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RESUMO 

Na Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER) o corpo nada mais é do que uma 
manifestação do tipo de comunicação em curso com os ambientes. Busca-se pensar 
essa teoria como uma biopolítica de ação compartilhada nos ambientes digitais, 
conseqüentemente um pensamento ao mesmo tempo de participação e colaboração 
na produção de vinculações múltiplas e analogicamente às manifestações ocorridas 
no país. Na internet, as experiências ao serem postadas se transformam em corpo e 
quando partilhadas em um grupo atuam diretamente na organização de 
composições em dança contemporânea. As redes digitais favorecem essa circulação 
de informações e a produção de ações artísticas que instigam encontros e 
estimulam discursos cooperativos. Esse artigo irá discorrer em relação às 
manifestações e/ou à “crise” como hipótese ao aumento de conectividade nesses 
ambientes, assim como a efetiva participação da multidão parece gerar 
possibilidades de diálogo e resistência nas redes sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais discorrer sobre o ambiente virtual se tornou constituinte nos 

discursos em relação à circulação de informação no mundo digital, nesse 

entendimento as fronteiras estão cada vez mais diluídas buscando-se autonomia, 

liberdade, escolhas e satisfação. 

Os parâmetros sistêmicos1 à luz das reflexões de Jorge Albuquerque nos 

fazem descrever sobre permanência nesse ambiente como ciclo vital do universo e 

sobre criação em redes digitais como um fenômeno complexo que se apresenta com 

suas especificidades, ampliando-se o discurso nesse campo e fortalecendo de 

maneira estratégica sua continuidade. 

As idéias que permeiam a lógica compositiva em dança contemporânea 

nesse ambiente estão cada vez mais relacionadas a questões ligadas a 

posicionamentos e a provocações em que o sujeito se encontra em relação ao seu 

universo social. Na maioria dos processos o exercício se efetiva no refletir, praticar e 

postar como modos de existência e continuidade nesse sistema.  

Possivelmente os modos de criar coletivamente encontram-se em busca de 

uma instabilidade, dissonância, talvez uma possível crise ou uma instabilidade 

causal possa gerar uma nova complexidade em sua escala evolutiva. Pensando 

nesse lugar, corpo, cultura e ambiente se codeterminam, conseqüentemente corpo e 

                                                           
1
 “Chamamos Parâmetros Sistêmicos àquelas características que ocorrem em todos os sistemas, 

independentemente da natureza particular de cada um, ou seja, traços que encontraríamos tanto 
em uma galáxia quanto em uma sinfonia, por exemplo”.  (VIEIRA, 2008, p.31). 
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pensamento se corporificam nas ações que experienciamos comunicação-

tecnologia. 

Segundo Vieira (2008, p.60): 

O meio ambiente possui flutuações; o próprio sistema, dependendo de sua 
complexidade, possui flutuações internas; quando essas flutuações “entram 
em ressonância” e certos parâmetros típicos da natureza do sistema são 
ultrapassados em valores críticos, surge uma amplificação (um processo 
não-linear) da flutuação que atira o sistema em uma crise de estabilidade.  

Nesse momento de mudanças que estamos atravessando o que se instaura 

são as possibilidades de comunicar, de compartilhar e de criar novas conexões em 

ambientes virtuais. Busca-se uma comunicação que amplie caminhos, intersecções 

e articulações e que geram novas compreensões dessas relações midiáticas.  Essas 

outras formas de conviver apontam para uma reformulação dos entendimentos 

sobre os modos de agir on/offline: participar e compartilhar são verbos que nomeiam 

ações com implicações sociais diferentes.  

Para estudar processos de criação neste ambiente virtual analogamente faz-

se necessário pensar como o conceito de conectividade2 aliado ao pensamento 

corpomídia3 se fazem pertinentes e constitutivos nas relações pontuais e provisórias 

que caracterizam a dinâmica nos processos evolutivos. 

                                                           
2
 Conectividade segundo Jorge Albuquerque Vieira2, é um Parâmetro Sistêmico Evolutivo que 

exprime a capacidade que os elementos tem em estabelecer relações ou conexões, lembrando 
que a conectividade tem capacidade seletiva, ou seja, pode agregar certos elementos e negar ou 
excluir outros, à medida que isso importa para sua permanência (VIEIRA, 2008, p.37).  

