade de pensar o corpo de modo
geral e, particularmente, o corpo que dança “como inventor de modos próprios
de proferir ideias” (idem), falas, imagens, ações. Ao entrecruzar o conceito de
performatividade (BUTLER, 1997; 2000) com a compreensão de corpomídia
(KATZ; GREINER, 2005), Setenta (2008) entende “o corpo que dança como
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ação performativa”, ou seja, um “enunciador de ideias, conceitos e imaginações
[...] apresentadas como ideia-carne, conceito-carne, imaginação-carne” (p. 39).
Assim, o corpo visto como mídia, produz formas de comunicar a si mesmo, dar
a ver suas imagens-ideias e imagens-ações, ou seja, aquilo que ele é no
momento em que se comunica.
Ainda de acordo com Setenta (2008), “a dança, enquanto ação
performativa” (p. 40), organiza seus discursos, suas falas e enuncia sua voz.
Nessa reflexão, a fala da dança é um “fazer-dizer materializado como ações
corpóreas”, imagens-ações, que expressam traços, vestígios e características
das diversificadas informações trocadas e negociadas por meio da relação
sujeito-mundo. Organizado em forma de dança, esse conjunto complexo de
“registros, traços e [...] histórias de vida”, gera “atos de fala performativos”
(idem). Acompanhando os argumentos e a reflexão da autora, entendo a fala e
as imagens-ações de Arthur e dos demais colaboradores do processo dança
contemPOPrânea como situações nas quais afetos, experiências e traços de
suas histórias de vida foram o substrato para a configuração da dança. Na
preocupação de Arthur em ser “ele mesmo” ou o “personagem” transparece a
(pre)tensão de conectar a dança e o cotidiano dos dançarinos ou, dizendo
melhor, de perceber que ambos estão vinculados, no sentido de que os
movimentos dos corpos operam como atos de fala performativos. Assim,
entendo que a fala da dança, que se organiza no corpo, resulta dos vínculos do
corpo com a cultura, com as estruturas de poder, com as censuras e as
possibilidades de reinvenções e autoexpressão que daí podem emergir.
Arthur, com o telefone e o receio de expressar-se, de ser ele mesmo ou
um personagem, e Mayara, com as camisetas da Minnie e da Madonna e
atitudes

provocativas

e

contraditórias,

irrompem

e

acirram

questões

investigativas, educacionais e artísticas. A performatividade desses corpos, nos
vestígios que demonstram de seus cotidianos, nos modos como se relacionam
com imagens e objetos industrializados e nas ações que desempenham em
forma de dança na coreografia “Afins e Afetos”, é pungente de significados e
impudente ao dar a ver imbricamentos entre formas de prazer e reflexão.
Cultura pop, indústria cultural, cultura de massa, arte e cultura popular,
belas artes, cultura dominante, dança clássica, moderna e contemporânea, são
categorias que carregam saberes e poderes. São formas de compreender e
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refletir os modos como o mundo, em seus aspectos culturais, se organiza e se
põe diante de nós, corpos, educando-nos, afetando-nos e interpelando-nos.
Esses aspectos também configuram outro tipo de articulação chamada
“pedagogias culturais”, que será discutida a seguir tomando como referência
elementos que compõem os afetos do aluno, dançarino e colaborador Luiz
Eduardo. Nesse sentido, entre corpos, danças, afetos e imagens, mantenho em
perspectiva

o

modo

como

contaminamos/afetamos o mundo.

somos

contaminados/afetados

e
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s modos, tempos, lugares, imagens e corpos com os quais vi e

O

aprendi formas de dança são diversificados, matizados por texturas
culturais, encharcados tanto de erudição como de práticas populares.

Os modos como busco pesquisar, criar e ensinar dança, configurando um
conjunto de abordagens metodológicas, conceitos e repertórios, carregam
marcas desses modos, tempos, lugares, imagens e corpos. Nem todas as
formas como aprendi me servem hoje para ensinar dança. Nem todos os
conceitos e definições que me foram explicados compõem o que hoje continuo
buscando entender como dança. Alguns se transformaram, outros foram
esquecidos, mas outros foram intensificados. As maneiras de me (mo)ver na
dança são continuamente afetadas por tudo que se move, me vê, que me move
e que vejo no meu entorno. Sou afetado, também, pelas ideias e palavras que
circulam minha imaginação, pensamento, sensação, neste momento em que
escrevo.
Danças, imagens e afetos permeiam meus movimentos epistemológicos,

analíticos, como motores visuais e perceptivos na sequência desse processo
interpretativo que vai dando corpo a esta tese. A coreografia “Afins e Afetos” e
os afetos de seus dançarinos seguem acrescentando elementos a esta trilha de
formas, movimentos, análises e conhecimento. Especialmente agora, visualizo
os afetos de Luiz Eduardo e os modos como eles afloram em conexão à sua
atividade docente e, assim, busco, neste capítulo, fazer uma análise sobre o
ensino de dança imbricado numa teia de temas e enredos. Numa interface de
compreensões e práticas relacionadas às pedagogias culturais, enlaço esta
reflexão sobre ensino de dança aos afetos e aos investimentos afetivos que
educadores e estudantes fazem ao usar diferentes artefatos culturais.
Movimentos afetivos e de uso se aliam em movimentos de dança, desvelando
poses/posicionamentos, imagens e modos de se (mo)ver que intensificam
entrecruzamentos entre dança, cultura visual, corpos e imagens.

Comedido na maneira de estabelecer laços interpessoais, corajoso nos
modos de se dar a conhecer enquanto educador na área do teatro, Luiz
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Eduardo

trouxe

peculiares

contribuições

ao

“Processo

Dança

ContemPOPrânea” e, consequentemente, a esta tese. Em relação à
proposição inicial do processo criativo em dança, em torno de sua rede
cotidiana de afetos, Luiz Eduardo, ao trazer para o grupo um livro contendo o
texto da peça shakespeariana “Hamlet”, fez o seguinte relato:
Eu, como algumas pessoas aqui falaram, também, quando você pediu, fiquei
meio sem saber o que trazer. E do nada, assim, eu estou trabalhando esse
texto com os meus alunos. E esse texto, eu adoro esse texto! Ele foi muito
importante pra mim porque eu participei de uma montagem há 23 anos atrás
(risos)... É o Hamlet, de Shakespeare. Além de adorar o texto, o estudo dele é
bacana e eu estou fazendo isso agora, no momento, com os meus alunos.
Estou revivendo coisas que vivi na idade deles. Então, pra mim, isso está me
afetando muito nesse momento. (Excerto 9 – Grupo Focal “Processo Dança
ContemPOPrânea”, registro realizado em 12/04/2013).
Luiz Eduardo traz seu objeto de afeto como lembrança da época em que
atuou em uma montagem teatral de Hamlet e a recente vivência de trabalhar
em uma nova montagem, desta vez, com seus alunos. Sua expressão “eu
adoro esse texto”, se conecta ao relato que fez no dia 17 de maio de 2013
quando o grupo compartilhava os elementos da última atividade criativa. Para a
atividade eu havia solicitado a Luiz Eduardo que escolhesse um trecho de
“Hamlet” que considerasse significativo. Antes de ler o trecho escolhido, ele
recordou o tempo em que atuou na montagem da peça:
[...] toda vez que o menino que fazia o Hamlet fazia essa fala, não sei, eu...
gostava tanto de ouvir a sonoridade da fala, o que ela significava, que gravei
primeiro a fala dele, nos ensaios, do que uma fala grande que eu tinha.
(Excerto 10 – Grupo Focal “Processo Dança ContemPOPrânea”, registro
realizado em 17/05/2013).
Nesses relatos, percebo a ligação afetiva de Luiz Eduardo com o
artefato/livro e possíveis modos como este artefato integra sua subjetividade,
vindo, inclusive, a ser um conteúdo artístico de estudo em seu trabalho
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educacional. Referências históricas da vivência deste ator e educador se
cruzam na sua atuação docente, avivando entendimentos acerca dos
enredamentos, das relações corpo – ambiente (GREINER; KATZ, 2001), das
formas como vamos constantemente, de maneira intensa e múltipla,
recategorizando

as

imagens

que

conformam

nossas

subjetividades

(BRAIDOTTI, 2000; GREINER, 2005). São maneiras de criar nexos de sentido
e ressignificações que se (re)organizam a cada instante num tempo presente
que carrega pedaços de história e situa o corpo-sujeito em momentos da sua
trajetória.
O trecho de “Hamlet” trazido por Luiz Eduardo integrou a coreografia
“Afins e Afetos” não apenas nos moldes da tragédia shakespeariana, mas de
uma maneira que se propunha a ser quase como uma cena de novela. Durante
os ensaios, ao distribuir pequenas partes do texto entre os alunos e
dançarinos, pedi que eles tornassem a terminologia rebuscada de Shakespeare
o mais próximo possível da forma com que eles falavam no seu dia a dia.
Desse modo a situação cênica se aproximava de uma espécie de conversa
familiar, ora tensa ora irônica, mas que não transparecia diretamente qual era o
assunto da discussão.
Na figura 37, Arthur, à direita, gesticula ao proferir uma de suas falas no
diálogo enquanto Luiz Eduardo, à direita, o espreita com atenção. O diálogo
não deixava claro para o público qual a problemática, nem porque teve início.
Expressões como “carne tão maculada”, “quintal de aberrações”, “ela se
agarrava a ele”, “lágrimas hipócritas”, “pressa infame”, “leito incestuoso”, “devo
conter minha língua”, misturadas a risos, gestos e expressões corriqueiros,
entonações duvidosas e explosões de irritação, remetiam a possíveis situações
trágicas de traição, incesto, pecado, arrependimento, julgamento etc.,
parecendo uma roda de fofocas e confabulações sobre intrigas de família. Em
meio a isso, logo no início do diálogo, a sonoridade leve de uma versão em
bossa nova da canção “Vogue”, de Madonna, adentra a cena em volume baixo,
gradativamente se tornando perceptível com os gestos de Mayara ao executar
os movimentos que escolheu (coreografia da música “Girl Gone Wild”, também
de Madonna) e ensinou ao grupo.
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Conforme o diálogo vai transcorrendo, a cena “familiar” gradativamente
se transforma num ambiente no qual, sucessivamente, os dançarinos vão se
encadeando à coreografia. Todavia, logo que os cinco se sincronizam na
movimentação, quebram a sincronia ao iniciarem a reprodução de passos e
gestos de coreografias vistas e aprendidas através da mídia (televisão e
internet). Durante o processo de montagem dessa sequência coreográfica, pedi
que cada um recordasse/reproduzisse um curto trecho de uma dança que
tivessem visto e aprendido na televisão, internet ou outros recursos midiáticos.
Luiz Eduardo escolheu “Macarena” (1995, do grupo espanhol Los del Rio);
Gedeon, “Segure o Tchan” (1995, do grupo baiano É o Tchan); Mayara,
“Gangnam Style” (2012, do cantor/rapper sul-coreano Psy), Arthur, “Single
Ladies” (2008, da cantora norte-americana Beyoncé); e Erika, “Xibom
Bombom” (1999, do grupo baiano As Meninas).
Essa mistura de Shakespeare, Madonna, passando por Macarena, Psy,
Beyoncé, e os baianos do É o Tchan e As Meninas, ao som de Vogue em ritmo
de bossa nova, articula uma colagem estranha e complexa. Ao misturar
produtos clássicos e populares, personagens eruditos e midiáticos, valores,
classificações e estatutos estéticos se esbarram e entrecruzam nos corpos que
os enunciam em forma de movimento, se expondo aos olhares do público com
outros modos de (mo)ver. A partir da experiência relatada por Luiz Eduardo e
das experiências vividas no processo de elaboração dessa sequência
coreográfica, penso acerca de como esse conjunto de elementos pode flertar
e/ou indagar o ensino de artes cênicas (dança, teatro, performance) por meio
de modos de se mover, atuar, performar, ver e compreender o corpo em
relação com diversos produtos culturais ora vistos como arte ora como
entretenimento. Isso me remete a instigantes perspectivas para refletir sobre
como o complexo conjunto de imagens, produtos e personagens da cultura
pop, indústria cultural, cultura popular, cultura de massa, cultura escolar, e seus
modos de educar conformam as pedagogias culturais.
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Um vasto e complexo conjunto de imagens artefatos-ideias-ações,
cotidianamente reinventam modos de seduzir, contaminar e ensinar modos de
ser, falar e (mo)ver corpos. Nesse sentido, o conjunto de afetos e artefatos da
referida cena de “Afins e Afetos”, desencadeada a partir dos afetos de Luíz
Eduardo com o texto de Hamlet, sinalizam aquilo que alguns autores/as
chamam de
[...] pedagogía cultural, que se remite a la idea de que la educación
tiene lugar en diversos sitios sociales que incluyen la escolarización
pero no se limitan a ella. Los lugares pedagógicos son aquellos
donde el poder se organiza y despliega, incluidas las bibliotecas, la
televisión, las películas, los periódicos, las revistas, los juguetes, los
anuncios, los juegos de vídeo, los libros, los deportes, etc.
(STEINBERG; KINCHELOE, 1997, p. 17).

Os autores propõem que a educação não apenas se restringe aos
contornos da instituição escola, mas, se alastra por vastos e complexos
cenários culturais. Nos lugares onde se organizam e se mostram relações de
poder, diferentes modos de influência, reação e contaminação acontecem entre
os corpos como formas de ensinar, constituindo, assim, situações pedagógicas.
Steinberg e Kincheloe (1997) problematizam uma espécie de “currículo cultural”
por meio do qual age a pedagogia cultural, formando identidades, produzindo e
legitimando formas de conhecimento (p. 18). Instituições educacionais,
religiosas, políticas e comerciais compartilham desse amplo currículo cultural
empenhado em influenciar, seduzir corpos por meio de diferentes estratégias,
discursos e imagens.
Kincheloe e McLaren (2010), ao refletirem sobre como “a produção
cultural muitas vezes pode ser imaginada como uma forma de educação” (p.
286), destacam que compreendem por pedagogia cultural modos como
“determinados agentes culturais produzem certas formas hegemônicas de
enxergar” (p. 287). Nessas reflexões, grande ênfase é dada à mídia, às redes
eletrônicas, à televisão, à comercialização e consumo de produtos, ao
marketing, à propaganda, às imagens, suas estratégias de poder, opressão,
controle e dominação. Sem desconsiderar as relações de poder aí implícitas e
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explicitas, percebo que pouco se enfatiza os papéis dominantes e dominadores
das instituições escola, arte, igreja, política (partidos e governos) em suas
antigas e recentes formas de manobrar, amedrontar, violentar, violar,
dicotomizar e discriminar corpos e suas diferentes formas de ser. Vejo
perversas formas de pedagogia cultural, castradoras, elitistas, dominantes,
edificadas pela alta cultura, das quais pouco se fala, pois o demônio da vez é a
mídia, a internet, as imagens, a cultura pop e de massas.
Com

Steinberg

e

Kincheloe

(1997)

percebo

possibilidades

de

compreendermos “as formas pelas quais a pedagogia cultural trabalha”,
buscando articular oportunidades, estratégias e procedimentos para, em vez de
demonizá-la, reescrever, resignficar e criar outras histórias e modos de se
(mo)ver com esses elementos que conformam os cotidianos e subjetividades
dos corpos. De acordo com os autores, essas artimanhas pedagógicas
culturais implicam diretamente numa “pedagogia de prazer”, afetos e desejos,
diante da qual não se trata de “simplesmente ir contra”, no sentido de excluí-la
ou tentar afastar dela crianças e jovens. A formulação de caminhos dialógicos,
estratégicos e criativos pode ser uma alternativa para estender a relação entre
pedagogia, cultura, produção de conhecimento, formação da subjetividade,
afetos e prazeres.
Aguirre (2014) destaca que as pedagogias culturais também podem
estar relacionadas a “práticas de produção de cultura visual” (p. 250)
configuradas por meio da relação entre iguais, em formas de aprendizagem
que se dão no “par a par”. Sugerindo experiências de grupos, guetos e
comunidades de diferentes formações e propósitos, o autor enfatiza que estas
práticas culturais atuam de forma a interpelar as relações tradicionais e
dicotômicas de mestre-aprendiz ou experiente-novato. Em sintonia com
Aguirre, compreendo que as pedagogias culturais, para além de estratégias
socioculturais que educam e/ou dominam corpos, também podem ser vistas
como “forma de produção cultural”, ou seja, “forma de produção de
conhecimento, identidade e valores” (idem). Concordo com Aguirre que, ao
implicarem processos de subjetivação, essas formas de produção sintonizadas
com as pedagogias culturais, podem constituir “uma resposta política” dos
corpos (crianças, jovens, adultos) frente as “alternativas educativas instituídas”,
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pois, “são práticas culturais” que eles “realizam e através das quais se
realizam” (ibidem).
Em referência a Trend (1992), Aguirre (2014) ainda comenta que aquilo
que, por vezes, de forma generalista, entendemos como cultura, pode ser visto
como um conjunto de produções que nós, corpos, moldamos e adaptamos
cotidianamente enquanto formas de comunicar, consumir e construir o mundo
ao nosso entorno. Nós construímos isso, ao passo que isso também nos
constrói, contaminando e sendo contaminados, afetando e sendo afetados.
Nesse sentido, as pedagogias culturais fornecem instigantes e criativos
desafios para pensarmos e revermos perspectivas educacionais de modo geral
e, de modos mais específicos, conforme os interesses desta tese, perspectivas
de ensino e criação de dança que (des)consideram elementos culturais que
constituem os corpos e seus modos de (se) (mo)ver.

