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Ressonâncias: insistências e (re)existências de corpos em Isolamento. 

Kayara Castilho Pimenta1 

RESUMO 

A proposta deste artigo é apresentar um recorte de encontros outros provocados no caminhar da 

pesquisa de mestrado intitulada: “Um olhar decolonial para o processo de criação em dança na Escola 

Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia”, a qual tem se preocupado em provocar reflexões acerca 

de experiências educacionais desenvolvidas no curso: Poéticas Populares em Dança”, por meio de um 

posicionamento decolonial, que nos suscita outros olhares para o processo criativo. Entre as trilhas 

percorridas durante o campo vivido deste estudo, encontramos o isolamento, que provocou uma nova 

realidade (virtual) para as aulas, a qual escancarou as desigualdades e nos estimulou investigar outras 

possibilidades para o enfrentamento das dificuldades provocadas pelo novo coronavírus. Reconhecer 

que vivemos em uma hierarquia epistêmica que amplia nossos olhares na busca por propostas 

emancipatórias para o ensino da dança, na tentativa de (re)pensar as relações existentes entre corpo-

dança-espaço e processos decoloniais em dança durante o isolamento. 

Palavras chave: Dança; Decolonialidade; Corpo; Processo criativo; Isolamento.  

 

O ponto de partida deste estudo se dá nos questionamentos que surgiram acerca da 

dança, seus saberes, suas reflexões e as relações de poder que perpassam o cotidiano dos sujei-

tos que dançam isolados, em um processo de resistências e insistências para que caminhos 

outros2 sejam possíveis no ensinar-aprender a dança na escola durante a pandemia.  

                                                           

1 Mestranda no Programa de pós-graduação em Artes da Cena – UFG. kayarapimenta@discente.ufg.br  
2 A utilização do outros/outras, nasce a partir das reflexões de Mota Neto acerca dos estudos de Walter Mignolo, 

que aborda o pensamento decolonial como um “paradigma outro” que contribui para a “crítica epistemológica da 

modernidade/colonialidade e uma aposta na criação de formas de pensamento que sejam capazes de superar o 

eurocentrismo e expressar as racionalidades próprias dos sujeitos e grupos oprimidos” (MOTA NETO, 2016, p. 

85), os quais foram e ainda são silenciados e subalternizados pelo colonialismo. 

Mota Neto aponta ainda que: “Mignolo (2003) compreende o pensamento decolonail não como um “novo para-

digma” no contexto da ciência e filosofia moderna, mas como um “paradigma outro”. Ele chama de “paradigma 

outro” para a diversidade de formas críticas de pensamento baseadas sobre as histórias e experiências marcadas 

pela colonialidade, mais que pela modernidade” (MOTA NETO, 2016, p. 88). Nesse esforço de correlação, 

quando neste estudo se afirma buscar saberes outros, entra-se em consonância com essa perspectiva, interessar-

se por saberes outros em dança, não querer dizer que são saberes novos, mas sim saberes que são olhados, refle-

tidos e, sobretudo, experienciados de outras formas, com olhar da decolonialidade.  

mailto:kayarapimenta@discente.ufg.br
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Este artigo será dedicado refletir e questionar o cenário pandêmico que atravessou o 

campo vivido3 na Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia4, através do curso livre: 

Poéticas Populares em Dança. A COVID-195 provocada pelo novo coronavírus, cujas conse-

quências sucederam o isolamento e as aulas remotas (on-line) para a dança, atravessou todo o 

percurso estabelecido para este estudo, nos revelado outros lugares, fazeres e sentires a dança 

em casa. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível reconhecer que estamos imersos também em 

uma construção coletiva de relações colonizadas por forças de ser, fazer e de poder que 

orientam a construção do racismo, sexismo, de corpos xenofóbicos, consumistas e 

preconceituosos. A partir desse reconhecimento, é urgente pensar insurgentes e contínuas 

maneiras, caminhos e ações para reinventar e descolonizar nossas formas de ser e estar no 

mundo, nosso sentir, fazer, educar, conviver, sobreviver e resistir, lutando para que nossos 

estudantes sejam capazes de compreender e questionar sobre a pandemia e suas consequências 

na vida daqueles que não se encontram no topo da pirâmide hierárquica do privilégio.  

