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RESUM0

A relação entre ignorância, aprendizagem e criação compõe um
cenário instigante para refletirmos sobre educação e ciência. Para dar
luz a essa reflexão partimos das proposições de Ilya Prigogine (1986), para
quem a arte é a metáfora que representa a ciência no século XX; das
ideias de Edgar Morin (2004), ao enfatizar a contribuição fundamental da
arte para a condição humana; e de Maurice Merleau-Ponty (1980), que
credita à arte a possibilidade de um novo olhar sobre o mundo, um olhar
sensível, estético. Tendo por referência esses argumentos reafirmamos a
tese de que a arte pode apresentar metáforas para pensarmos a
ciência, a educação e a condição humana em bases complexas e
transdisciplinares.

Focalizamos,

em

particular,

as

categorias

de

deformação e repetição. A primeira é pensada como a desordem
necessária ao corpo, à ciência e à educação, lugares de metamorfoses
constantes, conforme os princípios da complexidade. A segunda é
tomada como um operador sem o qual não podem emergir a variação,
o desvio, o novo, a invenção. Nossas metáforas surgem a partir da obra
estética de dois artistas consagrados: Pina Bausch e Hans Bellmer,
transgressores que se insurgem definitivamente contra a trivialidade na
arte e na vida. Operaram por sonhos, manifestações amorosas
irreverentes, estéticas inaugurais, antiparadigmáticas e impertinentes.
Numa palavra, incorporam para si o que se convenciona chamar de um
pensamento complexo. Entendemos que os dois artistas acionam
dispositivos que dialogam com o manifesto de Merleau-Ponty ao buscar
na “aisthesis” possibilidade de uma produção natural que é, em si
própria, criadora. Tendo como horizonte essa potência criadora
centramos nosso olhar nos anagramas do corpo propostos por Bellmer e
na repetição tal qual expressa por Pina Bausch. Deformação e Repetição
são estados embrionários de criação.
Palavras-Chave: Anagramas do corpo. Repetição. Criação.
Complexidade.

RÉSUMÉ

La relation entre l'ignorance, l'apprentissage et de la création
composent un décor provocant pour nous faire réfléchir sur l'éducation et
la science. Pour éclaircir cette réflexion, nous démarrons sur les propositions
de Ilya Prigogine (1986), pour qui l'art est une métaphore qui représente la
science au XXe siècle, les idées d'Edgar Morin (2004), en soulignant la
contribution fondamentale de l'art à l'état humain, et Maurice MerleauPonty (1980), qui crédite à l'art la possibilité d'un nouveau regard sur le
monde, un regard sensible, esthétique. Ayant par référence la présence
de ces arguments, nous réaffirmons la thèse de que l'art peut présenter des
métaphores pour considérer la science, l'éducation et la condition
humaine sur des bases complexes et transdisciplinaires. Nous nous
concentrons sur des catégories particulières de la déformation et de la
répétition. La première est considérée comme un désordre nécessaire au
corps, à la science et à l'éducation, des lieux de métamorphose
constante, d’après les principes de la complexité. La seconde est
appréciée comme un opérateur sans lequel la variation, l'écart, le
nouveau et l’invention ne peuvent pas émerger. Nos métaphores
ressortent des travaux esthétiques de deux artistes de renom: Pina Bausch
et Hans Bellmer, les délinquants qui certainement se rebellent contre la
trivialité dans l'art et la vie. Ils exploitent des rêves, des démonstrations
affectueuses impertinentes, esthétiques inaugurales, antiparadigmatiques
et audacieuses. En un mot, ils incarnent ce qu'on appelle une pensée
complexe. Nous comprenons que les deux artistes déclenchent des
dispositifs qui dialoguent avec le manifeste de Merleau-Ponty lorsque l’on
cherche dans l "aisthesis" la possibilité d'une production naturelle qui est en
elle-même, créative. Ayant comme horizon cette puissance créatrice nous
concentrons notre regard sur les anagrammes du corps proposés par
Bellmer et sur la répétition exprimée par Pina Bausch. La déformation et la
répétition sont des étapes embryonnaires de la création.
MOTS-CLÉ: Anagrammes du corps. Répétition. Création. Complexité.

ABSTRACT
The relation between ignorance, apprenticeship and creation
composes a riveting scenario for us to think about education and
science. To enlighten this reflection we utilize Ilya Prigogine’s propositions
(1986), for whom art is the metaphor which represents science in
20th century; Edgar Morin’s ideas (2004) emphasizing art’s fundamental
contribution to human condition; and Maurice Merleau-Ponty (1980),
who credits to art the possibility of a new look over the world, a sensitive,
esthetic look. With those reasons as a reference we reaffirm the thesis in
which art can present metaphors for us to think about science,
education and human condition in complexes and transdisciplinaries
bases. There’s a particular focus on deformation and repetition
categories. The first one is thought as the necessary disorder to the body,
science and education, places of constant metamorphosis, accordant
to complexity principles. The second one is taken as an operator without
which it could not emerge the variation, the diversion, the new, the
invention. Our metaphors appear from two consecrated artists’ esthetic
work: Pina Bausch and Hans Bellmer, transgressors definitively rising
against triviality in art and life. They operate through dreams, irreverent
love manifestations and inaugural, antiparadigmatic and impertinent
esthetics. In a word, they assemble to themselves what we arbitrate as a
complex thought. We understand that both artists throw devices which
dialogue with Merleau-Ponty’s manifest when searching in “aesthesis”
the possibility of a natural production which is, in itself, creator. Looking
through this creator power we center our look on the anagrams of the
body proposed by Bellmer and on repetition as expressed by Pina
Bausch. Deformation and Repetition are embrionary states of creation.

Keywords: Anagram of the body. Repetition. Creation. Complexity.
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IMPULSOS PARA COMEÇAR

No cenário atual da educação, processos como criatividade e
invenção têm se tornado experiências secundárias. Para Jean Dubuffet
(1986),

o

gosto

pela

germinação

desaparece;

observa-se

uma

“pasteurização das mentes”. Parecem estar condenados à morte os germes
dinamizadores da inovação e do progresso cultural e da ousadia intelectual.
Com relação a esse processo de pasteurização, Morin (2004)
questiona a hiperespecialização da universidade e o impedimento que isso
traz para um olhar global e para o essencial, como resultado das
pedagogias tradicionais na educação, e que contribuiu sobremaneira para
a falta de germinação da sociedade. Nesse sentido, “o retalhamento das
disciplinas torna impossível aprender o que é tecido junto, isto é o complexo”
(MORIN, 2004, p. 14). Mais que isso, o sistema de ensino durante toda a
formação do docente tem cooperado para alimentar a ignorância e a
cegueira, uma vez que colabora para a constituição de uma inteligência
parcelarizada e incapaz de perceber o contexto e o complexo, uma vez se
esmera em trabalhar com a cópia, com o paradgmatizado e a
disseminação de um pensamento supostamente vitorioso, mas incapaz de
metamorfose.
Morin (2004) faz críticas às escolas primárias, uma vez que elas têm se
dedicado a isolar objetos, a separar disciplinas, a dissociar os problemas, no
lugar de reunir e integrar. O complexo é reduzido ao simples. Os estudantes
são instados a separar o que está ligado, a decompor. As mentes jovens têm
perdido as aptidões para contextualizar os saberes e integrá-los em seus
conjuntos.
Ora, para Morin (2004) o conhecimento progride pela capacidade de
contextualizar e englobar e não pela capacidade de sofisticar, formalizar e
abstrair. Observa-se uma recusa para enfrentar a complexidade. Nesse
sentido, o autor apresenta alguns desafios e, dentre eles, destacamos: o
desafio cultural (o problema da separação entre a cultura das humanidades
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e a cultura científica), o desafio sociológico (revisitar pelo pensamento os
conhecimentos) e

o

desafio

cívico

(o

enfraquecimento

do

global

enfraquece o sentimento de responsabilidade, gerando um problema
histórico da necessidade de democracia cognitiva).
Saber lidar com esses desafios se constitui numa estratégia para a
proposta maior de Morin (2004) no que diz respeito a uma reforma do
pensamento, que não deve ser prioritariamente programática, mas
paradigmática,

uma

vez

que

concernente

à

nossa

aptidão

para

organização do conhecimento.
Nessa concepção de educação, a reflexividade, a criticidade e a
criatividade são indispensáveis, bem como o pensamento coletivo. Morin
(2004) propõe uma formação pautada na organização e não na
ordenação. A primeira constitui-se uma dinâmica democrática, participativa
e dotada de autonomia. A segunda constitui-se de uma dinâmica
autoritária, unilateral. Acreditamos que a educação a partir da organização
pode ser um antídoto para as doenças cognitivas que a acometem, como a
cegueira e a ignorância.
Dessa perspectiva, conceitos como bifurcação e flutuação que,
segundo Almeida (2004), constroem a base epistemológica do pensamento
de Prigogine, são valiosas ferramentas para a emergência das ciências da
complexidade e para pensar a educação.
Para nos convidar a refletir sobre a educação, Morin (2004) enfatiza a
contribuição fundamental da arte para a condição humana. A arte
possibilita um novo olhar sobre o mundo, um olhar sensível, estético. Na
mesma direção,

o

pensamento

de

Merleau-Ponty

(1980) afirma

a

importância do papel dos artistas na educação dos sentidos.
Tendo por referência esses argumentos defendemos a tese de que a
arte pode apresentar metáforas para pensarmos a ciência, a educação e a
condição humana em bases complexas e transdisciplinares. Focalizamos, em
particular, as categorias de deformação e repetição. A primeira é pensada
como a desordem necessária ao corpo, à ciência e à educação, lugares de
metamorfose constantes, conforme os princípios da complexidade. A
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segunda é tomada como um operador sem o qual não podem emergir a
variação, o desvio, o novo, a criação.
Para tanto, partimos das seguintes questões de estudo: como se
estruturam as relações entre arte e ciência? De que modo essas expressões
da arte, a metáfora do corpo como anagrama e a repetição como fonte
geradora de novos sentidos, são capazes de fazer compreender o mundo e
a condição humana em novas dimensões?
Vislumbrando argumentos criativos para problematizar a relação entre
o aprender e o criar, abraçamos uma reflexão de SANT´ANNA (2007) que
discute a importância da estupidez, tema antigo e ao mesmo tempo atual
no contexto da educação. Os desvios, o excesso, as bifurcações e a
estupidez podem fornecer campos de reflexão novos capazes de
problematizar os dualismos e as linearidades que envolvem os processos
formativos do sujeito. Fazendo alusão ao escritor francês Martin Page (2005)
em “Como me tornei estúpido”, Sant’anna descreve a trajetória intrigante e
ao mesmo tempo divertida do personagem Antonie e sua busca por se
tornar estúpido. Acreditando que essa façanha diminuiria seu sofrimento,
Antonie realiza manobras inacreditáveis. Todavia, percebe que a busca pela
estupidez necessitaria da negação de si mesmo. Outro exemplo interessante
citado por Sant’anna é o poema “O ignorante” de Philippe Jaccottet, no
qual o autor reflete sobre uma ignorância nem sempre atrelada à estupidez.
Por conseguinte, o que melhor distingue uma cultura viva de
sua morte não seria necessariamente a quantidade de
informações fornecidas pela primeira, nem o aspecto
atemporal expresso pela segunda. A força de uma cultura se
manifesta principalmente por meio das questões a ela
dirigidas, evidenciando o que dela se difere e, ainda, abrindo
espaço para inventar maneiras de ver. Talvez não seja tão
importante definir os lugares e as características de uma dada
cultura, assim como seria ligeiramente ocioso mostrar as suas
credenciais, ou o valor de suas tradições e inovações. A
suposição de que o saber foi feito para ser acumulado ou para
fornecer o direito de domínio sobre aqueles considerados
ignorantes jamais tonifica a reflexão. Aos que se satisfazem
com a retórica vangloriosa da própria cultura era o caso de
retornar às coisas (aparentemente simples) e mencionar um
antigo ditado africano segundo o qual "os tonéis vazios fazem
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mais barulho do que os cheios". Afinal, como se sabe desde a
aurora dos tempos, conhecer a própria ignorância dispõe o
corpo e a alma para novos aprendizados (SANT´ANNA, 2007,
p. 3).

Nessa mesma direção, também o conto “O homem que queria
eliminar a memória", de Ignácio de Loyola Brandão (2003), de maneira
engraçada e provocante, conta a história de um homem que quer fazer
uma cirurgia para suprimir a memória. Esse conto ensaia um problema em
torno da ética, dos limites que temos sobre o que queremos fazer com o
corpo e, ao mesmo tempo, instaura uma intriga sobre o motivo da busca da
perda de memória como solução para os problemas. O conto permite
questionar o tabu da necessidade de memória para as atividades diárias.
Retirá-la seria, então, um atentado contra essa lógica. Uma cena
interessante que demarca esse conto nos faz pensar a nossa sociedade
tecnológica e seu crescimento desenfreado e o esquecimento do passado:
o médico menciona ao rapaz que se todos retirassem a memória, acabaria
a história. O rapaz, por sua vez, responde que quer viver de instantes
projetados para frente, viver apenas do presente. Será que não é
exatamente isso que nossa educação está fazendo, ao propor cópias
descontextualizadas de modelos educativos?
Sant´anna (2007) afirma que o tema da ignorância sempre foi visto de
forma linear. Regra geral, a ignorância está relacionada à burrice, ao
homem bruto. Mas a estupidez pode ser pensada de uma maneira mais
ousada e como característica indispensável para a não reprodução. Há
como que uma relação necessária entre ignorância e saber, o primeiro
termo podendo ser motor gerador do segundo.
Nesse mesmo diapasão, se observarmos os ideários da educação,
visualiza-se uma oposição entre dúvida e certeza, sendo o segundo
vocábulo compreendido como uma resolução definitiva do primeiro. Nas
culturas diversas, não raro são os exemplos que demonstram um poder de
controle sobre dos corpos e das mentes, de modo que, os indivíduos que
insistem em viver em viver e explorar a curiosidade, são condenados à
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perseguição e à morte. Sant´anna (2007) argumenta que talvez seja esse um
dos motivos pelos quais o espírito da curiosidade tenha sido banido da
educação e do tempo e do espaço escolar.
Esse apelo à necessidade de ignorância para o conhecimento pode
ser bem visualizado em “O mestre ignorante: cinco lições sobre a
emancipação intelectual”, de Jacques Rancière (2005). Nessa obra há uma
subversão dos fundamentos da pedagogia. O autor afirma, através de seu
Joseph Jacotot (mestre, professor), que “não há ignorante que não saiba
uma infinidade de coisas” (RANCIÈRE, 2005, p. 11). O olhar para a
necessidade de ignorância é um divisor entre o embrutecimento e a
emancipação.
Foi esse apelo à curiosidade que nos moveu ao encontro de nossas
categorias. O encontro com a primeira categoria, os anagramas do corpo,
se deu a partir dos estudos desenvolvidos no mestrado em educação na
UFRN. Na oportunidade investigávamos a estética caosmótica - termo
utilizado parodiando a caosmose proposta por Félix Guattari (1998),
desenhada pelo Grupo Cena 11 ao propor outras estratégias do uso do
corpo e do gesto. As imagens desenhadas pelo grupo nos moveram por
uma estética do feio, do grotesco e nos possibilitaram novos olhares para o
corpo, para o gesto e para o espaço.
Nesta tese, por meio da produção de Hans Bellmer e de Pina Bausch,
nos deslocamos no sentido de reafirmar uma estética da convulsão, que nos
impulsionam em direção a uma estética do paradoxo. Dessa perspectiva,
ampliamos a discussão da estética caosmótica, por meio dessas duas
referências, com vistas também a repensar a educação, a ciência e o
conhecimento. Chamamos de estética caosmótica o quiasma entre a
estética do feio, do grotesco, da convulsão e do paradoxo.
Ao partirmos para uma investigação inicial das produções que
envolvem os trabalhos de Hans Bellmer, personagem responsável pela
criação da expressão “anagramas do copo”, utilizada como metáfora para
o nosso estudo, destacamos as publicações monográficas “The anatomy of
Anxiety” de Sue Taylor (2000) e “Behing Closed Door” de Therese Lichtenstein
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(2001), o artigo “Hans Bellmer, Pierre Klossowski and the vicious Circle” de
Tamara Trodd (2007), todos publicados em inglês, e o livro “O corpo
impossível”, de Eliane Moraes (2002), com publicação em português, obra
que, apesar de não ser um trabalho sobre as produções de Bellmer, tematiza
alguns elementos de sua arte.
Seu primeiro trabalho, denominado “Variações sobre a montagem de
uma menina desarticulada”, registra uma sequência de imagens de uma
boneca que, em suas produções, serve de objeto provocante. Nessa obra,
sua brincadeira foi dar novas visibilidades ao artefato, explorando a
deformação, a contorção, a combinação de outras possibilidades possíveis.
A cada exploração, novas formas, novos desenhos, novas provocações
(MORAES, 2002; TRODD, 2007).
Esse artista alemão, que se dedicou à arte surrealista, ficou conhecido
como o artista das bonecas desalinhadas. Bellmer mapeia a desfiguração,
contorcendo, multiplicando, mutilando, hibridizando, questionando a ordem
pré-estabelecida. Assim, “a anatomia humana é submetida a um grande
jogo de metamorfoses que torna instáveis seus limites e transitórios suas
formas, sem, contudo destruí-las por completo [...]” (MORAES, 2002, p. 167).
Bellmer explora o corpo capturado nos momentos de prazer,
submetidos aos desregramentos dos sentidos, à desordem do erotismo. Suas
bonecas questionam tabus, propõem novos paradigmas, induzem novos
pensares e sugerem uma dissolução orgânica da estética (MORAES, 2002).
Em suas composições o corpo pode “capriciously displace the
centre of its own images’ gravity, and does so constantly. As a
result, it is able to perform 'condensations,' 'superimpositions,'
'proofs of analogies,' 'ambiguities, 'puns', and canny and
uncanny 'calculations of probability' with these images”
(TRODD, 2007, p. 4)1.

Segundo Trodd (2007), podemos fazer aproximações entre Bellmer e
Em suas composições o corpo pode "caprichosamente deslocar o centro de gravidade de
suas próprias imagens' e o faz constantemente. Como resultado, é capaz de realizar
"condensações, 'superposições',' provas de analogias", "ambiguidades", trocadilhos ", e
serenos e misteriosos" cálculos de probabilidade 'com essas imagens "(Tradução nossa).

1
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Merleau-Ponty no que se refere à dinâmica da reversibilidade desenvolvida
em “O olho e o espírito”, que diz respeito à comunicação entre os sentidos
que interligam infinitamente o tangível e o sensível, e que reduplica um sobre
o outro.
Bellmer’s discussion of holding a mirror to the surface of the
body, for example, recalls Merleau-Ponty’s discussion in ‘Eye
and Mind’ […] and at the same time suggests the possibility of
an interestingly erotic re-interpretation of Merleau-Ponty’s
philosophy (TRODD, 2007, p. 3)2.

Por sua vez, Tibúrcio (2005) argumenta que não dá para separar o
sensível do tangível. O olhar para algo só é possível na medida em que
perscrute e apalpe, nunca uma única situação, mas esses dois domínios. Essa
é a brincadeira traçada por Bellmer em seus anagramas do corpo.
A metáfora do anagrama possibilita anunciar a necessidade do caos
para gerar novas formas de pensar que considerem a reversibilidade dos
sentidos, a incerteza, a dúvida e, sobretudo, pensar a educação tecida no
corpo.
Para chegar à segunda metáfora, a da repetição, recorremos a
estudos anteriores, em particular a partir das leituras realizadas enquanto
bolsista do PIBIC – CNPq, ocasião na qual pudemos pesquisar elementos que
caracterizavam

as

produções

dentro

da

conjuntura

da

Dança

Contemporânea e que possibilitavam reflexões para a educação.
No contexto da dança-teatro, aqui compreendida como uma das
manifestações

possíveis

da

Dança

Contemporânea

(NAVAS,

1999),

destacamos o processo criativo da alemã Pina Bausch, que redimensionou o
fazer artístico ao propor um processo de criação com luz na fragmentação e
na repetição exaustiva, essa última usada como forma de desarranjar as

Bellmer discute sobre a exploração de um espelho para a superfície do corpo, e, por
exemplo, lembra Merleau-Ponty em sua discussão do “olho e do espírito” [...] e ao mesmo
tempo sugere a possibilidade de uma curiosa re-interpretação do erótico da filosofia de
Merleau-Ponty (TRODD, 2007, p. 3).
2
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construções gestuais da técnica ou da própria sociedade (FERNANDES,
2007).

A repetição das estruturas coreográficas é tomada com
transformação da forma, com a criação de novas sintaxes,
com a invenção de novas estéticas. Uma escrita singular que
coloca no mundo outros sentidos: lógicos e analógicos.
Sentidos que problematizam a dicotomia entre razão e
sensibilidade, entre o pensamento e o gesto (NÓBREGA, 2003,
p. 140).