Os afetos, experiências e artefatos compartilhados por Luiz Eduardo,
nos modos como se conectam com suas práticas de educador de teatro, me
levam as seguintes questões: como o “Processo Dança ContemPOPrânea” –
enquanto processo criativo e educativo informal – pode interpelar processos
formais de ensino e criação de dança? Como os conteúdos e experiências de
dança que os estudantes trazem consigo ao chegar à escola/universidade
podem ser aproveitados no ensino/aprendizagem/criação de dança? Como
elementos

das

pedagogias

culturais,

que

compõem

experiências/subjetividades/afetos dos estudantes, podem contribuir para uma
pedagogia crítica, dialógica e performativa no ambiente escolar?
Para Kincheloe e McLaren (2010), “a cultura popular, com sua televisão,
sua música, sua dança, seus filmes, seus videogames, seus computadores” (p.
286), entre outros artefatos e produções, desempenham um relevante papel no
complexo cenário da pedagogia cultural e desafiam o ensino escolar.
Compreendendo que as pedagogias culturais vão além daquilo que é popular e
de massa, com Aguirre (2009) me detenho a olhar para a pedagogia cultural
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como um “conjunto de conteúdos formativos que não são administrados pelas
vias tradicionais da educação formal, mas sim, pelos meios de comunicação de
massa, basicamente” (p. 165). Com a reflexão de Aguirre percebo o quanto a
escola e outras instituições tradicionais abominam esses conteúdos culturais
que estão “formando, em nossos jovens, valores éticos e estéticos” e
evidenciando, para o “imaginário juvenil”, o quanto “a escola e a vida” são
âmbitos distantes “que se dão as costas mutuamente” (idem).
Para Aguirre (2009), “a escola constitui o território das artes sérias”, da
música clássica, das belas artes, da dança erudita/acadêmica, “enquanto a rua
é o território da música pop, do rap, dos grafites”, dos bailes funks e suas
conjunções de corpo, dança e prazer, como discutido no sexto capítulo.
As associações coreográficas articuladas a partir dos afetos de Luiz
Eduardo, com trechos do texto de “Hamlet” e dos demais elementos das
“danças midiáticas” (MARQUES, 2003), favorecem reflexões sobre corpo,
dança e prazer no ambiente do ensino formal em interface com as pedagogias
culturais. Cabe, nesse sentido, perguntar sobre as visões de corpo, dança e
prazer trabalhados na escola. Quais os espaços reservados para elas? Como
são vistas pela escola as ações corporais de dançar e sentir prazer? Como os
conteúdos prescritos no currículo de artes se relacionam com os conteúdos das
pedagogias culturais impregnados nos corpos?
Refletindo acerca de corpo, dança e prazer na escola, inquieta-me a
constatação de Strazzacappa (2001) ao ressaltar uma noção de disciplina
escolar entendida como imobilidade. A autora comenta que “as crianças
educadas e comportadas eram aquelas que simplesmente não se moviam” (p.
70). Ela acrescenta, ainda, que filas e outros procedimentos militares usados
pela escola, bem como os castigos que privavam os educandos inquietos do
recreio ou das aulas de educação física, “evidenciam que o movimento é
sinônimo de prazer e a imobilidade, de desconforto” (p. 70). Privar os corpos
em formação, do prazer e do movimento, vigiando-os e punindo-os
(FOUCAULT, 1987), são formas de exercer controle e domínio, saber e poder.
Trata-se de estratégias de comando e disseminação de determinados valores,
interesses e normas que, assim como o currículo escolar (MOREIRA;
CANDAU, 2007), são culturalmente inventados e dotados de uma aura de
poder que os consolida e perpetua como se fossem verdades inquestionáveis.
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Refletindo acerca de processos de escolarização do corpo, Louro (2001)
destaca que “um corpo escolarizado” pode permanecer sentado por horas
denotando, por meio de gestos e expressões, interesse e atenção mesmo que
isso seja apenas aparência. Para a autora, o “corpo disciplinado pela escola é
treinado” no silenciamento, em determinados modelos de fala, em formas
específicas de uso do tempo e do espaço, no adestramento de mãos, olhos e
ouvidos para tarefas intelectuais (p. 21-22). Nessa perspectiva, Hooks (2001),
indaga sobre como certos “indivíduos entram na sala de aula para ensinar
como se apenas a mente estivesse presente, e não o corpo” (p. 115). A autora
acrescenta que o “mundo público da aprendizagem institucional é um lugar
onde o corpo tem de ser anulado, tem que passar despercebido”, assim como
“nossos sentimentos, nossas paixões” (idem). Desse modo, Hooks busca
interpelar o legado repressor da profissão docente, especialmente no que
tange ao poder masculino e branco.
Adensando essas discussões, percebo a potente reflexão de Tomazzoni
(2010) que, contextualizando sua explanação em torno da entrada da dança
para o currículo escolar, conforme a LDB 9394/96, indaga sobre determinadas
práticas pedagógicas para o ensino de dança na contemporaneidade. O autor
questiona como elementos da Renascença, dos mestres e manuais de dança,
da Academia Real de Dança (fundada pelo Rei Luís XIV, França, 1661), da
Didática Magna (1627) de Comenius (1592-1670) e da pedagogia moderna do
século XVIII, ainda delineiam metodologias de ensino de dança. Conteúdos
considerados “universais” e seus modelos de instrução padronizados,
prescrevem modelos de corpo e de aluno, bem como propostas estéticas e
pedagógicas, sem levar em conta os contextos, as formas culturais e os afetos
que integram as subjetividades dos corpos em processo de formação. Muitos
deles já chegam na escola, ou na aula de dança, com diferentes referências e
experiências de dança, e o quanto isso importa ou é levado em consideração
no ato de ensinar dança?
Marques (2003), ao comentar sobre o ensino de dança, interpela o “hiato
criado pelas escolas entre as propostas pedagógicas e as vivências corporais e
artísticas de nossos alunos” (p. 156). Conforme a autora, a escola se vê,
muitas vezes, sem saber como proceder diante dos desafios advindos tanto de
tendências moralistas como das danças preferidas pelos jovens. Para
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Marques, de um lado defensores da tradição, da família e da propriedade,
invocam a “identidade brasileira”, “a essência verde-amarela” e enfatizam que
“resgatar as danças populares” [regionais, tradicionais e folclóricas] seria uma
“esperança de combater a fascinação que a mídia exerce” sobre jovens e
alunos (idem); ou ainda, uma forma de “conservar a dita identidade alegre
brasileira” que estaria sendo “engolida pela globalização” (p. 155). De outro
lado, ainda de acordo com a autora, a identificação dos jovens com o hip hop, o
funk, o pop e outras formas de danças veiculadas pela mídia, desafia “nossos
conceitos sobre sexualidade” (p. 160) e corpo, expondo a “inevitabilidade do
prazer (fabricado ou não)” (p. 157), questões latentes nesses modos do corpo
se expressar e dançar.
Marques (2003) observa que muitas vezes parece ser mais fácil para
professores “ensaiar sequencias que a tradição já aprovou”, ensinando assim
certas danças sem a possibilidade de recriação, que entram para o currículo
escolar prontas, “coreograficamente dominadas” ou, “bem controladas pelos
fundamentalistas” (p. 158). A crítica da autora prossegue expondo que, por
vezes, parece ser pedagogicamente mais seguro “não mexer com a
necessidade de exibição, de aprovação do sexo oposto, de prazer sexual às
soltas”, manifestos por certos estilos de danças preferidas pelos jovens, sob a
alegação de que tais danças “estariam gerando comportamentos socialmente
inaceitáveis” (p. 159). Ainda conforme Marques, em vez de “construir novas
posturas/coreografias” em face das questões pungentes do corpo, da dança,
do prazer, das relações sociais e políticas, educadores conservadores
preferem “atacar as danças das mídias globalizadas do que tentar
compreendê-las”, optando assim por ensinar “comportamentos adequados” por
meio de repertórios de dança já codificados (idem).
Com Marques (2003) percebo que frevo, capoeira, valsa vienense, balé
clássico, carimbó, catira, quadrilha, danças tradicionais gaúchas, entre outras,
são repertórios de dança que, assim como as ditas danças midiáticas - o pop, o
funk, hip hop, axé -, expõem “conceitos de corpo, de dança, de cidadão, de
sexualidade” (p. 159). Uma diferença radical talvez resida no fato de que
enquanto as primeiras trazem essas questões implícitas e disfarçadas em
forma de boa índole, as outras as explicitam visceralmente, sem muitos
pudores. Estes conceitos, conforme Marques, “precisam ser discutidos e
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articulados verbal e corporalmente” (p. 161). Nos corpos, nos movimentos, nas
músicas e nos figurinos tanto das “danças de boa índole” como das “danças de
comportamentos inaceitáveis”, podem estar expressos relações de poder,
posturas éticas, visões de corpo, papéis sociais de homem e mulher. Nesse
sentido, como propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para o
ensino de dança, importa conhecer e contextualizar os repertórios de dança em
relação aos seus territórios, percebendo práticas culturais que originam,
perpetuam ou derivam dessas formas de dança.
Para Tomazzoni (2010), a presença de corpos desviantes, de
identidades plurais e cambiáveis, de diversas danças, muitas de caráter
popular, vistas e aprendidas com a mídia ou na rua, articulam formas de
experiências mediadas e de novos sujeitos-estudantes que as vivenciam. Estes
corpos apresentam novas necessidades e capacidades, apontando para a
formulação de perspectivas educacionais, no sentido de que a escola não é
seu único referencial de dança. Acompanhando Tomazzoni, percebo a cultura
juvenil e suas formas de expressão, entre as quais a dança é um forte
elemento, está estreitamente imbricada com as pedagogias culturais. Por esta
razão, questiono: como esses repertórios de dança extracurriculares, que os
corpos trazem consigo, podem ser vistos como conhecimentos suplementares
no ensino formal de dança?
Como ingrediente indispensável para o aprendizado de danças, Marques
(2003) enfatiza “a compreensão da história, das origens, das práticas culturais”
em torno dos mais variados repertórios que venham a ser trabalhados com
alunos. Acompanhando as ideias dessa autora e de outros como Giroux (1995;
1999) e Aguirre (2009; 2011; 2014), penso em proposições pedagógicas por
meio das quais os alunos possam esboçar caminhos próprios que intervenham
e contribuam para formas de participação crítica e criativa em sociedade.
Nesse sentido, entendo que os aportes históricos e culturais das danças
ensinadas/aprendidas podem auxiliar em articulações pedagógicas que
explicitam questões sobre corpo, prazer, sexualidade, gênero, orientação
sexual etc. É possível e desejável entrecruzar conteúdos da dança (estudos do
movimento; de contextualização e apreciação; de experimentação e criação),
do ambiente sociocultural atual e os corpos/alunos que dançam (suas historias,
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cotidianos, afetos), possibilitando-lhes trabalhar os afetos que podem investir
em danças, imagens, músicas, ídolos etc. e como eles os podem afetar.

Erika, Gedeon, Mayara, Arthur e Luiz Eduardo, ao aceitarem o desafio
de olhar para aquilo que lhes afetava em seu dia a dia e escolher um
objeto/situação de suas histórias de vida para torná-los um elemento de criação
de dança (como nas conexões arte e vida da Judson Dance Theater, da arte
pop e de Pina Bausch), instauram questionamentos e perspectivas artísticas e
pedagógicas instigantes. Os modos como eles e elas procederam no “Processo
Dança ContemPOPrânea”, revendo, compartilhando e dançando seus afetos,
acendem instigantes perspectivas que podem desafiar o ensino de dança tendo
como mote dessa interpelação afetos e prazeres articulados pelos corpos em
contato com as pedagogias culturais.
Aguirre (2011) argumenta acerca de mudanças que o campo de estudos
da cultura visual está em condições de realizar em torno de suas abordagens.
O autor salienta isso destacando diferentes possibilidades da cultura visual
“avançar de uma posição fundamentada na valorização crítica da cultura a
outra que deixe espaço à diversidade dos usos e das experiências, incluindo os
relacionados ao afetivo e ao sensível” (p. 72). Conforme Aguirre trata-se da
construção de vias pedagógicas dialógicas que possam recuperar a “atenção
pelas questões emotivas e afetivas” (p. 73) abrindo espaços de visibilidade,
identidade e emancipação dos corpos.
Quando Erika relata que o espelho “me marca, me afeta muito no meu
cotidiano, em casa, comigo mesma”; Gedeon lamenta que sua ansiedade
“acabou vindo pro meu emocional e isso acabou afetando o meu mental” e
“tem afetado minha convivência com outras pessoas”; Mayara se orgulha de
que Madonna “é alguém que me inspira [...] de uma maneira mágica, [...] ela
me afeta muito”; Arthur diz que seu celular “é uma coisa que marca muito”; e
Luiz Eduardo manifesta que o texto de “Hamlet” “pra mim, está afetando muito
nesse momento”, eles e elas projetam trilhas interpretativas para pensar acerca
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dos investimentos afetivos (GIROUX, 1999) que os corpos engendram em suas
relações de uso/consumo de imagens, músicas, danças e demais artefatos que
compõem cenários das pedagogias culturais.
As tentativas e possibilidades de articulação dos processos criativos e
pedagógicos que tenho buscado realizar, integrando afetos, dança, imagem,
elementos do cotidiano, artefatos da cultura de massa e da cultura popular,
encontra referências em proposições que estimulam professores à criação de
espaços “para o envolvimento mútuo da diferença vivida que não requer que se
silencie uma multiplicidade de vozes através de um único discurso dominante”
(GIROUX, 1999, p. 234-235). Para Giroux, trata-se de uma pedagogia atenta
“às maneiras pelas quais os alunos fazem [...] investimentos afetivos [...] como
parte de suas tentativas de regulamentar e dar significados às suas vidas” (p.
213). Isso me provoca, porque, como explica o autor, os modos como imagens,
coreografias e outros artefatos populares e midiáticos são mediados,
assumidos e consumidos, convocam diferentes formas de investimentos,
valendo-se, muitas vezes, “das relações afetivas que constroem com suas
audiências” (p. 219).
Em sintonia com a reflexão de Spinoza (2013), entendo que admiração,
adoração, prazer, temor, satisfação consigo mesmo, humildade, rebaixamento
e vergonha, são alguns afetos implícitos nas relações entre Mayara e
Madonna, Gedeon e a ansiedade, Erika e o espelho, Arthur e o “ser eu
mesmo”, Luiz Eduardo e Hamlet. Toca-me profundamente o modo como
Spinoza compreende os afetos pois, como ele mesmo diz, por vezes são vistos
como “defeitos”, “tolices”, como “algo que, além de vão, absurdo, horrendo,
opõe-se à razão” (p. 97-98). Spinoza constrói uma potente análise dos afetos
na obra intitulada Ética, buscando compreender o agir e o pensar humanos
com foco na afetividade. Para o filósofo, “cada um regula tudo de acordo com
seu próprio afeto” (p. 103), “cada um julga, de acordo com seu afeto, o que é
bom e o que é mau, o que é melhor e o que é pior” (p. 131) e, nesse sentido,
enfatiza que “o homem não se conhece a si próprio a não ser pelas afecções
de seu corpo e pelas ideias dessas afecções” (p. 133).
Regulamentos, julgamentos e autoconhecimento relacionados aos
afetos e às afecções do corpo, bem como às ideias dessas afecções,
compõem uma instigante perspectiva que perpassa a reflexão spinozana sobre
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o agir e pensar éticos que importam, sobremaneira, ao que vem sendo
construído e discutido nesta tese. Entre as coisas que me afetam na reflexão
de Spinoza está sua audácia em, num tempo em que os princípios cartesianos
predominavam na reflexão filosófica e científica, atribuir importância reflexiva,
intelectual, filosófica e científica ao afeto, tratando-o em simultaneidade e
relação com o corpo e a mente. “Por afeto”, diz Spinoza (2013), na obra Ética,
“compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é
aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as
ideias dessas afecções” (p. 98). Entre as compreensões acerca do termo
afecções, Spinoza propõe que elas podem ser “qualquer estado [...] inato ou
adquirido”, concebido tanto pelo “pensamento” como pela “extensão” ou, ainda,
por ambos os atributos ao mesmo tempo (p. 141).
São comuns entendimentos acerca de que os afetos dizem respeito
unicamente ao corpo, aos sentimentos, às emoções, ao feminino, à
sensibilidade, como se esses elementos estivessem apartados da mente, da
inteligibilidade, do pensamento. Para Spinoza (2013), “o corpo humano é
composto de um grande número de indivíduos de natureza diferente e pode ser
afetado de muitas e diferentes maneiras” (p. 111). O filósofo também
argumenta que “a mente e o corpo são um único e mesmo indivíduo, concebido
ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão” (p. 71). Assim, em
sintonia com a análise de Jaquet (2011), compreendo que na reflexão
spinozana “os afetos” manifestam “a correspondência entre a mente e o corpo”
(p. 17). Os afetos possibilitam pensar sobre como objetos, imagens, outros
corpos e situações podem afetar o corpo e também sobre como impressões,
marcas, imagens, imaginações, ideias – emergidas dessas interações –
também podem afetá-lo.
Ainda de acordo com Spinoza (2013), os afetos podem ser entendidos
como ações e paixões. Enquanto ações, manifestam a capacidade do corpo
afetar outros corpos, objetos, situações; são suas formas de agir, intervir,
incidir, sua atividade, sua interação com o mundo e com os outros. Como
paixões, manifestam a capacidade do corpo ser afetado por outros corpos,
objetos, situações, suas formas de padecer, receber, consentir, sua
passividade, sua abertura ao mundo e aos outros. Os afetos articulam as
situações vividas pelo corpo, aumentando ou diminuindo sua potência de agir,
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evidenciando ora suas ações, ora suas paixões que operam indissociadamente
e em simultaneidade. O filósofo ainda propõe que “a ordem das ações e das
paixões de nosso corpo é simultânea, em natureza, à ordem das ações e das
paixões da mente” (p. 100) e, nesse sentido, a mente também pode agir e
padecer à medida que tem ideias mais ou menos adequadas.
Os afetos dão a ver modos como o corpo afeta e é afetado, suas ações
e paixões e, ainda, modos como a mente participa simultaneamente desse
processo, tendo ideias, imaginando, gerando imagens que também afetam o
corpo, formando um ciclo orgânico de relações e não de hierarquia. Para
Spinoza (2013), “se uma coisa aumenta ou diminui, estimula ou refreia a
potência de agir de nosso corpo, a ideia dessa coisa aumenta ou diminui,
estimula ou refreia a potência de pensar de nossa mente” (p. 106). Jaquet
(2011) destaca que, pelo viés dos afetos, “o corpo e a mente são apreendidos
ao mesmo tempo sem ter necessariamente o mesmo tempo”, ou seja, a
“sincronia” corpo e mente “não tem nada de linear” e tampouco assume formas
mecânicas de “replicação ao idêntico” (p. 181). Para Jaquet, “um afeto pode ter
uma incidência diferente e efeitos que variam segundo o ângulo de análise
preferencialmente físico, mental ou psicofísico sob o qual ele é concebido” (p.
180). A “constituição dos afetos”, enfatiza Jaquet, “revela a complexidade [...]
da unidade da mente e do corpo” no sentido de que é extremamente difícil
distinguir e separar o que é corporal e o que é mental em um afeto (p. 183).
Nesse sentido, em sintonia com a autora, entendo que o estudo dos afetos
pode instigar rupturas tanto de dicotomias quanto de concepções simplistas de
igualdade, analogia ou reflexo idêntico entre pensar e agir, mente e corpo, pois,
importa compreender “o princípio em ação nos afetos, qualquer que seja sua
coloração mental ou física” (idem).