3
 Teoria criada por Helena Katz e Christine Greiner. Essa teoria ao invés de entender o corpo como 

um recipiente no qual se depositam as informações do mundo, entende corpo como um sistema 
complexo que participa de um fluxo contínuo de trocas com o ambiente. Trocas no sentido 
contaminatório, o corpo e ambiente complicando-se mutuamente. 
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Conectividade e corpomídia se encontram implicados mutuamente por 

comungarem no ponto: configuram relações que se constituem no trânsito de 

informações em que somos aquilo que mostramos, consumimos e falamos. 

Pensando nos conceitos e contextos em que ambos estão sendo discutidos 

que é o ambiente virtual, o sentido de conectividade tendo como referência a Teoria 

Geral dos Sistemas (TGS)4 e a Teoria Corpomídia, ambos, possibilitam tecer uma 

rede de impressões pessoais em que a hipótese é: Em crise ocorre um aumento de 

conexão como estratégia de sobrevivência e consequentemente uma atuação coesa 

5 que parece apontar para uma luta que privilegia o entendimento coevolutivo  fator 

constitutivo da teoria corpomídia. Na continuidade, numa tentativa de permanência6 

as negociações ocorrem a partir de uma partilha de propriedades em que a palavra 

compartilhar possui um exercício continuo de feitura nas relações de comunicação e 

troca de saberes em que a liberdade de expressão se torna um poder de resistência 

na tentativa de permanecer.   

Segundo a Teoria Geral dos Sistemas qualquer objeto pode ser estudado a 

partir de uma visão sistêmica, incluindo um dançarino on line e tantos outros off line.  

Compartilhar pensamentos, expressões e mesmo ações com outros, 
possivelmente com muitos outros, está se tornando uma oportunidade 
normal, não só para profissionais e especialistas, mas para quem quiser. 
Essa oportunidade pode funcionar em escalas e durações antes 
inimagináveis.  (SHIRKY, 2011, p.157). 

                                                           
4
 A Teoria dos Sistemas define sistema como um agregado de coisas, qualquer que seja sua 

natureza, no qual existe um conjunto de relações entre os elementos do agregado de tal forma 
que venham a partilhar propriedades (VIEIRA, 2008, p.29). 

5
 Coeso é utilizado aqui como grau de intensidade, ou seja, sugere conexões fortes. 

6 
 Permanência é um Parâmetro Sistêmico Básico, “coisas ou objetos tendem a permanecer” (VIEIRA, 

2008, p.32). 
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O conceito de Corpomídia parece se situar politicamente nesse contexto 

midiático por entender corpo além do simples fato de ser, mas de estar, de 

continuar, num exercício contínuo, responsável e político de agente e produtor de 

sentidos. Os corpos se organizam continuadamente tecendo relações que se tornam 

corpos, pensando nessas ocorrências como ajustes contínuos nesse ambiente. Essa 

teoria não constrói atores/autores refratários e herméticos, pois a própria lógica 

desse pensamento se realiza produzindo possibilidades, trocas, negociações e 

produção de conhecimento. Essa capacidade seletiva pode ser estabelecida em 

graus de intensidade, podendo estar também em um entre lugar capaz de variadas 

adequações. Ao pensarmos na hipótese de uma crise nesse ambiente vislumbra um 

aumento de conectividade nas redes digitais, nesse sentido alinhamos o 

pensamento a um processo emergencial e constituinte característico de um sistema 

não ordenado, e complexo em que busca alternativas que aparecem gerando 

mobilizações e motivações de continuidade para produção artística. Nessa nova 

circunstância os processos autorais se organizam e interagem, numa ação 

combinatória, reticular, mobilizadora e constituinte de um saber social geral em 

articulação e trocas de saberes dinâmicos e circulares. 

2 CRISE: EXPERIÊNCIAS DO/NO CORPO 

Quando se fala de crise na teoria sistêmica não é necessariamente 

evolutiva. Define-se como a perturbação temporária dos mecanismos de regulação 

de um sistema, de um indivíduo ou de um grupo. Esta perturbação tem origem em 

causas externas e internas. O exemplo que estarei citando nesse artigo se refere a 

pensar numa aproximação dos “movimentos de ocupação” nas ruas ocorridos neste 
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e em outros países com referência a prática de como uma democracia se organiza 

na atualidade, satisfazendo parte da população. Nesse momento assim com um 

processo de criação em dança se utiliza das relações em redes para expandir e 

integrar novos modos de existir e interagir a partir de uma conexão entre grupos de 

pessoas que se encontram implicados, os movimentos surgem buscando uma maior 

participação popular.  