Sua estética se define na incompletude e no inesperado, que
permanecem no jogo de representações e não-representações (breves
períodos de suspensão), nas ações simultâneas, nas contraposições e
progressões. O corpo em Pina Bausch é inteligente, crítico, construtor,
ambíguo e mutável. Em seu processo criativo não existem regras, nem
predefinições, aliás, é exatamente contra esses sistemas de verdade que
Pina Bausch cria sua dança. Seus bailarinos reconstroem e desestabilizam
suas próprias histórias, pois o interesse de Pina é sempre no que faz as
pessoas se moverem, e não como essas pessoas se movem.
Em seus balés não vislumbramos pernas esticadas, elásticas e velozes,
que se movimentam sem parar dentro de uma determinada forma já
codificada. Sua dança vai além do codificado, aliás, é uma dança
descodificada, uma vez que parte do entendimento de que um movimento
sempre é novo. Pina Bausch questiona constantemente seus bailarinos,
buscando suas lembranças das experiências das viagens de suas tournées,
da infância, de como fazemos para ensinar algo. Dessa forma, o aprender
em sua dança vai além do treinamento de exercícios específicos e leva em
consideração a criação de um ambiente de aprendizagem que retoma
continuamente a essência paradoxal do corpo e a reconstrução de sentidos
vividos (PORPINO, 2006).
Observa-se que Pina Bausch fez do paradoxo um meio de criação de
movimentos, uma vez que em suas obras, nas palavras da autora: “pode
sempre ver-se ao contrário” (GIL, 2004, p. 171). A multiplicação de pontos de
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vista é um elemento chave em suas montagens, ela induz a pensamentos
que divergem, opõem-se ou contradizem-se. Em suas explorações tudo se
passa no “entre”, assim, não podemos separar o que cabe a dança e o que
cabe ao teatro (GIL, 2004).
Para compor suas performances Pina Bausch transita pelo inusitado,
bombardeia seus bailarinos de questões que podem ser respondidas de
diversas formas, verbal, gestual. Dentro de seu jogo de composições a
coreógrafa joga com dois elementos essenciais: a fala e o gesto
(FERNANDES, 2007).
Pina Bausch faz uso da repetição como método para inverter os
efeitos convencionais atribuídos à reprodução, em particular para aquelas
pessoas atraídas pela falsa ideia expressa pelo provérbio repetitio mater
lectionis (a repetição é mãe do aprendizado) e, ainda, àquelas imbuídas da
ideia de que qualquer processo de aprendizagem social formal implica em
uma necessidade de uma disciplina baseada na repetição e regulada por
uma organização e uma fragmentação temporal (FERNANDES, 2007). Assim,
é através da disciplina repetitiva que observamos um disciplinamento dos
corpos, e essa disciplinarização é uma das formas sociais que permeiam e
dominam maneiras pessoais de percepção e expressão (FOUCAULT, 1998). É
através da repetição que há um disciplinamento dos corpos para a utilidade
e produtividade.
Por meio do uso da repetição, Pina Bausch expõe criticamente a
relação de poder entre corpos individuais e a sociedade (FERNANDES, 2007).
Assim, tal processo é criticado enquanto método de disciplinarização
estabelecido por relações sociais de poder.
Em suas performances a repetição pode possibilitar a reconstrução de
situações passadas e sua re-atualização no presente, bem como pode
tornar-se um cenário para a experimentação, percepção e avaliação crítica
da estrutura subliminar do espetáculo.
Em uma das cenas do espetáculo Bandoneon (1980), a coreógrafa
expõe a ideia da repetição ligada ao erro, promovendo com isso o
rompimento da convenção de que o aprendizado por repetição sempre
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deve transitar para levar a perfeição (FERNANDES, 2007).
No mesmo espetáculo, a repetição expõe a dor implícita na disciplina
e no treinamento corporal, verdadeiros “rituais do absurdo”, dolorosos atos
de autocontrole e adestramento. Pina Bausch faz uso da repetição para
expor, por um lado, essa natureza controladora e, por outro, o reprimido
corpo em sofrimento (FERNANDES, 2007). As estruturas das disciplinas
desenvolvidas no século XVII e XVIII, que são muito bem descritas por
Foucault (1998), podem possibilitar muito bem a imagem do processo de
disciplinarização dos corpos.
Observa-se ainda uma crítica realizada pela coreógrafa ao método
da repetição, quando este restringe-se a pura e simples reprodução de um
gesto sem acrescentar nenhum material pessoal (FERNANDES, 2007). Para
ela, a repetição deve levar à criação, não se contentando com a simples e
mecânica reprodução.
Destacamos aqui outros olhares atribuídos à repetição nos trabalhos
de Pina Bausch: a repetição como recursos para moldar o material
apresentado numa forma estética, transpondo o registro das singularidades
num produto artístico; a repetição como recurso cênico – cenas que se
repetem em momentos diversos do espetáculo, ora da mesma maneira, ora
modificada, mas remetendo a uma cena apresentada anteriormente; a
repetição que interfere na composição final ao lidar muitas vezes com o
imprevisto, transformando a cena muitas vezes através da repetição; a
repetição tematizada como elemento que possibilita o desarranjo, a
desconstrução de gestos técnicos, a inversão de sentidos de determinadas
situações da vida cotidiana; a repetição como instrumento criativo através
do qual os dançarinos reconstroem, desestabilizam e transformam suas
próprias

histórias

enquanto

corpos

estéticos

sociais;

e

a

repetição

apresentada como possibilidade para uma reconstrução estética das
experiências passadas dos dançarinos, pois através da repetição as cenas
são gradualmente moldadas em uma forma estética, dissociada da
personalidade do dançarino. Durante o espetáculo, as cenas repetitivas
criadas a partir do processo sugerem múltiplos significados. Dessa forma,
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acreditamos que a metáfora da repetição como geradora de novos
sentidos traz desafios inaugurais para a educação.
É pertinente destacarmos que já existem alguns trabalhos publicados
que situam o contexto da dança desenvolvida por Pina Bausch no século XX,
como o livro de Ciane Fernandes (2007). Já o livro de Fabio Cypriano (2007)
descreve o percurso da coreógrafa rumo à produção da peça Água,
inspirada no Brasil.
Registramos ainda as produções da fotógrafa Maarten Vanden
Abeele, que registra há mais de 10 anos a trajetória de Pina Bausch.
Destacamos algumas teses de doutorado que fazem uma aproximação
com as produções dessa coreógrafa alemã, como a tese de Porpino (2003),
intitulada “Dança é educação: interfaces entre corporeidade e estética”,
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, além
do Artigo intitulado “Corpos do tango: reflexões sobre gestos e cultura de
movimento”, de Nóbrega (2003).
No contexto das artes, em particular da dança, podemos perceber
diversas situações que buscam um aprender que transgride a linearidade.
Nessa atitude de transgressão, Porpino (2003) nos faz pensar o ensino da
dança com outras conotações que se contrapõe a visão comum da
transmissão de conhecimentos. A autora acredita que a dança pode e
deve possibilitar a vivência do processo de gerar conhecimento para além
de atitudes instrutivas. Para discutir esse argumento, ela nos oferece alguns
exemplos pedagógicos, como os processos adotados por Pina Bausch,
Willian Forsyth, o grupo de dança da ETFRN (nome que levava o grupo
quando Porpino trabalhou na escola) e o grupo de dança Parafolclórico da
UFRN.
Os processos criativos desses grupos são discutidos pela autora como
estratégias adotadas que podem contribuir para o questionamento de um
modelo linear e podem assumir outras possibilidades mais flexíveis, mais
poéticas e mais dialógicas do aprender.
Porpino (2003) apresenta a dança como possibilidade de vivência
estética que pode descortinar situações de ensino aprendizagem mais
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humanas. A partir dessa perspectiva, recorremos às metáforas do corpo
como anagrama e da repetição como fonte geradora de novos sentidos,
para pensarmos novos mapas afetivos, anarquistas e estéticos que
contribuam para ampliar essa relação entre aprender e criar, elementos que
consideramos indispensáveis à educação.
Para isso, operaremos com o uso da analogia, da metáfora, como
uma estratégia de organização e reflexão do saber. Destacamos ainda o
trabalho de dissertação de Aragão (1998), intitulado “Entre o desejo e o
prazer: a criatividade, a aprendizagem”, no qual a autora busca reflexões
entre a aprendizagem e a criatividade a partir das metodologias adotadas
pelo professor e o desenvolvimento potencial criativo do aluno. Aborda
ainda alguns aspectos inerentes ao ato criativo, como a afetividade, a
imaginação, o desejo, o prazer e a percepção.
Com relação à nossa trajetória de método, acreditamos ser pertinente
inicialmente fazer uma distinção entre método e metodologia, tal como
propõe Edgar Morin (1996), para quem o método é entendido como
disciplina do pensamento, algo que deve ajudar a qualquer um a elaborar
sua estratégia cognitiva, situando e contextualizando suas informações,
conhecimentos e decisões, tornando-se apto para enfrentar o desafio da
complexidade. A metodologia, por sua vez, diz respeito às “vias de
aproximação da realidade” e se constitui num conjunto de técnicas e
materiais para possibilitar esse objetivo.
O método não é um conjunto de receitas eficazes para chegar a um
resultado previsto, ou um conjunto de regras permanentes, passíveis de
serem seguidas mecanicamente, nem tão pouco refere-se a uma
equivalência entre método e programa. O método do qual falamos
também não é aquele sugerido por Descartes em sua busca incansável
pelas certezas estabelecidas e ordenadas. No entanto, não queremos anular
aqui a existência ou a aplicabilidade deste método programa, mas é
possível pensarmos numa outra compreensão de método, em que a
desarmonia, a perplexidade, o acaso, a estratégia, o erro, a criação, ou
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melhor, a reinvenção, surgem durante o caminhar. Nessa proposta, o
método nunca está dado, acabado. Está em permanente construção e
desconstrução.
O método seria então um ensaio, um caminho, uma travessia “que se
desdobra em meio à tensão entre a fixação e a vertigem” (MORIN;
CIURANA; MOTTA, 2003, p. 19). Não queremos propor aqui uma desordem
catastrófica desordenada e desorganizada, mas dizer que na experiência
da catástrofe e desordem existem estratégias, embora abertas, que não
“dissimulam a sua própria errância, mas que não renunciam a captar a
verdade fugaz de sua experiência” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 19).
Os autores questionam o método como programa e propõe o método
como estratégia. Em suas palavras:

O programa constitui uma organização predeterminada pela
ação. A estratégia encontra recursos, faz contornos, realiza
investimentos e desvios. O programa efetua a repetição do
mesmo no mesmo, ou seja, necessita de condições estáveis
para a sua execução. A estratégia é aberta, evolutiva,
enfrenta o imprevisto, o novo. Assim o método se desprende
ao longo de todo o processo, já as metodologias servem de
guia para as investigações (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p.
29).

Reconhecendo diferentes ordens do discurso científico, para nossa
investigação utilizaremos o recurso da metáfora e das imagens. Nesse
sentido a metáfora é considerada por Maffesoli (1998) como uma forma de
abordar o fenômeno de um modo mais acariciante e respeitoso, atuando
como uma alavanca metodológica. Para ele:

A metáfora é, certamente, uma ferramenta privilegiada [...].
Sem deixar de permanecer enraizada a fundo na concretude
da vida corrente, ela pode favorecer e impulsionar o elã livre
do pensamento especulativo. [...] A metáfora não indica, de
maneira unívoca, qual o sentido das coisas, mas pode ajudar
a perceber suas significações (MAFFESOLI, 1998, p. 148).

Segundo Nóbrega (1999), a metáfora busca interconexões, assim
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pode ser uma possibilidade para evitar a fragmentação na comunicação
científica.
Morin (2008) propõe a metáfora como uma das estratégias de
reabilitação do conhecimento por analogia: “A metáfora é com
frequência um método afetivo e concreto de expressar a compreensão.
Poetiza o cotidiano transportando para a trivialidade das coisas a
imagem que surpreende, faz sorrir, comove, ou mesmo maravilha”
(MORIN, 2008, p. 157).
Lakoff (2002) atribui à metáfora um status epistemológico.

A

metáfora encontrar-se-ia não somente na linguagem, mas na vida
cotidiana, no pensamento e na ação. A metáfora une razão e
imaginação e nos possibilita uma nova compreensão de mundo.
Dessa forma, a metáfora do corpo como anagrama, as imagens
criadas por Hans Bellmer impulsionam a criatividade, questionam tabus,
propõem novos paradigmas que considerem outros padrões, privilegiam
a desordem, o prazer, a diversidade, a sexualidade, a sensibilidade.
A metáfora da repetição como impulsionadora de novos sentidos
nos faz transitar por outras formas de compreensão da repetição que
ampliam o pensar simplificado e os esquemas operacionais que
racionalizam o corpo, o pensamento, a ciência e a educação. Nesse
sentido, possibilita um estado de gestação de novos olhares e sentidos
para a existência e para educação, ao unir sujeito e objeto em sua
noção de mundo, ao englobar o refletido e o irrefletido, o visível e o
invisível.
Para compreender melhor os dois artistas escolhidos, sentimos a
necessidade de buscar, para além das leituras e traduções realizadas,
vídeos e entrevistas que nos ajudassem a compreender a força de seus
pensamentos e ampliar nossas referências. Assim, buscamos imagens na
internet e exposições dos trabalhos de Hans Bellmer, bem como
recorremos a vídeos disponibilizados no youtube com alguns trechos e
coreografias completas das obras de Pina Bausch, além de utilizarmos
também as publicações no jornal The New York Times.
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A tese encontra-se estruturada em 3 capítulos, além do primeiro
momento,

denominado

IMPULSOS

INICIAIS,

onde

procuramos

compreender as relações entre o saber e a ignorância, pois consideramos
que há nessa última uma potência criativa, bem como por considerarmos
que um olhar sobre as produções dos artistas escolhidos para dar luz às
nossas reflexões são impregnadas pela vivência da ignorância, pois
quando subvertem a ordem dos valores do corpo, fazem uso da
repetição como ligada ao novo, ou da desordem ligada à destruição.
Apresentamos também nesse momento como se deu nosso encontro
com Hans Bellmer e Pina Bausch, além de uma consideração sobre o
método complexo.
No

primeiro

capítulo,

HANS

BELLMER:

O

ANARQUISTA

DOS

DEVANEIOS ANATÔMICOS, refletimos sobre o movimento de subversão do
dadaísmo e do surrealismo, além de uma reflexão sobre o perverso, o
erotismo e a pornografia na arte surrealista. Esses dois momentos iniciais
consistem em um pequeno estado da arte para nos apropriamos melhor
dos conceitos apresentados por Hans Bellmer. Buscamos então refletir
sobre a deformação da figura humana, por meio das subversões, dos
anagramas, das anamorfoses propostas pelo artista. E nos centramos
especialmente no conceito dos anagramas do corpo desenvolvido por
ele.
No segundo capítulo, PINA BAUSCH: MAIS UM COPO DE VINHO?,
refletimos sobre a Dança Contemporânea, em particular sobre a dançateatro, entramos na vida de Pina Bausch investigando seu diário, sua
forma de agir, sua infância, os caminhos do método, bem como
visualizamos e descrevemos um pouco de suas obras. Centramo-nos
especialmente na repetição, categoria utilizada pela artista e que define
seu método.
Por fim, o terceiro capítulo, “COMO POEIRAS AO VENTO: CIÊNCIA,
ARTE E COMPLEXIDADE”, é o momento em que decidimos reunir os dois
artistas, através de seus pontos de encontro, os afastamentos e
bifurcações. Buscamos, nas categorias dos anagramas do corpo e da
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repetição, argumentos para refletir a educação e a ciência.
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HANS BELLMER: O ANARQUISTA DOS DEVANEIOS ANATÔMICOS

Anarquistas do tempo e do espaço: o dadaísmo e o surrealismo em seu
movimento de subversão rumo à fulguração

A estética modernista estava comprometida com o projeto de
decomposição da figura humana. Os artistas modernos afirmavam a
impossibilidade de reduzir a figura humana a uma forma definitiva, e
brincavam com um interminável jogo de metamorfoses. Tal aspecto pode
ser justificado em virtude das guerras e grandes espetáculos dos sacrifícios
que ocorriam nessa época: “as guerras e suas assustadoras consequências
acabavam obrigando o pensamento a enfrentar os temas da finitude, da
dor, do genocídio, da tortura e da mutilação, enfim, do aniquilamento dos
seres” (MORAES, 2006, p. 22).
A arte moderna tinha obsessão por imagens sacrificiais, bem como o
compromisso de propor não imagens belas e indiferentes, mas de fazer
aparecer o mundo em sua dimensão mais arcaica e crua. Para isso, operou
pelo mecanismo de subversão das regras da pintura, dos conceitos préestabelecidos de beleza, revelou vida na morte e apresentou-se como uma
arte da fulguração, dado que as formas sólidas são destruídas.
Para Argan (1987, p. 1), “a arte deste período é também conhecida
como modernista — programaticamente moderna e, portanto, consciente
da necessidade de desenvolver-se em novas direções, com frequência
contraditórias em relação às anteriores”.
Houve um retorno para uma arte mais artesanal. Uma arte que
rompesse com a produção mecanizada dos objetos e principalmente que
explorasse novas formas de pensar e fazer a arte pelo afastamento das
técnicas tradicionais ocidentais, através do uso de novos materiais. Para
Gombrich (2005), esse sentimento de inconformismo e descontentamento
que se apossou dos jovens artistas do final do século XIX é um sintoma de
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fermentação, do cansaço das rotinas que lhes eram ensinadas.
O

primeiro

ponto

de

ruptura

pode

ser

representado

pelo

impressionismo, que muda radicalmente as finalidades do trabalho artístico
ao reivindicar para o artista o objetivo de traduzir na obra de arte a
sensação visual imediata, deixando de lado e, por vezes, se opondo à
noção convencional de espaço, da forma dos objetos. A arte impressionista
buscou a sensação e representou o espírito livre do ideal do homem
moderno - uma arte autêntica do ponto de vista da experiência, que viveu
da renúncia a qualquer princípio de autoridade.
É

pertinente

destacar

que

apesar

dos

impressionistas

serem

considerados como os primeiros a desafiarem algumas regras da pintura
ensinadas na academia, eles não divergiram nos propósitos da tradição da
arte, uma vez que continuavam a pintar a natureza tal como viam. Sua
controvérsia se faz no sentido de como alcançar essa busca pela expressão
da realidade, operando pela exploração dos reflexos das cores. Uma arte
que se distanciava do conceito de beleza apolínea, ao mostrar o feio, o
distorcido.
Ao vislumbrarmos a arte moderna e suas características, observamos a
formação de grupos e tendências que delineiam, a cada época, sua
própria estética. Essa arte também buscou interligar-se com a vida e seus
movimentos. No início do século XX surge o expressionismo, com base na
mesma premissa histórica do impressionismo.
No contexto dessas novas perspectivas da arte, o dadaísmo atem-se à
contestação de todos os valores - a começar pela própria arte. Surge em
Zurique a partir de um grupo de poetas. Nos Estados Unidos, com dois
pintores europeus, Marcel Duchamp e Francis Picabia, além do fotógrafo
americano Man Ray e do artista escultor e pintor Marx Ernst. Esse movimento
ocorreu durante a Primeira Guerra mundial e colocou em crise toda a
cultura internacional. A arte deixou de ser um modo de produzir valor e
passou a ser elaborada segundo as leis do acaso. “Desfinalizada e
desvalorizada, a arte já não é senão um sinal de existências; significativo,
porém, quando tudo ao redor é morte” (ARGAN, 2006, p. 353).
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Uma das críticas desse movimento, e que será seguida pelo
surrealismo, refere-se a uma crítica à arte como pesquisa, bem como da arte
como obra de museu. Os dadaístas queriam uma arte que refletisse os
problemas da época, evidenciando a morte, a deformação e o sofrimento
condizentes com a vida da sociedade daquela época.
O nome Dada foi escolhido de forma casual, e esse movimento
operou pela surpresa, com intervenções não planejadas. Fez uso de
materiais diversos que podiam vir de qualquer lugar, e para isso rejeitou toda
uma construção de experiências formais e técnicas anteriores da arte. Com
um forte espírito de protesto, a arte Dada buscou a espontaneidade, a
anarquia, a liberdade.
Segundo Baitello Júnior (1994), o movimento dadaísta surge como um
ácido para corroer mais rápido essa base frágil de um mundo geometrizado.
Para ele, a essência do movimento estava na ideia da negação da
negação, ou seja, pela negação pode-se afirmar e negar novamente, pela
desconstrução pode-se construir uma nova montagem. Esse era o jogo que
caracterizava

o

movimento

dadaísta.

Também

não

havia

uma

preocupação em produzir uma arte durável, e sim uma arte que significasse.
Tal aspecto influenciará os surrealistas.
Entre o absurdo, a ironia e o sarcasmo, a
arte dadaísta suscitou transformações na arte e
na estética. Nesse sentido, “o Dadaísmo propõe
uma ação perturbadora, com o fito de colocar o
sistema em crise, voltando contra a sociedade
seus próprios procedimentos, ou utilizando de
maneira absurda as coisas a que ela atribuía
valor” (ARGAN, 2006, p. 356).

Imagem 1

Dentro do movimento dadaísta destacamos o
Ready Made e, como um exemplo significativo desse pensamento,
apontamos a obra de Marcel Duchamp, representada aqui através da
imagem da obra “A fonte”, de 1917. Nela vislumbramos a estética criada
pelo artista, que brincava de isolar os objetos de seu contexto familiar,
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retirando-os de sua função originária e recontextualizando-os em outra coisa,
criando neles novos sentidos, o que dá certa instabilidade semântica. O
objeto é e ao mesmo tempo não é o que parece. Tal aspecto abre margem
para infinitas interpretações para suas obras
(ARGAN, 2006). A obra de Marcel Duchamp
busca a produção de sentidos, o uso de material
cotidiano e a relação com o observador.