Conforme destaca Jaquet (2011), a centralidade do termo “affectus” na
teoria spinozana designa “os movimentos afetivos do homem” (p. 101). A
autora ressalta que, em Spinoza, o conceito de afeto une “uma afecção
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corporal” e “uma afecção mental” que modificam a potência de agir do corpo (p.
104). Enquanto “realidade psicofísica”, o afeto implica que a mente “forma um
conceito das afecções de seu corpo” (idem). Os afetos se conectam tanto com
o movimento corporal quanto com as imagens mentais que o corpo forma
sobre objetos/situações/corpos com os quais se relaciona ou sobre si próprio
na relação com esses objetos/situações/corpos. Nesse sentido, esses
movimentos afetivos que imbricam movimento e imagem me instigam a tecer
relações entre afeto, imagem e dança.
A complexidade do corpo, sua vasta aptidão para afetar e ser afetado e
sua disposição a uma multiplicidade indefinida de estados (SPINOZA, 2013;
JAQUET, 2011), possibilitam pensar o movimento e, em decorrência, a dança
em relação com os afetos. A tendência do corpo é preservar sua forma, sua
natureza, seu equilíbrio vital, ou seja, sua potência de agir que está
diretamente relacionada ao afeto da alegria do qual derivam a realização, a
saúde, a satisfação consigo mesmo e muitos outros afetos dessa ordem.
Todavia, as múltiplas possibilidades do corpo ser afetado, ou seja, seus modos
de estar no mundo, o expõem e o deixam suscetível ao aumento ou diminuição
de sua potência para agir, ou seja, a sua vitalidade. Nessa perspectiva, em
sintonia com Jaquet (2011), percebo que a “conservação” da “relação de
movimento e repouso” (p. 127) torna-se fator importante para o corpo (em meio
às diversas modificações às quais está exposto) compreender-se vivo, potente,
ativo, “mantendo sua natureza” e com “sua forma preservada” (idem), apesar
das constantes transformações que sofre.
Spinoza (2013) afirma que “os corpos se distinguem entre si pelo
movimento e pelo repouso” (p. 62). Enquanto corpos afetivos, aptos a afetarem
e serem afetados, os corpos se diferenciam pelos modos como se movem por
sua própria vontade ou impelidos por outros corpos. Spinoza também ressalta
que os modos de se mover concernentes a cada corpo dependem da
especificidade (“natureza”) do corpo que afeta e ao mesmo tempo da
especificidade (“natureza”) do corpo que é afetado. Assim, um mesmo corpo
pode

ser

movido/afetado

de

diferentes

maneiras,

dependendo

da

especificidade dos corpos que o movem/afetam e, inversamente, diferentes
corpos podem ser movidos/afetados de diferentes modos por um mesmo
corpo.
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Essa reflexão que implica corpo, afeto e movimento, afetar e ser afetado,
mover e ser movido, reporta-me à já citada máxima da coreógrafa Pina
Bausch: “Eu não investigo como as pessoas se movem, mas o que as move”
(CYPRIANO, 2005, p. 27). A especificidade de cada corpo – que Spinoza
chama de natureza e aqui busco entender, imaginar, representar como algo
próximo da individualidade, ou da subjetividade –, é o que caracteriza os
modos de afetar e ser afetado, de se mover e ser movido. Ao importar-se, nos
seus processos de criação de dança, com o que movia os corpos, Pina Bausch
abre espaço para evocar suas experiências artísticas em sintonia com as
reflexões filosóficas de Spinoza. No movimento, o corpo pode expressar sua
diferença, sua subjetividade pelo movimento da dança ou pelo movimento da
existência humana, das ações motoras, dos modos cotidianos de ser, agir,
estar etc. No movimento transparece a especificidade de cada corpo como um
conjunto cambiante de afetos, imagens, experiências que demarcam uma
subjetividade sempre afetável e afetadora.
Assim, vejo os movimentos da dança de Pina Bausch e seus dançarinos
densos de afetos, prenhes de traços subjetivos, encharcados de vivências e
experiências, coloridos por histórias e cotidianos. Ouso imaginar e arrisco dizer
que o que move a dança de Pina Bausch são os afetos. Esses gestos,
coreografias, danças, são movimentos afetivos que afetam e são afetados.
Recordo, aqui, as proposições acerca da imagem-ideia (DAMÁSIO, 2009)
articuladas na dança de Pina Bausch, especialmente quando a coreógrafa
impelia seus dançarinos dizendo: “ousem pensar em todas as direções”;
“façam aquilo que pensarem”; “experimentem” (HOGHE, 1988, p. 4). Essa
conexão ousar/pensar/fazer/experimentar me enlaça a Spinoza (2013),
fazendo-me, outra vez, (mo)ver compreensões acerca da indissociabilidade
corpo-mente por meio da relação corpo-imagem-dança.
Vejo como transgressor e (co)movente Spinoza (2013) afirmar que “o
objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo, e o corpo existente em
ato” (p. 61). De acordo com Spinoza, a mente pode ser pensada como ideia do
corpo, como conceito que fazemos de nós enquanto corpos. Esta proposição
se adensa quando o filósofo argumenta que “a mente não conhece a si mesma
senão enquanto percebe as ideias das afecções do corpo” (p. 72) e, ainda, que
a mente humana não percebe nada do que está em seu entorno, corpos,
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mundo, objetos “senão por meio das ideias das afecções de seu próprio corpo”
(p 73). Os movimentos do corpo no mundo, na cultura, no cotidiano, em suas
múltiplas formas de afetar e ser afetado, são o que constitui os movimentos de
sua mente, da idealização de imagens, da imaginação de ideias.
As imagens-ideias-ações-artefatos da dança de Pina Bausch, outra vez,
escorregam pelo corpo e saltam na imaginação ao me defrontar com Spinoza
(2013) ao dizer que “as imagens das coisas são afecções do corpo, cujas
ideias representam os corpos exteriores como presentes a nós”, ideias que
envolvem tanto “a natureza de nosso corpo” como “a natureza presente de um
corpo exterior” (p. 116). Me instiga compreender imagens como afecções do
corpo, ou seja, como explica o filósofo, como “maneiras pelas quais o corpo
humano é afetado pelas causas exteriores e está inclinado a fazer isto ou
aquilo” (p. 120). Esses modos complexos e instigantes de Spinoza pensar a
imagem, me (co)movem a (re)pensar as compreensões de imagem-artefato
com Frida, imagem-ideia com Pina, imagem-ação com Madonna.
Nesse fluxo reflexivo em que me sinto e/afetivamente envolvido e
entretido com um filósofo e três divas, vejo a imagem como objeto, um artefato
cultural que, de múltiplas formas, pode afetar o corpo impactando os modos de
ver e sentir. Sinto a imagem como ideia, como imaginação que o corpo constrói
gerindo seus modos de pensar e de afetar a si próprio. Danço a imagem como
ação, como fluxo de movimento que o corpo desfi(l)a e transfigura, se
comunica e afeta outros corpos. Essa complexa trama de enredos nos quais o
corpo desfi(l)a movimentos afetivos, desnuda mais sentidos acerca da
con/dis/junção do(s) verbo(s) (mo)ver. Modos de ver que (co)incidem com/em
modos de se mover e vice-versa, vislumbrando (i)mobilidades, deslocando
pontos de vista, mobilizando outras visões. Modos de (co)(mo)ver que atrelam
comoção, movimento, visão, deflagrando (des)sincronias de emoção e razão –
inteligível e sensível – cabeça e coração – mente e corpo que, como propõe
Spinoza (2013), “são um único e mesmo indivíduo, conhecido ora sob o
atributo do pensamento, ora sob o da extensão” (p. 71).
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Situo a coreografia “Afins e Afetos” (figuras 38 e 39), em suas relações
com

os

procedimentos

criativos

de

Pina

Bausch

e com uma ênfase nos afetos como elementos que movem os corpos a criar
dança, como um conjunto de movimentos afetivos. As figuras 38 e 39, são
artefatos-ideias-ações, modos de afetar e ser afetado que reposicionam
entendimentos acerca da imagem como afecção do corpo. Na mesma cena, os
movimentos coreográficos são fotografados quase que simultaneamente por
Arthur – que atua fotografando/fazendo imagens como parte da coreografia –, e
por Wolney – que apenas registrava a apresentação da coreografia sem
envolvimento direto com a cena. A maneira como cada um deles capta a
imagem/situação, ao mesmo tempo em que também são captados pela
imagem/situação, sugere um esgarçamento dos modos de ver/entender as
relações entre imagem e afeto a partir da compreensão spinozana da imagem
como afecção do corpo.
Spinoza (2013) propõe que “as ideias que temos” indicam antes “o
estado atual de nosso corpo do que a natureza do corpo exterior” (p. 152). Para
o filósofo, “a ideia que constitui a forma de um afeto” exprime o modo como o
corpo é afetado, ou seja, os modos como sua “potência de agir ou sua força de
existir é aumentada ou diminuída” (idem). As imagens-ideias que temos das
coisas/situações/objetos não são as coisas/situações/objetos, mas, a nossa
visão/versão/impressão deles. Os ângulos, recortes que Arthur e Wolney
escolhem – o primeiro, para compor a sua atuação cênica e o segundo, para
compor o registro da cena – mostram nuances sobre como o olhar de cada um
é afetado pelas ideias que eles vão tecendo acerca da imagem que veem no
ato de fotografar, ideias entrelaçadas às afecções de seus corpos, ou, como diz
Spinoza, imagens que são as próprias afecções de seus corpos. Essas fotos,
imagens-artefato, (figuras 38 e 39) criadas pelos corpos (utilizando outros
artefatos), deflagram diversificadas maneiras de ver/compreender/refletir sobre
como as coisas/situações e as imagens das coisas/situações afetam o corpo e,
ao mesmo tempo, são por ele preservadas fazendo-se imagens mentais,
imaginações e ideias que tornam a afetar o corpo mobilizando suas ações
comportamentais ou, corpomentais.
Sem excluir as ações de Arthur e Wolney e, tampouco, as do público
que vê, compõe, afeta e é afetado pela imagem (artefato-ideia-ação), entendo
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que as ações e imagens de Luiz Eduardo, Mayara, Gedeon e Erika, nas figuras
38 e 39, sugerem aportes para pensar outras nuances de relações entre afeto,
imagem e movimento, com foco na dança. Como propõe Spinoza (2013) e
comenta Jaquet (2011), o aumento e diminuição da potência de agir, ou seja, a
força de existir do corpo, está em estreita ligação com a relação movimento repouso. O movimento e a comunicação entre as partes que compõem o
organismo/corpo, quer ele se mova por inteiro ou se mantenha em repouso, de
acordo com a situação afetiva da ação, garantem sua força de existir. No caso
da coreografia “Afins e Afetos”, me ocorre pensar como o movimento de dança
possibilita refletir sobre afetos e modos de variação da potência de ação – força
de existir do corpo.
Jaquet (2011) busca esclarecer a diferença entre afeto e afecção ou, “a
passagem da afecção ao afeto”, embora, como ela mesma destaca, “a fronteira
entre a afecção e o afeto é tênue” (p. 128). Ao comentar sua explicação, a
autora diz que o gesto de olhar em direção aos pés “sem intenção particular
implica uma afecção do corpo e uma ideia dessa afecção”, porém, isso “não
constitui um afeto”, pois esse gesto não exerce efeito sobre a “potência de agir”
do

corpo

(idem).

Para

a

autora,

a

realização

do

mesmo

gesto,

“intencionalmente”, com o objetivo, por exemplo, de tirar uma farpa do pé, faz
com que o referido gesto varie a “potência de agir e se transforme ipso facto
em afeto” (ibidem). Mesmo que toda a afecção possa se tornar afeto, Jaquet
propõe que o afeto tem a característica de gerar “um impacto sobre a potência
de agir do corpo” (p. 129).
Spinoza (2013), ao afirmar que regulamos tudo de acordo com nossos
próprios afetos, especula que a mente decide “de acordo com a variável
disposição do corpo” (p. 103). Mais uma vez, o filósofo enfatiza a união mente
e corpo propondo que podemos ver/compreender a “decisão” como “atributo do
pensamento” e a “determinação” como “atributo da extensão” – “deduzida das
leis do movimento e do repouso”, porém, nunca esquecendo que a “decisão da
mente” e a “determinação do corpo” são “coisas simultâneas, ou melhor, são
uma só e mesma coisa” (idem). Nesse sentido, afeto e gesto intencional
(JAQUET, 2011), simultaneidade entre decisão da mente e determinação do
corpo em sua imbricação na relação movimento/repouso (SPINOZA, 2013)
possibilitam pensar a dança como movimento afetivo, ou seja, um construto
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corpomental constituído de afetos que se dão a ver em imagens-ações que
deslizam nas variações das relações movimento/repouso.
Ao perceber que toda dança é movimento, mas nem todo movimento é
dança, em sintonia com a proposta de Jaquet (2011) de que todo afeto é uma
afecção mas nem toda afecção é uma afeto (embora todo movimento e toda
afecção tenham a possibilidade de ser dança e afeto), compreendo que
intencionalidade (do gesto), impacto (na potência de agir do corpo), decisão (da
mente) e determinação (do corpo), constituem conceitos/ideias/imagens para
ver/compreender/pensar a dança. A sutileza e, ao mesmo tempo a potência
que percebo nesses aportes reflexivos, possibilitam abordar as concepções
clássicas da dança como fruto da relação alma/sentimento ou, abordar
concepções mais contemporâneas da dança como pensamento do corpo,
(KATZ, 2005). Abordar, interpelar esses modos de ver a dança pode operar
como uma maneira de expandir a discussão em busca de compreensões que
corroborem para o seu estatuto como área de conhecimento, como forma de
entretenimento e integração social, como expressão cultural, arte, linguagem
ou, ainda, como forma de (re)conhecer e (re)criar modos do corpo afetar e ser
afetado.
Assim, compreendo a dança como um modo particular, entre outros, do
corpo reconhecer-se afetado pelo mundo, pela cultura, por outros corpos;
re(conhecer) esses afetos, (re)construí-los, (re)criá-los; e, nos interstícios e
simultaneidades

