
 

 

A DANÇA COMO EXPRESSÃO DE UM CORPO POLÍTICO  

 

Paulo Emílio Machado de Azevedo, PUC-RJ 

fundacaopaz.educacaoecultura@gmail.com 

 

 

 

Resumo:  

 As reflexões são derivadas de uma série de debates organizados pelo projeto 

“Com.posições Políticas”, parte integrante do Festival Panorama, evento de natureza 

artística que ocorre anualmente na cidade do Rio de Janeiro. Como objeto de análise está o 

trabalho desenvolvido pela companhia Membros, problematizando uma determinada 

especificidade de como se presentificam as relações entre o corpo que dança e a sua 

política.  
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Abstract  

 

The reflections are derived from a series of debates organized by the project 

"Com.posições Políticas", part of the Panorama Festival, an artistic event that occurs 

annually in the city of Rio de Janeiro. As the object of analysis is the work of company 

Membros, questioning the specificity of a particular make present as relations between the 

dancing body and its policy. 
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Introdução 

O crítico de dança Roberto Pereira nos dizia que o corpo político que dança tem o 

desafio de propor uma questão para o mundo, o desafio de construir no corpo uma ideia, 

uma questão, e de marcar um território para que o público tivesse espaço para entendê-la. 
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Neste desafio, tendo a dança como estrutura ao discurso, questiona-se quais estratégias os 

criadores utilizam para refletir no corpo as questões que o preocupam? 

 Tais reflexões fazem parte de um projeto de continuidade de observações suscitadas 

no evento “Com.posições Políticas”, realizado em novembro de 2010, durante a 

programação do Festival Panorama, na cidade do Rio de Janeiro. Retomo o debate, 

servindo de mote à análise do trabalho desenvolvido pela companhia Membros. 

Reelaborando a questão legada pelo crítico, o desafio reafirma a sua premissa de não 

finitude, pertinente estado de complexidade para um corpo com tantas questões, num 

tempo com tantas outras.  

 O pensamento de Michel Foucault (D`ANGELO, 2006) serve de base à 

compreensão deste processo. Ao adotar em relação à loucura uma postura equivalente à de 

Nietzsche em relação à verdade e à moral, Foucault não analisa a loucura a partir de uma 

definição médica, mas sim busca através de uma arqueologia do poder traçar outra 

estrutura para daí compor sua análise histórica da ruptura razão/desrazão. A dissolução 

dessa ordem aparece na seguinte tese: “... É a linguagem que produz o homem. Nela o ser 

da linguagem está articulado ao desaparecimento do sujeito e à compreensão da 

linguagem como Ser (p.83).  

 Este caminho levou à dissolução das fronteiras entre a arte e a filosofia, mas 

também das fronteiras entre mundo integrado da cultura (do mesmo) e o mundo da loucura 

(do outro) revelando que a articulação animal-louco-artista aparece como o avesso da 

articulação humano-normal-racional. Aquela primeira articulação serviu de base para a 

construção de uma experiência criativa.  

 A potência presenciada em Nietzsche e Foucault encontra vizinhança nas linhas de 

fuga e do movimento de desterritorialização elucidado por Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(1997). Esta potência, espaço habitado pela atmosfera construtivista, é a mesma marca que 

aparece, por exemplo, na eloquência de Franz Kafka. Em “Metamorfose”, a personagem 

Gregor Samsa se transforma em inseto para escapar do comércio, dos gerentes e dos 

burocratas (D`ANGELO, op.cit).  

 

A juventude como problema político  



 

 

Mas, se em Kafka a linha de fuga aparece no universo da narrativa ficcional, o final 

dos anos 90 na cidade de Macaé
i
 apontava que as transformações deveriam aparecer na 

realidade do cotidiano da juventude. É derivada deste anseio e necessidade que surge em 

03 de maio de 1999, a companhia de dança Membros
ii
 - membros como ação coletiva; 

integrantes de uma comunidade política; membros como algo incompleto, infinito, sempre 

em processo; movimento que se fez pelo corpo. Ou os atores sociais deste coletivo se 

transformavam em artistas, sem necessariamente entender do que se tratava este ser artista, 

ou seriam reduzidos a um estado de coisas, outrora, vestidos em uniformes, prontos para 

servir ao mercado off-shore. Resistiram! Criaram outro espaço-tempo! 

 Como estado de coisas, função recorrente da participação do jovem na nossa 

sociedade (CARRANO; SPOSITO, 2003: 17), não seria possível obter os resultados que 

foram alcançados por este coletivo cultural. Portanto, a opção, talvez a única, era se tornar 

um problema político para servir de pressão à agenda das políticas culturais destinadas aos 

jovens naquela comunidade específica. Por outro lado, apesar de Macaé ser considerada a 

capital nacional do petróleo, as políticas públicas destinadas a estes jovens não existiam, 

eram omissas, pontuais e deveras pobres do ponto de vista da natureza a qual deviam e 

devem impactar.  

