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RESUMO  

O trabalho constitui um dos momentos abordados na pesquisa de dissertação 
de mestrado no curso de Serviço Social da autora, que tem por objetivo estudar 
a dança enquanto manifestação artística capaz de colocar o ser social em 
contato com outras possibilidades de compreensão do corpo e de sua própria 
subjetividade. A partir da criação de uma oficina intitulada “Dança Reflexiva”,  
como trabalho de campo do estudo que investiga os fatores da sociabilidade no 
capitalismo que interferem na consciência dos corpos dos sujeitos sociais, a 
autora propõe através de dança livre, jogos corporais e contato-improvisação, 
aliados a discussões verbalizadas, buscando auxiliar na visualização, não 
somente, das percepções acerca da corporalidade dos alunos e alunas, mas, 
também, em compreender os mecanismos que compõem as estruturas materiais 
que influem na alienação da consciência corporal de cada um.  
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Pensar em corpo, há bastante tempo, tem refletido uma demonstração do 

quão distantes estamos de nossa consciência corporal. Afirmamos que “temos” 

um corpo, e não, que somos um corpo ou qualquer outra perspectiva que 

amplifique nossa concepção de corporalidade.  

Somos capazes de visualizar a realidade cotidiana à partir das 

construções que nos integram: a cidade em que residimos, o ambiente familiar 

em que fomos criados, o ensino que recebemos ou não e em toda uma gama de 

conexões que constituem o ser social. Objetivamente, as estruturas sociais, 

políticas, econômicas e culturais compõem a formação de nossa compreensão 

do cotidiano. Mas para além disso, os canais subjetivos de apreensão desta 

compreensão, também participam desse processo. 

Temos conhecimento material de cinco sentidos: audição, tato, paladar 

olfato e visão. Tais sentidos, com algumas predisposições de decorrências 

genéticas que os particularizam em cada ser humano, são os canais apontados, 

aqui, como captadores do mundo exterior a nós mesmos e que, 

consequentemente, se relacionam com as condições objetivas socialmente 

colocadas.  

Entretanto, uma questão central se apresenta nesse momento: qual a 

relação entre essas condições objetivas e subjetivas? Em direção a uma 

perspectiva totalizante, é fundamental compreender, também, o complexo de 

relações existentes entre uma e outra.  

Estamos situados no modo de produção capitalista1, aonde todo o 

complexo de estruturas, em regra, se originam da atividade laboral humana – 

trabalho -, seja ela remunerada ou não. Para morarmos, estudarmos, termos 

saúde, alimentação e subsistências básicas, é preciso produzir. Todas estruturas 

que compõem os alicerces do metabolismo social, se articulam entorno da 

produção e do lucro: a política, os mercados e as relações econômicas, as 

estruturas materiais ideológicas e, inclusive, a indústria cultural. 

                                                           
1 Vale mencionar que o estudo acerca da historiografia que circunda os processos de 
estranhamento do ser social e de sua corporalidade, não é o tema central que o trabalho propõe. 
O marco histórico do advento do modo de produção capitalista, nesse momento, relaciona-se 
com um recorte temporal utilizado para descrever as possíveis causas que repercutem até os 
dias atuais, tendo em vista ainda estarmos sob a hegemonia deste modo de produção.  
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Em seus Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Karl Marx aponta uma 

descrição histórica da formação dos cinco sentidos relacionados à lógica da 

produtividade e do critério de utilidade da própria corporeidade humana sob o 

modo de produção capitalista. Para o autor, a essência humana e sua 

corporeidade, quando envolvidas nas esferas da produção, passam por um 

processo de estranhamento de si próprias, uma vez que o campo do sensível, 

“não-útil” e subjetivo, não ressoam com a realidade cotidiana resumida na rotina 

a que os sujeitos sociais devem se submeter em seus trabalhos para poderem 

sobreviver. (MARX, p.111, 2010) Em um momento de sua obra, Marx cita o 

alemão Wilhelm Schulz, trazendo a indagação que questiona a relação do 

homem e as máquinas: estariam trabalhando com máquinas ou como 

máquinas? (SCHULZ apud MARX, p. 32, 2010)  

Pensemos no seguinte exemplo mencionado na obra Corpo, de Don 

Johnson:  

“Os operários de uma linha de montagem e as secretárias nos 
escritórios que desempenham apenas um tipo de atividade durante 
todo o dia, passam a sentir seus corpos como se fossem máquinas 
com uma estreita margem de movimento e quase nenhum sentimento. 
A redução do potencial do corpo aos limites específicos exigidos pelo 
trabalho mecânico diminui proporcionalmente o campo de percepção 
da pessoa.” (JOHSON, p.94, 1990) 
 