da

relação

decisão/determinação/movimento/repouso,

afetar/modificar a si mesmo, o mundo, e outros corpos. Dar intencionalidade ao
gesto/movimento na dança não significa, a meu ver, dotá-lo de uma aura
artística ou de um estatuto estético de modo a dirimir a cotidianidade ou a
mundanidade do gesto/movimento. Como afecções podem vir a fazer-se
afetos, os diversos modos do corpo se mover cotidianamente podem vir a ser
dança dependendo da atenção, do tratamento e da intencionalidade que lhes
forem imprimidos.
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Arthur, ao fotografar Mayara calçando o sapato (figura 40), ambos em
cena, durante a coreografia, os gestos de fotografar e calçar não estão
envoltos por uma aura que os afaste da esfera cotidiana na qual esses gestos
são vividos, de modo a impedir o toque, o uso, o jogo, “a profanação” como
explica Agamben (2007) acerca daquilo que é sacralizado, tirado da esfera do
comum. Para as convenções artísticas clássicas, modernistas, românticas
dominantes, pode ser visto como profanação trazer à cena gestos cotidianos,
afetos do corpo, revelando a intenção de ser aquilo a que se referem e,
também, poderem significar outras coisas. Em consonância com o argumento
de Martins (2007), acerca da imagem, entendo que o gesto/movimento –
imagem-ação do corpo na dança, pode ser discutido e tratado “não apenas em
seu valor estético” mas, também, “em seu papel social [...] na vida da cultura”
(p. 26).
Os modos de Mayara e Arthur calçar o sapato e fotografar,
respectivamente, em cena, enquanto atos performativos de dança, me fazem
pensar que, assim como Martins argumenta em relação à imagem, os
gestos/movimentos “mudam de significado quando muda o entorno ou contexto
onde são veiculados” (p. 28), executados. Compreendo que na conexão
cotidiano-cena, a intencionalidade dada ao gesto soa como (in)tensão,
intensificação, deslocamento, reposicionamento, um tipo de recontextualização
que possibilita outros pontos de vista, modos de ver e atribuir sentidos.
Ouso pensar, ainda, que a exemplo da reflexão sobre as imagens, de
acordo com Martins (2007), o gesto/movimento – imagem-ação, de Mayara e
Arthur, revelam “uma condição vinculada ao modo como uma acepção, ideia,
objeto ou pessoa se localiza num ambiente ou situação” (p. 27).
Reposicionado, o gesto/movimento pode ter sua potencialidade de significados
esgarçada sendo disposto como alvo e como arma apontada para um exército
de olhares que tende a transfigurá-lo em múltiplos significantes que podem ser
afetados de muitas formas. O gesto pesquisado pelo dançarino em seu
cotidiano, analisado, reconstruído, repetido, ensaiado e apresentado em cena,
vincula acepções, ideias, imagens, corpos, situações e ambientes se
mostrando como movimento afetivo mobilizado por afetos e mobilizador de
afetos.
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As situações criadas no “Processo dança ContemPOPrânea” ao
possibilitar aos dançarinos pesquisar e dar intencionalidade aos seus gestos,
perceber seus afetos e contribuir para a criação da dança, evoca a postura de
educador de Luiz Eduardo ao dizer (sobre Hamlet) que, além de adorar o texto,
considera o estudo dele bacana e que está fazendo isso agora, com seus
alunos. Ele está revivendo coisas que experienciou quando tinha a idade dos
alunos, situação que o está afetando muito nesse momento. O peculiar
depoimento de Luiz Eduardo explicita como seus afetos – aquilo que ele adora
e considera bacana – integram seu trabalho educativo no campo do teatro.
Esse relato me faz pensar sobre os modos e intenções por meio dos quais
organizei o referido processo criativo-pedagógico, envolvendo meus afetos e
buscando perceber os afetos dos alunos-dançarinos-colaboradores na
expectativa de que eles também os percebessem.
Ao compreender a dança como movimentos afetivos, entendo que esta
concepção proporciona percepções acerca dos investimentos afetivos meus e
dos dançarinos-colaboradores. Ou seja, as maneiras como somos afetados por
imagens e outros artefatos no cenário das pedagogias culturais e como, ao
perceber esses afetos, afetamos a nós mesmos por meio de (re)conhecimentos
e (re)criações que afetam outros corpos. Em sintonia com Giroux (1999),
compreendo que os afetos compartilhados pelos colaboradores possibilitam
pensar como “formas culturais populares” podem ser “interpretadas de
maneiras complexas” e como podem mobilizar “formas múltiplas de
investimento” (p. 219). Assim como as formas culturais populares (imagens,
coreografias, vestimentas, estilos musicas, etc.) podem servir como referentes
semânticos e ideológicos, Giroux destaca que elas podem “marcar o lugar de
uma pessoa na história” e realizar experiências “de prazer, afeto e
corporalidade” (idem).
Ainda de acordo com Giroux (1999), “os efeitos” do complexo conjunto
de formas culturais, suas maneiras de conjugar práticas, discursos, significados
corpóreos e ideológicos, “podem ser primeiramente afetivos” (p. 219). A
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maneira como essas formas são “mediadas ou assumidas”, como “atuam para
construir uma forma particular de investimento” pode estar ligada menos à
“produção de significado” do que às “relações afetivas que elas constroem com
suas audiências” (idem). Nesse sentido, Giroux afirma a importância “do afetivo
na estruturação dos investimentos nas formas culturais populares” e como isso
proporciona “novas categorias teóricas para se vincular o terreno do cotidiano
aos processos pedagógicos” (p. 219 - 220).
Essa vinculação compreende “o terreno cultural da vida cotidiana” como
um ambiente onde “a produção da subjetividade pode ser encarada como um
processo pedagógico” (GIROUX, 1999, p. 220). Ainda de acordo Giroux, estão
em jogo maneiras de construir práticas educacionais que expandam as
potencialidades humanas possibilitando às pessoas modos de intervir na
formação de suas próprias subjetividades; de identificar diferentes pesos
ideológicos e afetivos; de construir formas de resistência criativa para enfrentar
as difamações erigidas pela “cultura dominante” que, “através da produção de
significado e regulamentação do prazer”, tenta perpetrar, “tanto semântica
quanto afetivamente”, “a cumplicidade de grupos subordinados” (p. 221).
Spinoza (2013) afirma que as escolhas e julgamentos que fazemos se
dão por meio de nossos afetos e que conhecemos a nós próprios “pelas
afecções” de nossos corpos e “pelas ideias dessas afecções” (p. 133). Nesse
sentido, creio que o desenvolvimento de potencialidades humanas e modos de
intervenção na construção da própria subjetividade podem estar relacionados
ao (re)conhecimento dos afetos. Como ressalta Jaquet (2011), a definição e
compreensão dos afetos pode ter “uma função pedagógica e propedêutica” no
sentido de que possibilita percebê-los com atenção para aproximarmo-nos de
suas causas, analisarmos sua força, o modo como nos impactam (p. 113-14).
Compreender certas propriedades dos afetos, seus modos de nos constituir, de
impelir muitas de nossas ações e, particularmente, as experiências dos
estudantes no contexto das pedagogias culturais, emerge como uma
possibilidade de auto/des/construção, tarefa importante na qual a escola, a
pedagogia e o ensino de arte/dança deveriam investir com dedicação.
A “experiência do aluno” e os modos como pode ser “produzida,
organizada e legitimada” tem sido parte de debates acerca de teorias
educacionais e políticas culturais, conforme relata Giroux (1999). Para o autor,
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numa perspectiva na qual a “educação é entendida como parte da produção e
legitimação das formas e subjetividades sociais”, é importante enfatizar as
formas

culturais

populares

consumidas

pelos

estudantes,

pois,

elas

possibilitam um entendimento “mais crítico da experiência do aluno” e colocam
a questão da “pedagogia de uma maneira crítica e teoricamente expandida” (p.
212). Em sintonia com outros autores que discutem as pedagogias culturais
(STEINBERG; KINCHELOE, 1997), Giroux reforça a necessidade de
compreender a “pedagogia como uma forma de produção de intercâmbio
cultural” que analisa os modos como “o conhecimento é produzido, mediado,
recusado e representado nas relações de poder, tanto dentro como fora da
escola” (p. 213).
O “Processo Dança ContemPOPrânea” faz parte do itinerário de Erika,
Gedeon, Mayara, Arthur e Luíz Eduardo fora da escola/universidade. Em
relação aos modos como eles podem ter percebido seus investimentos afetivos
– embora mensurar isso não seja objetivo desta pesquisa – recordo do que
escreveram Erika e Arthur na atividade criativa realizada no dia 19 de abril de
2013. Eu havia solicitado que escolhessem um dos objetos/situações de afeto
trazidos pelos colegas e a partir disso respondessem, por escrito, uma das
seguintes perguntas: “como o ‘algo’ do outro te afeta?” e/ou “como
percebo/sinto o modo como o outro é afetado por seu ‘algo’?”
Erika, em relação ao celular de Arthur, destacou a conexão com os
amigos, família e, ainda, a comunicação com o mundo, com os sentimentos e
situações que está vivenciando. Arthur ressaltou que a camiseta da Madonna,
de Mayara, não lhe chama a atenção por conter a imagem de um artista
famoso, mas sim, por significar momentos marcantes vividos por Mayara e pela
artista em ser um ponto de inspiração para ela. Nesses modos de ver os afetos
dos colegas e o momento em que cada um articulou o relato de sua história
com seu próprio objeto/situação de afeto (no início de todo o processo) e
também nas ações de criação de movimentos (individuais e grupais) que
sucederam estas atividades, antevejo possibilidades do grupo perceber seus
investimentos afetivos. Deter-se nos afetos seus e dos colegas, elaborando,
relatando e dissertando sobre eles, transformando-os em movimentos de
dança, é propor ações que manifestam diferentes formas de pensar sobre
investimentos afetivos criando algo com e a partir deles. São possibilidades de
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construir significados, reflexões, afetos e ideias sobre os próprios afetos por
meio de articulações gestuais que, ao serem vistas, em cena, possibilitam
outras formas de significação.
Giroux (1999) comenta, ainda, que determinadas “práticas sociais
definidas por uma mentalidade abstrata” perpassam costumes da “classe
dominante” que, por vezes, vulgariza a diversão negando ou depreciando
“investimentos afetivos” e “prazeres” (p. 222). Uma interpretação crítica,
continua Giroux, “pode sugerir que o investimento afetivo e o nível de
envolvimento ativo em formas populares” como esportes, danças, festas,
grupos punk e outras expressões culturais, musicais e imagéticas, possibilita
formas de sociabilidade “democráticas e humanas de comunidade e formação
coletiva” (idem). Referindo-se a Bourdieu (1980), Giroux comenta sobre formas
de investimento coletivo compostas de “diversão e envolvimento afetivo” nas
quais não há “grande disjunção/interrupção entre o ato e seu significado”, ou
seja, a “prática dominante de se distanciar o corpo da reflexão é recusada”
(idem), conforme discussão realizada no capítulo anterior.
Ao questionar uma pedagogia baseada unicamente no racionalismo
abstrato e no ato discursivo, Giroux (1999) chama atenção para a importância
do afeto, do prazer e do desejo argumentando que “a pedagogia também
constitui um momento em que o corpo aprende, se movimenta, deseja e anseia
pela afirmação” (p. 226). As indagações do autor sugerem uma “rejeição da
pedagogia da modernidade” na qual “a tirania do discurso torna-se o meio
pedagógico fundamental” e “a conversa incorporada” torna-se “uma lógica
abstraída do próprio corpo” (idem). As proposições girouxianas, ao enfatizarem
“o corpo” e seus “investimentos afetivos”, indagam sobre a “sua ausência na
teorização” e sua tenaz “importância para uma pedagogia crítica” (ibidem).
A ênfase nos investimentos afetivos, conforme Giroux (1999), denota
que os modos como os alunos se ligam às formas culturais populares “não
podem ser determinadas” através de “uma análise dos significados e das
representações que neles decodificamos” (p. 228). Diferentemente, o autor
insiste que “os investimentos afetivos têm uma capacidade cultural real”
podendo ser “indiferentes ao próprio conceito do significado em si” que muitas
vezes é construído pelas “lentes do ideológico” (idem). Significados não são
legendas, orientações, anexos colados a imagens, coreografias, músicas e
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demais artefatos culturais, muito embora forças dominantes assim tentem fazêlo. Segundo Hall (2003) e Martins (2007), o significado das formas culturais não
estão inscritos nelas próprias, mas, podem ser conferidos mediante uma
multiplicidade de práticas e relações culturais que os corpos estabelecem com
elas no campo social.
De alguma forma, o ato de investir afeto é significativo para o corpo
implicando em afecções e ideias. Ou seja, significados podem ser tecidos nos
investimentos afetivos dos corpos, antes, durante ou depois de seus
envolvimentos diretos com objetos, imagens, danças, músicas etc. Em sintonia
com a compreensão de que somos corposmídia (KATZ; GREINER, 2005), as
informações que nos chegam, não estão imunes e não adentram o corpo como
espaço vazio. Elas chegam afetadas por corpos e situações, nos afetam e
passam a dialogar/negociar/conflitar com informações, imagens e ideias que
constituem o corpo. Nesses trânsitos ininterruptos e simultâneos que se dão
num simples ato de ver uma imagem, por exemplo, ocorrem modificações,
reconstruções e re(a)jeitamentos que possibilitam associações, categorizações
e significações. Embora a interpretação e a construção de significados tenham
grande relevância como abstrações, análises e exercícios intelectuais
posteriores e distanciados do ato de uso e de afeto não são a única via que o
corpo articula para fazer seus investimentos afetivos significativos em si
mesmos.
No “Processo Dança ContemPOPrânea” não houve um momento
específico para que Erika, Gedeon, Mayara, Arthur e Luiz Eduardo fossem
diretamente interrogados sobre como analisam seus investimentos afetivos.
Isso não quer dizer que não tenham realizado confrontos, percepções e
entendimentos acerca disso. O processo se propunha a ser artísticopedagógico ou criativo-pedagógico sem cair em rotinas pedagogizantes, no uso
de técnicas terapêuticas ou exercícios abstracionistas. A ideia que orientou a
proposta foi que os dançarinos-alunos-colaboradores vivenciassem, com base
em seus afetos, situações de criação de dança bem como a apresentação ao
público.
Assim, possibilitar que estudantes e dançarinos se percebam como
corposmídia

e

percebam

esses

imbricamentos não

disjuntivos

como

procedimentos de investir afeto e dar significado pode contribuir para a
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formação de sujeitos críticos e criativos. Compreender a dança como
movimentos afetivos, articulando situações criativas e pedagógicas nas quais
os afetos, o prazer, o corpo, as imagens e outras formas culturais populares
são bem vindos, pode ser arriscado. Tal abordagem pode estar “em desacordo”
com as práticas vigentes em contextos escolares, com aquilo que os próprios
alunos consideram “pedagogicamente aceitável” e, ainda, “adequadamente
distante de suas vidas cotidianas fora da escola” (GIROUX, 1999, 228). Pensar
o ensino de arte, e de dança, nesta perspectiva, é desafiar posições e práticas
culturais vigentes arraigadas nas instituições. Todavia, creio que esses riscos e
desafios são necessários quando se tem em vista a concretização de projetos
que buscam beneficiar a vitalidade dos corpos, sua potência de agir, sua força
de existir.

Criar

dança

a

partir

dos

modos

como

o

corpo,

pessoal

e

socioculturalmente, se imiscui em complexas teias afetivas, a exemplo do
“Processo Dança ContemPOPrânea”, é uma maneira de fazer uso dos afetos.
Uma perspectiva inusitada se desenha quando Jaquet (2011) propõe a
possibilidade de “uma avaliação dos afetos, em função de seu uso” (p. 115). A
atenção em torno da utilidade dos afetos possibilita, como destaca Spinoza
(2013), uma compreensão das maneiras como eles podem se articular, suas
múltiplas variações e que “todos eles provém” de três afetos básicos: “do
desejo, da alegria ou da tristeza” (p. 151). Para o filósofo, “os nomes dos afetos
estão ligados mais ao seu uso” (p. 148) nas diversificadas formas de relação
com outros corpos, objetos, situações, contextos. Amor, ódio, atração, aversão,
esperança, medo, prazer, inveja, indignação, humildade, soberba e tantos
outros, são afetos que, enraizados no desejo, alegria ou tristeza, podem eclodir
através das múltiplas situações nas quais, nós, corpos, estamos imiscuídos,
fazendo oscilar nossa potência de agir, nossa vitalidade, nossa força de existir.
Para Spinoza (2013) “o corpo humano é afetado de muitas maneiras
pelos corpos exteriores”. Duas ou mais pessoas podem ser afetadas, “no
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mesmo momento, de maneiras diferentes”; podem ser diferentemente afetadas
pelo mesmo objeto; podem,

em diferentes momentos,

ser afetadas

diferentemente pelo mesmo objeto (p. 131). Aquilo que uma pessoa odeia,
outras amam; aquilo que alguém odiava ou temia, pode se transformar em
desejo. As mais distintas situações nos fazem experienciar diferentes afetos
com o mesmo e/ou com diferentes objetos, imagens, músicas, ídolos, conceitos
etc. Spinoza pontua que “de acordo com seu afeto”, cada um julga o que lhe é
“útil ou inútil” (p. 124-125) e, nesse sentido, nos distinguimos uns dos outros
“pela diferença dos afetos” (p. 131).
Aqui, faço uma relação entre a proposição girouxiana dos investimentos
afetivos com a reflexão spinozana acerca dos usos dos afetos para articular
práticas pedagógicas de ensino/criação de dança como movimentos afetivos
nos quais cotidianos e experiências dos estudantes, bem como formas
culturais, são considerados campo para construção de (auto)conhecimento. O
entrecruzamento entre dança e cultura visual proporciona articulações nas
quais corpo, movimento e imagem podem ser vistos, compreendidos e
experimentados borrando limites e convenções daquilo que é sacralizado como
artístico, como estético. Os sulcos criativo-pedagógicos que se abrem nessa
direção podem revirar terrenos, arejar ambientes, conturbar concepções
através de inusitadas formas que possibilitam aos corpos se (mo)verem e
(mo)verem seus ambientes, relações, investimentos, usos e práticas.
Ao escrever sobre contextos da cultura popular e discutir o cotidiano,
Certeau (2012) propõe compreensões acerca do uso de diferentes produtos e
artefatos culturais. Modos de bricolagem, táticas desviacionistas, formas de
manipulação, alteração e reemprego, maneiras que instauram pluralidade,
criatividade e deslocamentos que substituem métodos, são algumas exemplos
que Certeau reúne para reconhecer nos usos “ações que são a sua
formalidade e sua inventividade próprias e que organizam em surdina o
trabalho de formigas do consumo” (p. 87-88). Em relação às imagens
televisivas distribuídas e consumidas diariamente, o autor indaga: o que os
consumidores fabricam com essas imagens? O que fazem com elas? Como se
dão as ações por meio das quais os usuários procedem suas próprias
operações?
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Certeau propõe, ainda, que esses fatos importam não apenas como
“dados de nossos cálculos”, enquanto pesquisadores, mas, também, como “o
léxico de suas práticas” (p. 88). Ou seja, complexas polifonias, vocabulários,
gestualidades, atribuições de sentidos e significados compõem a prática
cotidiana dos corpos, colorem seus modos de uso e dificilmente podem ser
mensurados tanto em função da sua vastidão multifacetada como da
incompletude das reduções matemáticas e estatísticas.
Essa complexa trama que enreda afetos e usos pode ser vista como
formas de re(a)jeitar, metaforizar ordens dominantes, fazendo-as funcionar em
outros registros. Certeau (2012) afirma que os “usos dependem do consumo”
(p. 91) ou, ainda, que entender o consumo como uso é preciso pensar em
astúcias, esfarelamentos, piratarias, clandestinidades, artes de utilizar o que é
imposto. Certeau dá exemplos de modos de uso e subversão de sociedades
indígenas subjugadas pela colonização espanhola fazendo-me evocar as
práticas dos corpos da ball culture e dançarinos de Vogue mencionados no
quinto capítulo. Acompanhando os argumentos de Certeau, percebo que, “por
espetacular que seja, [...] um quadro de práticas teimosas, astuciosas,
cotidianas” compreendidas como “vulgarização ou degradação de uma cultura”,
elas podem ser vistas como “um aspecto, caricaturado e parcial, da revanche
que as táticas utilizadoras tomam do poder dominador da produção” (p. 89-90).
Shusterman