Imagem 2

Caminhando ao lado do dadaísmo, o surrealismo, criado por André
Breton, personagem que terá grande influência na obra de Hans Bellmer,
também buscou uma arte rebelde. Esse movimento artístico e literário
surrealista definiu o modernismo no período entre duas guerras mundiais.
Influenciado pelo marxismo, bem como pela teoria psicanalítica de Sigmund
Freud, fez críticas a uma arte destruída pelo racionalismo e enfatizou o papel
do inconsciente na atividade criativa.
O nome surrealismo foi criado em 1924, apesar de já existir uma
definição datada de 1917 feita por Apollinaire. O movimento buscou
expressar o anseio de jovens artistas em representar a realidade para além
da cópia do que vemos. Na primeira fase surrealista observamos uma
influência da teoria do inconsciente de Freud. A arte nessa fase possui um
caráter de teste psicológico (ARGAN, 2006).
Apesar de observar uma influência do pensamento de Freud, é
imperioso afirmar que a intenção do uso da técnica não é a mesma pelos
surrealistas, uma vez que Freud queria integrar o indivíduo à normalidade
burguesa, enquanto que o surrealismo queria a libertação do indivíduo da
repressão da razão em busca de sua autenticidade. Operaram através do
sonho e da imaginação por acreditarem ser a expressão do estado primitivo
(ARGAN, 2006).
Esse movimento se apropria da desinibição dadaísta e também
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propõe a construção de objetos afastados de seus significados originais.
Com uma postura revolucionária, subversiva mesmo, se insurgirá contra a
repressão dos instintos por parte da burguesia.
Um dos grandes representantes desse movimento foi Max Ernst, que
aprofundou a crítica à forma como representação. Trabalhou com uma
técnica denominada frottage, que deriva de uma brincadeira infantil de
esfregar um lápis sobre um papel com superfície áspera ou com leves
saliências, sendo isso um estímulo ao imaginário que ultrapassa a mera
transmissão automática do imaginado.

O perigo presente na poética surrealista é o conteudismo, o
prazer
mórbido
pelas
associações
impossíveis,
mas
misteriosamente motivadas, das imagens sonhadas; as
deformações infinitas e imprevisíveis do erotismo sob a capa
repressora das censuras; os fáceis mecanismos dos lapsos
reveladores e comprometedores. É um filão que parte da
poética da ambiguidade instaurada pela metafisica, e evita
deliberadamente as inovações técnicas e formais, fruindo a
obviedade e mesmo a banalidade dos meios de
representação, para ressaltar a incongruência e o absurdo dos
conteúdos representacionais (ARGAN, 2006, p. 364).

Outro aspecto interessante que perpassa a arte suarrealista consite no
convite constate do espectador a espiar, como um voyeur. Destacamos
também a presença do erotismo e do perverso na arte surrealista.
O erotismo não deve ser reduzido à sexualidade. Na representação
erótica o sexo não é o elemento central. A representação pornográfica
apresenta o corpo como fetiche e o sexo como função autônoma,
enquanto a representação erótica proporciona o mostrar e o ver que
identifica o erotismo com a obscenidade.
Desse modo, podemos falar do erotismo como a estetização de uma
função, e a pornografia como um processo percebido do exterior, uma
compreensão ad hoc.
A partir do surrealismo a imagem da mulher transita de ídolo a inimiga.
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A mulher era vista como uma musa que poderia conduzir a criatividade do
artista. No entanto, ao mesmo tempo em que o surrealismo apoiava as
mulheres, também as explorava.

O uso de manequins é uma das características do movimento,
representando a mulher como uma musa, mas também como
algo manipulável. Presença imagética dos artistas surrealistas,
o manequim sem cabeça representava a imagem da mulher
criativa, livre de restrições da racionalidade. Outra relação é a
aparência de boneca, a feminilidade da adolescente, ninfeta
(ZAPPA, 2011, p. 27).

Essa imagem da mulher representada no surrealismo era símbolo do
sonho masculino, objeto de desejo, muitas vezes próximo da loucura e do
inconsciente.

Primeiramente, o erotismo difere da sexualidade dos animais
no ponto em que a sexualidade humana é limitada por
interditos, cuja transgressão não é a negação do interdito, mas
o ultrapassa e o completa... o interdito existe para ser violado
(BATAILLE, 1987, p. 238).

Subversões, radiografias, anagramas e anamorfoses: Hans Bellmer, o artista
da decomposição da figura humana

A boneca construída e fotografada por Bellmer nos anos 1930 e que
dá início a busca da construção de sua estética continua, nos dias de hoje,
a perturbar, intrigar e polemizar. Sua iconografia teve influência de alguns
surrealistas franceses, como André Breton e dadaístas de Berlim do século XX
que, juntamente a Hans Bellmer, se dedicaram ao projeto de decomposição
da figura humana, obcecados pela ideia de fragmentar, duplicar, inverter,
transformar o corpo.
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A criação de sua série de bonecas parte da convergência de pelo
menos três eventos da vida de Bellmer, e que, segundo Lichtenstein (2001), o
faz

reviver

memórias

de

sua

própria

infância

e

adolescência.

Compreendem esses eventos: inicialmente a mudança de sua mãe para
Berlim, o falecimento de seu pai depois de sofrer uma hemorragia cerebral e
uma caixa que recebeu de sua mãe com uma coleção que incluía, por
exemplo, brinquedos quebrados, gravuras com folha de linóleo, bolas de
gude, fantasias de índios americanos, entre outros itens que fizeram parte de
sua infância.

Imagem 3

Encontramos também outro registro
que menciona, além dos já citados, o
retorno de sua prima Úrsula Naguschewshi
para Berlim e a apreciação da Ópera cuja
montagem foi realizada por Max Reinhardt
e inspirada nos contos de Hoffmann, no
qual a autômata Olympia chama atenção
do artista instigando a criação de sua série
de bonecas (MORAIS, 2001; LICHTENSTEIN,
2001; MASSON, 2000).
Bellmer se inspirou na figura de Olympia dos contos de Hoffmann. Essa
personagem representa uma boneca mecânica, uma autômata, que pode
ser montada e desmontada segundo os desejos de seu demiurgo. Olympia é
encontrada no conto “O homem de areia”. Ali, Natanael, personagem
principal, se apaixona por Olympia e inaugura uma discussão tão presente
em nossa sociedade contemporânea em que realidade e virtualidade se
confundem. A imagem dessa autômata contribuiu para a construção de
uma estética que permite diversas reversões anatômicas.
Esse organismo artificial articulado por esferas concretizou sua
ambição de “enumerar as inumeráveis possibilidades integradoras e
desintegradoras segundo as quais o desejo talha a imagem da figura
desejada” (MORAES, 2006, p. 25).
Cabe ainda a discussão de outra fonte de origem que colabora para
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a criação de suas bonecas, e que julgamos importante para os significados
atribuídos a elas pelo artista. O pai de Bellmer era um engenheiro de sucesso
que acreditava fielmente na política nazista. Esse fato contribui para uma
relação conflituosa entre ele o filho. Em muitas de suas obras, o artista faz
uma crítica aos ideais nazistas.
Bellmer nasceu em 1902 em Kitowice, uma pequena cidade da Silesia,
distrito da Polônia (hoje Alemanha). Ao completar 19 anos, seu pai o obriga
a trabalhar em uma usina de aço. De espírito revolucionário, leitor de Marx e
Lenin, Bellmer é preso pelo governo exibindo pinturas de influência dadaísta.
Em 1923 seu pai, muito severo, o leva para iniciar seus estudos de
engenharia em uma escola de Berlim. Bellmer desiste da escola de
engenharia em um ano e inicia sua carreira de artista, inicialmente como
desenhista industrial. Posteriormente abandona a carreira de desenhista
industrial e dedica-se a sua arte.
Para

o

artista

suas

bonecas

representam

um

remédio,

uma

compensação para certa impossibilidade de viver. Gostava de mostrar em
sua arte a reversibilidade do corpo, a transitoriedade da vida. Dentro desse
contexto, um de seus amigos crítico em arte, Costantin Jelenski, comenta
que Bellmer acreditava que se a origem de seu trabalho era escandalosa,
tal fato se dava porque o mesmo acreditava que o mundo é um escândalo
(LICHTENSTEIN, 2001).
Bellmer recebeu apoio financeiro de sua mãe e de seu irmão Fritz,
assim como a inspiração de sua esposa Margarete e de sua prima
adolescente Úrsula. Essa última teve uma participação fundamental para o
reconhecimento de Bellmer na Alemanha, uma vez que ele trabalhava em
total reclusão, e coube a Úrsula, no momento em que foi estudar na
Sorbonne, a apresentação de um número de fotografias da primeira boneca
de seu primo ao surrealista André Breton. Essas fotos foram posteriormente
publicadas em um periódico surrealista chamado “Minotauro”.
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Imagem 4

A morte de sua esposa por tuberculose o leva a morar em Paris até
1939. Assim, entre a nostalgia e a saudade, Bellmer continua a se dedicar ao
trabalho da criação de suas bonecas.
A primeira boneca, criada em 1933, foi inspirada na imagem de uma
garota adolescente de estatura média, em que o artista utilizou por vezes
objetos sedutores como véus, rosas e roupas com ilhó. Essa boneca sem
braço é apresentada de várias maneiras pelo artista: seja como um
autômato de esqueleto, uma adolescente que se faz tímida ou uma pilha de
objetos de partes informes.
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Imagem 5

Dessa primeira boneca ele faz trinta fotos, enfatizando nelas os focos e
close-ups. Divulgada através de um ensaio fotográfico, Bellmer buscou
representar a renúncia ao ideal da menina-moça inocente. Em sua
imaginação trata-se de “meninas engajadas em jogos perversos, brincando
de médico no sótão, [a partir das quais] ele meditou lascivamente sobre
‘suas pernas dobradas e com joelhos para dentro’ e o ‘tremor casual de suas
pregas cor de rosa1’ (MORAES, 2006, p. 33)”.
Essa boneca assume uma realidade perturbadora ao ser fotografada,
por exemplo, ao lado do próprio artista, que assume nessa imagem uma
presença fantasmagórica.
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Imagem 6

Assim como os demais surrealistas Bellmer tinha fascinação por
autômatos, dado que os mesmos envolvem o dúbio animado/ inanimado. A
idealização surrealista da menina-moça, musa com associação a dois reinos
de alteridade, a feminilidade e a infância, inspirou artistas masculinos em
seus movimentos de revoltas contra o racional.
Essa boneca não teve uma existência tão longa, bem como não foi
completamente desmontada, uma vez que era possível uma sugestão de
sua visibilidade completa. Nessa estrutura Bellmer brinca, ou melhor, inicia
seus jogos, fragmentos, re-arranjos e re-configurações. Tal escultura era feita
de papel machê e gesso, com uma armação de madeira e metal.
Segundo o artista, o corpo pode ser montado e desmontado como
uma máquina. Esse é o primeiro esboço do jogo de anagramas propostos
pelo artista, jogos indeterminados que se opõem ao espetáculo dos corpos
dóceis idealizado pelo regime fascista. A menina desarticulada de Bellmer
em sua suntuosa inutilidade instiga o desejo e se coaduna com o movimento
dos

espíritos

indomáveis

dos

artistas

que

argumentavam

contra

a

escravização do corpo. O desejo que sugere o artista é aquele encontrado
nos jogos livres que dão asas a imaginação.
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Ora, se o fascismo reduz o corpo a um mecanismo móvel, não
se pode esquecer que essa redução tem como ponto de
contrapartida a exaltação do ideal físico de virilidade, saúde e
pureza racial que está na base de sua ideologia. É
precisamente esse ideal que as bonecas de Bellmer vêm
subverter, da mesma forma como, na condição dos artefatos
lúdicos, elas subvertem a lógica industrial que subjaz a
produção de brinquedos desde o século XIX (MORAES, 2006, p.
29).

O conceito de máquina proposto por Bellmer não se prende a um
corpo métrico, linear, ao contrário de alguns pesquisadores sobre o corpo
que fazem uso do termo como metáfora para realizar suas críticas ao sistema
fascista. Ele utiliza o termo fazendo alusão a algo que pode assumir formas
diversas. Assim, para Bellmer, o corpo como uma máquina seria maleável e
não duro e imóvel.
É interessante mencionar também a relação estabelecida entre
Bellmer e Walter Benjamin por Moraes (2006), ao mencionar a emancipação
do brinquedo na sociedade industrial do século XIX, em contraposição aos
brinquedos artesanais de séculos anteriores. Para Benjamin, a atividade
sonhadora das crianças advinda do contato com o mundo primitivo
possibilitava combinações criativas com diversos materiais, e essa seria a
essência do ato de brincar que estaria impossibilitada na nova sociedade.
Essa essência do ato de brincar para Benjamin envolve “uma obscura
compulsão da repetição que não é menos violenta nem menos astuta na
brincadeira que no sexo” (BENJAMIN apud MORAES, 2006, p. 29).
Faz sentido a reflexão de Moraes (2006) ao relacionar a associação
entre brincadeira infantil e erótica feita por Benjamin, tanto quanto a
explicitação dos princípios que orientam a brincadeira de subversão
desenvolvida por Bellmer em seus jogos. Reforçamos o argumento de que
tanto nos devaneios da criança quanto na fantasia do perverso está o
objetivo de repetir uma experiência profunda na tentativa de resgatar a
situação inicial que foi seu ponto de partida.
As meninas desarticuladas de Bellmer participam de um jogo no qual a
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repetição e a vontade de deixar transparecer as entranhas compõem o
cenário de uma brincadeira movida pela dinâmica da reversibilidade e da
vertigem.

Imagem 7

Em Jeux de la Poupée, poemas de Davel Éluard inspirados nas
criações de Bellmer, esse comenta que sua menina desarticulada não é
uma escultura ou uma marionete, mas um objeto provocante. E esse objeto
provocante

era

caracterizado

ao

representar

o

oposto

do

corpo

geometrizado, confinado a uma forma definitiva, o que caracterizaria a
dinâmica da reversibilidade proposta pelo artista. Essa dinâmica aproxima-se
bem da proposta do filósofo Merleau-Ponty ao propor a lógica recursiva da
reversibilidade dos sentidos. Assim há, para ele, uma comunicação entre os
diferentes sentidos como a visão, a sensação do tocar, a apalpação pelo
olhar. A reversibilidade seria, então, a capacidade de se pôr em movimento.
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Diga-se, pois, que quando o filósofo coloca o corpo na experiência do
movimento, ele contribui para um pensamento de um corpo que não é
suporte de uma consciência cognoscente, mas que se faz na circularidade
entre corpo e mente (MERLEAU-PONTY, 1999).
A reversibilidade é compreendida por Merleau-Ponty (1999) como a
estrutura fundamental da aisthesis, e além de remeter à ordem do sensível, a
mesma remete a uma ordem ontológica que é a estrutura de inerência
(implicação ou sobreposição ou envolvimento). Tal aspecto significa que
nada é separado no ser, sendo mesmo compreendido como um “sistema de
trocas”, que se opõe às cisões e aos dualismos da filosofia tradicional
(MERLEAU-PONTY, 1999). Enquanto na “Fenomenologia da percepção” esse
sistema de trocas que é o ser é designado como entrelaçamento, em “O
visível e o invisível” é designado como cruzamento ou “quiasma”.
Segundo Merleau-Ponty, isto seria possível desde que se abandonasse
o pressuposto de interconexão entre o sentir e a consciência, assumindo que
o sentir é a “aderência carnal do sentiente ao sentido e do sentido ao
sentiente” (2005, p. 138), ou seja, a espessura entre o visível e o invisível.
No jogo de anagramas proposto por Bellmer, em sua dinâmica
arrebatadora e imprevisível, há uma incansável variação do corpo
provocada pelo jogo criativo refletir o poder do corpo (SERRES, 2004).
O segundo protótipo de bonecas de Bellmer continua com os seus
jogos de brincadeiras que reafirmam à dinâmica da reversibilidade. No
entanto, suas bonecas agora têm como foco o ventre, assim como o
entorno desse. Multiplicam-se os cenários anatômicos, que agora têm os
limites naturais rompidos, uma vez que suas criaturas podem ter dois ventres,
dois pares de pernas. O artista nos propôs um jogo anagramático onde
habita um corpo flexível com notável mobilidade que pode ser modificado
indefinidamente, e que insiste em uma afinidade profunda entre mecânico e
orgânico.
Essa segunda boneca parte do princípio de uma junta esférica e foi
inspirada em um par de bonecas de madeira articuladas do século XVI.
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Imagem 8

Essa imagem exterior aparece em mais de 100 fotografias. E,
diferentemente das fotografias da primeira boneca que documentou a
construção de um objeto tratado como uma natureza morta, essa segunda
boneca estabelece uma narrativa sinistra de quadros, com ênfase no
ambiente.
No entanto, “bem mais simples do que jogos combinatórios, os
anagramas que são a base da morfologia de Bellmer representavam um
método de exploração das possibilidades físicas do ser humano” (MORAES,
2006, p. 26).

Submeter o mecanismo dos corpos à dinâmica improdutiva
dos devaneios eróticos. Trata-se principalmente de reafirmar o
principio da inutilidade da máquina humana, realçando seu
funcionamento sem sentido, o que supõe uma recusa feroz da
situação histórica que Bellmer testemunha na Alemanha dos
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ano 30. Não é significativo que sua decisão de construir a
primeira boneca coincida com a firme determinação de ‘não
mais exercer qualquer atividade útil’, em protesto à ascensão
de Hitler ao poder (MORAES, 2006, p. 28).

O poder de suas imagens reside na coexistência do perverso e do
banal, do orgânico e do inorgânico,: “ele fantasiou o corpo como uma série
de zonas erógenas em movimento e intercambiáveis, sujeitas as formas de
repressão psíquica que denominou de inconsciente físico” (TAYLOR, 2006, p.
42).
Bellmer desenvolveu a teoria do inconsciente físico, e para vários de
seus insights ele dependida das investigações de Paul Schilder, neurologista
alemão, ao descrever as percepções que seus pacientes tinham de seus
corpos, de seu trabalho com amputados e os seus membros fantasmas e
hemiplégicos. Schilder estudou como os danos cerebrais afetavam a
capacidade de reconhecer ou controlar as partes do corpo, e de como, em
alguns casos, objetos inanimados como roupas e ferramentas podem ser
incorporados na imagem do corpo, como visto nas ilustrações da menina
sentada de Bellmer. “Uma das características mais importantes na vida
psíquica é a tendência a multiplicar imagens e de variá-las a cada
multiplicação” (TAYLOR, 2006, p. 45).
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Imagem 9

Buscando entender por que algumas partes do corpo estavam
ausentes no seu imaginário, ele utilizou-se de termos psicanalíticos como a
“condensação” e o “deslocamento” para desenvolver uma teoria de que
várias partes do corpo podem representar ou simbolizar outras. Como
exemplo de justificativa para a veracidade de sua teoria, menciona que os
amputados retêm a imagem do membro que falta, ou seja, as imagens das
partes faltantes são assumidas por outras.
O objetivo de Bellmer era ilustrar que a imagem do corpo é construída
ou experimentada de forma complexa e mutável (TAYLOR, 2006, p. 47).
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Estava interessado na reflexão sobre a inseparabilidade entre corpo e
mente, sendo atraído para as reflexões de Schilder, que argumentou que
“não há experiência psíquica que não seja refletida na mobilidade e nas
funções vasomotoras do corpo” (TAYLOR, 2006, p. 44).
Há ainda uma influência do pensamento do criminologista Cesare
Lombroso. “Bellmer ofereceu casos de meninas adolescentes cujas imagens
do corpo e o comportamento estavam severamente perturbados pela
chegada abrupta da puberdade. O sintoma histérico de uma das meninas
incluía convulsões, hiperestesia e sonambulismo; ela se tornava cega, mas
adquiria a capacidade para ver através de seu nariz e da orelha esquerda ”
(TAYLOR, 2006, p. 48). Bellmer foi um fascinado pelos conceitos de distúrbios
físicos. Para o surrealismo esses sintomas histéricos

constituem a forma de escrita automática do corpo, um
protesto involuntário contra restrições sociais relativas à
sexualidade. Intricada por séculos em estereótipos de gênero –
como machos racionais tentando decifrar os mistérios do
irregrável feminino sexo-histeria (TAYLOR, 2006, p. 49).

O relato dos sintomas da conversão histérica se relaciona com as
distorções as quais Bellmer sujeitou suas bonecas. Essas crises foram muito
bem documentadas pelo neurologista do século XIX Jean Matin Charcot no
hospital Saint Salpêtrière, em Paris, em seus escritos sobre os ataques
histéricos, posturas características como o arc em cecle, costas arcadas e
cabeça e pés plantados firmemente no solo ou na cama.
Se o abuso de crianças e de outras imagens parece ser tema implícito
na obra de Bellmer, outros níveis adicionais de interpretação foram
levantados por Therese Lichetenstein em sua tese de doutorado ao
comentar que os corpos modificados das bonecas entram em oposição aos
corpos íntegros e saudáveis, arianos, fantasiados pela propaganda nazista.
Já Sidra Stich argumentou que a fragmentação corpórea realizada por
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Bellmer reflete a realidade social das amputações onipresentes com suas
próteses de membros, vistas por todas Europa pós-Primeira Guerra mundial.
As bonecas construídas por Bellmer foram fotografadas em vários
cenários. Isto fez a boneca parecer frágil. A narrativa e o contexto eram
extremamente importantes para o desenvolvimento de uma atmosfera de
suspense.