Como resposta a uma determinada miopia generalizada aparece o corpo que dança, 

capaz este corpo de intensificar as questões que norteiam sua performance e gestualidade, 

seu posicionamento no mundo, seu movimento entre fluxos e refluxos. É desta experiência, 

mais precisamente entre o caos, o desejo, a subversão e o ativismo, contrapondo-se à 

miopia governamental e a catatonia do petróleo que se elaborou este espaço de formação. 

 

Resistência como Arte 

Retornamos à “Gregor” e sua linha de fuga: em Kafka, não é o fato de “Gregor” 

acordar transformado em barata que causa inquietação, e sim o modo como as pessoas 

reagem a esse fato, isto é, na suposta trivialização com que o incidente de natureza bizarra 

se apresenta aos outros. Aqui cabe uma pausa:  

 

na judeofobia do Nazismo, na Chacina da Candelária da cidade do Rio de 

Janeiro
iii

, entre tantos outros extermínios, as pessoas foram mortas justamente 

porque não eram consideradas pessoas, mas insetos, baratas. Portanto, ao 



 

 

invadirem a agressão ao homogêneo, o não supostamente puro, precisavam ser 

eliminadas.  

 

Aquilo como bem delimitou Bauman (1998), ao descrever o pensamento da 

escritora americana Cynthia Ozick, a "Solução Final Alemã" que deu origem ao 

Holocausto era uma solução estética, o dedo do artista eliminando uma mancha. Tal 

solução precisava excluir, deletar, o que não se encaixava naquela sociedade, o que 

perturbava a mat(r)iz ariana, ou simplesmente o que moralmente agredia a tranquilidade 

harmônica do ambiente da suposta pureza, enfim o não-harmonioso. Portanto, a prática 

anti-semita ou a judeofobia propunha um plano nazista de genocídio sistemático contra a 

população judaica durante a segunda Guerra Mundial, baseado numa dimensão estética, 

onde corpo, religião e etnia se entrelaçavam encarnando a imagem do político.  

É precisamente na naturalização do grotesco e da barbárie que a violência ocupa 

os interstícios sociais e se torna paisagem, natureza. Contrapondo-se à tal naturalização, 

reformulando a noção de território e percebendo as violências que se encontravam expostas 

aos seus integrantes, seus membros, surgia a necessidade, mais desejo que necessidade de 

pôr em prática algo que se confundia com o sonho de mais de um
iv

, expressando uma 

atitude de resistência. A dança se confundiu como política no corpo desta companhia 

chamada Membros. 

Tais violências; seja ela física, tratava-se de uma cidade com alto índice de 

homicídios, sendo os números mais elevados justamente na faixa etária que compreendia a 

idade dos adolescentes que integravam a Companhia; seja simbólica na onipresença de um 

sistema opressor; seja estrutural, pela falta de recursos e suporte para se criar um processo 

de formação em arte e educação; seja no breve legado histórico da cidade, por não haver 

até aquele momento (antes da Membros) nenhuma referência enquanto grupo artístico que 

houvesse tido êxito na cidade; seja cultural, na paralisia das famílias que não incentivavam 

seus filhos à criação (na verdade as famílias não tinham noção do que seus filhos 

realizavam, o que haviam obtido como pensamento e projeção); seja política, na miopia 

das instituições dominantes à representação do artístico para a cidade de Macaé; seja 

fronteiriça ou duanesca
v
 na forma preconceituosa em que o artístico da cidade do Rio de 

Janeiro se relacionava e se relaciona, ainda, com o artístico das cidades do interior do 

Estado, seja, sobretudo, pela forma que cada corpo dentro da Membros passava a construir 



 

 

sua relação com o mundo, violência de dentro para fora, de fora para dentro; arte como 

violência, violência fundadora em forma de arte, poesia da violência. Extraiu-se do sulco 

das angústias à capacidade de refazer as existências e tornarem-se autores de si próprios. 

 Mas, de modo distinto dos romances de Kafka, onde na presença do espantoso, da 

angústia criada, espera-se explodir o fortíssimo, mas nem um pianíssimo daí se ouve, na 

experiência da Membros, na noção de expor-se, do risco, de atravessar, de romper, a forma 

de se tornar visível era justamente a ação explosiva de um corpo ´irado´ servindo à sua 

dança. Chocando-se contra o solo duro e imundo das ruas, contra os muros, mais uma vez 

contra os muros, outra vez contra os muros, sempre contra os muros, questões que a dança 

da Membros tinha necessidade de questionar, os jovens expressavam através da arte sua 

existência no mundo. Tratava-se de refutar: um esvaziamento do ativismo na Arte; do 

escárnio da epígrafe que os submeteria ao aceite pacífico da naturalização de não poder ser 

artista no interior; de uma Dança feita pro umbigo que tanto copiava de modo “ingênuo” 

um corpo e um movimento europeu; de estar pronto pra ocupar as ruas e suportar o peso de 

um cassetete nas costas. Era resistência, modos de subjetivação através do corpo.  
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Interferência “Meio-fio” em São Paulo-SP (2011)  © Filipe Itagiba 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interferência “Meio-fio” em Campinas-SP (2011)  © Filipe Itagiba 



 

 

A poesia da violência 

Em vez de bailarinos, guerreiros. Quando estavam em cena parecia uma cena de 

guerra, mas em vez de banalizar a violência, traduziam-na como poesia. Outra forma de 

ler o mundo transbordava desta dança, que muitas vezes não se sabia mais se era dança ou 

se era missão. 