Existem diversas circunstâncias que demonstram, inclusive no aspecto do 

tema da saúde do trabalhador, que a compreensão subjetiva a partir dos sentidos 

é cotidianamente posta em contato com as condições objetivas de vida, trabalho 

e sociabilidade dos indivíduos, recebendo uma influência degenerativa e 

limitadora por parte destas. O exemplo acima mencionado expõe um período 

histórico anterior ao que vivemos, aonde grande parte dos trabalhadores 

operários ainda não haviam sido amplamente substituídos pela automação do 

trabalho. Entretanto, ainda que havendo essa substituição do trabalho humano, 

nenhum país até hoje – seja de capitalismo central ou periférico – deixou de se 

valer do trabalho humano. Ao observarmos a atual conjuntura histórica, um dos 

trabalhos que demonstra grande lesividade à saúde do trabalhador, por exemplo, 

é a função de operador de telemarketing2.   

                                                           
2 Vide matéria do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro (SINTTEL) 
http://sinttelrio.org.br/2017/07/12/call-center-trabalhadores-sao-vitimas-de-estresse-fisico-e-
emocional/ (Acesso em Janeiro/2018) 

http://sinttelrio.org.br/2017/07/12/call-center-trabalhadores-sao-vitimas-de-estresse-fisico-e-emocional/
http://sinttelrio.org.br/2017/07/12/call-center-trabalhadores-sao-vitimas-de-estresse-fisico-e-emocional/
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Entretanto, mesmo o trabalho sendo uma das relações centrais que 

engendram o cotidiano, há inúmeras circunstâncias simultâneas que operam na 

sociabilidade do ser humano e que não dizem respeito, diretamente, ao trabalho. 

Nessa linha, Klauss Vianna em A Dança, compreendeu que: 

“Desde o nascimento somos submetidos a uma série de 
condicionamentos sociais, antes mesmo de vivermos os processos de 
educação formal -, o que acaba resultando em procedimentos 
mecânicos e repetitivos, dos quais não temos percepção ou 
consciência. Se isso por um lado, facilita a nossa existência cotidiana, 
de outro, afasta e dificulta o processo de autoconhecimento. Em outras 
palavras, a memória robotizada pode produzir formas já catalogadas e 
conhecidas, mas dificilmente criar movimentos novos e ricos em 
expressão.” (VIANNA, p.112, 2005) 

 
Jussara Miller também entende que com os recursos utilizados à partir da 

linguagem da dança, seja possível despertar o reencontro com a dimensão da 

consciência de nossos corpos:  

“Estimulamos o aluno a (re)conhecer o próprio corpo, para que ele 
possa promover a transformação gradual de ausência corporal para 
presença corporal, ou seja, da “dormência” para o “acordar”, e, 
consequentemente, disponibilizar o corpo para lidar com o instante do 
momento presente.” (MILLER, p.54, 2007) 
 

 Nesse sentido, uma questão surge: o reconhecimento do corpo, os 

exercícios e jogos corporais utilizados para instrumentalizar esse processo e os 

mecanismos ativados pela linguagem artística seriam suficientes nessa busca? 

É possível pensar que na busca do reconhecimento sim, mas o metabolismo da 

sociabilidade cotidiana se articula constantemente em uma estrutura que, 

automaticamente, nos conduz a voltar a reproduzir padrões de distanciamento 

corporal. Para além do reconhecimento, que nos possibilita um grande passo 

nesse caminho, como nos tornarmos conscientes, também, da sociabilidade 

“tentacular” que se espraia em todos os setores de nosso cotidiano e atinge, 

diretamente, nosso estranhamento com nosso próprio corpo? 

 Os padrões de comportamento que irão se reverberar em uma postura 

tímida, ou em uma personalidade com dificuldade de concentração, por exemplo, 

possuem uma ampla gama de possibilidades causais que não se articulam, 

somente, com os fatores mais íntimos do indivíduo: Temos inúmeras estruturas 

materiais ideológicas – ensino, mídia, clubes de convivência - que conduzem a 

uma expectativa de comportamentos padrões, aonde a compreensão e interação 

do sujeito com o mundo, ao se desviar de um modelo formatado, repercute em 

reverberações severas que atuam em sua formação subjetiva e, 



5 de 7 
 

consequentemente, na afirmação de futuros padrões/não padrões de 

comportamento (GRAMSCI apud COUTINHO, p.342, 2011). 