Imagem 10

Para Annie Le Brun essas bonecas têm o mérito de esvaziar aquilo que
toda ideologia se esforça ao máximo por preencher. Representam uma
reposta aos ideais glorificados pelo fascismo e aqueles impostos pela
sociedade industrial, e a todo ideal humano que impõe autoridade como a
forma correta.
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Bellmer revitaliza as memórias do passado, reacende antigos desejos e
paixões e envolve com esmagador sentido a imobilidade, a frustação, a
irritação com o nazismo. Seu primeiro livro, “Die Puppue”, foi traduzido para
o francês, recebendo o nome de “Le Pouppé”, do qual foram produzidas
cem cópias. O atraente nesse contexto é que, embora a boneca de Bellmer
permaneça escondida atrás da porta fechada de seu apartamento, a
imagem portável dela nos livros chama particular atenção do artista. Ele se
interessa pelas reações dos espectadores ao virar cada página, mudando
de uma imagem para outra, em uma atmosfera de apreensão.
Contidas e flexíveis, suas bonecas são banhadas pela dramaticidade,
fotografadas
mudanças.

por

diferentes

ângulos

e

transformadas

em

sucessivas

Assim, essas imagens criam um sentido de temporalidade e

efemeridade. Em várias permutações a boneca é restrita, presa e tão clara
como um cadáver.
Morte e vida, real e virtual, formas e contorções, este é o universo que
percorre o jogo perverso de Bellmer. Impregnadas por uma reflexão política
e cultural suas bonecas representam um possível dentro de um ambiente
perturbado pela perfeição da forma.
As imagens em “Die Puppue” não estão organizadas em termos de
uma narrativa linear.

Cada imagem revela uma nova combinação de

fragmentos, inspirando a diferença híbrida e a complexa psicologia da
morte, desespero, e erotismo.
Embora sua boneca seja de uma espécie fixa, ela evoca a destruição
do sentido de estabilidade. A metamorfose que toma lugar de fotografia
para fotografia, também desestabiliza a construção da posição cautelosa
da boneca dentro da fotografia.
Sua quinta fotografia da boneca a mostra sumariamente vestida,
desarticulada parcialmente, inclinada e o rosto como uma máscara sem
expressão. A cabeça contra uma parede. Uma longa peruca preta
anexada à cabeça, com uma pálida branca face que comporta uma
complexa expressão recatada, tímida e martirizada. Esta cadavérica vítima
chama o espectador para olhá-la. Corpo perturbador e um estado de
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desintegração constante, ao mesmo tempo a boneca parece mecanizada
e curiosamente não funcional (LICHTENSTEIN, 2001).

Imagem 11

Na sexta fotografia a boneca é mostrada na cama com um véu preto
transparente, instigando a idéia de morte, luto. A disposição do corpo e do
véu possibilita encobrir partes faltantes. Na imagem aparece cabeça
adjacente a bolas, torso e quadril (LICHTENSTEIN, 2001).
A sétima fotografia da boneca pode ser vista de uma distância maior.
Seu corpo quebrado e membros truncados estão instalados sobre a cama
de roupa de dormir. As juntas no formato de bolas agora são ajustadas e
atacadas nas coxas (LICHTENSTEIN, 2001).
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Imagem 12

Na oitava fotografia a boneca pousa elegantemente com um papel
de parede de renda vitoriana, o corpo magro escassamente envolvido e
uma longa rosa lateral.
Na nona fotografia o corpo é visto de cima com a cabeça da boneca
colocada próxima à cintura. A décima fotografia é bastante fragmentada e
emblemática. Ela mostra duas pernas com uma renda, parcialmente
coberta com um vestuário. No meio uma rosa e no fundo um sapato direito
virado mostrando o calcanhar. O arranjo fornece uma ordem final para o
livro de Bellmer e resume seu interesse no fetichismo, nostalgia, sexualidade,
disjunção e morte (LICHTENSTEIN, 2001).
A boneca parece vulnerável, desprotegida e exposta, e quando
observada possibilita uma exploração próxima. Essa proximidade desafia
uma espionagem íntima à distância ou um repressivo puritanismo. Para expor
a sexualidade vivida e a ansiedade, essas fotografias paradoxalmente criam
no espectador atração e repulsa estimulantes e desconfortáveis.
Como uma criança brinca com as bonecas, Bellmer constantemente
desmancha e reorganiza o apêndice dessa figura. E isso, mesmo que a
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origem da primeira boneca tenha vindo de fragmentos, como um quebra
cabeça, e que ele a tenha colocado junto o que estava alheio a forma
humana. Bellmer não representou o desmembramento do corpo das
bonecas com sangue ou violência, mas com docilidade e rapidez. Esta
desconstrução e reconstrução contínuas são aparentemente pretendidas
para dar às bonecas novos significados e avivá-las.

Imagem 13

A boneca é um exemplo de brinquedo presente em todas as
culturas; embora sua origem tenha se perdido no tempo, sabese que há 40 mil anos, na África e na Ásia, foram encontradas
as primeiras estatuetas de barro feitas para rituais. Historiadores
que realizaram pesquisas sobre esse tema consideram que a
transição das bonecas como ídolos para brinquedos ocorreu
no Egito, há 5 mil anos. Foram achadas em túmulos egípcios
de crianças bonecas esculpidas em pedaços de madeira. Os
bonecos e bonecas nessa época não representavam
crianças, eram miniaturas de adultos tendo os sexos bem
definidos. Uma criança egípcia não podia brincar com um
boneco que representasse um ídolo, e sim com um boneco
que fosse um servo (MEFANO, 2005, p. 10).
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Na idade em que compreende os três para quatro anos de vida, a
criança começa a mutilar suas bonecas durante fase anual. A psicanalista
Melanie Klein nota que durante o desenvolvimento desse estágio, o desejo
de devorar a mãe é proeminente. A fantasia das bonecas mortas pode ser
interpretada como uma imaginação substituta para a morte. Esse jogo ativa
um importante emocional para situações constrangedoras e permite
trabalhar através dessa restrição e proibição as fantasias eróticas.
Desta

perspectiva,

as

bonecas

fotografadas

aparecem

para

representar ou decretar uma crise de identidade. Quando fisicamente e
psicologicamente

são

impostas

fronteiras

entre

adultos

e

crianças,

problemas de separação, diferenciação e de identidade surgem. No
primeiro nível os jogos e regras com bonecas constituem uma tentativa para
o tempo de troca: descobrir, reforçar ou quebrar essas fronteiras.
A psicologia complexa das bonecas fotografadas por Bellmer
configuram um desejo contraditório. Uma vez que revelam sempre duas
vontades a de expor e esconder, nesse jogo anagramático expõe-se o
corpo o corpo objeto de desejo, ao mesmo tempo em que o deslocamento
do sexo ao a ênfase em outra parte do corpo através da repetição desloca
o olhar desse corpo nu para outras faces. Essa boneca também pode
representar

o

corpo

recalcado

(substituta

dos

desejos

corporais).

Anagramas são segredos lingüísticos manipulados com as letras para uma
palavra rearranjada no sentido de criar outra palavra com diferentes
significados, com o propósito de criar no primeiro plano a flexibilidade e
construtividade da língua. De fato Bellmer escreveu sobre anagrama e sua
importância para a concepção das bonecas. É possível afirmar, pois, que
ele arranjou e recombinou partes do corpo das bonecas para revelar,
inconscientemente ou conscientemente, a condição humana, ou multiplicar
os significados do corpo feminino, embora seu projeto seja mediado pelos
seus desejos. Esses desejos de rota de Bellmer não são universais.
Como um anagrama, plástico e em permanente metamorfose, a
boneca do livro convida o espectador a decifrar o segredo oculto, de uma
mutante aparência física e sintomática para o inconsciente estado
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psicológico e emocional.
Vários anagramas do corpo aparecem de forma incoerente e
inquietante diante da lógica e da integridade do corpo normal. A ordem
familiar da forma do humano desembaraçou

com

deslocamentos,

projeções e fragmentações. Ainda é, sobretudo, o extremo inflexível, dura
visibilidade da morte ou perda que é apresentada em “Die Puppe”. A
boneca é nua, é exposta, vulnerável e sombria.

Imagem 14

Em suas reflexões sobre os anagramas, Bellmer estava particularmente
interessado nas ideias de Paul Schilder, que teorizou sobre a expressão
através da linguagem do corpo. Schilder, que trabalhou nos Estados Unidos
em 1930, usou da psicologia da Gestalt e da fenomenologia de Edmund
Husserl para desenvolver suas teorias na construção do eu. Ele se concentrou
na centralidade das sensações corpóreas em relação com a imagem do
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sujeito em interação com os outros corpos. Para Schilder, as experiências do
corpo são cruciais para o entendimento do eu e do outro. Bellmer tinha uma
cópia de “Image and Appearence of the self the Humam Body (1935)”, e há
muito das ideias de Schilder influenciando tanto na produção de “Anatomy
of the Image” quanto na das suas bonecas. De acordo com Schilder, todo
indivíduo tem uma imagem do corpo ou uma imagem espacial de si mesmo.
Isso unificou o desenho do esquema corporal nas relações com as sensações
percebidas de dentro do corpo e em contato com o mundo.
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PINA BAUSCH: MAIS UM COPO DE VINHO?

Apenas um começo: considerações sobre a Dança-teatro

Permeada por um universo de reflexões, a Dança Contemporânea
surge como uma crítica à dramatização excessiva e aos enredos
marcadamente psicológicos que a Dança Moderna colocou em evidência.
Apesar da crítica, a manifestação contemporânea da dança não nega
gêneros anteriores, e sim, aglutina.
Considerado como um dos fundadores da Dança Contemporânea,
Merce Cunnighann inicia sua trajetória artística na década de 1940.
Explorando movimentos sem compromisso com o enredo, propõe uma série
de mudanças que marcam as características da Dança Contemporânea
ainda hoje, como: a substituição da narrativa única pela fragmentada; o
palco italiano como não sendo o único que pode ser dançado, abrindo-se
espaço a inusitadas opções cênicas; o processo criativo passa a utilizar com
mais frequência a improvisação e experimentação; o tema do cotidiano é
bastante explorado; busca-se uma naturalidade do gesto. Em 1950 sua
influência é bastante significativa nesse universo da Dança Contemporânea
ao propor, juntamente com os happening de New York e com Ivonne Rainer,
o movimento Judson Church dance Theather. Esse movimento também
propõe algumas mudanças que compõem as características da Dança
Contemporânea no cenário atual, como a utilização de passos cotidianos e
a utilização de vestimentas comuns, o que minimiza a distância entre o
público e o artista.
A dança passou a trilhar dois caminhos distintos: a busca de uma
linguagem mais sofisticada tecnicamente e uma vertente mais teatral. Essa
última adquire força na década de 1980. Nesta década observa-se uma
abertura à cultura oriental, budismo, artes marciais, Butoh (tendência da
dança teatro do Japão, 1960).
É nessa vertente mais expressiva que vamos nos concentrar, em
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particular no universo que define a Dança-teatro e que tem como uma de
suas personagens mais expressivas Pina Bausch, considerada a mãe dessa
forma de pensar e fazer a dança. O fato de Pina ter sido aluna de Kurt Joss,
e deste ter sido aluno de Mary Wigman caracteriza bem essa concepção de
pensamento de que Pina é herdeira - a dança expressionista. Entretanto, sua
dança dialogava com outra corrente denominada Neue Sachlichkeit (Nova
Objetividade), composta por artistas que queriam expressar a si e ao mundo
de maneira realista. Existiram dois ramos distintos da dança alemã entre 1919
a 1933: a dança expressionista de Wigman e a dança-teatro de Joss.
A Dança-teatro, aqui compreendida como uma das manifestações
possíveis da Dança Contemporânea (NAVAS, 1999), teve como um de seus
grandes expoentes o processo criativo da alemã Pina Bausch, que
redimensionou o fazer artístico ao propor um processo de criação tendo
como foco a fragmentação e a repetição exaustiva, esta última usada
como forma de desarranjar as construções gestuais da técnica ou da
própria sociedade (FERNANDES, 2007). Além de Pina Bausch, são também
alemães e dessa mesma linha de pensamento os coreógrafos Suzanne Linke,
Johann Kresnic e Reinhild Hoffmann.
Mergulhando nas produções de Pina Bausch e no seu movimento de
transcrição do teatro com a dança, destacamos o pensamento de Marfuz
ao comentar que:

A dança-teatro de Pina Bausch é um processo complexo,
permeado de paradoxos que se lançam inteligentemente no
palco e na platéia, ou seja, um desafio aos atores, mas
principalmente aos espectadores; é um resultado cênico que
valoriza o processo de construção, ao mesmo tempo em que
[o] desnuda; assume o teatro, mas para criticar certas formas
de teatro (o realista, por exemplo); reconhece-se como
dança, mas deixa pistas suficientes para que se possa traduzir
a dança como teatro (MARFUZ, 1999, apud SILVA, 2004, p.
123).

Da palavra ao movimento, do gesto contemporâneo ao abstrato,
com um conteúdo marcadamente psicológico, e partindo de cenas que

65

reconstroem experiências reais dos dançarinos, a dança de Pina Bausch
tematiza a condição humana. Com uma estrutura narrativa episódica,
característica dessa arte contemporânea que se afirma cada vez mais em
nossa sociedade, essa arrebatadora “sílfide lírica”, denominação dada a
Pina Bausch por Arnd Wesseman em um dossiê dedicado à coreógrafa na
revista Obscena, em 2008, primou por uma dança que vai além da
combinação de passos construídos e de sua realização virtuosa, uma dança
etérea que se re-configura a cada instante, podendo ser também chamada
de remasterizadora.
Para Arnd Wesseman, a concepção da dança-teatro de Pina Bausch
surge quando a mesma chega ao Wuppertal e, posteriormente, alarga-se
para o mundo. Em suas palavras,

É dança no teatro. É dança que não existe para a música nem
para a tradição clássica da Dance d’école, que não segue
qualquer fim absoluto neo-clássico, mas que é aquilo que o
teatro deve, sobretudo, ser: a arte do instante. É agora, aqui e
algo que provém destes corpos, destas pessoas que estão ali à
frente, espalhadas pelo palco. Dançarinos como pessoas –
esta foi a sua maior revolução. Lendários são os seus ensaios
em que coloca milhares de perguntas aos dançarinos,
algumas mesmo muito pessoais, às quais se seguem centenas
de propostas de improvisação de forma a trazer os próprios
dançarinos para a peça. Ela quer o coração deles, as suas
personalidades fortes, reduzindo o seu próprio espaço a uma
instância estética de regulação última. Mas o Teatro-dançado
não é um aparente laissez-faire, antes pelo contrário, ele é a
força da personalidade dos dançarinos – a auto-afirmação do
dançarino contra os actores, os músicos, os palhaços, as
vedetas e também os comissários, os políticos e todos os que
de bom grado apenas se digladiam por um lugar no palco.
(WESSEMAN, 20083)

Outra característica que tem marcado suas produções, e que
contribui para a discussão epistemológica da configuração do conceito da
dança-teatro,

consiste nas

relações

que estabelece entre

as

suas

dramaturgias coreográficas e a relação com a cidade.
Destacamos também a produção de Raimund Hoghe (1986), no livro
3

Documento retirado de fonte eletrônica não paginado.
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“Pina Bausch: Histories de théâtre dansé”. Ao iniciar seu livro citando um
poema de Else Lasker-Schüler, diz o autor que esse poema tem relações
estreitas com o trabalho de Pina Bausch, com seus temas e seus
personagens:
Je veux aller vers l’infini/ pour revenir à moi-même / Déjà fleurit
la colchique / de mon âme, / Peut-être est-il déjà trop tard
pour revenir. / Oh, je meurs parmi vous ! / Vous qui m’étouffez
avec vous-mêmes. / Je voudrais tendre autour de moi des fils /
jusqu’à l’enchevêtrement ! Déconcertants. / vous égarant, /
Pour fuir / vers moi-même (LASKER-SCHÜLER apud HOGHE, 1986,
p. 7).

Portanto, em sintonia com o pensamento de Hoghe (1986), uma vez
que o poema descreve conceitualmente o que é a Dança-teatro de Pina
Bausch. Uma dança que vai até o infinito de cada bailarino, que desconstrói
conceitos e desconcerta sentidos. Uma dança que fala de amores
impossíveis, “como o que aparece em Arien”. Uma dança que fala da busca
por si mesmo, do extravasamento dos sentidos, do entrelaçamento dos
corpos. Uma dança que articula o desalento e o êxtase. Uma dança do
desnudamento.
Com elementos difusos, movimentos entrecortados e de uma
circularidade suave, a dança-teatro nos “remete a outras linguagens: as dos
silêncios, das lacunas, das reticências, dos sentidos corporais” (LIMA, 20084).

4

Documento retirado de fonte eletrônica não paginado.
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A observadora Philippine

Imagem 15

Tudo se passa como se estivéssemos a abrir um diário na ausência da
dona. Mas também, como se estivéssemos atuando conforme o previsto
pela própria personagem. De tão predeterminada que estava e atenta a tal
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possibilidade, estivemos diante de um diário com algumas páginas em
branco. Essa é Phillipine Bausch, personagem forte, complexa, e que sempre
deixará uma pausa na compreensão de sua arte e vida, talvez por ser além
de seu tempo e operar por uma experiência da criatividade imersa no caos
da vida. Tomando por referência Michel Serres (2008), através de sua dançateatro a coreografa dá força ao acontecimento e seus inconvenientes, já
que em sua arte a formatação torna-se um tanto quanto impossibilitada. Isso
não quer dizer que não haja formato, mas pensamos que Pina Bausch toma
a decisão de não obedecer ao “formato-pai”. Ela inspirou e ainda inspira
aqueles que buscam

redefinir sua própria forma. Misteriosa,

talvez

depressiva, Pina viveu com intensidade tudo que fez.
De infância interessante, vivida em tempos difíceis, Pina nasceu em
Solingen, Alemanha, e foi criada perambulando dentro do restaurante da
família, local onde vive experiências importantes e decisivas para sua
escolha de vida. A artista comenta, em entrevista a Leonetta Bentivoglio
(1994), que durante a noite se escondia embaixo das mesas do restaurante
para que sua família a esquecesse e não a mandasse ir dormir. Foi nesse
ambiente que desenvolveu uma admiração por sapatos, que em suas obras
ganham um tom forte. Ela menciona que talvez essa admiração tenha sido
pelo medo que tinha de seus pés grandes (calçava 41 com 12 anos) ou até
mesmo pela visão que tinha embaixo das mesas do restaurante da família.
Esse local marcou também sua primeira aproximação com a dança, uma
vez que o restaurante recebia artistas, bem como se dançava lá.

Foi

também nesse ambiente em que Pina aprendeu a observar as pessoas.
Ainda pequena fez aulas de dança em Solingen e morou em Essen dos
15 aos 19 anos. Em Essen fez aulas com Kurt Jooss, que dirigia o
departamento de dança nessa época. Aos 19 anos foi estudar na Julliard
School of Music, dançou nas companhias de Paul Sanasardo e Donya Feuer.
Trabalhou também com Paul Taylor e com Antony Tudor em New York.
Retorna a Essen dois anos depois (BENTIVOGLIO, 1994).
Artista das turbulências, que brinca com os desejos, frustrações e
esperanças das pessoas, investiga as entranhas dos humanos em busca de
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suas expressões de subjetividade.
Sua primeira criação é datada de 1968, e em 1969 a artista ganha um
prêmio de melhor coreografia. Em 1973 é convidada para o cargo de
coreógrafa

efetiva

de

Wuppertaler

Bühnen:

nasce

o

Wuppertaler

Tanztheater.
Artista sensível, mãe dedicada, apesar de não gostar do rótulo, Pina
Bausch falou da vida, da humanidade, abriu espaços para novos formatos
criativos, outras atitudes metodológicas de pensar e viver. De personalidade
forte e inovadora, a artista contribuiu para a desconstrução e reconstrução
de novas formas de operar na dança. Em sua arte nada é sólido, as
palavras, os gestos, os movimentos não tem uma única forma, até mesmo
porque Pina Bausch não gostava muito de formas únicas. Quando
questionada, por exemplo, sobre o seu método de perguntas ela responde:

É um problema de composição. Depende do que se
consegue fazer com as coisas. No princípio não há nada, só
respostas, frases, cenas pequenas. E tudo fica separado em
fragmentos. A certo momento começo a ligar uma coisa
que me pareceu certa com outra coisa (BENTIVOGLIO, 1994,
p. 14).

Amante do conhecer pessoas, Bausch escolhia seus bailarinos a partir
do interesse de conhecê-los e diz em entrevista: “as pessoas fáceis não me
interessam” (BENTIVOGLIO, 1994, p. 15). Para ela, o bailarino deve ter boa
“técnica”, mas também quer um algo mais: uma vontade de curiosidade.
Não lhe agrada bailarinos que subam as pernas até as orelhas e ao mesmo
tempo sejam
compreendam

desorgânicos. Gosta
profundamente

o

dos

que

porquê

façam

da

boa dança

dança,

e

apreciando

especialmente os tímidos, pois acredita que eles se transformam no palco.
No entanto, nem sempre sua forma de pensar e fazer a dança foi
compreendida por seus bailarinos. Nas montagens, muitos desistiam. Em uma
delas, uma de suas bailarinas se retirou acreditando não se movimentar o
suficiente, mas, para Pina Bausch, “só pessoas fantásticas conseguem obter
um grande resultado com pouco movimento” (BENTIVOGLIO, 1994, p. 15).
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A artista, que compreendia o movimento em sua complexidade e não
buscou uma categorização de sua arte, comentou em entrevista:

fórmulas, definições, rótulos: já me colocaram tantos na pele! É
a preocupação habitual dos críticos: querem analisar,
dissecar, procurar a todo custo parentelas e classificações.
Mas não acho que me incluo em nenhuma categoria. Nem
quero (BENTIVOGLIO, 1994, p. 16).

