
Dançar é (?) afetar(-se). 

Anderson do Carmo
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Como não fazer o que já foi feito? [...] Como deixar que o corpo, como permitir que ele possa ser 

o que ainda não foi? Porque quando sinto graça de mim mesmo me desmonto? Porque rir 

desmonta? Mas desmontar é bom. Se está desmontado se pode montar de novo e (!!!) de outro(s) 

jeito(s). Ainda sequer inventados. Quando não me reconheço [em meio ao] que acho que sou  

(Michelle pediu para finalizar a escrita) posso ser mais? Posso ser além? Posso ser devir? Devir?
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 Esse pequeno trecho que escolhi para abrir a escrita, foi produzido em um exercício de 

escrita automática (ou, como eu o conhecia, guspir-palavras) logo em seguida da última prática 

de movimento-autêntico proposto por Michelle Moura na oficina Posicionar/re-posicionar-se
3
. 

Esta mesma escrita precedeu nossa última e – ao menos para mim – mais desafiadora proposição 

da oficina: a improvisação. Justamente o fato de “improvisar” ter sido um dos maiores desafios 

dentre as proposições me levou a pensar um bocado de coisas tanto sobre tal imperativo como 

em relação as demais ações que o grupo experimentou ao longo dos cinco dias e punham nosso 

corpo em uma condição outra de operação. 

 Pondo as percepções numa cronologia: logo em sua primeira fala ao grupo, Michelle 

contou de sua escolha em deixar a psicologia e agarrar a dança; percebia que na primeira o 

indíviduo por vezes era levado a conformar-se, enquanto na segunda – na dança – percebia a 

possibilidade de um indivíduo revolucionar-se, de mudar rumos e percursos, de ser outro. Um 

nome, nessa reflexão, foi associado a ideia de revolução: Isadora Duncan. E nesse momento 

lembrei de um parágrafo que escrevi há poucos meses, ainda na universidade: 
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O surgimento (?) da dança contemporânea e o desejo de encontrar meios técnico-estéticos para 

permitir ao corpo mover-se imbuído de liberdade estão estreitamente ligados. Tal relação, 

retroalimentável que é, permanece sendo propulsora de criações coletivas e solo ainda hoje. E 

também nos dias hoje opera pela via da subversão. Dobrando o tempo, podemos voltar mais de um 

século e encontraremos uma Isadora Duncan (1877-1927) em pé e parada em meio a sua sala de 

ensaio com as mãos sob o peito. Isadora está dançando. Assim – penso eu – começa a dança 

contemporânea (explosão!). Na tentativa de perceber de onde parte o impulso primeiro do mover, 

o que nos chega da ação de Isadora é o mito de sua “interrupção” do movimento. Esse devir-

gênese assinala uma subversão primeira no fazer técnico da dança: para encontrar a origem da 

(sua) dança – linguagem artística histórica e ontologicamente ligada ao movimento pleno e 

contínuo – o que Isadora faz é permanecer parada (DO CARMO e NUNES, 2012). 

 A ideia de interrupção do movimento na dança – frisando sempre a ligação ontológica 

estabelecida historicamente entre dança e movimento – bem como correlatos como paragem não 

são necesariamente novidade, uma vez que já no contexto da exploração e acúmulo da 

mobilidade que a Idade Moderna deflagra (e leia-se aqui especialmente a Revolução Industrial) 

uma bailarina como Isadora já interrompe um fluxo cinético para voltar a mover-se de uma 

forma outra, tentando retomar uma “naturalidade” perdida; ainda assim em estudos como Agotar 

la danza: performance y politica del movimiento (2008) André Lepecki – bem como outros 

pensadores em outros contextos – chama atenção para uma série de obras produzidas entre fins 

dos anos 80 e início dos anos 2000 onde o fluxo contínuo e acelerado de movimento é 

interropido, freado e mesmo cessado de modo a criar disjunções num fluxo de temporalidade.  