 Nesse sentido, desenvolvi no 2º semestre do ano de 2017, uma oficina 

aonde a busca da compreensão política acerca do cenário em que os alunos e 

alunas estão inseridos foi articulada com a conscientização e sensibilização 

sobre o próprio corpo. Denominei como Oficina de Dança Reflexiva.  

Planejei cinco módulos com temáticas mensais, de agosto a dezembro, 

que ocorriam uma vez na semana durante 90 minutos. As temáticas trabalhadas 

foram desenvolvidas vislumbrando o corpo individual (1), para que pudessem se 

desestranhar de seus músculos, ossos, articulações e pele; o corpo sociabilizado 

(2), buscando visualizar seus padrões posturais diante de suas próprias rotinas; 

o contato com outros corpos (3), possibilitando uma interação sensibilizante 

acerca do corpo alheio e do próprio corpo a partir de interações com outrem; a 

totalidade entre corpo, sociedade e natureza (4), analisando mecanismos 

corporais a partir dos cinco sentidos para que pudessem - mesmo conscientes 

dos padrões que repercutiam cotidianamente sobre si - ter mecanismos que 

auxiliassem na busca de seus equilíbrios psicofísicos; e, finalmente, o contato 

desses corpos após o desenvolvimento e a busca de consciência, com a própria 

dança livre sem utilização de técnicas ou estilo pré-determinado (5), aonde o 

foco era trazer o caráter catártico3 da dança enquanto fechamento das 

orientações recebidas. 

 Tal oficina foi desenvolvida enquanto trabalho de campo do mestrado em 

Serviço Social que curso, paralelamente, à minha profissão enquanto professora 

de dança na Praxis – Escola de Arte, Cultura e Movimento. Busco compreender 

nos estudos relacionados à dissertação, que ainda está em fase de escrita, a 

relação da sociabilidade trazida pelo modo de produção capitalista com o 

distanciamento dos seres sociais sobre a própria compreensão e dimensão do 

que sejam seus próprios corpos.  

                                                           
3 Catarse, aqui, é aludida enquanto uma categoria trabalhada por György Lukács, aonde o ser 
social é conduzido a um meio homogêneo, oferecido pela linguagem artística, capaz de elevar 
sua percepção da realidade à partir da captação dos sentidos sob uma ótica distinta daquela a 
que é submetido cotidianamente sob a sociabilidade do capital. Desta forma, ao sair do processo 
artístico, o ser humano retorna ao cotidiano transformado. (ESTÉTICA, Lukács, Tomo II, parte 
10, 1982) 
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 A oficina pautou-se em trabalhar momentos práticos e discursivos. Eram 

realizadas dinâmicas de dança livre, jogos corporais e contato-improvisação e, 

após cada processo, cada aluno e aluna expunham suas imediatas sensações. 

Seus depoimentos foram gravados para serem documentados no relato de 

campo dissertativo.  

 A dinâmica da verbalização após as atividades propostas foi um ponto 

recebido de maneira extremamente positiva pelos alunos e alunas. Em diversos 

momentos, ao ouvirem a partilha dos depoimentos de seus e suas colegas, 

percebiam a amplitude de percepções individuais em uma mesma dinâmica que, 

mesmo sendo peculiares, em vários pontos se encontravam e ressoavam entre 

si.  

 Pude compreender com essa primeira experiência da oficina - que irá se 

repetir, novamente, no ano de 2018 – que ao utilizar a ponte da compreensão e 

expressão oral junto à expressividade corporal, pode possibilitar uma grande 

potência na busca pela consciência corporal. De igual forma, visualizar o 

“mapeamento” de um alicerce político, econômico, cultural e ideológico, que se 

engendram e formulam uma sociabilidade, representa um mecanismo 

fundamental ao tocar na dimensão de interações e trocas que o ser social possui 

com o mundo.  

Finalmente, compreendo que a proposta da oficina, que ainda caminha 

com passos recém-nascidos, tenha uma consonância direta com a afirmação de 

Klauss Vianna em seu livro A Dança, ao dizer que é preciso derrubar as paredes 

que dividem a sala de aula e “o mundo lá fora” (p.134). Acredito que a 

complementação dessa frase, no contexto do presente trabalho, seja derrubar 

os muros permitindo a visão de um horizonte ainda bastante verticalizado, aonde 

a consciência pela identificação seja o primeiro passo rumo a ações políticas e 

corporais que dancem não somente em uma postura de resistência, mas, 

também, de combatividade para a construção de uma sociabilidade que 

possibilite a emancipação humana.  
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