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Relato Crítico 

Inaya Fukai Modler 

 

Ela anda pelo espaço em círculos, e seu corpo a segue, como se deslizasse, como se ser inerte 

fosse de sua natureza sutil. Desce e sai da caída brusca com um voar de braços num 

movimento q destaca os músculos, músculos estes, como se estes fossem maquiados antes, 

perfeitos, em perfeita sintonia com o resto. Porém os braços em convulsão, agitação q não 

passa para o resto do corpo, total independência estranha: a impressão é q o movimento 

acontece sem o corpo querer, quase como uma incorporação, “baixou o santo” localmente. E 

isso é bem fácil de se encontrar em coreografias de dança contemporânea, uma 

instrumentalização, mas não da forma tosca, bruta e sim agora refinada, bem composta, mas q 

não deixa de lado a instrumentalização do movimento, somente a maqueia, para a tornar 

“natural”, como as novas linhas de maquiagem. 

Experiência e controle.  

A modernidade tinha arestas e rebarbas... O controle, o projeto, o plano, a idéia, era suja de 

tão crúa, de tão ideal gerava um contraste forte, que ofuscava a vista. Se havia 

instrumentalização ela era descarada, por que naquela época, o prazer quase instintivo era de 

se descarar, liberdade que era novidade que a ciência trazia de se analizar tudo, particionar, 

separar suas partes, recombiná-las, experimentá-las e revê-las no resultado de suas 

composições: a cultura, a vida, as idéias.  

  

Shigeko Kubota, do grupo Guttai em 1957, faz uma performance em que pinta diretamente com a vagina. (a data 

pode ser um pouco tardia, porém, mesmo assim me parece um exemplo bom de impulso moderno).  

O planejamento a partir do ideal também deu pano para manga: na arte visual “o 

suprematismo” ditava o que a arte deveria ser a partir daquele “novo” momento, entre outros 

e vários movimentos. No âmbito social, projetos de novas sociedades, soluções 

esquadrinhadas e bem planejadas. Na arquitetura o planejamento urbano renasce bem como 
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uma estética “ideal”, planos, curvas e superfícies em que a matéria aparece crua, mas como 

recurso aparente de catalisar esta relação ideal X material, explorá-lá também. Realidade feita 

por realidade e não por ilusionismos de reboco ou adornos barrocos. Afinal o momento da arte 

era a da desmistificação da mímesis, e a criação, a partir deste reencontro com a realidade, da 

poiesis (fica difícil explicar estes dois conceitos sem referências, a fonte original é “discussão” 

acerca destes termos e da teknés realizadas por Platão e Aristóteles). Tudo isso consideramos, 

seguindo o texto do Nicolau Sevchenko, “Esta fase pode representar o período que vai, mais 

ou menos do século XVI até meados do XIX, quando as elites da Europa ocidental entraram 

numa fase de desenvolvimento tecnológico que lhes asseguraria o domínio de poderosas 

forças naturais, de fontes de energia cada vez mais potentes, de novos meios de transporte e 

comunicação, de armamentos e conhecimentos especializados”. Deixando a polêmica das 

datas de lado (até por que haveria de se escrutinar as continuidades e transições desiguais que 

compuseram a transição entre modernidade e o que estamos tentando ainda abraçar q 

chamamos provisoriamente de pós-modernidade).  O desenvolvimento técnico-científico foi 

um elemento fundante da modernidade, é fato. Porém é da mesma forma q nos equivocamos 

profundamente em dizer vulgarmente q o que diferenciou o ser humano dos animais foi o 

desenvolvimento da razão humana, a “inteligência”, sendo q o processo abarca um conjunto 

de elementos bem mais amplo e interconectados: o desenvolvimento do trabalho humano. Da 

mesma forma o desenvolvimento técnico-científico está inserido em uma mudança de um 

modo de produção da sociedade humana, com determinada organização, cultura, ideologia, 

moral... o Capitalismo.  

Este já estava se gestando (aí concordamos com a data Sevchenko) na crise do Renascimento, 

com Miguelangelo e Leonardo da Vinci. Miguelangelo abriu uma fresta pela qual brotou uma 

exacerbação da técnica, um olhar aguçado para o fazer artístico que culminou justamente em 

uma arte que instrumentaliza as técnicas e as valoriza,  juntamente com uma valoração cada 

vez mais pessoalista da arte: “os maneirismos”.  A arte enquanto “brincadeira técnica” mais 

descarada, agora sem a busca de uma aura, essência, também começa a surgir, tendo como 

ícone Raphael. A procura empírica se torna clara na busca, tanto estética quanto científica 