Quando falo em disjunção num fluxo de temporalidade penso também na filosofia 

deleuzeana que bebe em Simondon para tecer outra imagem além do tempo como flecha, mas 

principalmente penso em termos de mobilidade: um tempo flecha onde uma direção está 

determinada implica em noções de progresso, de avanço e ocupação; palavras como evolução e 

eficácia, nesta lógica de pensamento, despontam como objetivo e a priore estabelecem uma série 

de imagens e condições a serem alcançadas e que caso não o sejam implicam em falha, em erro e 

inabilidade. Passar a dançar – a produzir conhecimento na feitura do movimento – guiando-se 

justamente por parâmetros que desmantelam tais condições, opera uma subversão na ética e na 

estética do fazer da dança e implica em um discurso outro que, para Lepecki, é campo onde 

outras subjetividades – e sobretudo as subjetividades pós-colônia históricamente soterradas e 

para as margens varridas pelo movimento acelerado e planificador do homem cartesiano – 

podem emergir. 



Contra o fluxo do presente [...] há uma parada[...] momento em que o sepultado, o descartado e o 

esquecido escapam para a superfície social da consciência tal como oxigênio vital. Trata-se do 

momento de tirar a poeira histórica (SEREMETAKIS apud LEPECKI in PEREIRA e SOTER, 

2005, p. ). 

 Partindo de tais pressupostos, à interrupção, ao frear, à paragem e a outros correlatos que 

aparecem como ação que tiraria uma “poeira histórica” e daria vasão a corporeidades dançantes 

outras que não aquelas obtidas como “resultante” de um longo e extenuante treinamento para a 

eficácia, eu acrescentaria a palavra permanencia; fortemente presente em cada uma das propostas 

por Michelle tecidas bem como numa especie de imanência que permeou a experiência como um 

todo, a permanência – aqui – opera simultaneamente uma disjunção na temporalidade cotidiana e 

mesmo em temporalidades estéticamente firmadas e intervem fortemente no modo como o corpo 

(se) percebe, afeta e se permite afetar. 

 Essa intervenção, no entanto, longe de ser mero imperativo numa relação ensino-

aprendizagem, é condição progressivamente instalada nos corpos, objetivando não uma 

progressão nas propostas realizadas mas – novamente – permanência da qual possam emergir 

afetos e formalidades deles decorrentes. A começar pela prática de yoga por Michelle 

coordenada, onde ritmo e intensidade da respiração, fluxo da corrente sanguínea, pontos de 

equilíbrio para o peso do corpo e mesmo a visão são alterados constantemente e prosseguindo 

para cada uma das ações-excesso onde um deslocamento de pouco mais de 10m deve ser 

realizado  em 40min, durante outros 30min se deve mover respondendo aos comandos da 

respiração, onde se deve rir durante 30min ou durante 40min tentar manter no corpo a sensação 

de deslumbramento, e finalmente pensando nas – várias – experiências de movimento-autêntico 

levadas a cabo, a condição que no corpo se procura criar é de um abandono da blindagem e de 

uma dilatação dos poros. Fazer poroso um corpo para que ele possa (se deixar) afetar. 

 Ao pensar em um corpo atravessados por afetos, a Ética do filósofo Baruch Spinoza 

(1632-1677) – por Michelle citado para nós via um texto da pesquisodora e performer Eleonara 

Fabião – é ponto de parada obrigatório. Evidentemente se deve levar em consideração o contexto 

em que Spinoza escreve suas reflexões, então é a partir de umas de uma das aulas transcritas de 

Gilles Deleuze (1925-1995) que procuro chamar atenção para o fato de que  

[...] segundo Spinoza, nós somos fabricados como autômatos espirituais [assim] há o tempo todo 

idéias que se sucedem em nós, e de acordo com essa sucessão de idéias, nossa potência de agir ou 



nossa força de existir é aumentada ou é diminuída de uma maneira contínua, sobre uma linha 

contínua, e é isso que nós chamamos afeto [affectus], é isso que nós chamamos existir. O afeto é 

portanto a variação contínua da força de existir de alguém, na medida em que essa variação é 

determinada pelas idéias que ele tem [grifo meu] (DELEUZE, 1978). 