Pina Bausch enfatizou ainda mais a sua vontade de não ter rótulos
quando questionada várias vezes se fazia teatro ou dança. Em suas
respostas, identificamos uma busca por conciliar a dança com a existência.
Para Bausch, a dança está em suas obras e não precisa ser necessariamente
exibida diretamente em movimentos. Buscou uma naturalidade do gesto, a
simplicidade, conceito que vem crescendo dentro no universo da Dança
Contemporânea ao longo dos tempos. Para ela, “há coisas que dentro de
uma certa tradição de dança já não se pode dizer” (BENTIVOGLIO, 1994, p.
16). Assim, sua produção vive no entre, e em sua busca por exprimir o que
sente, isso pode acontecer sob várias formas, inclusive as que não têm nada
a ver com a dança.
Nesse movimento de construção de sua forma de pensar a dança,
sente-se irritada com os questionamentos de críticos que julgam seus
espetáculos a partir de 1980 como repetitivos. E diz:

não acho que sou repetitiva da maneira que eles entendem. A
minha repetição, é apenas a repetição, em formas sempre
diferentes [...]. Os que me acusam de ser repetitiva não
compreendem nem vêem, talvez sejam cegos. Há sempre
muitíssimas coisas que sucedem em cada espetáculo. Talvez
aqueles que dizem que me repito devessem comprar óculos
(BENTIVOGLIO, 1994, p. 17).

Irreverente, antenada com o mundo, Pina Bausch nos propõe outra
forma de pensar a repetição, e julga que a repetição é inerente a vida, uma
vez que em seus projetos o tema do amor, que se repete com tantos
contornos diferentes, faz parte de sua tentativa de entender a vida, as
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pessoas, a humanidade.
Suas produções não operam pelo programa, seus espetáculos nascem
pouco a pouco, abertos às mudanças que envolvem o entorno, as pessoas
e a própria vida. Assim, não segue uma metodologia que determina passo a
passo etapas pré-estabelecidas: as relações, as imagens e os gestos dos
espetáculos adquirem uma lógica interior no percurso da produção criativa,
avara de causalidade, com vários pontos de partida e chegada.
O ritual coletivo celebrado ao fim de todas as noites depois do ensaio
deixa claro a personalidade de Pina que, mesmo sempre fugindo dos
contatos verbais fora do trabalho, vive afetos intensos emocionalmente ao
lado de seus bailarinos e das pessoas envolvidas nas produções. Noctívaga
apaixonada, nunca quer voltar para casa, e mesmo quando todos estão
exaustos, ela insiste em ficar mais um pouco, mencionando sempre a
celebre frase: Mas um copo de vinho? Pina parece sempre querer mais um
pouco.

Um sobrevoo em suas obras

Como de costume, objetos que em suas obras são estéticos assumem
lugar de destaque e são marcas da artista, como a terra poeirenta que
cobre todo o palco em A sagração da primavera. Pina faz uso de referência
de algumas montagens consagradas em seus espetáculos, e suas apostas
sempre se deram naquelas em que ela acreditava ter certo tom de
liberdade para sua criação.
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Imagem 16

Uma das obras iniciais de Pina é A sagração da primavera, de
Stravinski. E tal qual muitos coreógrafos do século XX, como Vaslav Nijinski,
Diaghiled, Mary Wagman e Maurice Bejart, Pina Bausch faz sua versão, mas
seguindo um caminho oposto. Sem se referir a uma Rússia Pagã, ela recorre
a um espaço e tempo que projeta uma sociedade indefinida. Também não
operou a leitura da fertilidade e da união dos sexos, mas denunciou a
violência do grupo social para com a donzela destinada ao sacrifício: a sua
eleita não é a heroína que quer viver, e sim uma rebelde que sabe que tem
que morrer. Ela dança uma dança convulsiva, que deseja a vida e vive em
uma fuga constante. O cenário é composto por uma terra. A dança é um
elemento ainda forte no espetáculo, mas nele a artista já traceja sua forma
de pensar e fazer o percurso artístico. Os vestidos das bailarinas iniciam
brancos e terminam manchados, marcas que concretizam a luta pela vida,
o sofrimento humano. Veem-se muitos movimentos de contorção que se
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repetem de formas dispersas, ora realizados individualmente, ora pelo grupo.
Há uma influência forte da dança Moderna. As agitações de queda e a
articulação entre movimentos de contração e release também são traços
fortes na dança. Os casais vivem um jogo constante de fugas e
agarramentos. As mulheres, na maioria das vezes, são seguradas de uma
forma que indicam ser subjugadas aos homens. A dança tem uma potência
transformadora de vida nessa obra.
Em “Os sete pecados capitais”, Die sieben todsünden (1976), Pina
continua seu repertório de denúncias à exploração do corpo feminino e
acusa a sociedade capitalista. Nessa obra, seus bailarinos são confrontados
com o canto e com a apresentação teatral. Inspirada na música de Kurt
Weill e nos textos de Bertolt Brecht, Pina faz sua leitura e desvia-se do destino
da mulher, e com isso acusa a mercenarização do corpo feminino em
relação às imposições de um mundo masculino. Fez, portanto, uma crítica à
sociedade. A história demarca a vida de duas irmãs: Ana I e Anna II. A
primeira é cínica e a segunda é tida como inocente. Elas resolvem vender o
corpo para comprar uma casa para a família. Nesse meio tempo, vislumbrase no espetáculo cenas como a história de Ana II, que é violentada, medida
como corpo-objeto, pesada, consumida e alvo de troca. Na peça há muita
dança, bem como muitos movimento de homens e mulheres deslizando no
chão. Pina filtra nessa obra a elegância expressionista e a brejeirice do teatro
popular. O cenário inicia-se com uma estrada empedrada, com lampiões de
neon e com uma trajetória indefinida que se perde no fundo do palco
bastante escuro. Durante as cenas articulam-se corpos que fazem alusão ao
corpo perfeito, como o da bailarina clássica, que contribui para reforçar a
busca por esse ideal e que, ao que tudo indica, está sendo leiloado em
cena. Os homens estão vestidos a rigor, e em uma das cenas vestem
casacos de pele enormes, brancos e densos. Nessa mesma cena o corpo da
mulher está em evidência e com pouca roupa, enquanto ela repete
movimentos que indicam certa violação.
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Imagem 17

Dando continuidade ao seu trabalho de pequisa sobre a humanidade,
em o “Castelo de Barba azul”, Blaubart (1977) o tema do amor, da
sexualidade e do sado-masoquismo continuam a fazer parte do universo das
obras da artista. Inspirada na obra de Bela Bartók, da ópera “O Castelo de
barba azul”, o espetáculo inspira-se na luta entre os sexos. As relações da

75

condição do homem e da mulher são contraditórias e paradoxais, e
permeiam o universo da atração e da repulsa. Os corpos se renegam e se
unem várias vezes, o masculino e o feminino aparecem como polo
existencial.
Pina

investe

na

reflexão

da

animalidade

do

homem

e

na

impossibilidade de alcançar um equilíbrio amoroso. Ao longo de suas duas
horas de duração, há cenas de mulheres coladas na parede como se
fossem presas de algum inseto, o chão é coberto por folhas secas, os corpos
passam da euforia à tristeza. Há também cenas de violência física

Imagem18

Imagem 19

Imagem 20
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O cenário de Rolf Borzik é composto por portas sugerindo um castelo,
um gravador toca-fitas, uma cadeira branca, um birô preto de madeira
antigo, além das folhas já mencionadas. Na primeira cena há um casal.
Nela o homem permanece em cima da mulher que se desloca rastejando
no chão.

Esse movimento se repete várias vezes com intensidades

diferentes, e o que parecia ser uma cena de amor passa a aparecer como
uma cena de violência.

Imagem 21

imagem 22

Certos movimentos de passagem dos bailarinos se repetem com
conotações diferentes. Os bailarinos jogam-se repetidas vezes nas paredes
do cenário, correndo de um lado para
o outro. Há jogos perversos o tempo
todo, ora as mulheres dominam os
homens, ora dá-se o contrário. As
cabeças

dos

bailarinos

sempre

retornam à posição baixa. Os homens
saem do traje a rigor para as sungas,
Imagem 23

masculinidade,

fazem

exibindo
movimentos

de

suas
apresentação

carnes,
de

show

sua
de

fisiculturismo e mostram os músculos dilatados pelo exercício. Assim
compõem um jogo que articula imposição e exibicionismo.
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Imagem 24

O uso da repetição é bem evidente nesse espetáculo, ocorrendo, por
exemplo, através de pequenas variações de movimento, seja pela
intensidade, pelo acréscimo de outros movimentos ou até mesmo de
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objetos. Podemos destacar, nesse sentido, o uso do tecido branco que
ocorre em uma composição de jogos de movimentos, que já haviam sido
realizados antes no espetáculo. Com o acréscimo do tecido, que está
seguro por um dos homens, um dos movimentos que parecia uma simples
explosão parece virar uma brincadeira de fuga e um outro momento de
entrega. Outra cena onde a repetição é bem evidente e forte ocorre
quando um dos homens puxa uma mulher pelo pé e a arrasta para longe,
enquanto ela retorna arrastando-se pelo chão. Essa cena havia sido
realizada antes pelas mulheres puxando os homens, mas nessa cena parece
evidenciar o sentido da violência.

Imagem 25

“As mulheres aparecem aprisionadas pelo seu desejo de amor e pela
ânsia de reduzir a relação do casal a uma gaiola falsamente dourada”
(BENTIVOGLIO, 1994, p. 63).
O espetáculo “Vem, Dança Comigo”, Komm tanz mit mir (1977),
representa o encontro de Pina com sua marca expressiva e o tema do amor
e das relações entre os sexos ainda faz parte desse repertório. No entanto, já
não se vê mais uma lógica dramática fechada, mas uma fragmentação das
sequências coreográficas. As cenas do espetáculo estão tão mais próximas
dos sentidos das alternâncias dos números do que do discurso linear. A cena
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tem um enorme tobogã, e é composta pelas brincadeiras de jogos coletivos,
da busca por vencer a gravidade, de sobreposições de planos narrativos. O
passado e o presente dialogam de forma estreita e em seus jogos há
também perseguições, perversões, desafios, recordações, sonhos e um
toque de amor misterioso e cruel. A música é constituída por cantigas
populares alemãs. A obra fala de uma inocência perdida, mas também
sobre a presença de galhos enormes onde muitas vezes, nos jogos de
perseguições entre homens e mulheres, essas são penduradas.

Imagem 26

Imagem 27

Em “Renate emigra”, Renate wandert aus (1977), o percurso criativo
nasce pela primeira vez todo de sua autoria, sem condicionamentos
musicais, livretos ou referência de alguma cultura específica. Pina brinca
com o romance cor de rosa. O espetáculo é cômico, pungente, contagioso,
vivo, colorido e cultiva o happy end, final feliz que celebra o mundo das
aparências, dos artifícios, dos juramentos de felicidade das heroínas belas e
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dos heróis vencedores. Ela brinca com os estereótipos, com a efabulação da
era consumista, revisita os mitos do cinema de consumo dos anos 1950 e
1960. No espetáculo os limites entre o palco e a plateia são ultrapassados; no
centro de tudo, o desejo do grande amor, aquele príncipe encantado
impossível. Nas cenas que seguem o espetáculo os homens usam asas de
anjos ou aparências de heróis. “Renate é também o espelho desapiedado
do delírio de ‘querer agradar a todo custo’. Gira-se à volta do ideal de
beleza

‘perfeita’,

nos

extremos

de

uma

comicidade

provocatória”

(BENTIVOGLIO, 1994, p. 81).

Imagem 28

A obra “Ele leva-a pela mão para o castelo, os outros seguem-nos”, Er
nimmt sie na der Hand und führt sie in das schloss, die anderen folgen (1978)
encena o olhar de Pina a Macbeth, peça de Shakespeare. Bausch brinca
com os jogos de poder, com sentimentos que envolvem a culpa, a traição, a
mentira, a posse. A tragédia de Shakespeare perde nessa encenação a
cronologia narrativa, há varias cadeiras espalhadas e de épocas diferentes.

As personagens cheiram-se reciprocamente, dão ordens que
se relacionam com ações mecânicas ou com o vasto
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repertório dos preceitos comuns. As mulheres, rígidas como
bonecas de trapos, são postas a um canto pelos homens,
como se fossem inúteis objetos de palco [...] Repetem-se
motivações infantis, mas de uma infância mnemónica, alusiva
e pungente: uma briga neurótica pela posse do brinquedo
(BENTIVOGLIO, 1994, p. 91). Repertório gestual vasto, tango.

Imagem 29

Na obra “Lugar de contatos”, Kontakthof (1978), alude-se aos espaços
de contatos fugidios, dissimulados, agressivos, artificiais como o das prisões e
dos reformatórios. Num clima de humor negro, onde a gestualidade
cotidiana é dissecada, os personagens vivem numa prisão de contatos
incompletos, a luta entre os sexos continua. A confraternização física é
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sempre o destino final, e entre strip-teases, vergonhas infantis e anulação da
identidade (desfile de máscaras grotescas de animais), os casais se
procuram e não se encontram. Pina fala mais uma vez do amor e da
redução do corpo feminino
a objeto.

Imagem 30

imagem 31

imagem 32

A peça olha seriamente para o amor, tema que perpassa toda a obra
da artista. As mulheres usam, nesse espetáculo, cintas para ajustar a silhueta.
Os homens usam o público de espelho. Eles se preparam na esperança de
um romance. O salão de dança compõe a metáfora de como as pessoas se
esforçam para agradar os outros.
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Imagem 33

Em “Arias”, Arien (1979), o palco está coberto por alguns centímetros
de água, e esta condiciona gestos e dinâmicas que percorrem o
espetáculo. A brincadeira com a incidência da luz na água provocou na
plateia certo sortilégio hipnótico, pelas reverberações. Tempos lentos e
rápidos, fugas, erotismo, vida cotidiana, compõem um jogo coercitivo que
denuncia a repetição dos ritos sociais e seu distanciamento com o artístico, o
exibicionismo dos homens que se vestem de mulher e a deformação das
mulheres que são maquiadas pesadamente pelos homens. Um hipopótamo
gigante quase perfeito que parece verdadeiro fica no fundo das cenas,
com um ar um tanto melancólico.
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Imagem 34

“Lenda da castidade”, Keuschheitslegende (1979) leva o título do
romance popular de Rudolf Binding, bem como textos de Ovídio. Os
bailarinos falam diretamente com a plateia, convidando-a a participar. Há
um diálogo entre o popular e o erudito, fala-se de um sonho de amor
incondicional, próprio das crianças, e o controle imposto pelas regras do
mundo adulto. O tema do espetáculo é a sedução reprimida e
despropositada, a vergonha de mostrar-se, a castidade do comportamento.
Continua a guerra entre os sexos. No cenário, em vez de cachorros
domésticos, circulam crocodilos.
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Imagem 35

1980, obra que demarca um momento sublime da criatividade da
coreógrafa, indica uma efemeridade de uma celebração de aniversário ou
de um funeral. O fascínio pela palavra continua evidente. Suas obras
continuam a provocar na plateia um misto de repulsa e êxtase. Pina
conseguia fazer com que o público ficasse até o final da apresentação,
movido pelo espírito da curiosidade para ver onde seus espetáculos
terminariam. 1980 é repleto de clichês teatrais que são trabalhados ao longo
do espetáculo através das experiências da infância e dos medos (como o
medo do escuro, por exemplo) dos bailarinos enfrentados nessa fase. Pina
continua a trabalhar sua catarse de sensações através do reavivamento de
experiências passadas. Ela costura essas experiências de uma forma nova.
Criada logo após a morte de seu parceiro nas ideias e na vida, Rolf Borzik, a
obra tem quatro horas de duração, e apesar de ser sobre a morte,
concentra boa parte de sua energia na vida. O palco é coberto por uma
grama verde, vida e morte são discutidas por esse mesmo objeto cênico, o
verde da vida. Algumas tiras de grama são enroladas criando uma cena de
funeral, e ele acontece no palco. O cômico e a dominação masculina
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aparecem em algumas cenas, em uma delas, um dos homens simula dar um
soco nas mulheres que estão dispostas lado a lado, e, cada uma expressa
uma reação diferente, seja na espera pelo soco, ou na ação da dor após
receber o mesmo. Outro bailarino entra em cena, e obriga as mulheres uma
por uma, a dar três saltinhos. Há ainda uma variação no sentido, quando as
mulheres inicialmente mostram suas pernas, e posteriormente os homens se
juntam a elas e fazem o mesmo.

Imagem 36

imagem 37
imagem 38

Há jogos de enfrentamento que se concentram em uma das cenas
sobre uma mulher, bem como jogos infantis que também são realizados com
os bailarinos e com a plateia. A despedida que ocorre na peça tem efeito
de cura.
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Imagem 39

A música define o humor do espetáculo, e o tema principal é uma
gravação de Pablo Casals tocando uma sonata de Beethoven, bem como
a música de ''Othello'', que pertence a Desdêmona, uma personagem que
também esteve prestes a enfrentar a morte.
O tema do feliz aniversário acompanha toda a primeira parte do
espetáculo, movido por uma nostalgia sutil de uma série de festejos
convencionalmente familiares. Na segunda parte ocorrem desfiles paródicos
de beleza, homens e mulheres se acotovelam para mostrar suas pernas. Os
vestidos das mulheres são severamente cortados.

Imagem 40
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Constituindo-se parte das trajetórias das visitas às cidades, Badoneon
(1980) é resultado de uma longa estada de Pina Bausch na América do sul.
O

nome

do

espetáculo

é

inspirado

em

um

pequeno

acordeão

tradicionalmente utilizado nas orquestras de Tango. De melodia sensual e
nostálgica, o tango não aparece de forma direta no espetáculo, pois para a
artista é impossível conceber uma cópia do tango, o que implicaria na não
compreensão dessa dança. O espetáculo é, portanto, resultado de uma
leitura pessoal da autora em colaboração com seus bailarinos, que brincam
de responder seus jogos de perguntas e, assim, apresenta o significado do
tango para eles. É um jogo de exposição de si, das fragilidades humanas. O
tango aparece no espetáculo sobre diferentes óticas e é vivido por posturas
diversas no corpo dançante. A referência mais forte do tango é dada pela
música sensual do espetáculo. Assim, o ritual da dança a dois, forte
característica

do

tango,

ocorre

mediante

sequências

inimagináveis,

“rastejando, sentados a dois; as bailarinas elevadas ao ar pelos parceiros,
que as seguram com um braço debaixo das pernas, as bailarinas a cavalo
nos parceiros” (BENTIVOGLIO, 1994, p. 144). Os jogos de exibição de si
continuam de forma vulnerável. A ideia de repetição é bem evidente nessa
obra, em particular na execução de um pliê por um dos bailarinos vestido de
tutu branco. Pina faz uma crítica ao próprio ballet clássico quando, reduzido
à exibição inútil ou por uso também da repetição, contribui para desconstruir
a imagem etérea que se tem sobre os bailarinos. A repetição utilizada nesse
momento do espetáculo também faz críticas ao pensamento da repetição
como formato com o qual se chega a um único resultado. O espetáculo é
centrado no amor e no desamor de ser bailarino. Os bailarinos são
questionados a dançar sem o artifício do bailado tradicional.

O sorriso estereotipado das bailarinas é uma imposição
declarada: tem de ser permanente, mesmo quando a dor
existe e, se não for perfeito, o castigo será impiedoso. Alguém
conta que seu mestre de bailado punha um cigarro acesso
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debaixo dos pés dos bailarinos para que levantassem as
pernas cada vez mais alto (BENTIVOGLIO, 1994, p. 145).

imagem 42

Imagem 41

No espetáculo “Valsa”, Walzer (1982), Pina brinca um pouco com a
composição do cenário buscando mudar o olhar, criado para ser visto de
cima para baixo, ideal para ser apresentado em arenas. Tudo na obra parte
exatamente dessa circularidade como a sugerida pela valsa, que aparece
apenas como citação. É um sonho de muitas histórias sem enredo, uma
colagem de situações de loucura e ironia.
A ideia de circularidade, está presente em vários momentos.
Incialmente há um maneje desenvolvido por uma das bailarinas que está
toda vestida de branco, a mesma passa por todo o palco fazendo estrelas,
de forma que para quem observa, os tecidos de sua roupa desenha a
simulação de um fantasma. Mulheres com martelos e fitas adesivas predemse na parede, assim como há um diálogo interessante com o público sobre a
reflexão da beleza.
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“Cravos”, Nelken (1983) é menos compacta e mais fragmentada em
relação a outros trabalhos de Pina,
mas continua com a naturalidade
elegante, as dilacerações cruéis, as
danças cristalinas, os desfiles de
grupos, estilo único e inimitável da
artista.