Destarte, enxergar o corpo como constituinte indissociável de nossa identidade, nos 

aproxima de Lima (2016, p. 65) e suas reflexões acerca dos pensamentos de Le Breton (2007), 

as quais nos provam a imaginar que “ao desvelar as lógicas sociais e culturais que se imbricam 

no universo do corpo, a corporeidade é socialmente construída, não há nada de natural no gesto 

ou na sensação”.  Aqui, faz-se importante destacar que nossa corporeidade será atravessada e 

marcada pelo isolamento, decretado em 17 de março de 2020 e perdura até hoje, somando mais 

400 mil mortes em todo o nosso país.  

A pandemia tem escancarado uma polarização social, além das desigualdades e 

hegemonias presentes nas relações corporais, bem como as experiências corporais geopolíticas 

que determinam nossa condição de ser no mundo. Compreender que o corpo é construído 

                                                           

3 A partir de Lima (2016) é presumível discorrer o campo vivido como trajeto percorrido durante a pesquisa 

através de afetações entre os sujeitos. Logo, “se pode pensar que o mundo vivido tece experiências no corpo, na 

carne do mundo, sendo constitutivas de instauração dos sentidos, do existir, das coisas”. (LIMA, 2016, p.79) 
4 Escola onde a artista-pesquisadora exerce a função de professora de dança desde 2019. 
5 Vírus denominado SARS-CoV-2, identificado em Wuhan-China e causou a pandemia da COVID-19. 
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historicamente nas relações de poder presentes nos diversos contextos sociais, culturais, 

econômicos e educacionais em que está inserido, contextualizados de forma geopolítica, 

revela-nos que a corporeidade do sujeito nasce dos atravessamentos, vivências e experiências 

corporais, as quais podem estar ligadas à libertação ou opressão. 

Pensar então, a construção de conhecimentos inscritos no corpo que dança, bem como 

sua corporeidade em tempos de isolamento social, instiga-nos a dialogar sobre o lugar desse 

corpo em uma sala de aula virtual, o lugar das afetações, dos encontros e experiências outras 

que essa nova realidade tem proporcionado e ainda as circunstâncias objetivas e subjetivas que 

constituem as subjetividades desses corpos que se movem em espaços limitados da casa. A 

realidade é que, estes sujeitos enfrentam inúmeras dificuldades para participar das atividades 

remotas, já que muitas vezes existe apenas um telefone celular com internet para atender as 

demandas escolares de crianças com idades escolares diferentes; os pais precisam sair para 

trabalhar e o estudante não possui telefone celular/computador para acessar as aulas; a internet 

é de baixa qualidade dificultando a conexão e permanência nas aulas; além de tantas outras 

desigualdades que evidenciam o despreparo da educação pública. 

O cotidiano mudou, estabelecendo novos ritmos para os quase 48 milhões6 de 

estudantes isolados. A partir de diversas realidades educacionais, econômicas e socioculturais, 

o corpo-vivido nas experiências sensíveis é incorporado, atravessado e entrelaçado de 

memórias individuais e coletivas que ecoam medos, dores, anseios e perdas que refletem a 

COVID-19. Nos apoiaremos metodologicamente em uma perspectiva decolonial para pensar 

                                                           

6 De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): “No ano de 

2020, foram registradas 47,3 milhões de matrículas nas 179,5 mil escolas de educação básica no Brasil, cerca de 

579 mil matrículas a menos em comparação com 2019, o que corresponde a uma redução de 1,2% no total”. 

