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RESUMO: Este ensaio busca levantar questões acerca 
do tema arte e pandemia, de forma a refl etir sobre como 
esse momento tem afetado os artistas, suas produções, 
modos de divulgação e possibilidades de fomento. Ade-
mais, procura tecer conexões entre as ressignifi cações, 
reinvenções de obras artísticas durante o isolamento so-
cial, trazendo o enfoque do videoarte, vídeo dança seus 
entrelaçamentos com o movimento do corpo, pensan-
do a correlação entre movimento artístico e movimento 
social, para culminar em indagações sobre como se dão 
as estruturas hegemônicas e a necessidade de friccionar 
esse sistema, para afi rmar a necessidade de uma forma 
ampla e democrática de se pensar arte e cultura no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Arte; Corpo; Pandemia; Atravessa-
mentos; Democratização dos acessos. 
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Nos últimos meses tenho estado imersa em inúme-
ros processos de refl exão. Acredito que o isolamento so-
cial acaba, por vezes, nos fazendo entrar em contato com 
questões profundas que, talvez, anteriormente, com a cor-
reria cotidiana, nunca tivéssemos tempo de encontrar. Re-
fl ito sobre as demandas e as produções nesse momento. 
Como a nossa forma de perceber, visualizar e atuar mudou 
mediante a pandemia? 

Tenho visto que muitas companhias têm divulgado 
seus trabalhos antigos como uma forma de respiro em 
meio a tanto caos. Assim, vejo também algumas compa-
nhias realizando obras nesse momento, trazendo a temáti-
ca do distanciamento e as emoções que ele desperta como 
objeto de estudo e de trabalho, como forma de ressignifi -
car e reinventar o presente, como forma de re-existir.

 Existe uma imersão muito grande na relação digi-
tal. As telas tomaram formas e parece que estamos sub-
mergindo cada vez mais. Sob a lógica do distanciamento, 
o vídeo pode refl etir a importância do contato, do afeto, 
principalmente quando falamos de dança, onde os corpos 
estão em constante diálogo.

É fato, que as demandas têm tornado os artistas dan-
çarinos cada vez mais multifacetados. Suas criações estão 
tendo que se pautar em propostas híbridas entre movi-
mento corporal, audiovisual e sonoro para proporcionar 
ao público uma experiência poética durante a pandemia. 
Existe uma inserção muito grande de dançarinos nas re-
des sociais como instagram, tiktok, youtube, dentre outros 
meios de divulgação em massa de vídeos. 



154 edição DEZ / 2021

Acredito que a questão do isolamento incentivou 
formas alternativas de construções e propagação de 
obras de dança. Como apresentar na distância? Como 
divulgar e capturar os rastros2 efêmeros dos movimen-
tos que se dão no instante? É necessário ressaltarmos 
a importância de pensar o vídeo não só como um regis-
tro, mas como uma proposta de diálogo interdisciplinar 
entre linguagens artísticas.

Nesse jogo de encontros e desencontros de ima-
gens em telas, se tece uma trama aberta ao desvelar 
das metáforas existenciais e contextuais, questiona-
mentos de uma criação artística não descolada de sua 
práxis social, pautados no momento histórico em que 
estamos situados. Penso em como algumas obras têm 
conseguido tansduzir signifi cados que buscam tencio-
nar as deliberações estruturadas na maneira que a so-
ciedade se organiza.

Assim, destaco a importância de refl etir sobre a 
forma como percebemos a sociedade. Desta maneira, 
se faz necessário ponderar sobre a forma como vemos 
o meio e o outro, interliga-se na relação visual estabe-
lecida pela dinâmica estruturante da sociedade e que, 
por vezes, é refl etida de maneira consciente ou incons-
ciente nas obras. É importante indagar sobre o estrutu-
ralismo hegemônico solidifi cado e questionar as pers-
pectivas para se ver algo.

Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, Ernest Fischer des-
creve os movimentos artístic como esses se deram na história através da organização que 
a sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua sobre como sempre haverá 
2 Em Inscribing Dance, o teórico André Lepecki traz um conceito que direciona a efemeridade ao rastro 

como signifi cância, este que provoca uma conexão temporal do que era, mas já deixa de ser, e pode 
tornar-se, relacionando o movimento da dança como um rastro, por conta da sua efemeridade.
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Logo, por mais revolucionárias e criativas que es-
sas inovações de produção, em meio à crise do Covid-19, 
possam ser, se faz necessário refl etir, também, sobre as 
estruturas em que se baseiam. Explicitamos que as possi-
bilidades de inovação e acesso não se dão de forma igua-
litária a todos os artistas. É imprescindível a criação de 
um circuito mais amplo democrático e plural, onde não só 
artes ou artistas hegemônicos sejam exibidos, mas que 
as produções possam ser reconhecidas de maneira justa, 
promovendo equidade e debates sobre gênero, raça e 
classe dentro desses espaços, para que possamos enten-
der o quanto as estruturas afetam as produções, circula-
ção e legitimação do circuito das artes no Brasil. 

É imprescindível uma decolonização de verbos, fa-
las, criações, produções artísticas. É necessário rachar 
essas bases estruturais que garantem privilégios apenas 
para grupos específi cos, que recebem sempre a maioria 
dos fomentos, pois estes incentivos deveriam ser pensa-
dos para a classe como um todo.

Um exemplo disso são alguns editais que surgiram 
no início da pandemia. O mais democrático seria a fl exibi-
lização da avaliação dos conteúdos inscritos, pois o inedi-
tismo requerido por muitos editais, solicita que trabalhos 
sejam feitos nesse momento pandêmico, e nem todos os 
artistas tem materiais para registrar, espaço para gravar 
dentro de casa. Nesse momento é muito importante uma 
atenção para estes pontos.

Além disso, é considerável apontar sobre os atra-
vessamentos, físicos, emocionais e psicológicos dos ar-
tistas nesse momento tão delicado, que pode afetar em 
suas produções. Às vezes pondero a questão “Como po-
demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse 
movimento é relevante no quesito artístico, mas como 
também é imprescindível no quesito social.

demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse 
movimento é relevante no quesito artístico, mas como movimento é relevante no quesito artístico, mas como 
também é imprescindível no quesito social.também é imprescindível no quesito social.
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Arte é algo tão amplo e complexo, que muitas das 
vezes a legitimamos a partir de um ponto de vista hege-
mônico e etnocêntrico. Como potencializar a produção 
artística não hegemônica? Como incentivar a difusão da 
arte para além da bolha? Como trazer a percepção de 
que a arte não se resume a um estilo técnico tradicional? 
Como fazer o sistema reconhecer essa arte? Quantas ca-
madas são necessárias para perfurarmos uma estrutura 
rígida de criação? Como democratizar o acesso, a difu-
são, a pesquisa e a produção em arte?

Acredito que as questões no momento são mais in-
teressantes do que as respostas, pois elas movem algo, 
ainda que sejam inquietações. Considero que o fazer ar-
tístico é envolto de inúmeras camadas sociais. Além disso, 
entendo a importância da arte como elemento de respiro, 
estratégia de fuga em momentos de colapso, mas tam-
bém como instrumento de refl exão e questionamento.
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