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APRESENTAÇÃO 

Beth Brait
Jean Carlos Gonçalves

Esta obra tem como objetivo fazer refletir sobre as contri-
buições, noções e reverberações que possam alargar os ho-

rizontes de compreensão das Artes do Corpo e seus elementos 
discursivos na contemporaneidade. Para tanto, é nos estudos 
bakhtinianos do hoje denominado Círculo, na Análise Dialó-
gica do Discurso (ADD), derivada desses estudos, sempre em 
diálogo com outros ramos do conhecimento, que se ancoram 
as lentes que possibilitaram, a cada autor, o encontro com seus 
objetos/sujeitos de investigação. Um dos pressupostos deste 
livro está nas aproximações entre as discussões do Círculo, 
em sua forte e efetiva convivência com a cultura russa de seu 
tempo, e a contribuição daí derivada para o campo das Artes 
do Corpo. 

Hoje, podem ser compreendidos como esferas de diver-
sificadas atividades humanas os inúmeros campos de comu-
nicação: mídia impressa ou não, jornalismo em geral, rádio, 
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cinema, publicidade, design, moda, internet, incluindo aí os 
lançamentos diários de novas redes sociais, bate-papos virtu-
ais e aplicativos de celular. Todos esses meios de comunicação 
e expressão encontram-se disponíveis no universo tecnológico 
e implicam, para além de novas formas de interação humana, 
outras possibilidades de abordagem, conceituação e enfrenta-
mento do que vem a se constituir Artes do Corpo nos tempos 
atuais.

A IoT, sigla utilizada para fazer referência à Internet of 
Things (em Português Internet das Coisas), por exemplo, tem 
abrigado uma série de dispositivos em rede, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida. Com o surgimento da pande-
mia mundial de Covid-19, nossas casas foram ainda mais in-
vadidas por aplicativos de compra, de entrega, de reuniões e 
cursos on-line. Os anúncios de eletrodomésticos inteligentes, 
robôs auxiliadores, televisores falantes têm sido frequentes e, 
de forma quase invasiva, alteram a forma pela qual o nosso 
corpo se comunica com o mundo. Sensores e softwares trans-
mitem dados para uma rede, cruzando informações e fazendo 
que seja impossível fugirmos do nosso próprio entorno.

No avesso da tecnologia, as Artes do Corpo têm insistido 
na presença, no contato vivo entre corpos, na reunião entre 
sujeitos em um mesmo espaço. Ficamos, no entanto, a partir 
de uma pandemia mundial, com as noções de isolamento e 
distanciamento cravadas em nossa experiência de vida, atô-
nitos ao perceber que uma reinvenção, para o ofício do artis-
ta e do pesquisador, tornou-se imperativa, e talvez estejamos 
diante de novas possibilidades de criação e pesquisa nunca 
antes vistas. Teatro on-line, performances in live, transmissões 
simultâneas de leituras dramáticas, e mesmo as conversas, me-
sas-redondas, aulas e congressos — tudo acontecendo simul-
taneamente e em diferentes esferas.

A importância de estudos que privilegiam a análise de 
materialidades advindas dessas diferentes esferas pode ser 
percebida, também, pela sua inclusão entre as prioridades, 
no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
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e Comunicações (MCTIC), no que se refere aos projetos de 
pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações, para 
o período 2020 a 2023. A área de Tecnologias Habilitadoras, 
citada na Portaria 1.122, de 19 de março de 2020, por exemplo, 
contempla o objetivo de contribuir para a base de inovação 
em conhecimento científico e tecnológico. Esta portaria pre-
vê, também, o apoio a projetos de pesquisa em ciência básica, 
humanidades e ciências sociais, o que justifica a realização e 
publicação da obra que agora chega ao público interessado em 
arte, corpo e linguagem.

Apresentando pesquisas e discussões que aprofundam as 
relações entre as Artes do Corpo (sempre pensadas com base 
em uma perspectiva expandida e não excludente) e os estudos 
bakhtinianos em diálogo com outras vertentes do conheci-
mento, este livro é composto por cinco capítulos, que reúnem 
pesquisadores de três países (Brasil, França e Reino Unido), 
configurando-se como um fértil diálogo sobre arte, vida, tem-
po e atualidade. 

Agradecemos aos autores, que prontamente aceitaram o 
nosso convite, e também às agências de fomento à pesquisa 
(em especial ao CNPq), sem as quais certamente seria mais di-
fícil publicar os resultados de nossas investigações científicas.

Beth Brait
Jean Carlos Gonçalves

Inverno de 2021.