(INEP,2020, p. 06) 

O INEP nos informa ainda que “a leitura das informações do Censo Escolar 2020 deve sempre ser realizada com 

cuidado, não sendo possível ainda observar o impacto da pandemia da Covid-19 nos dados educacionais coletados 

e, portanto, não é adequado interpretar eventuais alterações de estatísticas e indicadores aqui apresentados como 

sendo causadas pela pandemia”. (INEP, 2020, p. 05)  



 

 
Cadernos de textos da II Jornada de Estudo da Performance e de Artes da Cena do NuPPIC  
Ano 7, N°7. 2021 
ISSN 2447-8369 

4 

processos de criação em dança pautados em saberes outros, ou seja, conhecimentos não 

hegemônicos para se aprender e ensinar a dança, fazendo-se presente ainda que distante. Logo 

Santos (2019) nos propõe que o conhecimento é construído e manifestado nos corpos viventes, 

dançantes, coletivos e sociais. A pandemia nos trouxe um cenário desafiador ao desvelar as 

hegemonias presentes em discursos negacionistas e neoliberais que se refletem nas relações 

corporais que determinam nossa condição de “ser” no mundo.   

Uma constante negação ao amor à vida tem se revelado junto ao isolamento provocado 

pelo novo coronavírus, que se reflete na maneira como nos construímos e agimos enquanto 

pessoas no mundo. É possível observar a defesa da economia nos discursos dos 

(des)governantes que conduzem este momento histórico de nosso país, o que nos revela a 

banalização da vida, principalmente daqueles que não são úteis ao sistema de produção do 

capitalismo. Ailton Krenak, ativista socioambiental e líder dos movimentos contra a exploração 

e destruição dos povos indígenas, em suas reflexões acerca de Michel Foucalt, revela que “essa 

sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está 

produzindo”. (KRENAK, 2020, p. 87)  

As ideias de Krenak (2020) acerca de um mundo abalado pelo novo coronavírus, são 

essenciais para compreendermos que o poder hegemônico e seu modelo ocidental de existência 

configurou de forma naturalizada um mundo-mercadoria, onde sujeitos crescem acreditando 

em um discurso do ódio, onde experiências destrutivas, racistas, xenofóbicas, sexistas e 

desiguais são aceitáveis. A respeito disso o autor revela: 

acho gravíssimo as escolas continuarem ensinando a reproduzir esse sistema 

desigual e injusto. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa a 

liberdade de pensamento, é tomar um ser humano que acabou de chegar 

aqui, chapá-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. (KRENAK, 2020, 

p. 101-102) 

A COVID-19 e seus desdobramentos, nos expõe ainda mais uma educação pautada na 

universalização de saberes, que sempre excluiu e nunca foi neutra, pois atende necessidades 

capitalistas e reafirmam as desigualdades, assim como a pandemia. Neste contexto, torna-se 

urgente reconhecer que somos um corpo racista, sexista e preconceituoso, para que possamos 
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reinventar nosso sentir, fazer, educar, conviver, sobreviver e resistir, lutando para que nossos 

estudantes sejam capazes compreender, refletir e questionar a pandemia. Nesta perspectiva, 

investigamos metodologias de ensino pautadas nos estudos decoloniais, para vivenciar e 

experimentar este estado da arte e seus diversos modos de fazer. 

Presumir o lugar do corpo na escola em tempos de ensino remoto desenvolvido por 

meio de uma tela, nos leva a compreender que a preocupação técnica e a repetição ainda são 

tão enraizadas no ensinar-aprender dança, que professores esquecem que o corpo à sua frente 

(virtualmente) é um sujeito potencialmente criativo, impregnado de saberes, fazeres, sentidos 

e sentimentos e não simplesmente um corpo objeto, destinado a absorver conhecimentos 

hegemonicamente impostos. Deste modo, Rolnik (2019, p. 19) nos revela que a “subjetividade 

colonial-capitalista” objetiva a apropriação “dos recursos do inconsciente e da subjetividade – 

a pulsão vital, a linguagem, o desejo, a imaginação, o afeto...” ou seja, rouba-nos o direito 

pulsante de existir e toda sua esfera criativa, o que a autora chama de “pulsão vital”. A autora 

nos provoca tecer reflexões entorno de uma aparente suspensão da vida de crianças e jovens 

nos espaços/lugares de convivência, socialização e existência, e então questionar os impactos 

dessas restrições e isolamentos no futuro que se anuncia para estes estudantes.  