(1998),

explica

que

os

intelectuais,

ao

rotularem

equivocadamente os consumidores de formas culturais populares como um
público de massa, não reconhecem como “esse público é estruturado por
grupos de gostos diferentes, refletindo ideologias variadas, meios socioculturais
diversos” (p. 128). O autor analisa como diferentes públicos utilizam “múltiplas
estratégias interpretativas” para ver, ler e usar produtos, obras e demais
artefatos tornando-os “mais agradáveis e relevantes em relação à sua
experiência social particular” (idem). Entendo que o modo como gays, negros,
mulheres, gordos ou magros, altos ou baixos, social e culturalmente
marginalizados, consumiam imagens de séries, novelas e revistas de moda,
roupas, vestimentas e acessórios produzindo desfiles, coreografias e
concursos no contexto da ball culture, possibilitam maneiras peculiares de
refletir sobre os usos desses artefatos.
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Com Shusterman (1998), argumento que esses corpos realizam
(dis)torções de imagens e artefatos culturais “decodificando criativamente ou
reconstruindo seu significado, tornando-o mais interessante e proveitoso para
si” (p. 128). É o caso, como comenta Shusterman, de imagens de séries e
telenovelas norte-americanas como “Dallas” (1978) e “Dynasty” (1981) – e,
acrescento, de imagens de revistas de moda como Vogue, Elle, e de hieróglifos
egípcios –, usadas para a criação de “um show cult entre os gays nos E.U.A”,
no qual surgiu o estilo de dança Vogue (idem). Nesses modos de interpretação
criativa, como propõe o autor, a “popularidade não exige conformidade com a
média dos gostos e não exclui a criação e significados, cuja sutileza só é
compreendida adequadamente por aqueles que participam” (p. 129-130).
Shusterman

(1998)

aprofunda

a

argumentação

explicando

que

telespectadores, consumidores – entre outras classificações que tentam
designar sujeitos que usam produtos culturais populares –, não são
necessariamente “os imbecis culturais que a elite cultural supõe que sejam” (p.
130). A significação e o uso de cada produto, imagem, coreografia, música,
ídolo, varia de acordo com sua interação em diferentes contextos, sujeitos e
meios socioculturais. Certeau (2012) ressalta a importância de “conhecer o
contexto do uso”, “as regiões das práticas cotidianas” que remetem a traços,
atos, falas, efeitos, redes relacionais e outras circunstâncias (p. 91). Nesse
sentido, Aguirre (2013) destaca que a pesquisa no campo da cultura visual
pode ser “uma indignação situada” ao considerar “como mudam os sentidos e
os usos” que os corpos articulam com imagens e artefatos culturais em cada
contexto onde se confrontam.
Buscando compreender os usos dos artefatos culturais próximos dos
usos dos afetos ou, dos usos que possibilitam nomear e reconhecer os afetos,
conforme Spinoza (2013), é afável o modo como Certeau (2012) analisa as
astúcias de uso, a maneira como movimentos geram trajetórias indeterminadas
aparentemente desprovidas de sentido, que circulam, ondulam e derivam em
relevos impostos: “miríades de movimentos quase invisíveis, operando na
textura sempre mais fina de um lugar homogêneo, contínuo e próprio a todos”
(p. 99). Para Certeau, são “movimentos diferentes” que se utilizam de
elementos do terreno; são práticas de “fazer com”, que possuem formas de
“movimento sub-reptício e astucioso [...] trajetórias táticas que, segundo
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critérios próprios, selecionam fragmentos tomados nos vastos conjuntos da
produção para a partir deles compor histórias originais” (p. 92). Invisíveis para
as estatísticas, quantificações e codificações, Certeau destaca que esses
movimentos circulam quase sem serem vistos, tornam-se “perceptíveis
somente por causa dos objetos que movimentam e fazem desaparecer”; são
práticas de consumo que funcionam como fantasmas multiformes ocultos na
sociedade de consumo (idem).
Em meio a interstícios de afetos nas trilhas da dança e da cultura visual,
percebo como imagens e corpos da cultura pop, da ball culture e,
especificamente da coreografia “Afins e Afetos”, têm potencial para fazer
aproximações entre movimentos de uso (CERTEAU, 2012), movimentos
afetivos (JAQUET, 2011) e movimentos de dança. Conforme explica Katz
(1998), o corpo usa o mesmo sistema motor para produzir movimentos triviais –
ações motoras como andar, sentar, dobrar membros etc. – e para realizar e
organizar movimentos em forma de dança. Para a autora, mesmo reunindo o
trivial ao não trivial, há algo no movimento de dança “que o distingue dos
movimentos triviais e esse diferencial pode ser visualmente reconhecido” (p.
13).
Na figura 41, Gedeon, Mayara e Luiz Eduardo executam um conjunto de
movimentos que exige encadeamentos de tempo, força, equilíbrio e confiança
mútua. Ações motoras e movimentos triviais estão entrelaçados, mostram
conexões, relações, construção que possibilita que esses movimentos sejam
vistos e entendidos como uma forma de dança. Luiz Eduardo segura, Mayara
confia, Gedeon apoia. São imagens-ações que, organizadas neste contexto,
com esses corpos, seus movimentos de uso e movimentos afetivos, tornam-se
o que chamo movimento de dança.
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Katz (1998) comenta que “dançar” implica na “montagem” de uma teia
complexa “entre os sistemas envolvidos na formação do corpo humano” (p. 15)
imbricando os ambientes/contextos onde o corpo está, afetos que o
atravessam, as imagens que usa, percepções, experiências e processos
neurais/sinápticos/mentais. Transpassado por movimentos de uso e por
movimentos afetivos, o movimento de dança é um tipo de movimento que, pelo
trabalho pesquisa/elaboração/criação do dançarino e/ou coreógrafo, adquire
(con)figuração particular passível de múltiplas significações. Retomando a
proposição de Bittencourt (2012), a dança pode ser compreendida como um
fluxo de imagens-ações do corpo que se organiza e se dá a ver em forma de
movimento.

Nas imbricações de movimentos afetivos, de uso e de dança, nas quais
os corpos podem recriar, em forma de dança, modos como são afetados por
imagens e artefatos em suas inserções nas tramas das pedagogias culturais,
reflito sobre as relações educador/coreógrafo e estudante/dançarino, em
sintonia com proposições da educação da cultura visual. Hernández (2007), ao
apontar para possíveis formas de “ruptura com o discurso dualista” que
dicotomiza corpo e mente, arte e popular, produtor e consumidor etc., me faz
pensar em possibilidades “de resistência e de reinvenção dos sujeitos” (p. 18),
de subversões e “posições performativas” (p. 19). Assim, para além das
imagens e artefatos, entendo que a ênfase da educação da cultura visual está
na subjetividade, nos modos de ver, nos movimentos afetivos, nos movimentos
de uso, ou seja, nas formas como os corpos se relacionam com as imagens e
demais artefatos culturais. Esse foco na relação corpo-imagem me instiga a
pensar alternativas para o ensino de dança.
Não à toa escolhi a música “Vogue” de Madonna como trilha sonora para
a cena de “Afins e Afetos” na qual misturamos Shakespeare com É o Tchan,
Beyoncé, Psy, entre outros. A mixagem de afetos, elementos eruditos e
populares na coreografia me remete à perspectiva que, no campo de estudos
da cultura visual, Hernández (2007) denomina “compreensão crítica e
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performativa” (p. 28). Neste sentido, pergunto: “What are you looking at?” O
que você está olhando? Com esta pergunta a cantora Madonna inicia a
performance da canção “Vogue” no show da MDNA World Tour (2012). Uma
pergunta que me provoca porque interpela meus modos de ver, me faz pensar
sobre o meu olhar, sobre aquilo que olho e também me olha (DIDIHUBERMAN, 1998). Assim, “What are you looking at?” me convoca a pensar
sobre imagens que vejo, que me seduzem enquanto corpo que sou, que me
educam, me olham, me expõem, dizem de mim, daquilo do que sou afeito,
daquilo que me afeta.
“Strike a pose” (faça uma pose) é a frase emblemática que costura a
letra de “Vogue”. A canção é um convite instigante e envolvente para dançar
Vogue, o estilo de dança originado no contexto da ball culture. As associações
com a revista Vogue e com a performance de modelos, na passarela ou em
ensaios fotográficos, imbricam a canção à moda. Strike a pose – faça uma
pose me impele a pensar na performatividade dos corpos (BUTLER, 2001;
SETENTA, 2008) ou, como propõe Hernández (2007), em “posições
performativas” (p. 19). “Strike a pose” me convoca a pensar como (re)ajo, como
me posiciono, como sou afetado e como posso afetar, enquanto corpomídia,
(KATZ; GREINER, 2005) na relação com imagens, corpos, artefatos, contextos.
Alusões às poses/posturas exibicionistas, audaciosas e contraventoras
da dança Vogue aparecem em 1990 na canção e no respectivo videoclipe da
cantora Madonna. As referências da moda, das poses, das superstars e da
gestualidade gay foram codificadas por meio de música e dança tornando
Vogue um dos grandes sucessos e, também, uma marca da cantora. Desde a
sua criação, Vogue é uma das canções mais cantadas e performadas por
Madonna em suas turnês mundiais. Recentemente, na MDNA World Tour
(2012), Vogue (figura 42) reaparece em grande estilo misturando espelhos,
máscaras, desfile e contorções com sutileza e elegância. No telão, o logotipo
da revista Vogue, enquanto Madonna veste uma releitura do sutiã cônico
desenhado pelo estilista Jean Paul Gaultier em 1990, especialmente para ela.
Flashs de câmeras fotográficas e sons de espadas mixados à música e
sincronizados à coreografia, parecem cutucar o olhar intensificando o sentido
da pergunta que abre a canção “what are you looking at?” e provocando os
corpos com a expressão “strike a pose!”
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Na figura 42, dos quatro dançarinos, dois vestem roupas tipicamente
masculinas

enquanto

os

outros

dois

vestem

trajes

e

acessórios

costumeiramente femininos. A gestualidade coreográfica dos quatro dançarinos
alude aos gestos de corpos desenhados em hieróglifos egípcios. Ao fundo, a
imagem de Madonna posicionada no palco central, performa em sincronia com
os dançarinos. Brancos ou negros, nos shows de Madonna os corpos
conservam o estereótipo de dançarinos magros, esbeltos, ágeis, versáteis e
virtuosos. Estereótipos que podem reforçar padrões de beleza e determinados
estilos de dança em detrimento de outros. Outra característica peculiar que se
faz notar são corpos masculinos “afeminados” compondo o corpo de baile que
executa as coreografias no show de Madonna.
De acordo com Kellner (2001), “Vogue”, e seu respectivo videoclipe,
“emprega poses para exaltar a pura afetação” parodiando as convenções da
moda e expondo as “condições de produção da imagem ao revelar as poses da
moda, as figuras das estrelas e o modo como são construídas suas imagens”
(p. 361). O autor cita duas criadas que aparecem no videoclipe fazendo poses
ao realizar a faxina, insinuando o “desejo de criação de imagem em todas as
esferas da vida cotidiana” (idem). “Densos banquetes de imagens” (p. 359) é
uma das formas como Kellner descreve os videoclipes de Madonna, artefatos
que, segundo o autor, podem ser desfrutados em diversos níveis e por plateias
diversificadas, como jovens e adolescentes, críticos de música, da cultura e
estudiosos da cultura popular.
Diferentemente de Kellner (2001), que em “Vogue” vê Madonna apenas
como alguém que ordena: “Faça uma pose!” (“Strike a pose”) (p. 361),
reificando/incentivando aquilo que se propõe a desconstruir, neste mesmo
artefato cultural (canção, videoclipe, performance, show) vejo a cantora como
mulher/artista/imagem que questiona “what are you looking at?” e interpela
“strike a pose!” O que você está olhando? Faça uma pose! Pergunta que me
instiga a revisar alguns dos meus modos ver. Provocação que me instiga a
tomar posição. Interpelação/imagem/música pop que reposiciona a relação
corpo/imagem, os modos de se (mo)ver nos contextos da dança e da cultura
visual fazendo-se questão pungente neste estudo.
“What are you looking at?” e “strike a pose!” me remetem a movimentos
afetivos – como eles desvelam modos de ver, de afetar e ser afetado –, aos
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movimentos de uso – como eles manifestam as práticas de re(a)jeitamento e
manipulação de artefatos – e movimentos de dança – possibilidades de
reconstrução de experiências vividas. “O que você está olhando?” e “faça uma
pose”, frases de uma música de Madonna que me aproximam de conceitos
como performatividade (BUTLER, 2001; SETENTA, 2008), corpomídia (KATZ;
GREINER, 2005) e posições críticas e performativas (HERNÁNDEZ, 2007).
Essas frases e conceitos adensam esta reflexão afeita a interpelar dicotomias
entre alta e baixa cultura, arte e mercadoria, evidenciando modos de uso e
práticas do que é possível “fazer com” diferentes artefatos culturais
(CERTEAU, 2012). Esses artefatos podem mudar de sentido e significado
conforme os contextos onde são apresentados, as formas como são
veiculados, os corpos pelos quais são usados, transformados, recriados.
A indagação “what are you looking at?” e a provocação “strike a pose!”
adensam a proposição desta tese ao investigar a relação corpo/imagem e, em
decorrência, entrecruzamentos entre dança e cultura visual. Ao questionar os
modos ver – o que você está olhando? e desafiar os modos de se posicionar –
faça uma pose!, o artefato “Vogue” atiça percepções acerca dos modos dos
corpos se (mo)verem como tenho proposto nesta tese. Aquilo que vemos,
percebemos, experimentamos, usamos nos contextos onde estamos inseridos,
nos afeta, interfere em nossos modos de ser, pensar, sentir. Estes objetos,
imagens, artefatos, corpos, situações podem convocar, provocar, desencadear
ou inibir diferentes posturas, posicionamentos, movimentos, pontos de vista.
Nesse sentido, as relações corpo e imagem, através das interligações dança e
cultura visual, (pro)movem e (des)encadeiam compreensões e práticas acerca
de modos como corpos podem (se) (mo)ver, ou seja, olhar/ver/perceber e se
posicionar de maneira criativa, crítica e performativa nos contextos das
pedagogias culturais.
Com o artefato “Vogue” de Madonna (música, imagem, dança – que
alude aos corpos da ball culture) e em sintonia com a coreografia “Afins e
Afetos” revejo os movimentos – afetivos-uso-dança – na perspectiva “crítica e
performativa” da educação da cultura visual que, segundo Hernández (2007),
propõe “a possibilidade de se organizar uma experiência de aprendizagem que
gere novos posicionamentos, novas formas de compreensão e de atuação” (p.
70). Strike a pose – faça uma pose soa como: se posicione! Próximo da
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compreensão

de

performatividade

(BUTLER, 2001;