O

envolvimento

com

a

plateia permanece e pode ser visto,
por exemplo, na manutenção das
luzes acesas em quase todas as
cenas do espetáculo. O cenário é
forrado por cravos. O tema central é
a

infância,

por

onde

passamos

como um sonho.

Imagem 47

Em “Na montanha ouviu-se um grito”, Auf dem Gebirge hat mane in
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Geschrei Gehört, (1984), o título foi extraído de uma canção popular alemã
cantada por uma das bailarinas durante o espetáculo. O cenário é uma
camada de terra arada. Amplo e fluído, o espetáculo demarca, assim como
1980, um outro momento na fase de concepção das obras de Pina. Com
uma linguagem rebuscada, sóbria e enxuta, sem seduções ou jogos
cativantes com o público, Pina denuncia a morte do mundo, a impotência
do humano e a obsessiva necessidade de amor. Esses são seus temas
recorrentes.

Imagem 48

“Dois cigarros na escuridão”, Two cigarettes in the dark (1984) é obra
visualmente espetacular e recheada de humor. O cenário é provocador e
pode, a partir do olhar do espectador, duplicar ou até mesmo triplicar os
planos. Uma caixa branca compõe o formato do palco Italiano, com três
janelas ao fundo e um enorme aquário na parede esquerda. O elenco foi
reduzido para menos que a metade que o de costume, apenas 11
bailarinos. Pina privilegia os solos, tornando os contatos raros, rápidos e
temidos. A impossibilidade de realizar o amor é foco principal da obra. A
poesia de Brecht é novamente utilizada através do poema “Como seduzir
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um anjo”. A composição da dança é densa, aflita, irregular, há surtos de
energia gestual e explosão do volume da banda sonora. Combina-se música
erudita e canções populares. Entre o lúdico e o sádico, a obra faz interfaces
entre as recordações infantis e memórias de contos de fadas. No final, ao
som da canção de Albertina Hunter,s que dá título ao espetáculo, é o
momento do dançar junto.

Imagem 49

A obra “Viktor” (1986) marca uma nova fase em Pina. Nela a artista
brinca de flâneur e conduz suas improvisações fora do wuppwertal. O grupo
permaneceu em Roma por três semanas consecutivas. Turista sensível, Pina
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viaja através de perspectivas pessoais, e apresenta uma Roma turva,
preguiçosa. Com músicas da tradição popular italiana, Viktor promove um
lugar onde tudo é possível, um concerto de loucura frenética, em que o
gosto pelo detalhe sobressai. Os jogos de desfiles de exibição femininos
ainda estão presentes, assim como a preocupação com as relações entre os
homens e as mulheres. Há montes de terra espalhados pelo palco cercandoo por três lados. Mais uma vez Pina rompe com a quarta parede quando os
bailarinos invadem a plateia. No espetáculo vemos rituais que percorrem as
fantasias sexuais, cortejos funerais, cenas de cabaré, casamento entre
cadáveres. Durante o espetáculo, a terra que compõe os montes vai
caindo, assim como os cadáveres dos cortejos. As mulheres recitam contos
de fadas, são manipuladas e por vezes espancadas pelos homens.
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Imagem 50

O espetáculo tem três horas e meia de duração e nele cigarros e água
estão sempre presentes. A obra perpassa o riso e propõe uma reflexão da
natureza humana. Segundo Caldeira (2009a), a Roma de Pina Bausch é uma
cidade filliniesca de corrupções e de salões de dança do século XX. Brincase com a memória e com a fantasia. A exploração das músicas populares
alemãs dos anos trinta é sugestiva para as associações com o passado.
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As cenas de dominação sexual são repetidas. Em outra cena,
uma mulher gira, como se fosse uma fonte, derramando água
de sua boca, de modo que os homens possam lavar seus pés
e mãos. Retorna várias vezes a cena de um leilão, onde dois
paralelepípedos são usados frequentemente como palanque.
Os objetos leiloados são até mesmo os próprios corpos dos
bailarinos, que, de tempo em tempo, giram em uma linha
como um coro da Broadway ou como uma feira de escravos
(CALDEIRA, 2009b, p. 6).

Além das cenas de dominação sexual e do olhar sobre o corpo como
um objeto, Pina também desenvolve em seu balé uma crítica à parte
masoquista da dança. Essa crítica pode ser bem visualizada na cena em
que uma bailarina faz uso da carne no lugar das ponteiras na sapatilha de
ponta. O olhar sobre o lado atlético do corpo na dança também é
desenvolvido por Pina nesse espetáculo, ao mostrar em suas composições
jogos de competições atléticas entre bailarinas e exibicionismos de meninas
penduradas em cordas com argolas no ar.
Várias cenas ocorrem em simultaneidade: personagens de camisola,
homens com o dorso nu que tentam arrancar cintas utilizadas pelas
mulheres; há um pouco de tudo nessas cenas, que vão da loucura a
serenidade, do amor ao ódio, da alegria a tristeza, da vida à morte.
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Imagem 51

“Antepassados, pressentimentos”, Ahnen (1987) é um olhar para o
passado mas também para o futuro. O cerne é o tempo. O cenário é
povoado por cactos grandes, espinhosos e verdes. A solidão perpassa a
peça, os encontros e desencontros típicos do sadomasoquismo bauschiano
aparecem nas cenas. O amor irrealizado ainda é o tema principal. Além dos
cactos, ventos e um helicóptero miniatura fazem parte das cenas. Há um elo
com o Japão através das músicas que perpassam outras nacionalidades; há
o rock japonês, danças de leques, lutas corpo a corpo, bem como o ritual
da dança Butoh que pode ser visto nesse cenário, através de um dos
bailarinos que enfarinha seu corpo até adquirir uma brancura lunar.
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Imagem 52

“O lamento da imperatriz”, Die klage der kaiserin (1987/1989),
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montado e constituído com o espírito bauschiano de criar peças, filme
apresentado no festival de Berlim, traz um novo formato na expressão do
pensamento da artista. Para além dos convencionalismos narrativos, Pina
brinca com o contraste, com a alternância dos ritmos lentos e rápidos; os
solos, que fazem parte de seu princípio estilístico, continuam a ser utilizados; a
temática

permanece

a

mesma:

“a

alienação

do

viver,

o

jogo

claustrofóbicos dos papéis sociais, os desvios da identidade sexual, o amor
procurado e a angústia” (BENTIVOGLIO, 1994, p. 206). A dança é reduzida à
lembrança. Anula-se a especularidade. Fala-se a linguagem dos sonhos.

O filme foca os equívocos na abordagem do real: em cada
plano, em cada olhar lúcido sobre uma paisagem, um objeto,
uma pessoa, surge subitamente a revelação de um
fingimento, de um truque, de uma aparência ilusória
(BENTIVOGLIO, 1994, p. 207).

Em Palermo, palermo (1991), assim como ocorreu com a obra Viktor,
Pina segue sua pesquisa na busca por mostrar as cidades sob sua ótica,
lançando luz não sobre os monumentos, mas as pessoa, as ideias, a vida
siciliana. Pina não desenha a terra dos limões, esses são apenas um detalhe
no final do espetáculo por intermédio de um perfume que atravessa os
sentidos e a distância. Na obra aparecem tijolos cinzentos que atapetam o
palco após a queda dos mesmos na boca de cena.
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Imagem 53

Pina trata da violência, da corrupção, da máfia italiana, ao mesmo
tempo em que recorreu às velhas paisagens da cidade com seus castelos
em desmoronamento. Palermo desenvolveu certa aversão ao estranho.
Talvez por isso, qualquer pessoa estranha que passa na rua é alvo de
comentários. Pina também comentou os sinais de desenvolvimento e das
construções inacabadas, de uma cidade invadida por muitos povos como
os gregos, os romanos, entre outros.
Morte, renascimento, destruição, recriação, desejo, repulsão, glamour,
pobreza, habitam as cenas que, como já mencionamos, abrem com uma
parede de tijolos e com tijolos que são arremessados de cima do palco.
Poeira e demolição são ainda outros fortes elementos na cena. Palermo é
uma obra longa. Em uma das cenas, uma mulher recebe tomatadas de
homens furiosos, e a interferência dos alimentos aparece ainda com um
espaguete e um salame, produtos ricos em significações do paladar italiano.
Há ainda brincadeiras daquela região. A crítica à segregação dos sexos
aparece em muitas cenas de diálogos, mulheres falam entre si e os homens
fazer o mesmo. É possível perceber também jogos de perseguições entre
homens e mulheres. Em uma das cenas, um homem persegue uma mulher,
outro esvazia um saco de moedas, simulando um valor para ela. Há uma
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procissão de funeral, objetos são arremessados até cobrir o palco. Tudo se
destrói.

Imagem 54

Seis pianos velhos são colocados lado a lado na cena. Toca-se
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Tchaikovsky. Em seguida, correm como loucos no palco. Há uma piscina
improvisada e um dos bailarinos brinca de mergulhar repetidas vezes,
enquanto outro é empurrado e obrigado a devolver os doces que havia
escondido.

Imagem 55

Nessa leitura de Pina Bausch da Sicília tudo pode acontecer, e as
mulheres são poderosas, capazes de cuidar de si, trocando de roupa e de
identidade várias vezes em cena. No segundo momento do espetáculo, os
bailarinos rompem com a fronteira do palco e espalham lixo nas primeiras
fileiras.

Foi a desordem da cidade e os rituais diários dos cidadãos que

fascinou Pina e seus bailarinos, e a obra é sobre esse fascínio.
Em Noite de dança II, Tanzabend II (1991), obra centrada em Madrid,
Pina não mostra uma Espanha dourada pelo sol nem local de Flamencos. A
Espanha de Pina é coberta de neve, e sugere um repensar de tempos e
lugares das vidas dos bailarinos. A mercenarização do corpo, em particular
do corpo feminino é um dos temas fortes abordados:

a carne feminina, como num filme de Marco Ferreri, é proposta
ao canibalismo machista através da exibição da perna rósea
de Julie Anne Stanzak, apertada como um sanduiche dentro
de uma baguette de pão (BENTIOGLIO, 1994, p. 229).
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Imagem 56

O caminho do método Bausch

Pina Bausch articula suas experiências com Jooss nas escola Folkwang
e a dança em New York nos anos 1960, e com isso propõe muitas questões
sobre a vida, o mundo, a beleza, a dança, o teatro e as certezas. Sua
estética foi movida pelo paradoxo e pela busca de um novo olhar para o
conceito de repetição.
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O movimento da dança nos anos 1960 era composto por dançarinos e
coreógrafos

norte-americanos,

que

articulavam

técnicas

de

Dança

Moderna, e o trabalho de outros artistas plásticos e músicos envolvidos na
produção de um trabalho colaborativo que questionou o conceito de arte,
bem como tinham preocupações com os direitos humanos, meio-ambiente,
feminismo. Esses “artistas pretendiam derrubar a separação entre a arte e a
vida

cotidiana,

entre

os

dançarinos-atores

e

a

plateia.

As

peças

colaborativas envolviam movimentos e trajes da vida cotidiana, contra uma
representação teatral formal e artificial” (FERNANDES, 2007, p. 23).
Ao invés de temas centrais, os trabalhos interativos dessa época
utilizavam a técnica de colagem, enquanto a repetição e os efeitos de som
garantiam um resultado hipnótico. O foco estava nos movimentos dos
pedestres, nos gestos cotidianos, nas relações humanas. Nos trabalhos de
Pina Bausch a forma é sempre redesenhada e as influências alteradas. Suas
obras influenciaram diferentes formas de arte e “apresentam um caos global
generalizado, sob certa ordem, favorecendo processo sobre o produto e
provocando

experiências

inesperadas

em

dançarinos

e

plateia”

(FERNANDES, 2007, p. 23).
Nesse contexto, entre a nostalgia, o perfeccionismo, o medo e a
ousadia, a alemã Pina Bausch desenvolveu uma reviravolta no mundo da
dança na década de 1970, ao buscar outras fontes de expressão para seus
espetáculos que vão para além dos conceitos e movimentos da linguagem
da dança técnica pré-estabelecidos da época (BENTIVOGLIO, 1994). Assim,
permeando um universo “quiasmatico” sua dança-teatro fala da vida,
daquilo que nos move, e como um arlequim, sua dança-teatro articula de
forma interdisciplinar diferentes estilos de dança e outras técnicas.
Com um estilo original e intrigante, as obras de Pina Bausch são
inconfundíveis e semearam uma interessante fusão entre a tradição da
dança expressionista alemã e a dança pós-moderna americana (SILVA,
2004). Sua obra afirmou-se nos anos 1980.
Foi nessa década, também conhecida como a era do bricolage, em
que houve um afastamento da dança como elemento prioritário e buscou-
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se, em técnicas como mímica, acrobacias e canto, um enriquecimento para
as performances. Essa época pode ainda ser denominada de era da
interdisciplinaridade e da ousadia na experimentação (SILVA, 2004).
Apesar das obras de Pina Bausch partirem das discussões sobre a
dança e o teatro do movimento dos anos 1960, elas seguem um caminho
próprio. Apresentam, por exemplo, uma interação entre as artes, sem rejeitar
a grandiosidade do teatro. Os trajes de noite celebram o início de um
grande evento social em lugar das roupas simples e cotidianas, ou das
malhas sem distinção de gênero. Os papéis sociais são bem delimitados
pelos figurinos na obra, no entanto, muitas vezes os bailarinos apenas
caminham em cena, o que desperta certo desejo por movimentos de
dança (CYPRIANO, 2005; FERNANDES, 2007).
Pina valoriza

o diálogo entre as disciplinas, muitas vezes encasteladas em
escolas distintas. Bausch ressalta um importante valor de sua
formação: a criação, mesmo numa área aparentemente
técnica como a dança, não deve partir apenas de si mesma,
mas precisa buscar outras articulações possíveis e apontar
para uma prática multidisciplinar (CYPRIANO, 2005, p. 25).

Cabe salientar que além da influência de Kurt Jooss, a dança-teatro
alemã também foi influenciada por Mary Wigman por volta dos anos 1920 e
1930. No entanto, o termo já foi anteriormente utilizado por Laban para
descrever a dança como uma arte independente. Nesse contexto, Laban
desenvolveu um sistema de movimento denominado Tanz-ton-wort (Dançatom-palavra) no qual voz, poemas, dança, silêncio, movimentos cotidianos
habitavam as cenas com um tom abstrato e às vezes cômico.
Outra influência pertinente aos trabalhos da dança-teatro alemã
consiste nas teorias e práticas teatrais de Bertolt Brecht, ao enfatizar a
combinação de ações corporais e palavras com um gesto. O Teatro épico
de Brecht influenciou o reconhecimento de ações cotidianas utilizadas em
cena pelo espectador.
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O efeito de distanciamento brechtiano como estratégia para
evitar o ilusionismo do teatro está presente em várias peças da
coreografa, como nos momentos em que a luz da plateia é
acesa para os bailarinos interagirem com o público
(CYPRIANO, 2005, p. 29).

Uma característica interessante situada por Fernandes (2007, p. 24),
consiste na discussão da política do corpo revelada nas obras da artista. O
corpo em sua dança

estimula a nostalgia por uma Belle Époque e então ridiculariza
esses conceitos de beleza a ele impostos. Estereótipos de
períodos progressistas como nos anos vinte e trinta,
personagens hollywoodianos com casacos de visão ou
smoking, ou com vestidos rodados dos anos sessenta norteamericanos, são criticamente expostos em estranhos e
compulsivos gestos e contextos (FERNANDES 2007, p. 24),

O corpo do bailarino passou por uma grande metamorfose. A
coreógrafa, por intermédio de suas montagens, rompe com o virtuosismo
tradicional do corpo na dança, seus bailarinos cospem no palco,
apresentam maquiagens exageradas, correm sobre água, terra, troncos,
flores, balançam sobre argolas em certa altura, colocam-se em risco. O
corpo em Pina Bausch é desafiado a explorar seus limites e ir além deles,
amplia-se a gramática de movimentos para além da técnica de repertório
clássico e moderno. O corpo é espaço de resistência (CYPRIANO, 2005).
Destacamos também, ao ler e vislumbrar seus balés, que o uso de
materiais orgânicos sobre o palco, como água, rosas, sal, além de terra,
blocos de um muro aos pedaços, cadeiras, mesas, esses objetos são
obstáculos que instigam a criação de uma nova forma de dança,
assumindo, para além da função decorativa, valores estéticos dentro das
composições. Os trabalhos de Pina Bausch buscam uma articulação com a
vida, incorporam elementos e movimentos da vida diária “para demonstrar
que são tão artificiais quanto a apresentação cênica. E esta demonstração,

107

como será visto posteriormente, é feita através da repetição de ambos
movimentos e palavras” (FERNANDES, 2007, p. 26).
A coreografia composta pela artista também faz uso de uma forma
reorganizada do balé em formas e conteúdos, com movimentos técnicos e
cotidianos. Um dos elementos mais expressivos de suas composições consiste
no uso das experiências de vida dos bailarinos. Esses são muitos bem
treinados e com uma faixa etária entre trinta e quarenta anos de idade,
apesar de já haver ocorrido experiências com a remontagem de seus
espetáculos com adolescentes, o que deu um tom bem diferente a obra.
Suas composições estruturam-se a partir da interface entre as técnicas de
colagem e livre associação.

Pequenas cenas ou sequências de movimento são
fragmentadas,
repetidas,
alternadas,
ou
realizadas
simultaneamente, sem um definido desenvolvimento na
direção de uma conclusão resolutiva (FERNANDES, 2007, p. 26).

Sua estética se define na incompletude e no inesperado, que
permanecem no jogo de representações e não-representações, nas ações
simultâneas, nas contraposições e progressões.
O corpo em Pina Bausch é, portanto, inteligente, crítico, construtor,
ambíguo e mutável. Em seu processo criativo não existem regras, nem
predefinições. Aliás, é exatamente contra esses sistemas de verdade que
Pina Bausch cria sua dança. Seus bailarinos reconstroem e desestabilizam
suas próprias histórias, interessada sempre ao que faz as pessoas se moverem
e não como essas pessoas se movem. Pina, sempre que entrevistada, reforça
esse pensamento.
Em seus balés não vislumbramos pernas esticadas, elásticas e velozes,
que se movimentam sem parar dentro de uma determinada forma já
codificada.

Sua

dança

vai

além

do

codificado,

é

uma

dança

descodificada, uma vez que parte do entendimento de que um movimento
sempre é novo, bem como não se vê o uso de técnicas codificadas de
dança: espera-se sempre a transformação dessas técnicas.

Pina Bausch

108

questiona constantemente seus bailarinos, buscando suas lembranças das
experiências das viagens de suas tournées, da infância, de como fazemos
para ensinar algo. Dessa forma, o aprender em sua dança vai além do
treinamento de exercícios específicos e leva em consideração a criação de
um ambiente de aprendizagem que retoma continuamente a essência
paradoxal do corpo e a reconstrução de sentidos vividos (PORPINO, 2006).
Assim, Bausch gosta de expor as fragilidades. Seus bailarinos expõem
no

palco

suas

próprias

personalidades,

mais

valorizadas

que

seu

desempenho técnico. Para ela, “a dança deve ter outra razão além da
simples técnica e perícia. A técnica é importante, mas é só o fundamento”
(CYPRIANO, 2005, p. 27).
A dança-teatro de Pina Bausch fez do paradoxo um meio de criação
de movimentos, uma vez que em suas obras, nas palavras da autora: “pode
sempre ver-se ao contrário” (GIL, 2004, p. 171). A multiplicação de pontos de
vista é um elemento chave em suas obras, ela induz a pensamentos que
divergem, opõem-se ou contradizem-se. Em suas explorações tudo se passa
no “entre”, assim, não podemos separar o que cabe a dança e o que cabe
ao teatro (GIL, 2004).
Para compor suas performances, Pina Bausch transita pelo inusitado,
bombardeia seus bailarinos de questões que podem ser respondidas de
diversas formas, verbal ou gestual. Dentro de seu jogo de composições, a
coreógrafa trabalha com dois elementos essenciais: a fala e o gesto
(FERNANDES, 2007). Assim,

Não existe qualquer limitação ou indicação quanto ao modo
de responder. A resposta pode ser verbal ou gestual, pode
limitar-se a uma imagem muito simples ou, então, consistir
numa sequência de dança improvisada no momento; pode
exprimir-se como uma só palavra, ou como uma narrativa
muito longa. Seja qual for a resposta o bailarino que a formulou
deve anota-la (BENTIVOGLIO, 1994, p. 25).