Pensando quais implicações políticas que essa condição provoca 

conseqüentemente prováveis indicadores de uma atitude que não pode ser 

separada dos entendimentos de participação e colaboração, os participantes e/ou 

atores nesse ambiente se tornam também vulneráveis a agentes não permissíveis a 

mudanças. Em relação a esse assunto não cabe nesse momento ampliar esse foco 

de discussão, o que estamos pontuando nesse momento é o quanto esses 

movimentos assim como os processos de criação em redes sociais se constituem 

por interesses, crises e/ou lutas numa tentativa de permanecer, pensando crise 

como uma urgência prática capaz de oportunizar aos seres humanos administrar 

coletivamente suas vidas e seu espaço de autonomia.7 

Segundo Manuel Castells8, “o legado dos movimentos sociais em rede terá 

sido afirmar a possibilidade de reaprender a conviver. Na verdadeira democracia” 

(CASTELLS, 2013, p.177). Quando Katz e Greiner (2001) apontam que tudo que 

                                                           
7
 Segundo Castells (2013), é um terceiro espaço(cibernética e espaço urbano), hibrido, porque se 

pode garantir autonomia na capacidade de se organizar no espaço livre das redes de 
comunicação, mas ao mesmo tempo ela pode ser exercida como força transformadora, desafiando 
a ordem disciplinar ao reclamar o espaço da cidade para seus cidadãos.  

8
 Sociólogo espanhol. Entre 1967 e 1979 lecionou na Universidade de Paris. No livro "A sociedade 

em rede", o autor defende o conceito de "capitalismo informacional". Foi professor de Sociologia e 
Planejamento Regional na Universidade de Berkeley, Califórnia  e pesquisador da Universidade 
Aberta da Catalunha em Barcelona. Em 2003, juntou-se à Universidade da Califórnia do Sul, como 
professor de Comunicação. 
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surge no mundo luta para permanecer, e que a chave disso é a continuidade, a 

questão que move essa escrita faz pensar crise como uma possibilidade de co-

existencia nesse ambiente on/offline. Ou seja, mudanças gradativas ocorrem 

motivadas pela participação entre pessoas que longe de se estabilizarem continua a 

crescer e a satisfazer desejos de informação e conhecimento fomentados por 

anseios e interesses pessoais. Existe uma questão importante no conceito 

Corpomídia quando se pensa processo de criação em redes digitais como uma 

questão biopolítica9. Os processos virtuais fomentam relações que se constituem por 

necessidades de representações no trânsito de diversificar informações e na busca 

de um exercício efetivo de atuação compartilhada. Quando se busca essa 

representatividade o corpo é potencialmente produto de formas de vida, gerenciador 

de modos de operar e condutor da biopolítica em que somos corpos-mídia (KATZ, 

2010, p.132). 

No ambiente virtual, assim como nos processo criativos e nas manifestações 

de rua o desafio é conviver com as diversas singularidades, horizontalidade nas 

relações e o poder que se constitui nesse lugar, supondo-se diferentes corpos, 

interesses, coexistência de vários centros e o respeito às diversidades.  

Nessa perspectiva, podemos pensar como agentes desse espaço de 

autonomia o respeito às diversidades e um exercício de tolerância e educação para 

com o outro, partindo do principio de que o compartilhamento de conhecimento é um 

bem comum. 

                                                           
9
 Política pautada a partir de um certo entendimento de vida, no qual o corpo tem um papel central 

(KATZ & GREINER, 2011, p.4). O termo biopolítica aparece em 1977 quando Foucault vem ao 
Brasil participar de uma conferencia sobre o nascimento da medicina social na Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro.  
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Segundo Virno10 (2010) fala-se que habitualmente no coletivo a 

singularidade se dissolve, mas isso não acontece em um lugar compartilhado, onde 

longe de regredir, a singularidade refina-se, existe um entrelaçamento das 

singularidades. 

Voltando a questão em relação à conectividade e a teoria corpomídia, temos 

possibilidade de expor ambas as discussões nessa reflexão tendo em vista a 

complexidade sistêmica que envolve o corpo/ambiente em discussão. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos permanentes de 
informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade e a 
sobrevivência dos organismos e de cada ser vivo em meio à transformação 
constante que caracteriza os sistemas vivos. Mas o que importa é ressaltar 
a implicação do corpo no ambiente, que cancela a possibilidade de 
entendimento do mundo como um objeto aguardando um observador 
(GREINER & KATZ, 2005, p.130). 