Reconhecer que, os sistemas tradicionais de ensino têm funcionado como processos de 

aprisionamento da “força vital” dos sujeitos, que “reduz a subjetividade a sua experiência como 

sujeito, neutralizando a complexidade dos efeitos das forças do mundo no corpo.” (ROLNIK, 

2019, p. 13). A partir de uma perspectiva epistêmica decolonial, buscamos possibilidades que 

ampliem os horizontes de nossas práxis, por meio de diferentes olhares para o corpo 

marginalizado e excluído por uma pandemia que traduz não só questões relacionadas à saúde, 

mas sobretudo a quem ela atinge de forma contundente e portanto injusta. Logo, nossa intenção 

é questionar o modelo universal de ensino, que foi pensado de modo único/eurocentrado para 

representar todo um mundo, ou seja, nossa intenção ética, política e social é (re)pensar 
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caminhos para um mundo pluriversal7 que enxergue a diversidade, as diferenças, 

existências/corporeidades que reverberam destes sujeitos silenciados e isolados. 

A pandemia desenha lugares/momentos8 de sujeitos e corporeidades construídas 

por olhares aprisionados a uma tela e ainda por movimentos de (re)existências coletivas. Ques-

tionar os estados de colonialidade impregnados como um vírus no corpo que dança isolado em 

casa é também questionar as relações que determinam os modos de ensinar, aprender e existir 

na dança e no mundo em isolamento. Do mesmo modo o que pode ou não ser negociável nessa 

luta contra o vírus, contra a desigualdade, contra ações genocidas, portanto, é urgente não ne-

gociar o inegociável, ou seja, “tudo aquilo que obstaculiza a formação da vida, em sua essência 

de potência de criação”. (ROLNIK, 2019, p. 197)  

Neste caminhar, torna-se urgente reconhecer que somos um corpo racista, sexista e 

preconceituoso, para que possamos reinventar nosso sentir, fazer, educar, conviver, sobreviver 

e resistir, lutando para que nossos estudantes sejam capazes compreender, refletir e questionar 

esta outra realidade, provocando inquietações acerca do lugar do corpo que dança em tempos 

de isolamento social, revelando a potência das experiências coletivas no processo de criação 

em dança. Portanto, nossa intenção é alcançar estes corpos não hegemônicos que transitam e 

vivem a dança na Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia. 

O sujeito que insiste em dançar, mesmo que em espaços apertados da casa, seja na sala, 

quarto ou no fundo do quintal, tem refletido sensações, emoções, relações socioculturais e 

sofrimentos causados pela não aceitação do corpo, de sua casa ou família. Logo, pensar 

processos criativos em dança por meio de um olhar decolonial, é antes de tudo pensar este 

corpo negro, corpo não jovem, corpo homossexual, corpo masculino, corpo gordo, corpo com 

deficiência, enquanto existência/corporeidade potente para romper com as epistemes 

                                                           

7 De acordo com professor de Filosofia e pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 

(LEAFRO) da UFRRJ Renato Nogueira: “a pluriversalidade é o reconhecimento de que todas as perspectivas 

devem ser válidas; apontando como equívoco o privilégio de um ponto de vista” (NOGUERA, 2012, p. 64).  
 
8 “Neste estudo, os lugares/momentos referem-se ao espaço real e simbólico, onde acontecem as matrizes de 

movimento. Real, porque configuram os espaços físicos designados na sala (e na cena) onde a movimentação 

acontece. Simbólico, porque se referem ao corpo em estado poético.” (LIMA, 2016, p. 205) 
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normativas em que estamos mergulhados e que consequentemente regem nosso ser, saber e 

fazer.  