Para esses materiais gestuais e verbais, utilizados pela artista para a
produção de seus espetáculos, há sempre duas possibilidades de derivação:
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os materiais que surgem dos ensaios fruto dos questionamentos dos temas,
ou aqueles que surgem pelos próprios bailarinos (podendo ou não se
durante os ensaios) e submetidos à apreciação da coreógrafa.
Pina sempre ficou excitada ao ver que seus bailarinos traziam material
para ela. Mas ela própria, uma verdadeira observadora, tratava de sugerir
movimentos que ela visualizava na convivência cotidiana com o grupo. Um
exemplo disso pode ser visto na presença de maçãs em seus espetáculos:
uma das bailarinas, que estava hospedada em sua casa, repetia o ritual de
comer uma maça após os ensaios ao chegar a casa da coreógrafa.
Pina busca a simplicidade, e essa é difícil de alcançar. Foi com Er
nimmt sie and Hand que inicia sua forma de trabalhar, e em Kontakthof, o
método das perguntas torna-se prioritário. Em seu método, a subjetividade
de cada bailarino é exposta até os mínimos detalhes, tudo surge de uma
pergunta que aparenta ser insensata, mas que provoca uma série de
reações em cadeia. Essa busca pode ser sofrida e fatigante ou apaixonante
e libertadora. E para esse jogo, Pina Bausch é dotada de uma paciência
maníaca, anota tudo dos ensaios, e para ela, isso consiste na primeira fase
do trabalho (BENTIVOGLIO, 1994; HOGHE,1987).
A continuidade do trabalho se dá através de um processo de
colagem que ocorre duas semanas mais tarde. Esse processo parte de um
material recolhido em pelo menos dois meses de ensaio. No entanto, é
importante afirmar que apesar de trabalhar com um conteúdo altamente
psicológico dos bailarinos em sua busca pelas experiências vividas (processo
que poderia ser chamado de sondagem emocional), Pina não considera
seu processo uma terapia. Essa é uma regra que faz parte do processo
criativo. A resposta às perguntas realizadas pela artista durante os ensaios
muitas vezes é difícil. Pina faz a mesma pergunta várias vezes em momentos
diferentes, há sempre possibilidade de ir mais fundo, algo que escapa no
início por medo (GIL, 2004).
“Quando eu era bailarina clássica, escondia-me atrás de uma forma.
Agora com Pina, a forma é só uma consequência” (BENTIVOGLIO, 1994, p.
28).
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Cabe destacar que a cenografia nunca é secundária em Pina,
exercendo uma função dramática fundamental, e que a relação com a
música é aberta (pode-se ensaiar com a música, montar a sequência e
adaptar a música, na última hora mudar a música, ou com base em uma
música fazer nascer uma imagem, essa imagem poderá surgir projetada na
hora do espetáculo sem a presença dessa música que a gerou, e viceversa).
Suas obras são resultado direto das experiências íntimas, diárias,
passadas, presentes, recíprocas ou solitárias de 30 indivíduos que decidiram
trabalhar em conjunto, derrubando tabus, recordando sua própria história.
Pina propõe um verdadeiro jogo com cadências, ironias, ritmos frenéticos,
melancólicos, jogos proibidos e recalcados que brincam com angústias e
desejos.
Seus espetáculos são provocatórios e brilhantes, coloridos e acutilados,
inesperados. É difícil prever o resultado. Mesmo partindo de perguntas
parecidas ou até mesmo iguais realizadas em momentos diferentes, a
composição pode surgir no riso e, no final, mudar completamente de forma.
Essa é a brincadeira estética de Pina Bausch, foi essa imprevisibilidade que a
moveu ao longo de sua vida.
Para a Bausch, o cansaço de uma digressão, a substituição de um
bailarino, um público avesso, uma plateia hostil ou com má vontade,
impaciente ou discordante pode, na realidade, não constituir um problema,
pelo contrário. É exatamente esse imprevisível e imponderável que pode dar
tons diferentes aos espetáculos.
Seus bailarinos fazem de tudo nas cenas: cantam, dançam,
interpretam, apreciam, silenciam. Pina fez análises vertiginosas de óperas,
passou da tragédia a comédia em segundos. Metódica, é aberta à
complexidade da vida.
Pina brincou com a animalidade, articulou também em seus trabalhos
canções populares, foi uma eterna viajante, gostava de mostrar seu olhar
sobre os lugares que passou, de modo que suas obras exploravam as
expressões da subjetividade e a existência com o exterior. Esse consiste em
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um dos momentos coreográficos que definem as produções da artista, que
por necessidade de conhecer mais sobre o outro, e também articulando
uma realidade econômica, passa a fazer turnês com durações de
aproximadamente três semanas em cidades do mundo. Essas viagens
ocorriam em uma espécie de patrocínio oferecido pelos locais que ia visitar
e garantia a manutenção de suas produções constantes. Esse momento de
produção da artista, inspirado nas cidades, foi definido muito bem por
Helena Kartz como as chamadas coreo-geo-grafias, um esgarçamento de
fronteiras. Pina não procura monumentos, busca pessoas, busca visitar locais
populares, busca a relação das pessoas com o ambiente. Sua primeira
experiência com outros locais de criação foi a Argentina. Assim, inspirada em
tangos argentinos ela cria Bandoneon. Também cria Viktor inspirada em
Roma, Ahmen no Japão, Aguas no Brasil, entre outras.

A repetição como fonte geradora de novos sentidos

Pina Bausch faz uso da repetição como método para inverter os
efeitos convencionais atribuídos a esse processo. Em particular, questiona
aquelas pessoas que julgam falso o provérbio repetitio mater lectionis (a
repetição é mãe do aprendizado) e aquelas para as quais o processo de
aprendizagem social formal implica na necessidade de uma disciplina
baseada

na

repetição

e

regulada

por

uma

organização

e

uma

fragmentação temporal (FERNANDES, 2007). Assim, é através da disciplina
repetitiva

que

observamos

um

disciplinamento

dos

corpos,

e

essa

disciplinarização é uma das formas sociais que permeiam e dominam
maneiras pessoais de percepção e expressão (FOUCAULT, 1998). É através
da repetição que há um disciplinamento dos corpos para a utilidade e
produtividade.
Ora, a repetição em Pina Bausch toma um sentido estético e não disciplinar,
apesar da mesma reconhecer esse formato também vinculado à repetição.

112

A musa da dança-teatro critica a disciplinarização ao mesmo tempo em
que investe na possibilidade de criação de novos sentidos e no
estranhamento da dança no corpo do espectador. Certamente é esse o
sentido anunciado por Petrúcia Nóbrega.
A repetição das estruturas coreográficas é tomada com
transformação da forma, com a criação de novas sintaxes,
com a invenção de novas estéticas. Uma escrita singular que
coloca no mundo outros sentidos: lógicos e analógicos.
Sentidos que problematizam a dicotomia entre razão e
sensibilidade, entre o pensamento e o gesto (NÓBREGA, 2003,
p. 140).

Há, aqui também, uma crítica à relação de poder entre corpos
individuais e sociedade (FERNADES, 2007).
Nas suas performances, a repetição possibilita também a reconstrução
de situações passadas e sua reatualização no presente, bem como podem
tornar-se um cenário para a experimentação, percepção e avaliação crítica
da estrutura subliminar do espetáculo. Algumas cenas do espetáculo
Bandoneon (1980) explicitam bem esse argumento. A coreógrafa expõe a
ideia da repetição ligada ao erro, promovendo com isso o rompimento da
convenção de que o aprendizado por repetição sempre deve levar à
perfeição (FERNANDES, 2007).
No mesmo espetáculo, a repetição expõe a dor implícita na disciplina
e no treinamento corporal, verdadeiros “rituais do absurdo”, dolorosos atos
de autocontrole e adestramento. Nesse contexto, Pina Bausch faz uso desse
recurso para expor, por um lado, a natureza controladora e, por outro, o
reprimido corpo em sofrimento (FERNANDES, 2007). As estruturas das
disciplinas desenvolvidas no século XVII e XVIII, que são muito bem descritas
por Foucault (1998), podem nos possibilitar a imagem do processo de
disciplinarização dos corpos.
Observa-se ainda uma crítica realizada pela coreógrafa ao método
da repetição quando o mesmo restringe-se a pura e simples reprodução de
um gesto sem acrescentar nenhum material pessoal (FERNANDES, 2007). Para
ela, a repetição deve levar à criação, não se contentando com a simples e
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mecânica reprodução.
A repetição é, portanto, um método e um tema importante em Pina
Bausch. Com essa técnica, através da repetição de movimentos e palavras
a artista contribui para alterar as configurações das tradições da dançateatro alemã.
“A Repetição quebra a imagem popular de dançarinos como ‘seres
espontâneos’, revelando suas insatisfações e desejos numa cadeia de
movimentos e palavras repetitivas” (FERNANDES, 2007, p. 28). É estética.
Rompe com o convencionalismo da dança e explora a lacuna entre ela e o
teatro. Para isso a coreógrafa faz uso, por exemplo, de dois tipos de gestos: o
técnico e o cotidiano. O primeiro, repetido até ganhar significação social e
estética crítica; e o segundo, através da repetição, tornam-se abstratos, não
necessariamente conectados com suas funções diárias.

Quando um gesto é feito pela primeira vez no palco, ele pode
ser (mal) interpretado como uma expressão espontânea. Mas
quando o mesmo é repetido várias vezes, ele é claramente
exposto como um elemento estético. Nas primeiras repetições,
o gesto gradualmente se mostra dissociado de uma fonte
emocional espontânea. Eventualmente, as exaustivas
repetições provocam sentimentos e experiências nos
dançarinos e na plateia. Significados são transitórios,
emergindo, dissolvendo, e sofrendo mutações em meio a
repetições. Estas provocam uma constante transformação da
dança-teatro dentro da linguagem simbólica (FERNANDES,
2007, p. 28).

A dança-teatro de Pina Bausch explora a arbitrariedade e o nãorepouso

do

signo.

Nesse

sentido,

particularmente

apreciamos

a

aproximação da discussão entre a linguagem simbólica de Langer e dos
conceitos de símbolo e signo realizados por Julia Kristeva, bem como a
reflexão sobre esse pensamento em Bausch feito por Fernandes (2007).
Pensamos

que

o

conceito

de

signo

de

Kristeva

aproxima-se

do

entendimento do que representa o método da repetição utilizado nas
composições dos trabalhos de Pina Bausch.
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Assim, diferentemente do símbolo, que remete a um circuito fechado
de correspondência, o signo é capaz de referir-se a múltiplos significados.

A totalidade e preenchimento do símbolo é substituída pela
fragmentação,
ambigüidade,
ausência
de
sentido
correspondente e auto-repetição do signo. Este só concede
significado de maneira relacional, arbitrária e imprevisível [...]
Ele fala sobre sua forma, multiplicando-a ao invés de fechá-la
em um único significado (FERNANDES, 2007, p. 37).

Cria-se um sistema aberto de transformação e geração, significando a
infinitização do discurso. Nessa perspectiva

o conceito de dança,

apresentado por Fernandes a partir das incursões dos modelos de Lacan e
Kristeva, propõe a dança com a linguagem do paradoxo, livre de princípios
fixos e finais.
Ciane Fernades (2007) fez uma investigação da repetição na obra de
Pina Bausch. Para tanto, organizou algumas cenas de seus espetáculos para
análise considerando dois tipos de categorias ou variações da repetição:
repetições formais e as repetições implícitas no processo criativo. No que se
refere à primeira variação, essa pode ser: Obsessiva (repetição de uma frase
de movimento), Alterada (repetição de uma cena com uma pequena
diferença), Intermitente (repetição do mesmo evento em diferentes
contextos) e de Longo alcance (repetição de elementos antes separados e
agora juntos na mesma cena).
Esse conjunto de quatro elementos de variação da repetição está
presente praticamente em todos os espetáculos de Pina, e essas repetições
que compõem o processo criativo incluem: a reconstrução cênica de
experiências passadas dos dançarinos e da infância, a reconstrução de um
conto tradicional ou ópera, a reconstrução de experiências cotidianas e a
crítica a conceitos pré-estabelecidos de corpo e gênero.
A repetição faz parte do treinamento do processo criativo de técnicas
sistematizadas de dança, como o ballet clássico e outras formas de dança
moderna. É método para aprendizado técnico. Pode ser utilizada por
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coreógrafos

como

instrumento

formal

de

composição,

conectando

movimentos e frases de movimentos, ou para ensinar a sequência para
memorizar. A repetição é utilizada seja por bailarinos, professores ou
coreógrafos para rearranjar vocabulários de movimento no corpo dançante.
Em Pina, a repetição não é utilizada para confirmar ou rearranjar
vocabulários impostos e sim desarranjar tais construções gestuais da técnica
ou da própria sociedade, instrumento criativo pelo qual os bailarinos
transformam suas historias enquanto corpos estéticos e sociais.
A repetição é parte estrutural do processo criativo de Pina Bausch, e é
por meio dela que a reconstrução estética de experiências passadas é
possível. Assim, através da repetição, as cenas são moldadas em uma forma
estética e distanciadas da personalidade de cada bailarino. Essas cenas
durante os espetáculos sugerem vários significados, provocando novas
experiências nos bailarinos.
Na peça “Ein Trauerspiel” (Um jogo de tristeza, 1993), a bailarina Ruth
Amarante comenta, em entrevista concedida a Ciane Fernandes (2007),
que em alguns dos solos criados pelos dançarinos já se observa o processo
de repetição. No entanto, quando a repetição é identificada facilmente
pelo público, a criação foi de Pina Bausch. E descreve um processo de
repetição adotado por Pina na obra supradita.

Na peça tenho que fazer isso no segundo ato, durante uns
vinte minutos, o tempo todo. [...] Ah... é louco. Começa bem,
é uma sensação boa; acaba sendo bem depressivo, porque
[...] uma pessoa que está o tempo todo se batendo na parede
e cai no chão e levanta e vai de novo para a parede e cai de
novo no chão... são as coisas que ela gosta [...] por que o
bailarino [...] não fica a mesma pessoa que começou quando
repete os movimentos [...] ela gosta de ver essa mudança com
o mesmo tipo de movimento. [...] O movimento é carregado
de possibilidades que, quando você vai repetindo tantas
vezes, [...] vão crescendo e vão se adicionando (FERNANDES,
2007, p. 51).

Não há separação entre o processo criativo e o produto final, as
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peças estão sempre marcadas pela repetição e transformação. Como no
exemplo de “Two cigarettes in the dark”, onde há uma cena no segundo ato
em que o bailarino Jacob Anderson tenta manter o equilíbrio dando passos
sobre um tronco grosso que rola como resultado de seus movimentos. A
cada nova apresentação, a dinâmica de seu peso provoca variações de
movimento para essa ação. Um dia ele caiu do tronco e sua queda não foi
interpretada como erro, mas como parte da tentativa. A dança dele não é
a representação do sucesso com o tronco, mas do esforço em tentar realizar
essa ação (FERNANDES, 2007).
A apresentação de uma peça oito anos após sua estreia inicial
oferece

ainda

mais

transformações

das

histórias

iniciais.

Há

uma

desidentificação provocada pela repetição. O público não é observador
passivo, nem consumidor de prazeres inconsequentes e nem testemunha de
uma interpretação da realidade. Ele está envolvido e incluído em uma
mutante experiência da realidade.
A dança, incluindo ou não a repetição formal de movimentos técnicos
cotidianos, é repetitiva por pertencer à ordem simbólica. Em várias formas de
técnicas de dança, a repetição é utilizada como instrumento de
composição, criando uma narrativa abstrata que pressupõe a comunicação
de sentimentos ou tema. Na dança-teatro de Pina, a repetição é usada
como instrumento de autorreflexão, explorando a própria natureza repetitiva
da arte dentro do simbólico. (FERNANDES, 2007, p. 57-58). Assim, não está
incluída simplesmente na cadeia significante, tentando passar conteúdos
externos a si mesma. A dança-teatro de Pina brinca com a repetição
obsessiva.

A exata repetição de uma sequencia de movimentos
(repetição obsessiva), rompe a convenção de dança como
expressão espontânea. Este efeito é particularmente relevante
na apropriação de gestos e reações cotidianas pela dançateatro de Pina Bausch. Movimentos técnicos de dança são
mais facilmente vistos como abstratos, enquanto reações e
gestos cotidianos são aceitos como naturais, momentâneos,
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reflexos diretos do estado emocional de seu executor. Mas
Bausch traz ao palco exatamente o que nos parece mais
espontâneo, e o revela como representativo na vida no teatro
(FERNANDES, 2007, p. 58).

A repetição, além de desmistificar a dança como expressão
espontânea, também provoca experiência. O exemplo de 1980 com a
bailarina Anne Marie Benati correndo em círculos cinquenta vezes gritando
“eu estou cansada”, demonstra a artificialidade da representação inicial e a
experiência real através da mecânica da repetição. Para Pina Bausch nada
é imune à repetição (FERNANDES, 2007).
A dança também aborda tema de relevância social. Nas obras de
Pina, os bailarinos usam trajes e gestos sociais. As longas filas de bailarinos
repetindo a mesma sequência juntos retratam uma sociedade mecânica
que se sobrepõe à expressão individual. Esse contraste entre a mecanização
social e a individualidade é questionada pela repetição em Arien, por
exemplo, em que a individualidade emerge do automatismo social. Nem o
indivíduo nem a sociedade são espontâneos.
“A repetição cria signos autorreflexivos, explorando a forma temporal e
visual da dança [...] através da repetição a dança articula sua qualidade
efêmera” (FERNANDES, 2007, p. 63).
As repetições imprimem e transformam as imagens na memória do
espectador, resistindo à qualidade efêmera da dança e permitindo novas
maneiras de ver, como o seu uso alterado na cena de Gebirge com Jan
Minarik e os balões.

Nas obras de Pina Bausch a repetição explora a trama
relacional que permeia, atrapalha, distorce e determina a
experiência e o significado na dança e na estrutura social,
confirmando e rompendo conceitos. Paradoxalmente, a
repetição abre novas e inesperadas formas de perceber a
vida humana no palco e no cotidiano (FERNANDES, 2007, p.
75).

Acreditamos poder reafirmar que a dança-teatro expressa uma zona

118

quiasmótica, de indefinição. A própria Pina Bausch, ao ser questionada se
fazia dança ou teatro, respondia: “É uma questão que nunca coloco a mim
própria" (BENTIVOGLIO, 1994, p. 13). Para a artista, a interdisciplinaridade
entre dança e teatro estava clara, tão clara que em seus jogos de
movimento dançantes, cantados e falados recorria a uma espécie de
anamorfose da dança e do teatro, assim como fez Lévi-Strauss (2008) ao
aplicar os princípios da anamorfose nos mitos.

A anamorfose consiste em deformar a imagem, até o seu
desaparecimento, mas de maneira tal que ela se redireciona,
quando observada de um ponto de vista determinado. Não se
trata de uma deformação pura e simples, mas de uma
aplicação particular e rigorosa das leis da perspectiva
(WERNECK, 2002, p. 1960).
São aberrações nos dois sentidos do termo: sugerem um
extravio, uma desordem da razão, e, ao mesmo tempo, um
fenômeno ótico, que tem por efeito fazer ver os corpos
celestes em um lugar e em uma direção onde eles não se
encontram verdadeiramente. Elas correspondem ao mundo
das aparências, e possuem inegável faculdade de
transfiguração (WERNECK, 2002, p. 1960).

Pina Bausch desenvolveu, no movimento de articulação entre dança
e teatro, um exercício de anamorfose, ao deformar de tal forma essas
manifestações propondo sua articulação. No entanto, essa articulação
ainda permanece em uma zona de indefinição, no sentido em que não se
pode dizer que é dança ou que é teatro, mas se vê a dança e o teatro
imbricados. Esse movimento de articulação é possível na medida em que,
apesar da deformação, tanto o teatro como a dança guardam sua
substância inicial, não deixando de existir como tal. Opera-se aqui, pois, uma
dupla metamorfose: do teatro e da dança. Tal metamorfose mantem, no seu
interior, o princípio de conservação, como ocorre na matéria mítica: a
substância inicial permanece, mas ela agora é outra, simultaneamente.
Acreditamos que o exemplo reflexo do espelho deformante utilizado
por Lévi-Strauss em suas incursões sobre o mito pode ser interessante para
pensarmos o movimento da anamorfose pinabauschiana para a dança-
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teatro.

Ao construir uma câmara de espelhos, um aparelho óptico para

observar o mito, ter-se-ia a dinâmica exemplar, para conceber a relação
imagem e percepção.
Uma imagem é percebida exatamente através de uma
abertura adequada. Mas, se esta se estreita, a imagem tornase confusa e de difícil percepção. Quando a abertura se reduz
a um ponto, entretanto, isto é, quando a comunicação tende
a desaparecer, a imagem se inverte e retoma sua nitidez (LÉVISTRAUSS, 2008, p. 24).

Julgamos ser dessa forma que se opera a articulação entre dança e
teatro. Um jogo de anamorfoses que torna instáveis seus limites e transitórias
suas formas, sem destruí-las por completo. E esse é também um dos motivos
pelos quais a definição fechada da dança-teatro é difícil de se manter. No
entanto podemos afirmar que, nesse jogo do qual a dança e o teatro fazem
parte, busca-se sempre outras possibilidades. A cada exploração, novas
formas, novos desenhos, novas provocações.
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Como poeiras ao vento: ciência, arte e complexidade
A ideia de poeira inicialmente pode parecer algo fadado ao
esquecimento e em desmoronamento, mas se pensarmos a poeira como um
possível anagrama, do qual os pequenos grãos se fazem, se desfazem e se
re-fazem ininterruptamente, poderíamos pensar que essa ideia de poeira
pode se configurar uma valiosa metáfora para reflexão da ciência, do
homem e da sociedade.
Segundo Almeida (2003, p. 24), “a metáfora pode se constituir em uma
estética cognitiva marcada pelo desenraizamento conceitual e pela
reordenação das narrativas consagradas”. A metáfora, então, vai além da
compreensão dos fenômenos, caracterizando-se como uma operação do
pensamento guiada pela mobilização do espírito diante do mundo. A
metáfora seria, portanto, um caminho do pensamento mais aberto e
oxigenado, pois celebra a vida, “uma vida cheia de vida”, e é movida pelo
“pensamento que salta”, pela curiosidade da experimentação infantil, pelo
sonho, pela capacidade de surpreender, uma vez que opera pelo desvio.
A autora ainda argumenta a metáfora não se reduz a um momento
anterior de criação dos conceitos, e fazendo alusão ao pensamento de
Hubert Reeves, coloca a metáfora como equivalente ao aspecto tateante
nos devaneios do pensamento para compreender a realidade.