SETENTA,

2008),

posicionamentos performativos podem ser construídos com estudantes para
denotar tomadas de posição, provocar rupturas e contaminações, além da
construção de opiniões, formas de ver/pensar/compreender o contexto, modos
de afetar e ser afetado, aguçar a percepção crítica.
Na figura 43 Gedeon, Luiz Eduardo, Erika e Mayara se esmeram num
jogo de fazer poses, construir posturas, engendrar diferentes posicionamentos
para cativar/afetar o olhar de Arthur que, a depender dos modos ou poses com
que é cativado/afetado, tira fotografias. Durante a criação da cena, orientados a
ousar nas poses para atraírem o olhar de Arthur, cada um buscou estratégias,
arranjos, repertórios pessoais para articular o encadeamento de suas poses,
deslocamentos, movimentos. Percebo aqui que fazer pose não é apenas um
exercício frívolo de chamar atenção, mas, engendramentos de formas de (se)
ver e ser visto (TOURINHO, 2011), de atos performativos (SETENTA, 2008),
de construção e comunicação de informações via movimento (GREINER;
KATZ, 2005), de articulação de imagens que, em vez de frames estáticos, são
ações que deslizam no fluxo de movimento (BITTENCOURT, 2012). Ou seja,
são modos de (se) (mo)ver desses corposmídia, movimentos afetivos e
movimentos de uso atrelados a movimentos de dança.
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Neste exemplo compreendo tanto um “faça pose – se posicione” como
postura crítica nas diversas formas de atuação ordinárias, cotidianas, quanto
um “faça pose – se posicione” como movimento/gesto de dança construído
mediante a imbricação com movimentos de uso e afetivos dos corpos. A pose –
posição – postura – posicionamento do corpo, à qual me refiro, se faz,
conforme destaca Hernández (2007), como posicionamentos interativos e
reflexivos que, de modo dialógico, contribuem para transformações e
aprendizagens entre os corpos, o que significa “discussão, exploração e
vivência” (p. 88). Em referência a Vidiella (2005), Hernández aponta que a
abordagem

educativa

crítica

e

performativa

significa

“desvelar

um

posicionamento corporificado” (p. 65) que acontece no entrelaçamento de
espaços geográficos, mentais, culturais, teóricos, vitais às dimensões política e
subjetiva gerando reflexões, reconstruções, criações e re(a)jeitamentos.
Pensar

em

proposições

educacionais

dessa

ordem,

conforme

recomenda Hernández (2007), coloca aos educadores a necessidade de
“aprender a mover-se de maneira fluida” entre ser mediadores e/ou
negociadores de abordagens e “temas que afetam os alunos” e possibilita que
“se posicionem em termos de prazer e de críticas” (p. 88) em relação aos
artefatos culturais que usam. São mediadores, prossegue o autor, quando
“junto com os alunos” constroem “um processo de reelaboração de suas
próprias experiências” (p. 89). Tendo como referência o “Processo Dança
ContemPOPrânea” e a partilha de afetos de Luiz Eduardo (texto de Hamlet que
estava estudando com seus alunos), identifico fricções entre as funções de
educador e coreógrafo em sintonia com o que propõe Bourriaud (2009) acerca
da “pós-produção” (p. 08), ou seja, do uso de formas/artefatos ignorados ou
desprezados.
Para Bourriaud (2009) o uso de objetos que já possuem uma forma dada
por outrem, estão em circulação no mercado cultural e constituem formas
concretas da vida cotidiana e obras artísticas, torna-se invenção de protocolos
e de reapropriação. Para o autor, a figura do DJ (disc-jockey), que manipula
discos, seleciona e sintetiza músicas, copia/cola circuitos sonoros, relaciona
produtos gravados, cria “um encadeamento em que as obras deslizam umas
sobre as outras, representando ao mesmo tempo um produto, um instrumento
e um suporte” (p. 41). Olhando para contaminações entre indústria cultural,
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cultura de massas e dança – inserção da dança em shows, videoclipes,
publicidade –, Katz (1998) propõe pensar o “coreógrafo contemporâneo como
sendo um DJ, isto é, um misturador autoral de materiais existentes” (p. 11).
Para Katz (1998), tanto um dançarino quanto um coreógrafo podem ser
DJs de si mesmos “enquanto observador externo das experiências para fins de
composição” selecionando elementos e os adaptando ao seu projeto (p. 23).
Ao ser, ao mesmo tempo educador, coreógrafo e pesquisador, no “processo
dança contemPOPrânea”, percebo o quanto se diferenciam e o quanto podem
ter em comum estas funções. Mediar, propor, permitir, escolher, editar, recortar
e juntar são ações que se alternam nas três funções adaptando-se ao contexto
e aos sujeitos envolvidos em cada uma.
Em sintonia com Hernández (2007), entendo que o percurso realizado
com Mayara, Arthur, Gedeon, Erika e Luiz Eduardo, “participantes observáveis
e subjetivamente coerentes”, possibilitou que produzíssemos “histórias de
forma compartilhada” (p. 73). Aderir à abordagem crítica e performativa da
educação da cultura visual, pode contribuir de modo instigante para o ensino
de dança colocando educador e coreógrafo como questionadores e
organizadores de “experiências de aprendizagem”. Nesta perspectiva, aos
estudantes e dançarinos são proporcionados indagações e convite a “assumir
desafios fazendo perguntas que os levem a imaginar respostas [...] por meio
das quais possam narrar trechos de sua própria história” (p. 60).
Rememorando imagens da coreografia “Afins e Afetos”, em sintonia com
Hernández, creio que no ensino de dança é possível contribuir para a
constituição do “sujeito performativo que se constrói de forma fragmentada,
descentralizada”, incorporando-se nas narrativas que cria (p. 79-80). Ao propor
vias para integrar prazer e conhecimento, Aguirre (2011) destaca que, pela
compreensão crítica e performativa da cultura visual, é possível e desejável a
consideração, a valorização e o uso dos prazeres vividos pelos corpos para
construir outras formas de desfrute, (re)criação e (re)construção.
Reconhecer potenciais educativos e criativos nos modos como os
estudantes se relacionam com formas, imagens e artefatos das pedagogias
culturais pode ser um caminho para a construção de abordagens dialógicas e
prazerosas de ensinar/aprender dança, arte. Considerar os afetos como
potentes impulsionadores na construção de conhecimentos pode instaurar
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modos de compreender os corpos (dançarinos, estudantes) por meio de seus
movimentos afetivos e movimentos de uso na criação de dança; pode gerar
interstícios, brechas que favoreçam vínculos entre arte e vida, apontando
alternativas pedagógicas para os claustros discursivos da cultura dominante. A
criação de narrativas, histórias, imagens e coreografias com artefatos que os
jovens consomem, com conhecimentos que trazem à escola e os prazeres que
os constituem, abre a estudantes e dançarinos um conjunto de possibilidades
para interferir no seu processo formativo, perceber investimentos afetivos e
articular diversificados modos de se (mo)ver.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegar ao final da tese é para mim um misto de satisfação e saudade.
Satisfação em vista do trabalho alcançado e do quanto é prazeroso chegar ao
final de uma etapa e sentir-se realizado com uma produção que carrega
marcas individuais, mas, que também é polifônica, articulada por movimentos,
relatos e imagens de diferentes corpos. Saudade – embora possa parecer
estranho para alguns – do processo, do cotidiano da feitura, das imagens, das
pessoas, da criação que foi se configurando ao longo dos dias, do quanto tudo
isso foi me (trans)formando, me deslocando e reposicionando modos de me
(mo)ver.
Ter sido desafiado a iniciar a tese me apresentando, declarando quem
sou, de onde venho e como se deu minha trajetória na dança, significou um
tipo de desinstalação, sair do lugar comum de determinadas formas de
pesquisa acadêmica e manifestar que, como pesquisador, estou diretamente
implicado com a pesquisa. A neutralidade do sujeito em relação ao seu objeto
de estudo – princípio modernista – torna-se obsoleta quando em diferentes
práticas e discursos pós-modernos é possível ver o sujeito declarando os
modos como está implicado naquilo que constrói e propõe por meio de seus
caminhos investigativos. Penso que temos a tendência de pesquisar algo que
nos afeta, que nos questiona, que solicita-nos um tipo de movimento e/ou
deslocamento. Entendo que, dificilmente alguém pesquisa algo que não esteja,
em alguma medida, atravessado por seus afetos.
Dizer de mim na pesquisa, tê-la articulado de modos que me
re(a)presente, implicar-me no texto em primeira pessoa, narrar trechos de
minha trajetória expressando como minhas formas de pensar foram sendo
construídas, não foi tarefa simples. Isso implicou refletir e (re)agir a um tipo de
postura na qual aquilo que vinha sendo dito e discutido na tese não ficasse
diluído em um “nós” vago e de opinião coletivizante. Tampouco fosse dito por
um sujeito indeterminado e descorporificado escondido atrás de termos e
verbos como “pensa-se”, “propõe-se”, “percebe-se”, acreditando com isso fazer
valer sua neu(tea)tralidade. Assumir-me diretamente na pesquisa proporcionou,
em vários momentos, dúvidas e incertezas no sentido de me questionar se e
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como eu estava sustentando e sustentaria determinadas posições diante de
possíveis questionamentos, discordâncias, consequências etc.
As dúvidas e momentos de hesitação foram me apontando lugares de
responsabilidade

com

a

construção

do

conhecimento.

Formas

de

responsabilidade que não se pautam apenas em certezas apriori de rigor
metodológico e eficácia de resultados, mas que se configuram no decorrer do
processo, na escolha e criação dos procedimentos metodológicos, na
nucleação dos colaboradores que constroem conhecimento com o pesquisador
e possibilita que esses sujeitos se (re)conheçam melhor à medida que
conhecem. Uma forma de conhecimento que é também autoconhecimento. Um
dos insights acerca disso se deu quando me vi reconhecendo, na tese de
doutorado, meu gosto, predileção e afeto por Madonna, Frida Kahlo e Pina
Bausch. Parece algo simples e frugal, mas foi complexo. Frida Kahlo e Pina
Bausch, por fazerem parte de um conjunto de artefatos, práticas e discursos
que as reconhece como artistas e seus trabalhos como arte, são mais
facilmente aceitas como tema para estudo e pesquisa.
No entanto, reconhecer meu gosto, predileção e afeto por Madonna, na
tese, é algo que poderia e pode ser problemático. Junto dela, perceber a
cultura pop como um campo de estudos no qual não se observa somente
alienação, assujeitamento, opressão capitalista, pode ser um problema perante
determinadas visões acadêmicas, marxistas, filosóficas acostumadas a ver
produtos, artefatos e artistas desse nicho cultural como degradação das artes,
da cultura, do conhecimento, do sujeito. Assumir essas artistas na pesquisa,
mas principalmente Madonna (que também emergiu na pesquisa de campo
como parte dos afetos da colaboradora Mayara), significou ver e usar a postura
de fã como possibilidade de pesquisar com meus afetos: reconhecer-me
afetado por algo, me perguntar pelas formas como isso me afeta e me
interpelar no sentido de pensar o que é possível fazer, criar, articular, investigar
com esse “algo” que me afeta de modo prazeroso.
Sem articular qualquer juízo de valor estético, comparação e
hierarquização entre Madonna, Pina Bausch e Frida Kahlo, compreendo que a
colaboração dessas artistas na pesquisa se deu nos modos como me instigam
a explicitar meus afetos; articular posturas metodológicas (Madonna –
subversão de métodos modernistas; Frida Kahlo – perspectiva autobiográfica;
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Pina Bausch – procedimento criativo colaborativo); configurar modos de
entender a imagem como ação – Madonna, artefato – Frida Kahlo e ideia –
Pina Bausch, sempre imbricadas às categorias corpo e afeto. Madonna
irrompeu também como parte dos afetos de Mayara, fato que reposicionou a
artista ao longo da pesquisa como conteúdo a ser aprofundado de maneira a
possibilitar importantes reflexões acerca da cultura pop, da arte e da imagem
em suas formas de reprodutibilidade técnica, da subjetividade, do corpo e da
dança relacionados ao prazer. A compreensão de afeto que enlaça a presença
das referidas artistas na pesquisa não se pauta pelos modos como elas
tematizam os afetos em seus trabalhos ou deixam de fazê-lo. Mas nos modos
como elas, suas imagens – artefatos-ideias-ações, podem afetar o corpo e
modificar sua potência de agir, sentir e pensar. Ou seja, os modos como elas
podem explicitar as possibilidades do corpo afetar e ser afetado.
Assumir na pesquisa, algo que tange o gosto pessoal e que pode ser
considerado menor perante os especialistas da arte/cultura/conhecimento,
possibilitou entender uma forma de responsabilidade com o conhecimento que
se articula a partir do cotidiano do pesquisador, que afeta suas formas de
agir/pensar/sentir, que o faz perceber e analisar como configura seus
investimentos afetivos com livros, conceitos, imagens, danças, músicas etc.
Uma forma de responsabilidade com a construção do conhecimento que, em
uma situação como esta, na qual trago algo que gosto – Madonna – para a
pesquisa de doutorado, reposiciona a própria questão do gosto no sentido de
que não é apenas algo de foro individual, mas, algo que sendo subjetivo é
também socioculturalmente construído e compartilhado.
Ao longo do processo percebi que esse modo de articular a pesquisa e
de ser pesquisador está imbricado com proposições da cultura visual,
especialmente aquelas que valorizam a subjetividade e consideram as relações
que os corpos constroem com imagens e demais artefatos culturais. Para o
campo de estudos da cultura visual, mais que as imagens, importam as
maneiras como os sujeitos se relacionam com elas, como as usam, as
interpretam, o que criam com elas, ou, como são influenciados, interpelados e
educados por elas. Deslocando o foco central dos objetos e artefatos, a cultura
visual enfatiza as subjetividades, reconhecendo a experiência humana com
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imagens e outros artefatos culturais como lócus de análise e interpretação, ou
seja, como fator pungente para a construção de conhecimento.
Por meio dessas compreensões, as experiências de Mayara, Arthur,
Erika, Gedeon, Luiz Eduardo e também, as minhas, ganham relevância nesta
tese. Nossos modos de sentir, pensar e fazer com imagens, artefatos culturais
e situações pessoais, fornecem pistas, fomentam questões, geram dúvidas,
abrem caminhos investigativos, geram formas de conhecimento. A reflexividade
empírica emerge com as experiências – os fazeres humanos em torno dos
artefatos que usam, dos artistas que admiram, das situações pessoais que
lastimam, dos investimentos afetivos que percebem. Ela alavanca formas de
interpretação que, em vez de elucubrações, abstrações ou reflexões de
sobrevoo, emergem como conhecimento teórico-prático ou prático-teórico no
qual teorizar é um fazer e praticar é um modo de pensar, sempre indissociáveis
um do outro.
Os modos como Mayara desafiou minha posição de educador,
coreógrafo e pesquisador, questionando, com suas atitudes, a linearidade e a
previsibilidade do processo, acrescentaram outras maneiras de ver minha
alternância nessas funções bem como certas convenções hierárquicas acerca
de cada uma delas. A diluição da figura do coreógrafo como único gênio
criador, a flexibilização da figura do educador como detentor do saber e das
rédeas do processo de ensino/aprendizagem e a desconstrução da imagem do
pesquisador como sujeito neutro e executor de um método prévio e ordenado
de investigação, são algumas pistas, questões, dissonâncias instauradas por
Mayara e pelos demais colaboradores. Mayara, a aluna-dançarina que, ao
partilhar dos meus afetos em relação à cantora Madonna, trouxe à tona
reflexões pungentes acerca da cultura de massa, da indústria cultural, da
cultura pop e da alta cultura, dos modos como esses nichos socioculturais
ensejam relações entre corpo, imagem, dança e prazer.
Foi importante perceber que, nas relações corpo – imagem – dança –
prazer, nem sempre predomina a subjugação dos corpos ou a alienação dos
sujeitos. A possibilidade de construção/atribuição de sentidos para imagens,
músicas, videoclipes, danças, seja no ato de uso ou já na escolha de algum
desses artefatos, tanto desmistifica concepções abstracionistas de uma
construção a posteriori de significado como evidencia que qualquer tipo de
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consequência – alienação ou emancipação – não decorre necessariamente dos
produtos, imagens e artefatos, mas das formas como são produzidos,
veiculados, apresentados, usados, consumidos, recriados pelos corposmídia,
cada um a seu modo e em seu contexto.
Analisar e refletir sobre as referidas questões e temáticas, com os afetos
de Mayara, possibilitou perceber e revisar modos acerca de como eu também
invisto afetos em relação à Madonna, Frida Kahlo e Pina Bausch, como essas
artistas influenciam minhas maneiras de criar e ensinar dança e minhas formas
de articular procedimentos de pesquisa. Nesse sentido, entendo que o fazer
epistemológico e intelectual é perpassado pela afetividade, seja porque
pesquisamos algo que, de uma forma ou outra, nos afeta, seja pelo fato de que
nossas formas de razão e pensamento não são dissociadas dos afetos,
sentimentos e emoções.
De modo peculiar, Arthur tocou em complexas questões afetivas e
identitárias expondo-se ao grupo em meio às suas tensões sobre ser ele
mesmo ou um personagem. Das dores e prazeres das vivências de Arthur em
seu ambiente familiar, emergiu a possibilidade de refletir acerca dos
distanciamentos e proximidades entre arte e vida, entre personagem e pessoa.
Nesses entrecruzamentos ou modos de compreender que corpo, pessoa e
personagem, arte e vida se (re)configuram constantemente, Arthur possibilitoume