Na intenção de experimentar metodologias e experiências educacionais que valorizem 

os grupos mais vulneráveis, evidenciados durante a pandemia, nos propomos então a contestar 

as relações que padronizam sujeitos corporificados, marcados por regimes de poder que 

definem, diferenciam e padronizam o lugar do corpo.  A partir de um discurso moral pautado 

na ideia de cis-heteronormatividade, os corpos são vistos como fora de ordem, fora do padrão, 

o que consequentemente gera corpos em estado de vulnerabilidade. É neste caminho que 

defendemos a dança na escola através de olhares outros, pautados na decolonialidade do ser e 

do saber, para que o ambiente escolar possa ser um lugar plural, livre das amarras hegemônicas 

e dos constrangimentos cotidianos, um lugar não formatado por padrões e verdades de um 

conhecimento único, e, portanto, um lugar de novos territórios e novas possibilidades 

epistêmicas.  

Portanto estabeleceremos aqui um posicionamento decolonial para o ensino da dança 

nesta realidade virtual, explorando possibilidades outras e alargando assim os horizontes de 

nossas práxis, por meio de diferentes olhares para o corpo isolado, quem sido marginalizado, 

excluído e silenciado durante a pandemia. Almejamos potências criativas capazes de provocar 

fissuras nas universalidades impostas a corpos, comunidades e culturas, que determinam 

aqueles que serão privilegiados, e terão a garantia do isolamento, do ensino remoto e direito a 

vida.  

Os sujeitos dançantes deste estudo são corpos diversos, crianças, adolescentes, 

mulheres e idosas que habitam comunidades periféricas de Aparecida de Goiânia – GO, que 

dependem do ensino público para experimentar/vivenciar a arte e por muito tempo foram 

excluídos dos processos formativos e artísticos em dança, exclusão que tem se agravado 

durante a pandemia da COVID-19. Neste sentido, faz-se necessário reconhecer que estes 

estudantes sempre estiveram afastados do acesso a arte e a pandemia nos proporcionou uma 

lente de aumento sobre as exclusões e distanciamentos causados por um processo colonizador 

de ensino, impregnados no cotidiano destes sujeitos e os impedem de apreciar, experimentar e 
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viver a arte.   

O isolamento nos propõe, questionar quais condições e para quais corpos a educação 

tem se destinado, já que as classes sociais marginalizadas têm pouco ou nenhum acesso as 

atividades remotas. (Re)pensar o lugar do corpo em isolamento, nos conduz a refletir sobre o 

lugar destes corpos em novos espaços (virtuais), que provocam diferentes encontros, modos de 

estar e se “fazer presente”. Os limites estabelecidos por uma tela, nos convida a reconhecer e 

enxergar a si e ao outro, através de um olhar sensível e comprometido, capaz de perceber as 

vozes invisíveis que ecoam de corpos em movimento.  

Durante nosso percurso em isolamento, os estudantes não deixaram de experimentar 

narrativas, de estar junto e relacionar-se com os outros, desenhando cartograficamente novos 

olhares para a família e seus modos de convívio, encontrando então outros lugares/momentos 

para o corpo dançar. Tais narrativas, nos levam a questionar o legado que a COVID-19 deixará 

nos corpos que estão vivendo a construção de sua corporeidade “em casa”. Neste sentido, a 

partir de Cunha e Silva (1999) é possível compreender que, um corpo que não vivencia as 

pluralidades do espaço, do outro e do mundo, permanece limitado em um saber de mundo 

enfraquecido, pois o conhecimento nasce de “trajetos”, resgates e explorações de lugares, 

espaços e experiências.  

Em um grande anseio de estar junto, compartilhando da presença e afetação do outro, 

os estudantes se reuniram para promover encontros secretos (extra-oficiais), o que nos releva 

a potência da resistência deles, perante normas e padrões opressores que nos foram impostos. 

Então, me posiciono em defensa da urgência de vivências ao ar livre para estes estudantes que 

vivem às margens de um isolamento inalcançável e me coloco em risco9 de contrair o vírus da 

COVID-19, para estar com eles, reconhecendo o movimento de luta contra os efeitos da 

pandemia para os processos de criação coletiva, para o contato, para os afetos, para a presença 

e para a existência daqueles que seguem invizibilizados.  