(ambas em unidade), de Leonardo da Vinci, e isso rompe o esquadrinhamento da realidade 

dentro de um modelo, de um ambiente conhecido e mensurável (perspectiva), ideal dos 

renascentistas, e vai no caminho inverso, encontrar a perfeição no que eles consideravam 

“irregularidades da realidade”, desordem. Leonardo buscava o entendimento do movimento 

irregular da água, da presença da atmosfera real com sua umidade, seus reflexos, 

influenciando os elementos de uma paisagem, procurando uma ciência já menos cartesiana, 

mais empírica ou até diríamos, dedutiva.  Esta reflexão se baseia no estudo dos artigos de 

Giulio Carlo Argan contidos no Clássico e Anticlássico, 1984.   Lançamento do olhar sobre a 

produção, instrumentalização, empirismo, controle técnico, todos estes elementos foram 

combustível das transformações q compõe o processo de instauração da sociedade capitalista. 

Digo isso por que é importante materializarmos este desenvolvimento técnico-científico, pois 

se não parece q a humanidade passa por períodos, sem se reconfigurar, sem criar em cada um 

identidades relativamente fechadas (modos de produção) e que se auto-determinam, se retro-

implicam. 
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 Voltando, o esquadrinhamento na modernidade era ainda na unha. 

 A carne era cortada na carne mesma do jeito q dava, sem se importar como disse com as 

rebarbas. E isso tinha a ver diretamente com a densidade de conteúdo, havia muito conteúdo 

para se cortar naquele momento. A intensidade ideológica, cultural, científica de cada evento 

era grande, pois fazia parte de uma reconfiguração histórica de impacto sem igual na 

humanidade, já q o humano se fez a partir do desenvolvimento do trabalho humano, uma 

sociedade q foca seu olhar para este fazer, naturalmente traz um salto enorme dentro da 

história humana, de acordo com Marx. Esta é a potencialidade do capitalismo e esta se 

mostrou na modernidade. Hoje este conteúdo já se esvaziou. A brincadeira técnica de Rafael 

se sobrepõe a seriedade da Busca, de Miguelangelo pelo divino ou de Leonardo pela “verdade” 

incurtida nas rochas, a busca fundante parece q esmaeceu. Todos vão ás suas especializações, 

e normalmente com motivações também específicas. A busca não é mais algo tão fortemente 

fundante, essencial, original.  Muito pelo contrário há falsificações de si mesmo, há uma 

tendência geral a uma volta reformulada da mímesis: na arte atual há muita mímesis da 

modernidade. A consciência histórica se volta contra si mesmo e se torna aí sim, um looping, 

que não leva a nada, só gera vertigem, e confusão, pois na tentativa da releitura, parece acaba 

por não sair daquele lugar. O eixo parece se mover, trazendo diversas visões interessantes 

sobre a modernidade, mas na verdade continua estático, a mesma coisa, e o sentimento de 

vazio cresce. E por que na modernidade tudo parecia tão oito ou oitenta com rebarbas, e hoje, 

só há curvas, flexibilizações, maquiagens “naturais” lindas mas que olhando de perto não tem 

nem metade do conteúdo? Esta parece ser A pergunta. Ou pelo menos uma Das perguntas. 

Entender os meandros desse processo parece uma chave importante para descortinar o 

processo moderno bem como no que desembocou. Aqui só coloco uma questão q se aparenta 

bastante e que a mim há mais q graus isolados de parentesco. No estudo do processo de fim 

do estado soviético, tentamos compreender as previsões que eram feitas para o mundo e para 

a união soviética (e para a revolução socialista), os impactos delas no momento e atualmente, 

e também vasculhar por que havia tais erros nas previsões, agora q sabemos o que aconteceu. 

Um exemplo forte é de Trotsky: as últimas previsões transformavam a segunda guerra mundial 

em um divisor de águas decisivo: ou a revolução triunfaria brilhante no mundo ou um 

capitalismo muito mais duro, autocrático, (a semelhança dos estados facistas que já eram 

indícios) se deitaria sobre a humanidade. Isso gerou um erro fundamental, de apoiar a união 

soviética a todo custo, esperando este desfecho que não veio. A dificuldade hoje da esquerda 

que defende revolução é a dificuldade em lidar justamente com esta situação diferente q 

surgiu no mundo: uma democracia branda, só q ao mesmo tempo não. Um misto de 

democracia e até conquistas democráticas (mais em alguns países menos em outros) com uma 

ampliação do espectro das ferramentas facistas, invadindo a autonomia da cultura popular, da 

vida privada, da decisão de consumo, decisão ética, etc, descaracterizando junto com  a 

reorganização geográfica e urbana o sentido de comunidade, e substituindo por outra coisa. 