atentar para a performatividade como ato de fala do corpo, seja nas

vivências cotidianas, sociais, culturais ou nas experiências artísticas com dança
– também cotidianas, sociais e culturais, pois não acontecem numa bolha
suspensa do mundo. As questões de Arthur me ajudaram a perceber o fluxo
constante entre arte e vida, o modo como os afetos integram nossas escolhas,
pensamentos e, neste caso, criações em dança.
Com Erika e Gedeon, minhas formas de ver e pensar as relações
corpo/imagem tomaram dimensões inesperadas. Autores e conceitos, imagens
e personagens, relatos e artefatos que não imaginava mencionar na tese,
foram convocados ou evocados pelos modos como Erika e Gedeon se
expuseram ao grupo na relação com o artefato espelho. As surpresas que
aconteceram com o grupo de alunos-dançarinos durante o processo, explicitam
nuances de como a pesquisa pode ser móvel, viva e flexível diante das
experiências dos sujeitos que nela colaboram. O dito, o não mencionado, o
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insinuado, mostrado, omitido, se tornaram possibilidades para estabelecer
conexões, para articular nexos de sentido entre os afetos de Erika, Gedeon,
dos demais colaboradores e, ainda, os afetos que me constituem.
A maneira como a dança vogue e as experiências de corpos e imagens
do contexto da ball culture entram em cena na pesquisa, evocados em torno
das experiências de Erika e Gedeon, manifestam nexos de sentido emergidos
através da reflexividade empírica. São teias relacionais que foram sendo
tramadas por meio de bricolagens, raciocínios e criações que associam, colam,
friccionam elementos para interpelar imagens-artefatos, explorar imagensideias e propor imagens-ações. Imbricadas com o espelho/escudo de Érika e
Gedeon, as experiências de (se) ver e ser visto adensaram possibilidades de
compreender o corpo se (re)conhecendo, percebendo seus modos de atribuir
sentidos e seus investimentos afetivos no confronto com sua autoimagem e
com as imagens disseminadas pelo contexto cultural. Possibilitaram, ainda, ver
o corpo como imagem, ou, em aproximação com o conceito de corpomídia,
como uma mídia por meio da qual é possível perceber traços da cultura, do
contexto, do cotidiano e das comunidades de significado nas quais está
imiscuído.
Em seus modos de compartilhar afetos em relação à sua experiência
como educador, Luiz Eduardo forneceu ensejos para detalhar a reflexão em
torno das pedagogias culturais, aqueles artefatos e relações culturais que
educam os corpos antes deles chegarem a escola/universidade. Da arte, da
alta cultura ou da cultura de massa, esses artefatos e relações conformam
subjetividades impingindo-lhes marcas que se chocam com os padrões por
meio dos quais a educação institucionalizada, a seu modo, também busca
realizar conformações.
Considerar que as pedagogias culturais oferecem determinadas
circunstâncias e propostas a serem consideradas no contexto educacional,
está em sintonia com a compreensão de que é desejável e necessário o
reconhecimento dos investimentos afetivos feitos pelos corpos. O ensino de
artes e, especificamente, de dança, devem estar abertos às experiências
(est)éticas que os corposmídia trazem consigo quando vêm para a aula.
Embora seja desafiador e não se tenha uma pedagogia própria para lidar com
esses fenômenos, trata-se de reconhecer elementos de seus mundos, de seus
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cotidianos, daquilo que lhes traz prazer, que conforma sua afetividade, para
que, talvez, esses corpos possam (re)encontrar outras formas de prazer nas
relações de ensino e aprendizagem. Defendo esta proposta não como
substituição de prazeres, nem como forma de sublimar ou até mesmo descartar
prazeres

engendrados

pelas

pedagogias

culturais,

como

se

a

escola/universidade fosse o templo supremo do saber, autorizada a propiciar o
“verdadeiro” prazer – acético, acéfalo e assexuado.
O que proponho são diferentes possibilidades prazerosas de aprender,
construir, criar conhecimentos imbricados no cotidiano, na cultura, no corpo,
nos afetos. Destaco a necessidade de predisposição para a invenção e
desenvolvimento de procedimentos criativo-pedagógicos que, no ensino de
dança, reconheçam que o corpo presente em aula não chega a este lugar vazio
e inerte. O corpomídia, chamado aluno, passa por muitos outros lugares antes
de chegar à escola/universidade, conhece contextos, assimila códigos,
discursos, experiências e textos, possui imagens, tem modos de se (mo)ver e
potencialidades para afetar e ser afetado. As corporações educacionais, o
corpus teórico e o corpo docente (seus currículos, conteúdos, metodologias,
avaliações) podem ser espaços, procedimentos e sujeitos que desafiam os
corposmídia estudantes, que os instiguem e os (co)movam a criar, relacionar e
coproduzir formas de conhecimento de si, dos outros, do mundo. Que o ensino
de dança não seja para impedir, mas para impelir os corpos a se (mo)verem, a
(mo)verem outros corpos, a (mo)verem o mundo.
Os modos como os corpos da ball culture dançavam vogue com
imagens e poses de revistas, novelas e filmes; maneiras como determinados
corpos adquirem experiências de dança vendo videoclipes e shows de cantores
pop, a exemplo da relação de Mayara com Madonna; a forma como me
interessei por dança motivado pelo filme “Dirty Dancing”, e tantas outras
maneiras como os corpos aprendem a dançar, são abordagens (in)formais de
dança? Em contraste com quem aprende a dançar em aulas de balé, jazz,
dança moderna ou contemporânea, isso pode soar como entretenimento e
vulgaridade, não como dança. Além dos discursos, sistemas artísticos e
dogmas estéticos culturalizados e assumidos como verdades, não se justifica
dizer que uma forma de aprendizado é dança e a outra não.
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O legado de tantos dançarinos e coreógrafos e suas criações demarcam
importantes momentos e obras que compõem a história da dança, assim como
diversas formas de danças típicas, folclóricas, tradicionais e de salão. Como
ação humana coabitante desse mundo que vem constantemente se
transformando com processos de industrialização e reprodutibilidade técnica, a
dança ampliou seu lastro, seu caráter espetacular, seus modos de acontecer,
seja em forma de fotografias, filmes, videoclipes, shows, ou, inclusive, de
videodança. Enquanto área de conhecimento, cabe à dança, entre outras
coisas, entender suas mais variadas formas de acontecer, seja como
espetáculo para ser assistido, como evento social para integrar pessoas, como
expressão de povos, culturas e costumes ou como configuração de
movimentos – imagens-ações que um corpo articula impelido por algo que lhe
afeta.
A experiência de dança que cada corpomídia traz ao vir para o ensino
formal de dança, seja ela qual for, contém determinadas práticas culturais que
a instituem. Nomenclaturas como dança clássica, dança de salão, dança
folclórica, dança midiática, dança urbana, dança de rua, dança popular, dizem
respeito a diferentes formas da dança acontecer. Que interesses culturais
supervalorizam umas em detrimento de outras? O que caracteriza cada uma
delas como sendo dança? Como uma ou outra, elementos/passos/movimentos
de uma ou de outra, práticas culturais em torno de uma ou de outra, podem ser
leitmotiv para ensino, pesquisa, criação de dança?
Os contrastes e hierarquias culturalizados através de discursos,
sistemas estéticos e interesses da cultura dominante desconhecem e
desconsideram as diferentes práticas, usos e recriações que os corpos
articulam em meio às suas diversificadas experiências em dança. Ao manter-se
num patamar superior, menosprezando formas dissidentes e diferentes de
imagem, arte, dança, os interesses da cultura dominante acirram distinções,
classificações e distanciamentos. Dificultam o ensino de dança enquanto área
que, além dos estilos eruditos (dança cênica) e étnico-culturais (danças
populares, tradicionais e folclóricas) – que supostamente carregam valores
artísticos, morais, culturais e patrimoniais –, estende-se por toda uma gama de
manifestações, estilos, configurações, contextos e práticas culturais por meio

326

dos quais a dança também acontece, encontra formas de vida e se dá como
ação humana.
Com base em elementos dos procedimentos criativos de Pina Bausch –
renomada coreógrafa com formação em dança clássica e moderna, artista
expressiva do movimento da dança-teatro alemã e inovadora das criações
contemporâneas em dança –, a coreografia “Afins e Afetos” se apropriou de
elementos afetivos e cotidianos dos dançarinos, em sintonia com o que fazia a
referida coreógrafa. Nesse lastro de possibilidades, “Afins e Afetos” amalgamou
fragmentos de danças midiáticas, de músicas e coreografias de videoclipes de
cantores pop, brincou com cenas e imagens de desfiles de moda e ensaios
fotográficos e utilizou trechos de uma obra dramatúrgica em conexão com
outros gestos, movimentos e ações provindos das experiências e afetos
compartilhados pelos dançarinos. Vejo “Afins e Afetos” como uma bricolagem
de elementos vindos de diferentes corpos, lugares, situações. Um modo de
configuração coreográfica em que as subjetividades, os afetos e as
experiências dos corposmídia, independentemente de suas formas e
procedências, se sobrepõem a qualquer tipo de distinção ou preservação de
sistemas, valores, padrões estéticos e morais. As subjetividades, os afetos e as
experiências dos corposmídia foram os valores considerados nesse processo
criativo-pedagógico.
As proposições feitas ao longo desta pesquisa imbricam imagens,
músicas e videoclipes que fazem parte das experiências e afetos meus e dos
colaboradores. Desafiador e prazeroso foi o trabalho de entremear afetos e
conceitos para propor ações, caminhos e possibilidades criativo-pedagógicas.
Esta maneira de articular as propostas da pesquisa não é melhor nem pior que
outras. Elas surgem a partir de entrecruzamentos de experiências, afetos e
conhecimentos construídos por outros autores, apresentam sabores e saberes
vivenciados, praticados, vistos, lidos, compreendidos e/ou almejados. Pensarfazer modalidades de conhecimento nesse trânsito de práticas, artefatos,
teorias, experiências e ideias, pode denotar tanto uma posição crítica diante
das formas de conhecimento formalistas e abstracionistas como a simplicidade
e (de)limitação das referidas modalidades. Pressupor verdades unívocas,
fórmulas generalistas e teorias universalistas, presumindo significados prontos
que abranjam tudo e todos, é uma maneira equivocada de pensar o
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conhecimento deixando de considerar a complexidade, a diversidade e,
especialmente, as especificidades de cada situação, contexto, corpo.
O trânsito entre dança e cultura visual, o fluxo entre movimento e visão,
a corponexão entre mover e ver – (MO)VER – articulados nesta investigação,
propõe um ensino de arte/dança que considera a estesia dos corpos – a
capacidade de sentir e dar sentido ao mundo; de valorizar os afetos dos corpos
– seus modos afetar e ser afetado; de compreender que os modos de ver,
perceber e se mover do corpo articulam seus modos de pensar e raciocinar.
Propor uma pedagogia da dança pautada por esses princípios significa pensarfazer o ensino como processo de criação. O conteúdo que se tem a ensinar
não está posto como algo pronto, mas como uma construção que se dá a ver
em processo, em movimento, aberta a outras perspectivas, outros modos de se
(mo)ver.
Averiguar, quantificar porcentagens, registrar correlações ou medidas
que delineiam os modos de (mo)ver, perceber e articular o corpo em
movimento não compõem os objetivos desta pesquisa. Ao contrário, o foco foi
direcionado para as qualidades dessas experiências, a maneira como se
estruturam a partir do vivido, do cotidiano, dos sentidos e afetos. Mayara,
Arthur, Erika, Gedeon e Luiz Eduardo foram solicitados a trazer algo do seu dia
a dia que lhes afetava; articular relatos acerca de sua história com aquele
objeto,

imagem,

situação

de

afeto;

exercitar

a

criação

de

movimentos/ações/gestos a partir desses relatos e situações; escrever algo
sobre como viam/percebiam os afetos uns dos outros; escolher determinados
elementos de suas circunstâncias, objetos, imagens para compor a coreografia
que criamos processualmente; ensaiar e apresentar em público a coreografia.
Esse conjunto de ações e experiências favoreceram perceber, a exemplo do
que importava para Pina Bausch, não apenas como o corpo se move, mas, o
que move o corpo.
O processo Dança ContemPOPrânea possibilitou perceber, registrar e
aprender modos como os afetos movem o corpo. Modos como os afetos - um
misto de possibilidades de contaminar e ser contaminado, de elaboração
pessoal e influências do ambiente/contexto/cultura - moveram (m)eu corpo e o
de Mayara, Arthur, Erika, Gedeon e Luiz Eduardo na configuração da pesquisa,
no processo de criação e apresentação de “Afins e Afetos”. Foi possível

328

aprender com os afetos, suas possibilidades de alterar a potência de
agir/pensar/sentir do corpo, suas escolhas, seus juízos, seus discursos, seus
modos de se perceber, de dançar, de se (mo)ver.
Mayara denotou traços de uma subjetividade desinstaladora, feita de
nuances, oscilações e diferentes traços identitários na relação com a imagem
de Madonna; Arthur demonstrou impasses de um sujeito dividido entre assumir
ou não a identidade (homo)afetiva – o binômio ‘eu mesmo x personagem’;
Erika expôs apreço pela (auto)imagem e suas conexões com questões sociais,
raciais e de beleza na relação com o espelho; Gedeon explicitou desprazeres
ao conviver com o problema da ansiedade – seu receio de ver-se no espelho;
Luiz Eduardo deflagrou traços de como afetos podem se entrecruzar com a
experiência docente em arte – na sua relação e uso do texto de Hamlet. Esses
modos de afetar e ser afetado manifestam questões de relevância pessoal,
social, cultural, artística e educacional.
As experiências desses corpos, ao revisitarem seus cotidianos,
escolherem determinados afetos, compartilharem com o grupo e os
reconstruírem em forma de dança, foram realizadas como modos de se
(mo)ver, como posicionamentos performativos. Corpos que se movem e se
(re)articulam à medida em que se veem, sentem, percebem, respaldados em
traços e movimentos de vida.
Viva e processual, esta pesquisa não termina aqui. Seguirá me
interpelando sobre relações de afeto entre corpos e imagens. Seguirá me
indagando sobre possibilidades de criar e ensinar dança no confronto com
elementos das pedagogias culturais. Nesse sentido vejo-me estimulado a
explorar desdobramentos deste trabalho, aprofundar e tecer outros nexos de
significado acerca de questões da dança e pedagogias culturais, dança e
cultura pop, relações corpo, afeto, imagem e prazer. São questões que me
inquietam a ponto de imaginar que numa próxima leitura desta investigação
que agora findo, rearticulações já poderão ser feitas. Outros modos de abordar,
entender e ver, mais brandos ou mais acirrados, mais negociados ou mais
radicais, poderão ocupar minhas reflexões. Concluir esta pesquisa não é
garantia de calma e quietude. Dar-se por satisfeito é um estado momentâneo
que pode ser abalado no instante seguinte, nas próximas afecções e imagens
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que podem afetar (m)eu corpo e desdizer ou redizer, de modos diferentes, o
que disse até aqui...

330

REFERÊNCIAS
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
AGAMBEN, G. Infância e História: ensaio sobre a destruição da experiência. In:
AGAMBEN, G. Infância e história: destruição da experiência e origem da
história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
________. Elogio da profanação. In: AGAMBEN, G. Profanações. São Paulo:
Boitempo, 2007.
________. O que é o contemporâneo? In: AGAMBEN, G. O que é o
contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó/SC: Argos, 2009.
AGUIRRE, I. Cultura visual, política da estética e educação emancipadora. In:
MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.). Educação da cultura visual: conceitos e
contextos. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2011.
________. Imaginando um futuro para a educação artística. In: MARTINS, R.;
TOURINHO, I. (Orgs.). Educação da Cultura Visual: narrativas de ensino e
pesquisa. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2009.
________. Reflexividade e desafios na pesquisa com jovens produtores de
cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO,I (Orgs.). Processos e práticas de
pesquisa em cultura visual e educação. Santa Maria, RS: Editora da UFSM,
2013.
________. Entornos da aprendizagem entre jovens produtores de Cultura
Visual: traços e características. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I (Orgs.).
Pedagogias culturais. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2014.
ALMEIDA, R. M. A fragmentação da cultura e o fim do sujeito. São Paulo:
Loyola, 2012.
ALVES, N.; OLIVEIRA, I. B. Imagens de escolas: espaçostempos de diferenças
no cotidiano. In: Educação e Sociedade. Campinas, vol. 25, n. 86, p. 17 – 36,
abr. 2004.
BANES, S. Greenwich Village 1963: avant-garde, performance e o corpo
efervescente. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
BARBOUR, R. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009.
BARRETO, D. Dança: ensino, sentidos e possibilidades na escola. Campinas,
SP: Autores Associados, 2008.
BAUMAN, Z. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em
mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BAUSCH, P. Dance, se não estamos perdidos. Discurso proferido por ocasião
do recebimento do título de doutora “honoris causa” da Universidade de
Bolonha, Itália. In Folha de S. Paulo, 27 ago. 2000. Caderno Mais, p. 09.
BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In:
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012.
BERTÉ, O. Filosofazendo dança com Pina Bausch: bricolagem entre
experiências, imagens e conceitos em processos criativos e pedagógicos.