Dentro de um ensino que valoriza e determina padrões estéticos para a dança e para os 

                                                           

9 Reconhecendo meu lugar de privilegio, de ser professora efetiva do município e ter o direito de ficar em casa, 
enquanto a maioria das famílias que vivem na periferia não tem esse direito. 
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sujeitos, que valida os espaços em que estes sujeitos podem habitar ou não, os estudantes 

marginalizados estão predeterminados a territórios de exclusão. Diante disso, Santos (2020, p. 

15) nos revela que “qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos 

sociais do que para outros e impossível para um vasto grupo”. Logo, buscamos nos encontros 

fomentar debates e reflexões que ecoam destes corpos, lugares, momentos de dificuldades e 

alegrias, enquanto nos nutrimos de esperança10 por dias melhores.  

Nossos encontros são vistos como irresponsáveis, a partir de um discurso ultra moralista 

que culpa os estudantes pela alta disseminação do vírus. Sujeitos invisíveis, considerados 

protagonistas da culpa e vetores da pandemia, que na realidade são vítimas de históricas 

injustiças sociais, agravadas por um isolamento conduzido por um (des)governo racista, 

xenófobo, genocida, preconceituoso e desigual. Para Santos (2020), a COVID-19 não é uma 

doença democrática, a qual não escolhe quem tem o direito de morrer ou viver, pois a população 

marginalizada e explorada pelo capitalismo não tem o direito de escolher “ficar em casa”. Tais 

reflexões nos revelam uma excessiva responsabilidade individual, que minimiza a 

responsabilidade do estado para com esses estudantes e suas famílias. 

A árvore, localizada em um parque11 municipal bem próximo da escola de artes, tornou-

se nosso ponto de encontro e resistência, nosso lugar de insistência por processos coletivos de 

criação em dança. Neste cenário, é possível enxergar que o contato entre os sujeitos, mesmo 

que estabelecido por olhares e gestos, mesmo estando distantes um do outro é capaz de 

provocar trocas, que desafiam as visões hegemônicas de individualização da construção do 

conhecimento, onde eu me abro para os saberes do outro, mas sem ser dominado pelo outro, 

nós aprendemos juntos através da troca e do diálogo por meio da percepção singular de cada 

sujeito ao questionar o universalismo de saberes, fazeres e existires. Neste sentido, a 

perspectiva decolonial nos propõe questionar que, se todo saber foi produzido por algum corpo, 

                                                           

10 Para Freire (2019, p.112) “não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança 

enquanto luto e, se luto com esperança, espero.”    
11 Parque municipal Lafaiete Campos filho, que fica localizado no Residencial Village Garavelo, Aparecida de 

Goiânia-GO. Por ser uma árvore bem grande na entrada do parque, como podemos observar na imagem ao final 

deste artigo, sempre nos reunimos próximos a ela e a mesma tornou-se um elemento simbólico durante o campo 

vivido desta pesquisa.  
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em um determinado lugar e momento na história, logo não podemos afirmar que existam 

saberes universais, já que os saberes nascem a partir de experiências corporais entre sujeitos. 

As experiências e sobre(vivencias) que atravessam corpos e vozes silenciadas, tornam-

se fôlego para resistir com vida. Neste contexto, Santos (2020, p. 9) alerta que “as zonas de 

invisibilidade poderão multiplicar-se em muitas outras regiões do mundo, e talvez mesmo aqui, 

bem perto de cada um de nós. Talvez baste abrir a janela”. 

Apesar de todo sofrimento, a pandemia nos proporcionou uma multiplicidade de 

dispositivos para o apender-ensinar dança, seja através de uma tela em diversos espaços/lugares 

da casa, seja em um parque à sombra de uma árvore, fazendo ecoar, diversos modos de estar 

junto ainda que afastado do contato com o outro. De acordo com as reflexões de Santos (2011, 

p. 81), “quando está em risco a sobrevivência da humanidade tal como a conhecemos, não ter 

medo é a atitude mais conservadora. Em suma, é preciso construir uma teoria da personalidade 

assente na coragem de ter medo”. Aqui, não estamos sós, e por estarmos juntos dançaremos, 

mesmo que distantes.  
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Fonte: Luiz Fernando Zutto – Foto design, 2020 
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