As sensações geradas pela presença desse corpo em ação, na cena, na rua em 

diversas partes do mundo, tornou sensível a pátria de cada um, expressando na melhor 

tradução deste termo os modos de sentir, fazer e agir do ser humano, assim como nos 

ensina o poeta cubano Manuel Vázquez Portal, aqui traduzido: 

 

Cada ser humano tem uma pátria íntima que é a verdadeiramente dolorosa... A pátria íntima 

permanece. Não se pode ir contra ela porque já não estaria tal como a evocamos. Não se 

pode abandoná-la porque viajaria conosco a qualquer parte. A pátria não se constitui de 

viagens ou reclusões. Não escapa dela quem se afugenta, nem permanece nela quem fica. A 

pátria anda conosco. É pessoal, não se repete, é própria. Somente os bobos, os loucos ou os 

traidores crêem que sua pátria é de todos. Somente os bobos, os loucos ou os traidores 

crêem que sua pátria é a pátria única. Somente os bobos, os loucos ou os traidores crêem 

que aqueles que não aceitam sua pátria restam sem pátria alguma. Para que a pátria seja de 

todos é necessário que se respeite, cuide e deixe florescer a pátria de cada um. Ninguém 

tem o direito de impor sua pátria como paradigma. A grande pátria surge quando confluem 

em uma todas as pátrias íntimas e descobrem juntas a sua realização. 

 

Trecho retirado do poema “Dos pátrias” 

 

Vestidas suas armaduras os atores sociais iam ao front e estavam dispostos a morrer 

por aquilo, pelas suas escolhas, pela sua dança, que como citado acima, já não se sabia se 

era, ainda, dança. Nem petróleo, nem governo, a Membros foi fruto de si mesma, da sua 

exclusão e de sua potência, do desejo e da vontade de servir ao belo, ao estético, mas 

jamais como “espectador”, a mesma crítica que Nietzsche fez à Kant. Entre a visibilidade e 

a dizibilidade, o corpo, um poder que só pode o corpo habitar anunciava uma nova 

gramática política, ou uma condição política que se materializava na presença do corpo que 

dança.  



 

 

A dança, espaço compreendido entre o gesto, o movimento, o espaço, o devir e o 

tempo trazia de volta ao debate público problemas, questões, provocações que estavam 

naturalizadas, trivializadas, banalizadas incapazes de servir por isso mesmo à reflexão, a 

provocar angústias, sintomas. Mas se fez nova gramática, justamente porque na sua  

eficiência imagética, sonora, tocando na sensibilidade do intelecto provocava uma 

sensação, um pulso, um agito, um copo de cólera, outro de poesia à mu-dança, à 

transformação social, estética e política. 

 

Considerações finais 

 Retornamos a Foucault (1978). Em seu texto “poder-corpo” ele nos aletrta ao 

afirmar que “é pelo estudo dos mecanismos que penetram nos corpos, nos gestos, nos 

comportamentos, que é preciso construir a arqueologia das ciências humanas” (p.150). 

Conclui-se, sem pretender finitude, que as estratégias utilizadas pelos criadores para 

criar uma relação entre o corpo e o político vem justamente de todas estas premissas; das 

escutas de cada corpo, das investigações propostas em si, da percepção do papel de cada 

artista no mundo, das violências e das questões que se faz precisamente questionar, dos 

campos de tensão criados no processo cênico, com o espaço, com o ritmo, com a música, 

com o outro e consigo próprio, dos gradientes de pressão presentes no seio social, enfim, 

são muitas as questões para este corpo, neste tempo.  

A companhia Membros inscreveu Macaé no mapa da dança brasileira e mundial e 

se tornou História. 
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Notas 

 

                                                           
i
  Localizada na Região Norte Fluminense, no interior da cidade do Rio de Janeiro. 

ii
  A Companhia Membros encerrou oficialmente suas atividades no dia 08 de dezembro de 2011. 

iii
  Ocorrida em 23 de julho de 1993. 

iv
  O pensamento do cantor Raul Seixas expressado na sentença “Sonho que se sonha só é só um sonho 

que se sonha só. mas sonho que se sonha junto é realidade”, serviu de ideologia à formação da companhia 

Membros. . 
v
  Derivado do termo “DOUANE” do idioma francês. 
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