As reflexões aqui apresentadas se fazem a partir de questionamentos que 

se encontram pertinentes ao discorrer sobre os processos do fazer dança num 

contexto complexo de uma rede comunicativa entre corpo e ambiente com mediação 

do ciberespaço. Pensando numa tentativa de resistir, falando de crise como uma 

urgência prática capaz de oportunizar a multidão11 a administrar coletivamente suas 

vidas e seu espaço de autonomia.12 

                                                           
10 

 Filósofo e semiólogo italiano de orientação marxista. Envolvido nos movimentos sociais dos anos 
1960 e anos 1970, foi preso em 1979, acusado de pertencer às Brigadas Vermelhas. Passou 
vários anos na prisão antes de ser finalmente absolvido, e organizou a publicação Luogo Comune 
para dar expressão às idéias políticas desenvolvidas no período que passou encarcerado. 
Atualmente, é professor na Universidade de Cosenza. 

11
 Segundo Paolo Virno, a multidão contemporânea não está composta nem de cidadãos nem de 

produtores; ocupa uma região intermediária entre “individual” e “coletivo”; e por isso já não é 
válida, de modo algum, a distinção entre “público” e “privado”. (VIRNO, 2013, p.13). 

12
 Segundo Castells (2013), é um terceiro espaço (cibernética e espaço urbano), hibrido, porque se 

pode garantir autonomia na capacidade de se organizar no espaço livre das redes de 
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Os discursos que são produzidos nesse fazer artístico, nesse lugar que 

reflete pensamentos/posicionamentos singulares e coletivos, muito mais do que um 

espaço de idéias constitui-se num ambiente gerador de implicações e produtor de 

conhecimento. 

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com 
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de 
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (CASTELLS, 1999, p.566). 

O papel desempenhado pela internet viabiliza e agencia mecanismos 

pensando corpo como centro da política, conseqüentemente biopolítica. 

No sistema dança algumas decorrências ocorrem para viabilizar 

mecanismos de continuidade, principalmente numa época em que se cultivam 

hábitos de não ter hábitos, um adestramento para precariedade e variabilidade.  

Citando as palavras de Jorge Albuquerque, o universo não é somente 

harmonia, nesse sentido crise como hipótese ao aumento de conectividade nos 

ambientes virtuais seria a possibilidade ontológica de produção de conhecimento e 

cultura em um sistema aberto e complexo de continuidade e existência. Um 

pensamento recorrente é sobreviver buscando formas de conexão consistente, 

autônoma e hedônica13, buscando no hedonismo um caminho para permanência de 

nossa espécie. 

                                                                                                                                                                                     
comunicação, mas ao mesmo tempo ela pode ser exercida como forca transformadora, desafiando 
a ordem disciplinar ao reclamar o espaço da cidade para seus cidadãos.  

13
 “Só a atitude hedônica, que permite a tolerância, a aceitação do outro e da diferença, é que pode 

vir a propiciar a coesão e conectividade necessária até o eclodir de uma nova propriedade 
partilhada” (VIEIRA, 2007, p.134). 
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O que está acontecendo agora é que o meio ambiente mudou, a própria 
ciência está vivendo a sua crise e o mundo de maneira geral, em termos 
econômicos, sociais, tem vivido uma profunda crise e isso está esvaziando 
a nossa complexidade à qual estávamos adaptados. E nós temos que repor 
alguma coisa no lugar. E a arte surge como grande sinalizador nessa 
direção (VIEIRA, 2006, p.107). 

O interesse mais específico de discorrer sobre esses processos num 

contexto complexo de uma rede comunicativa entre corpo e ambiente com mediação 

do ciberespaço se situa nos discursos que são produzidos nesse fazer artístico, 

nesse lugar que reflete pensamentos/posicionamentos críticos, singulares e 

coletivos, e muito mais do que um espaço de diálogo e criação constitui-se num 

ambiente poroso e aglutinador.  O exercício de partilhar nas redes digitais os 

processos artísticos, disseminando os resultados dos estudos práticos possibilita 

dinamizar esse processo atual em que o fluxo de comunicação baseado na 

cooperação se tornou um novo modelo de economia. 

No ambiente virtual fomenta-se esse sentido colaborativo ganhando 

visibilidade no modo como cada indivíduo participa e produz seus ideais artísticos 

conseqüentemente promovendo desdobramentos e estabelecendo outras redes, 

outras conexões e outros modos de existir. Viver nesta realidade que foi construída 

implica em novos hábitos cognitivos.  
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