 Essa variação continua da força de existir de alguém, e para essa reflexão em especial, da 

dança que deste alguém emerge, determinada por ideias que possa vir a ter inevitavelmente me 

faz pensar nas condições instaladas tanto no sistema-grupo formado pelos participantes quanto 

nas condições instaladas no corpo de cada um dos indivíduos integrantes de tal sistema. Sob essa 

ótica, o “automatismo espiritual” que a priori Spinoza credita a toda pessoa se desmantelaria – ao 

menos na medida do possível é o que se procuraria – pois as ideias que sucedem nos corpos, não 

apenas mental mas pricipalmente condicionalmente – estariam sendo filtradas, encadeadas e 

pensadas de modo a criar afetos outros. Particularmente deste ponto em diante pensar os 

indivíduos como autômatos não seria mais possível pois ao criar uma fissura, ao alargar a brecha 

que uma fratura desenha por meio desses afetos um sujeito se firma; não um sujeito-coisa-inteira, 

um sujeito cartesiano fundado num “penso, logo, existo”, mas um sujeito eregido exatamente no 

atrito da cisão, nas tensões, na rede afetos que seu corpo constituem, um sujeito-relação. Assim, 

lágrimas que escorrem, tremores musculares, estalos dos ossos, instabilidades, freares, 

afundamentos, pulmões grudados as costelas mais que abrir o corpo à percepções estritamente 

físicas efetivamente seriam indícios de forças que o estariam atavessando e afetando. É 

necessário reiterar que  

Para Spinoza, a individualidade de um corpo se define assim: é quando uma relação composta ou 

complexa [...] de movimento e de repouso se mantém através de todas as mudanças que afetam as 

partes desse corpo. É a permanência de uma relação de movimento e de repouso através de todas 

as mudanças que afetam todas as partes, ao infinito, do corpo considerado [...] Mas em cada um 

desses níveis ou graus, a individualidade será definida por uma certa relação composta de 

movimento e de repouso (DELEUZE, 1978). 

Logo, nesta experiência e sob esta ótica, uma (possível) dança-afeto seria aquela que não 

tentaria ou visaria mudar um corpo, mas sim a que permitiria que sua individualidade, sua 

subjetividade, o que a este corpo é próprio permanecesse ao mesmo tempo em que nele se 

evidenciassem atravessamentos de um filtro tal que ponha este corpo em dada condição de 

operação. Entendendo tais atravessamentos menos como limites ou regras e mais como modo de 

fazer viável além da experiência de quem dança a de quem frui tal dança, empresto novamente 

da dobradinha Spinoza/Deleuze a compreensão de potência de agir. 



Quando eu faço um encontro de modo que a relação do corpo que me modifica, que age sobre 

mim, combina-se com minha própria relação, com a relação característica do meu próprio corpo, o 

que é que acontece? Eu diria que minha potência de agir é aumentada; ela é aumentada ao menos 

sob aquela relação. Quando, ao contrário, eu faço um encontro de modo que a relação 

característica do corpo que me modifica compromete ou destrói uma de minhas relações, ou minha 

relação característica, eu diria que minha potência de agir é diminuída, ou mesmo destruída 

(DELEUZE, 1978). 

Usando a estratégia que preciso for, passando pela criação de uma ficção, ou elementos 

quase teatrais,  o reposicionamento proposto por Michelle implica também permanecer no que 

não se quer/gosta/entende, mas nunca de modo a demolir ou soterrar subjetividades, ao contrário: 

procura-se, isso sim, abrir e aumentar a potência de agir de um corpo que em sua relação e 

acordos transitórios com o tempo e com o espaço permite a esta subjetividade fazer-se em 

aparência e ser fruida.  

A questão que em minha mente martelou nos últimos dias da oficina – em uma 

improvisação precisamos de parâmetro pra se mover ou  pecisamos nos mover para construir 

parâmetros para a improvisação? – não pareceu mais implicação paralisante exatamente na 

medida em que a condição mais sublinhada ao longo de toda a oficina foi levada a cabo: a 

permanencia – tanto em minha experiência improvisando quanto na fruição das improvisações de 

outros foi alimento para que as potências dos corpos até então silenciosas pudessem emergir 

(nunca desejadas, mas sempre construídas como emergências da condição de permanência) e 

ativar ainda outras.  

Ativar potências outras – a exemplo do que fez a Isadora Dunca por Michelle citada, mas 

também Mary Wigman, Marta Graham, Pina Bausch, Kazuo Ohno, Merce Cunningham e tantos 

outros – não implicaria revolucionar o mundo, mas a relação que com ele travamos através do 

que simultaneamente utilizamos e somos: aconcretude de nosso corpo. 
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