Instrumentalização da afetividade para consumo, ideologia....  A normatividade nunca foi tão 

forte e ao mesmo tempo tão questionada, e ainda,  nunca este questionamento foi tão 

neutralizado e muitas vezes até, neutralizante. 

 “Mulheres e homens modernos afirmando sua dignidade no presente - mesmo um presente 

miserável e opressivo - e seu direito de controlar o próprio futuro, tentando criar para sí 

próprios um lugar no mundo moderno, um lugar em que se possa sentir em casa”(Berman) 
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Tanto Berman quanto Sevchenko colocam a democracia (“liberdade de crítica”para 

Sevchenko) como um pilar da atualidade. Mas nesta passagem deixa claro uma busca 

individual, de encaixe em algum canto do caos. Isso hoje é liberdade, e é lindo, é o drama 

quase em seu estado puro. Afinal a modernidade é a época do drama, da descomunhão com 

Deus. Da falta de garantias, gerada pelos abalos q a reforma da Igreja católica gerou na 

estrutura ideológica religiosa, gerada pelos abalos da ciência, e provavelmente outros q não 

tenha conhecimento. Mas ao mesmo tempo aos q conseguiram seu quinhão, esta democracia 

se torna lastro do capitalismo, uma vez q já não se vive mais a euforia com o capitalismo, q se 

vive mais uma esperança cética.  Hoje a miséria do possível é lema, e a bandeira q a carrega é 

esta democracia “branda”.   

Talvez seja possível fazer um outro comparativo: no período pós-guerra, surgiram revoluções 

estranhas ao ideal de marx, sem ter a classe revolucionária por excelência, a operária, na linha 

de frente. E livre de pensar na revolução ideal ou não, livre de dogmatismos do que deve ser e 

do que é, queremos aqui ressaltar sobre isso o que é interessante: que isso abriu várias 

divergências de análise política entre partidos e grupos políticos pelo mundo e que a 

argumentação parece não se preocupar nunca em responder profundamente a natureza 

destas revoluções. Logo, seja negando as ou adaptando-as mal a teoria marxista, nunca parece 

dar fundamentos sólidos como os fundamentados por marx elaborados.  

Neste caso a esquerda hoje parece se aproximar de uma tendência da atualidade, de creditar 

as grandes produções ao passado, e delegar ao presente somente as releituras, aplicações, 

replicações, reencenações e reedições. Ou poderíamos pensar q isto seria (tanto para a 

esquerda quanto para a pós-modernidade) sintomas de um trauma não resolvido? Que trauma 

seria este? Isto explicaria por que é tão difícil para nós escrutinar essa passagem da 

modernidade para o que chamamos pós-modernidade.  Facilidade de identificar os elementos 

de mudança há. A questão é entende-las, e entende-las não de forma enciclopédica, e sim em 

forma de síntese, pois um conhecimento não se faz com sobreposição de dados e sim com o 

que tiramos deles. E parece q ainda é nebuloso sempre quando tentamos nos aproximar. 

Mas se para além do olhar, há um sentir crítico, se isso for possível, aí se pode descortinar a 

estranheza perante os olhos, como o que tentei expor sobre a dança contemporânea.  

E o sentir crítico vem sempre do que somos. Esta colocação vai um pouco de encontro com o 

texto “Dúvida de Cezánne”, que a meu ver a partir de uma coreografia linda q nos leva a 

refletir a origem da cultura na modernidade a partir do ponto do ser, a partir de todas as 

particularidades da realidade, isto é do que somos, isto é do que Cezánne como exemplo, foi. E 

apesar de hoje esta reflexão poder ser bem confundida com autoajuda pela enxurrada de 

referências q nos fazem jogar logo nessa caixa, e banaliza-la, e subestimá-la (ah, como a pós-

modernidade está repleta de subestimação, banalização arrogante naturalizada, tornada 

modo normal de compreensão da vida, inclusive nos meios acadêmicos...), se há esta pressão 

que joguemos a caixa fora. Este é o ponto de Cezánne. É o ponto em que uma coisa inerente 

ao humano se torna seu ponto de apoio para desenvolver: o ser. É o ponto de apoio sólido, o 

mais sólido de todos justamente por que inclui as particularidades da existência pois este é o 

pilar essencial para uma reflexão crítica, a despeito da produção/reflexão acadêmica q se diz 

crítica, e não é a absorvendo q se garante chegar ao sentir crítico, pode fornecer somente 
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matéria de trabalho rica, mas também pode fornecer enganos que não são solucionáveis sem 

o sentir crítico.  