331

2011. 171 f. Dissertação de Mestrado em Dança, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2011.
BERTÉ, O.; FERNANDES, W. Cruzar sentidos para (re)velas (com)posições.
In: "Subjetividades, utopias e fabulações" Anais do 20º Encontro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Sheila Cabo Geraldo, Luiz
Cláudio da Costa (organizadores). - Rio de Janeiro: ANPAP, 2011. CD-Rom: 4
¾ pol. ISSN 2175-8220 : (CD-ROM) ISSN 2175-8212 : (versão eletrônica)
BITTENCOURT, A. Imagens como acontecimentos: dispositivos do corpo,
dispositivos da dança. Salvador: EDUFBA, 2012.
BOURRIAUD, N. Pós-produção: como
contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009.

a

arte

reprograma

o

mundo

BRAIDOTTI, R. Hacia uma nueva representación del sujeto. In: BRAIDOTTI, R.
Sujetos nómades: corporización y diferencia sexual en la teoría feminista
contemporánea. Buenos Aires, Argentina: Paidós, 2000.
BRASIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.
Curriculares Nacionais. Brasília, MEC/SEF, 1997.

Parâmetros

BURRUS, C. Frida Kahlo: pinto a minha realidade. Rio de Janeiro: Objetiva,
2010.
BURT, R. Judson Dance Theater: performative traces. New York, USA:
Routledge, 2006.
BUTLER, J. Excitable Speech: a politics of the performative. New York:
Routledge, 1997.
______. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO,
G. L. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
______. Ruled out: vocabulaires of the Censor. In: PostRobert (Org.).
Censorship and silencing practices of cultural regulation. Los Angeles: Getty
Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1998.
CALVINO, I. Seis propostas para o novo milênio: lições americanas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
CARDIM, L. N. Corpo. São Paulo: Globo, 2009.
JAQUET, J. Unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões em
Espinosa. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2012.
CHURCHLAND, P. M. Matéria e consciência: uma introdução contemporânea à
filosofia da mente. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
COHEN, R. O Evangelho de Madonna. In: Rolling Stone. Brasil, São Paulo,
nov. 2008. n. 26, p. 70-80.
CORAZZA, S. M. Labirintos da pesquisa, diante dos ferrolhos. In: COSTA, M.
V. (Org.). Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em educação.
Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

332

COSTA, M. V. Pesquisa-ação, pesquisa participativa e política cultural da
identidade. In: COSTA, M. V. (Org.). Caminhos investigativos II: outros modos
de pensar e fazer pesquisa em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002a.
______. Uma agenda para jovens pesquisadores. In: COSTA, M. V. (Org.).
Caminhos investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa em
educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002b.
______. Novos olhares na pesquisa em educação. In: COSTA, M. V. (Org.).
Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em educação. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002c.
CYPRIANO, F. Pina Bausch. São Paulo: Cosacnaify, 2005.
DAMÁSIO. A. Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos.
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
______. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento
em si. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
______. O livro da consciência: a construção do cérebro consciente. Portugal,
Lisboa: Temas e Debates, 2010.
______. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.
DEIFELT, W. O corpo em dor: uma análise feminista da arte pictórica de Frida
Kahlo. In: STRÖHER, M.; DEIFELT, W.; MUSSKOPF, A. À flor da pele: ensaios
sobre gênero e corporeidade. São Leopoldo, RS: Sinodal; CEBI, 2004.
DELEUZE, G. GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1995.
DENZIN, N. K; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias
e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2010.
DUARTE Jr., J. A montanha e o videogame: escritos sobre educação.
Campinas: Papirus, 2010.
______. O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. Curitiba: Criar,
2001.
DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 1993.
EBERT,
R.
Paris
is
Burning.
1991.
Disponível
em:
<http://www.rogerebert.com/reviews/paris-is-burning-1991>. Acesso em 17 ago.
2014.
ECO, H. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. História da beleza. Rio de Janeiro: Record, 2004.
FEITOSA, C. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
FERNANDES, B. MultiMadonna: o papel da imagem contraditória na
construção de um fenômeno da indústria cultural. Lisboa, Portugal: Chiado,
2010.
FLUSSER, V. O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São
Paulo: Annablume, 2008.

333

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
FRALEIGH, S. H. Family resemblance. In: FRALEIGH, S. H.; HANSTEIN, P.
Researching dance: envolving modes of inquiry. University of Pittsburgh Press,
1999.
FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. Por uma pedagogia da pergunta. 6. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2008.
FUKUYAMA, F. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco,
1992.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
GIROUX, H. Cruzando as fronteiras do discurso: novas políticas em educação.
Artemed: Porto Alegre, 1999.
_______. Praticando Estudos Culturais nas Faculdades de Educação. In:
SILVA, T. (org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
GHIRALDELLI JR., P. O que é pragmatismo. São Paulo: Brasiliense, 2007a.
______. O corpo: filosofia e educação. São Paulo: Ática, 2007b.
GLEIZER. M. A. Espinosa & a afetividade humana. Rio de Janeiro: Zahar,
2005.
GOODSON, I. Políticas do conhecimento: vida e trabalho docente entre
saberes e instituições. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.). Coleção
Desenrêdos. N. 2. Goiânia: FUNAPE, 2007.
GREINER, C.; KATZ, H. Corpo e processos de comunicação. In: Revista
Fronteiras: estudos midiáticos. São Leopoldo: UNISINOS, Vol. 3, n. 2, p. 65-75,
dez. 2001.
GREINER, C. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo:
Annablume, 2005.
______. O corpo em crise: novas pistas e o curto circuito das representações.
São Paulo: Annablume, 2010.
______. Indagações sobre o que pode (ser) um processo. In: GREINER, C.;
ESPIRITO SANTO, C.; SOBRAL, S. (Orgs.). Cartografia Rumos Itaú Cultural
Dança: criações e conexões. São Paulo: Itaú Cultural, 2010.
GRÜN, M.; COSTA, M. V. A aventura de retomar a conversação: hermenêutica
e pesquisa social. In: COSTA, M. V. (Org.). Caminhos investigativos: novos
olhares ne pesquisa em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
GUERREIRO, M. Uma conversa com Pina Bausch. In Obscena: revista de
artes performáticas, Portugal, Lisboa, mai. 2007. Perspectiva, n. 04, p. 60.
HALL, S. The centrality of culture: notes on the cultural revolutions of our time.
In: THOMPSON, Kenneth (ed.). Media and cultural regulation. London,
Thousand Oaks, New Delhi: The Open University; SAGE Publications, 1997.
______. Notas sobre a desconstrução do popular. In: HALL, S. Da Diáspora:
Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.
HÉRCOLES, R. Corpo e dramaturgia. In: NORA, S. (Org.). Húmus 1. Caxias do
Sul, RS: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 2006.

334

HERNÁNDEZ, F. Catadores da cultura visual: transformando fragmentos em
nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.
______. Pesquisar com imagens, pesquisar sobre imagens: revelar aquilo que
permanece invisível nas pedagogias da cultura visual. In: MARTINS, R.;
TOURINHO, I. (Orgs.). Processos e práticas de pesquisa em cultura visual e
educação. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2013.
HOGHE, R.; WEISS, U. Bandoneon: em que um tango pode ser bom para
tudo? São Paulo: Attar Editorial, 1989.
_______. O teatro de Pina Bausch. In: Cadernos de Teatro. Rio de Janeiro:
FUNDACEN, n. 116, p. 4-8, jan/fev/mar. 1988.
HONNEF, K. Pop Art. Colônia, Alemanha: Taschen, 2004.
HOOKS, B. Eros, erotismo e o processo pedagógico. In: LOURO, G. L. O corpo
educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
ILLERIS, H.; ARVEDSEN, K. Fenômenos e eventos visuais: algumas reflexões
sobre currículos e pedagogia da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I.
(Orgs.). Cultura das imagens: desafios para a arte e para a educação. Santa
Maria: Ed. da UFSM, 2012.
KATZ, H. O papel do corpo na transformação da política em biopolítica. In:
GREINER, C. O corpo em crise: novas pistas e o curto circuito das
representações. São Paulo: Annablume, 2010.
______. Um, Dois, Três. A dança é o pensamento do corpo. Belo Horizonte:
FID, 2005.
______. Como o vento, Pina Bausch mudou a paisagem. In: LOPEZ, R. F.
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Café Müller / A Sagração da Primavera.
São Paulo: Teatro Alfa, 2009.
______. Sua dança é um modo de pensar o mundo. O Estado de S. Paulo,
São Paulo, 28 out. 1998. Disponível em:
<http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz101219157467.jpg>. Acesso
em: 15 jun. 2011.
______. Pina Bausch decifra nuances do movimento. O Estado de S. Paulo,
São Paulo, 30 ago. 1997. Disponível em:
<http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz51196688214.jpg>. Acesso em:
15 jun. 2011.
______. Vitalidade de “Ifigênia em Táuris” surpreende. O Estado de S. Paulo,
São Paulo, 27 ago. 1997. Disponível em:
<http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71250090146.jpg>. Acesso em:
16 jun. 2011.
______. Pina Bausch, um bisturi na emoção. O Estado de S. Paulo, São Paulo,
27 mar. 1990. Disponível em:
<http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz101223477962.jpg>. Acesso
em: 15 jun. 2011.
______. O coreógrafo como DJ. In: AMORIM, P. H. (Org.). Lições de Dança 1.
Rio de Janeiro: Faculdade da Cidade, 1998.

335

KELLNER, D. A Cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre
o moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001.
KATZ, H.; GREINER, C. Por uma teoria do corpomídia. In: GREINER,
Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume,
2005.
KINCHELOE, J. L. Introdução – O poder da bricolagem: ampliando os métodos
de pesquisa. In: KINCHELOE, J. L.; BERRY, K. S. Pesquisa em educação:
conceituando a bricolagem. Porto Alegre: Artmed, 2007.
KINCHELOE, J. L.; MCLAREN, P. Repensando a teoria crítica e a pesquisa
qualitativa. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. (Org.). O planejamento da pesquisa
qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2010.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its
challenge to western thought. New York: Basic Books, 1999.
______. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 2009.
LERINA, R. “Quero me emocionar com o público”. Zero Hora, Porto alegre, 9
set. 2006. Caderno Cultura, p. 08.
LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
MACCARTHY, D. Arte Pop. São Paulo: Cosacnaify, 2002.
MARQUES, I. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez,
2001.
______. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2003.
MARTINS, A. F. Arena aberta de combates, também alcunhada de Cultura
Visual... Anotações para uma Aula de Metodologia de Pesquisa. In: MARTINS,
R.; TOURINHO, I. (Orgs.). Cultura das imagens: desafios para a arte e para a
educação. Santa Maria: Editora da UFSM, 2012.
MARTINS, R. A cultura visual e a construção social da arte, da imagem e das
práticas do ver. In: OLIVEIRA, M. O. (Org.) Arte, educação e cultura. Santa
Maria: Editora da UFSM, 2007.
______. Cultura Visual e Escola. Entrevista para o Programa Salto para o
Futuro.TVBrasil.<http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod
_Entrevista=124>. Acesso em 25 abr. 2013.
MARTINS, R.; TOURINHO, I. Circunstâncias e ingerências da cultura visual. In:
MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.) Educação da cultura visual: conceitos e
contextos. Santa Maria: UFSM, 2011.
MARTINS, R.; SÉRVIO, P. Polêmicas e indagações acerca de classificações
da cultura: alta, baixa, folk, massa. In: Visualidades: revista do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. v. 10, n.01. Jan-Jun.
Goiânia, 2012.
MATOS, L. Breves notas sobre o ensino de dança no sistema educacional
brasileiro. In: SANTOS, R; RODRIGUES, E. (Orgs.). O ensino de dança no
mundo contemporâneo: definições, possibilidades e experiências. Goiânia:
Kelps, 2011.

336

MITCHELL, W. Picture theory. Chicago: University of Chicago, 1995.
______. O futuro da imagem: a estrada não trilhada de Rancière. In: MARTINS,
R.; TOURINHO, I. (Orgs.). Culturas das imagens: desafios para a arte e para a
educação. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2012.
MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. Indagações sobre currículo: currículo,
conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2007.
MUSSKOPF, A. Veadagens teológicas. In: EGGERT, E. (Re)Leituras de Frida
Kahlo: por uma ética estética da diversidade machucada. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC, 2008.
NELSON, C.; TREICHLER, P.; GROSSBERG, L. Estudos Culturais: uma
introdução. In: SILVA, T. (org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1995.
O’BRIEN, L. Madonna: 50 anos: a biografia do maior ídolo da música pop. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
OLIVEIRA, I. B. Repensando o cotidiano. In: OLIVEIRA, I. B. Currículos
praticados: entre a regulação e a emancipação. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
OSTERWOLD, T. Pop Art. Hong Kong, China: Taschen, 2011.
PARIS is burning. Produção e direção de Jennie Livingston. New York, USA:
Academy Entertainment Off White Productions. Miramax Films Distribuidora,
1990. 1 DVD (76 min.): DVD, NTSC, color.
PEIRCE, C. S. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix, 1992.
PINK, S. Doing visual ethnography. London: Saga Publications, 2005.
REBELLO, S. Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose. Rio de Janeiro:
Intrínseca, 2013.
RENGEL, L. P. Corponectividade: comunicação por procedimento metafórico
nas mídias e na educação. 2007. 156 f. Tese de Doutorado em Comunicação e
Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007.
REY, F. G. Definiciones teóricas sobre la personalidade y el sujeto psicológico;
susrepercusiones epistemológicas y metodológicas. In: REY, F. G.
Epistemologia cualitativa y subjetividade. São Paulo: EDUC, 1997.
RIORDAN, R. O ladrão de raios. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.
RORTY, R. Wittgenstein and the linguistic turn. In: AHMED, A. (ed.).
Wittgenstein's Philosophical Investigations: A Critical Guide. Cambridge,
London: Cambridge University Press, 2010.
SANTOS, B. S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal,
2010.
______. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2009.
SANTOS, L. S. Dos corpos desterrados aos corpos cheios de força. In:
SOMMER, L. H.; BUJES, M. E. Educação e Cultura Contemporâneas:
articulações, provocações e transgressões em novas paisagens. Canoas, RS:
Editora da ULBRA, 2006.

337

SENNETT, R. O artífice. Rio de Janeiro: Record, 2009.
SETENTA, J. S. O fazer-dizer do corpo: dança e performatividade. Salvador:
EDUFBA, 2008.
SHUSTERMAN, R. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética
popular. São Paulo: Ed. 34, 1998.
SILVA, T. T. O currículo como representação. In: SILVA, T. T. O currículo como
fetiche: a poética e a política do texto curricular. Belo Horizonte: Autêntica,
2003.
SOUZA, E. C. Abordagem biográfica e formação de professores: conceitos,
perspectiva formativa e autoformativa. In: SOUZA, E. C. O conhecimento de si:
estágio e narrativas de formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A;
Salvador, BA: UNEB, 2006.
SPINOZA, B. Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam.
Porto Alegre: Penso, 2011.
STEINBERG, S.; KINCHELOE, J. Cultura infantil e multinacionales: la
construcion de la identidade em la infancia. Madrid: Ediciones Morata, 1997.
STÖRIG, H. J. História geral da filosofia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
STRAZZACAPPA, M. A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. In:
SCARPATO, M. T. (Org.). Cadernos CEDES 53 – Dança-Educação. Campinas,
SP: UNICAMP, 2001.
TIBURI, M. Olho de vidro: a televisão e o estado de exceção da imagem. Rio
de Janeiro: Record, 2011.
______. O aluguel de nossos olhos e ouvidos. 2009. Disponível em:
<http://emdialogo.blogspot.com.br/2009/02/o-aluguel-de-nossos-olhos-eouvidos-por.html>. Acesso em 26 Jun. 2013.
TOMAZZONI, A. A escola e o aluno de dança: desafios da contemporaneidade.
In: ICLE. G. (Org.). Pedagogia da arte: entre lugares da criação. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2010.
TOURINHO, I. As experiências do ver e ser visto na contemporaneidade: por
que a escola deve lidar com isso? In: MENDONÇA, R. (Coord.). TV Escola /
Salto para o futuro: Cultura Visual e Escola. Ano XXI, Boletim 09, ago. 2011,
pág. 09-14. Disponível em: http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/14380009CulturaVisual.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011.
______. Imagens, pesquisa e educação: questões éticas, estéticas e
metodológicas. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.). Cultura das imagens:
desafios para a arte e para a educação. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2012.
TOURINHO, I.; MARTINS, R. Reflexividade e pesquisa empírica nos infiltráveis
caminhos da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.). Processos
e práticas de pesquisa em cultura visual e educação. Santa Maria, RS: Editora
da UFSM, 2013.

338

______. Circunstâncias e ingerências da cultura visual. In: MARTINS, R.;
TOURINHO, I. (Orgs.). Educação da cultura visual: conceitos e contextos.
Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2011.
VAN MANEN, M. Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea
Books, 2003.
VARELA F.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. The embodied mind: Cognitive
Science and human experience. Cambridge, London: The MIT Press, 1993.
VARGAS, H. Rock e música pop: espetáculo, performance, corpo. In: IMES:
revista de Comunicação do Centro Universitário Municipal de São Caetano do
Sul. Ano III. N. 05. Jul/Dez. São Caetano do Sul, 2002.
VACCARINO, E. (Org.). Pina Bausch falem-me de amor: um colóquio. 2. ed.
Portugal, Lisboa: Fenda, 2006.
ZAMORA, M. Cartas apaixonadas de Frida Kahlo. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2006.
ZORDAN, P. Corpo: conceituações e exemplificações com Spinoza. In:
PEREIRA, Marcelo de Andrade (Org.). Performance e Educação:
(des)territorializações pedagógicas. Santa Maria: Editora UFSM, 2013, p. 175190.