Assim, a

metáfora é uma ferramenta cognitiva encarnada, pois parte de nossas
experiências e de valores arraigados da cultura. Ela permite novos formatos
de ver o mundo, possibilita uma reorganização do pensamento e o
entrelaçamento de fronteiras, pois, por exemplo, dialoga o imaginário com o
real.
Por outro lado, ao longo da história das ciências, há como que um
negligenciamento entre a ligação da produção do conhecimento e as
experiências cotidianas, ou até mesmo a constatação de que esse
pensamento metafórico não pode habitar a produção da ciência. Almeida
apontou a existência da utilização da metáfora pelos cientistas mesmo que
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de forma clandestina. Tal pensamento também pode ser encontrado em
Morin (2005, p. 116), quando menciona:

Sou sensível aos poderes, aos encantos da conotação. Cedo
a isso, mas também me sirvo disso. No que concerne à
analogia, criticam-me por minhas metáforas. Primeiro, faço
metáforas sabendo que são metáforas. É muito menos grave
do que fazer metáforas sem saber o que se faz. Além disso,
sabe-se que a história das ciências é feita de migração de
conceitos, isto é, literalmente de metáforas. […]

Com essas palavras Morin afirma a existência de metáforas na
produção da ciência, e aponta que a mesma opera no sentido de um
pensamento aglutinador, uma vez que trabalha com a migração de
conceitos por meio do diálogo, levando a um novo modo de organização
do conhecimento e do pensamento (MORIN, 2008).
Esse argumento tem sido replicado insistentemente por Almeida (2003),
que tem se valido de imagens capazes de elucidade com mais amplitude o
sentido de alguns dos conceitos da ciência. A utilização da imagem do
relógio por Isaac Newton para se referir ao funcionamento do universo é um
exemplo de que mesmo as ciências modernas lançam mão de metáforas
como artifícios do pensamento. A autora faz alusão a Reeves quando ele
destaca que a física, durante o século XIX, fez uso de duas metáforas para
explicar seus conceitos: a bola de bilhar e a onda. A primeira se refere ao
mundo de Newton e Laplace. O universo era concebido então como
composto por um conjunto de esferas materiais que eram submetidas a leis
eternas. Os gases são, portanto, comparados a “miríades de pequeninas
bolas, mais ou menos maciças”. Essas pequenas bolas são os átomos e as
moléculas que vivem em um estado de movimento e colisão, e esse efeito
explica o comportamento macroscópico da matéria. A segunda descreve
os movimentos do som e da luz (REEVES, 1994).
Esse é ainda o caso de outra metáfora utilizada pela ciência no século
XIX. Joseph John Thomson, físico inglês, ao realizar experimentos científicos
com descargas elétricas de gases e com radioatividade, imaginou um
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modelo atômico composto por um núcleo sólido, esférico e carregado
positivamente,

ao

qual

seriam

adicionados

elétrons,

carregados

negativamente. Estes teriam dimensões menores, de modo que seriam
necessários vários elétrons para neutralizar a carga positiva do núcleo. Então,
esse modelo teórico ficou conhecido como “pudim de ameixas”. O núcleo
seria o pudim, enquanto as ameixas seriam os elétrons. Nas produções
contemporâneas da ciência podemos citar Lévi-Strauss (2004), ao propor a
metáfora cósmica para se referir às transformações dos sistemas mitológicos
em “O Cru e o Cozido”.
Dando continuidade às reflexões sobre a metáfora, corroboramos com
Vereza (2007), autora que desenvolveu uma investigação buscando mapear
o cenário da produção de pesquisas que fazem referência ao uso da
metáfora, e mencionou que a multiplicação das pesquisas nessa área
ocorreu devido a uma mudança de concepção do que vem a ser ciência e
metáfora. Assim, os operadores metafóricos puderam ocupar um lugar
autorizado na cultura cientifica, e a metáfora deixa de ser um ornamento
linguístico para se tornar uma lente polifônica de representação dos
fenômenos do mundo. Nesse sentido, a metáfora passa a demonstrar a
força criativa do pensamento ao associar distintos domínios e naturezas
diversas das coisas, fazendo emergir um terceiro sentido que é fruto dessa
interação. No entanto, para a autora, mesmo tendo um estatuto cognitivo,
dentro da perspectiva interacional a metáfora ainda é abordada a partir de
seu uso na linguagem. Argumenta que a grande ruptura com o paradigma
tradicional da ciência se deu com a publicação do livro “Metáforas sobre a
vida coditiana” de George Lakoff e Mark Johnson.
Para Vereza (2007), Lakoff e Johnson desenvolvem uma “virada
paradigmática” ao deslocarem a metáfora como uma figura da linguagem
para o pensamento onipresente no nosso discurso cotidiano.
Para esses autores, a metáfora não é apenas uma questão de
linguagem, de imaginação poética, não estando assim apartada do
pensamento, ou mesmo da ação. Pelo contrário, a natureza do nosso
sistema conceitual é naturalmente metafórica, de forma que o nosso falar,
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perceber, pensar e agir estão impregnados de metáforas. A metáfora faz
parte da vida cotidiana e igualmente da ciência. “A essência da metáfora é
compreender e experimentar um tipo de coisa em termos de outra” (VEREZA,
2007, p. 41). A metáfora se vale de um campo mais livre do que o campo
conceitual, de modo que são desenvolvidas a partir de concepções sociais,
biológicas, culturais, econômicas entre outras. Quando se fala que alguém
está “por baixo, cabisbaixo”, se está a recrutar um sentido mais estendido do
domínio biológico. Estaríamos a lembrar que os mamíferos, em geral,
dormem deitados, em contraposição a postura na qual ne mantêm durante
a vigília. Além disso, as metáforas, afirmam Lakoff e Johnson, podem clarear
ou ofuscar conceitos, uma vez que, como elemento novo, podem ressaltar
ou deixar de abordar algumas ideias dos elementos originais. De modo geral,
é isso que acontece na migração conceitual de uma área para outra da
ciência. Entre outros tantos exemplos, o conceito de resiliência mostra bem
isso: o que é uma propriedade que certas matérias têm de, depois de sofrer
uma deformação, voltar a seu estado original, nos domínios da engenharia,
passa a ser utilizada nas áreas da psicologia e da educação como uma
metáfora que permite considerar a possibilidade de um individuo que sofreu
alguma

violência

mais

traumática,

reaver

seu

equilíbrio

psíquico

posteriormente.
Para Edgar Morin,

a metáfora é com frequência um modo afetivo e concreto de
expressão e de compreensão. Poetiza o cotidiano
transportando para a trivialidade das coisas a imagem que
surpreende, faz sorrir, comove ou mesmo maravilha. Faz
navegar o espírito através das substâncias, atravessando as
barreiras que encerram cada setor da realidade; ultrapassa as
fronteiras do real e o imaginário (MORIN, 2008, p. 157).

Sobre a metáfora, o filme “O escafandro e a borboleta” muito nos
instigou à reflexão sobre o valor dessa figura de linguagem. O filme conta a
história de um escritor da revista Elle, Jean-Dominique Bauby, que tem 43
anos e é um apaixonado pela vida. Contudo, um derrame cerebral o torna
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vítima de uma rara paralisia: apesar de continuar consciente (com sua
memória e seu raciocínio), somente consegue movimentar os olhos e nada
mais. Tal fato o faz estar preso em si mesmo, como em um sistema hermético,
daí o nome da síndrome que o afeta: locked-in syndrome (síndrome do
encarceramento).
Não obstante o inicial autoconfinamento, que reduz Bauby às suas
próprias emoções, como em um escafandro, que isola totalmente o
mergulhador do mundo a sua volta, ainda lhe resta sua imaginação. Ao
longo da trama o editor consegue, ajudado por sua fisioterapeuta,
comunicar-se com o mundo através do movimento dos olhos, o que o
permite escrever um livro autobiográfico, que leva o nome do filme.
Bauby se recusa a aceitar seu destino. Aprende a se comunicar
piscando letras do alfabeto, e forma palavras, frases e até parágrafos. Cria
um mundo próprio, contando com aquilo que não se paralisou: sua
imaginação e sua memória.
Impulsionados pelas imagens desse filme, pensamos ser assim que a
metáfora atua, entre a dureza e a profundidade do escafandro, e a leveza
e sutileza da borboleta.
Preso ao hospital, Bauby é uma pessoa dependente, mas sua
imaginação está livre, como nos instiga constantemente os seus devaneios
gastronômicos da imaginação. Apesar de se alimentar por tubos, para
escapar dessa prisão Bauby escolhe onde e com quem irá comer.
A imagem do escafandro nos faz refletir a necessidade da dureza para
a existência da leveza, e nos mostra assim, como propuseram Deleuze e
Guatarri (1992), a necessidade de mergulhar profundo, do compromisso com
o estado da arte, das raízes do território necessários à ciência.
[...] Gosto de todos os homens que mergulham. Qualquer
peixe pode nadar perto da superfície, mas é preciso ser uma
grande baleia para se descer cinco milhas ou mais... Desde o
começo do mundo, os mergulhadores do pensamento voltam
à superfície com os olhos injetados de sangue (DELEUZE;
GUATARRI, 1992, p. 12).
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É preciso estar com os olhos injetados de sangue para criar algo novo.
Assim, cremos que para poder voar é preciso um diálogo entre a dureza e a
leveza, como nos propõe lindamente Ítalo Calvino em “Um general na
biblioteca” (2001a) e em “Seis propostas para o próximo milênio” (2001b).
Entretanto leveza não é superficialidade. Com esse conceito, Calvino quer
alertar para a necessidade de mudarmos de ponto de observação, de
considerarmos o mundo sob outra ótica.
Nos textos de Calvino, a leveza ganha luz pela força da metáfora, e
para tanto, o autor aproxima-se de Cavalcanti e Ovídio buscando
elementos para a experiência de reunir o peso e a leveza. Para Calvino, é
pela metáfora que conseguiremos alcançar a volatilidade da leveza, sendo
esta algo mais leve que a nuvem e a pulverulência5 (CALVINO, 2001a,b).
Imbuídos de uma concepção de ciência que opera a construção do
conhecimento

por

analogia,

indispensável

ao

pensamento

criador,

apostamos, em nossa tese, em uma ciência mais sensível, articulada à arte e
à vida. Uma ciência que opera o diálogo entre a leveza e dureza, o norte e
sul, a profundidade e a superfície, a sabedoria e a ignorância. Uma ciência
na qual as forças dos conceitos são como poeiras ao vento, e não um
encarceramento de ideias. Sobre esse pensamento, muito nos incita à
reflexão de Claude Lévi-Strauss ao questionar a topologia explicativa e
reconhecer que a classificação possui uma virtude em relação a não
classificação, uma vez que é precedida por uma aptidão investigativa que
reorganiza o que foi identificado.
Sob essa perspectiva nos aproximamos do pensamento de Ilya
Prigogine, ao propor que o nosso tempo é um tempo de bifurcações. A
ciência se reconhece hoje como um diálogo entre o homem e a natureza.
Para Prigogine, a representação da história da ciência poderia ser
anunciada por três grandes metáforas: o relógio, que corresponderia à
“Adj. Que se reduz a pó. / Que se apresenta em estado de pó fino: medicamento
pulverulento. / Coberto de poeira: estradas pulverulentas” (FERREIRA, 2006).

5
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metáfora da ciência para o século XVII; o motor térmico, considerado pelo
autor com a metáfora que representa o século XIX; e a obra de arte, como
um símbolo de uma nova ciência, um novo tempo, um conhecimento
comprometido com a vida.
A metáfora da obra de arte, representada pela imagem do Deus
Shiva, inaugura uma nova ciência mais próxima do real e da vida, uma
ciência comprometida com seu tempo, que sonha e que vive por
complementaridades, entre imaginação e razão, morte e vida, destruição e
criação, caos e organização.
Pessis-Pasternak (1993), ao se referir a Prigogine, o considera o
arquiteto das “estruturas dissipativas”, um dos fundadores de uma nova visão
de mundo, premiado em 1977 com o Nobel de Química pela contribuição
ao estudo à termodinâmica do não-equilíbrio e pela teoria das estruturas
dissipativas do qual se cria ordem pela desordem. Seu conceito de “ordem
por flutuações” foi saudado por Michel Serres como a novidade de seu
pensamento (o caos entrópico através de flutuações e bifurcações é fonte
de surgimento de novas organizações complexas). As pesquisas de Prigogine
nos fazem refletir que:

O homem sabe hoje que ele não está só, na imensidade
indiferente do Universo; se a ciência clássica, do alto do seu
saber onisciente, havia reduzido a natureza à figura de um
mero autômato, a ciência contemporânea, através de seu
“ouvido poético”, devolveu-lhe seu potencial inovador e, por
meio de um frutífero diálogo, reintegrou o homem ao Universo
que ele observa (PESSIS-PASTERNAK, 1993, p. 35).

As metamorfoses da ciência apontam para uma “nova aliança” que
propõe a convergência de duas culturas, científica e humanística e, nessa
aliança, essa nova ciência pluralista re-interroga a significação dos mesmos
fenômenos constantemente: o devir, a desordem, a imprevisibilidade e o
acaso organizador (PRIGOGINE; STENGERS, 1997).
Para Prigogine as ciências encontram-se hoje engajadas em um
processo de remodelação conceitual. Herdamos a tarefa de tentar conciliar
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a permanência e a mudança dos atomistas gregos. Átomos e moléculas são
substituídos por partículas elementares, que são instáveis. Prigogine considera
que tanto o projeto atomista quanto o projeto em busca das simetrias do
universo da mecânica quântica não são necessidade de nosso meio
cosmológico (PESSIS-PASTERNAK, 1993).
Nosso universo, pensado do ponto de vista das novas ciências,
expressa uma simetria rompida. Nesse caso, é estranho ao ideal da harmonia
geométrica da física clássica, bem como as formulações clássicas de
espaço e tempo que são agora ligados à irreversibilidade.
Para Prigogine, a descoberta do tempo passa a ser o elemento de
unificação entre ciência, cultura e sociedade. Nessa perspectiva, PessisPasternak (1993) destaca uma aproximação do autor com as ideias de
Serge Moscovici, quando diz que “a ciência parece menos exotérica, menos
ocupada com peças de museu. Ela se acha mais ligada ao destino do
homem, passa a integrar-se ao conjunto das expressões da inventividade
humana” (PESSIS-PASTERNAK, 1993, p. 40).
A ciência se liberta então das amarras ideológicas do século XVII
europeu, buscando uma linguagem mais universal que respeite outras
tradições. Torna-se, portanto, cada vez mais difícil que um só conceito possa
refletir as diferentes facetas do universo, uma vez que longe do equilíbrio a
matéria adquire novas propriedades.
Nessa perspectiva, acreditamos que é preciso apostar na criatividade,
para que seja possível produzir um conhecimento novo que nos possibilite
revisitar o conceito de ciência e ampliar o domínio da compreensão sobre
as coisas. A metáfora nesse caminho de pensamento constitui-se um vetor
importante, uma vez que é capaz de redimensionar o valor utilitário dos
conceitos.
Assim, a ciência operou durante muito tempo por uma analítica pela
via dos conceitos, pela repetição, pela cristalização das coisas. Por outro
lado, é característica da arte a criação. Acreditamos, contudo, que a arte
supera uma das limitações que é regra da ciência, a cristalização das coisas,
por apresentar esse caráter de emergência. Poderíamos pensar numa

129

ciência mais sensível, aproximarmos mais a arte e a ciência, como nos
propôs Prigogine com sua metáfora da obra de arte proposta por para o
século XX.
Também acreditando no diálogo possível entre a arte e a ciência,
Edgar

Morin

(2001)

comenta

que

é

possível

a

compreensão

da

complexidade humana através da literatura, a poesia nos ensinando a
qualidade poética da vida. Ampliando essa compreensão em “A cabeça
bem-feita”, Morin (2003) aproxima-se do romance e do cinema como
escolas da vida, uma vez que eles:

Oferecem-nos o que é invisível nas ciências humanas; estas
ocultam ou dissolvem caracteres existenciais, subjetivos,
afetivos do ser humano, que vive suas paixões, seus amores,
seus ódios, seu envolvimento, seus delírios, suas felicidades,
suas infelicidades, com boa e má sorte, enganos, traições,
imprevistos, destino, fatalidade [...] (MORIN, 2004, p. 43-44).

Morin (2004) afirma que o Romance é mais que um romance, que
nele e no cinema podemos encontrar a universalidade da condição
humana. Para demonstrar seu argumento, faz referência seguidas vezes a
Dostoïevski, afirmando que o mesmo demonstrou em suas obras a
complexidade das relações do sujeito com o outro e as instabilidades do eu.
Morin (2003, p. 44) aproxima-se também das ideias propostas pelo escritor
Hadj Garm’ Oren, ao comentar que “Todo indivíduo, mesmo o mais restrito à
mais banal das vidas, constitui, em si mesmo, um cosmo. Traz em si suas
multiplicidades internas, suas personalidades virtuais, uma infinidade de
personagens quiméricos [...]”.
A arte nos eleva à dimensão estética da existência, uma vez que por
meio dela pode fluir um pensamento profundo sobre a condição humana.
Assim como Prigogine e Edgar Morin, outros pensadores se dedicaram
à elaboração de uma ciência mais sensível, capaz de aproximar arte e
ciência. No entanto, muitas vezes esse diálogo não é fácil de se configurar.
A exemplo disso, ao analisar as ligações tempestuosas entre ciência e
literatura, Simone Vierne considera que:

130

Às vezes, o sentido transcendente é uma simples retomada,
sob roupagem moderna, das grandes figuras e dos grandes
mitos, no seu conjunto prometéicos. Outras vezes, é a partir da
ciência que se expande o imaginário, onde a ciência serve de
caução para neutralizar as censuras do racional. Outras vezes
ainda, trata-se de fenômeno mais recente, são os próprios
cientistas que partem em busca de um sentido para suas
descobertas. E na procura desse sentido, ocorre-lhes de passar
brilhantemente para a literatura. Dessa forma, a ligação
tempestuosa entre ciência e literatura está a ponto de tornarse uma história de amor (VIERNE, 1994, p. 79).

Partindo

dessas

reflexões

no

sentido

de

uma

relação

de

complementaridade entre arte e ciência, destacamos as proposições de
Merleau-Ponty (2004), ao criticar as filosofias francesas e seu pensamento
utilitarista e prático. O autor afirma que o progresso do conhecimento
consistiu em esquecer o que nos dizem os sentidos, assim, apenas o saber
metódico do cientista com suas medidas e experiências nos libertariam das
ilusões de nossos sentidos para chegar à verdadeira natureza das coisas.
O mundo verdadeiro não são essas luzes, essas cores, esse
espetáculo sensorial que meus olhos me fornecem, o mundo
são as ondas e os corpúsculos dos quais a ciência me fala e
que ela encontra par trás dessas fantasias sensíveis (MERLEAUPONTY, 2004, p. 3).

O que se questiona não é o valor do conhecimento científico e suas
descobertas, mas a pretensão de ser o único saber verdadeiro e válido sobre
a realidade. Merleau-Ponty (2004) questionou a objetividade que sedimenta
as pesquisas científicas e que pressupõe uma separação entre sujeito-objeto.

Não se trata de negar ou de limitar a ciência; trata-se de saber
se ela tem o direito de negar ou de excluir como ilusórias todas
as pesquisas que não procedam como ela por medições,
comparações e que não sejam concluídas por leis, como as
da física clássica, vinculando determinadas consequências a
determinadas condições. Não só essa questão não indica
nenhuma hostilidade com relação à ciência, como e ainda a
própria ciência, nos seus desenvolvimentos mais recentes, que
nos obriga a formulá-la e nos convida a responder
negativamente (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 6).

131

Para Merleau-Ponty, o olhar dos cientistas sobre a realidade sofreu
mudanças ao longo dos tempos e, na modernidade, compreendida pelo
autor como a arte e o pensamento dos últimos cinquenta ou sessenta anos,
o cientista não tem mais a ilusão de alcançar o âmago das coisas, uma vez
que cada observação é rigorosamente dependente da posição do
observador, não o tendo como um observador absoluto. Esse pensamento
trás à tona a discussão sobre a percepção reabilitada pela arte moderna e
pelo pensamento.
Cremos que essa mudança de rumo da ciência, ao rejeitar um
observador absoluto permite uma aproximação da arte e da filosofia, que
redescobrem o mundo perceptivo que vivemos e elaboram uma nova visão
característica de nosso tempo.
Acreditamos que para pensarmos em uma ciência que seja mais
criativa, ela deve ser contaminada pelo espanto da arte. Então, poderemos
ensaiar novos mapas afetivos para uma ciência complexa, que saiba lidar
com a imprevisibilidade da emergência, que dialogue várias dimensões da
matéria, do sujeito, do conhecimento e da cultura.
Acreditamos com isso que é preciso apostar na criatividade para a
produção

de

uma

ciência

nova,

uma

ciência

movida

pela

complementaridade entre imaginação e razão, e que requer um intelectual
capaz de investir na emoção “como ferramenta cognitiva, um argumento e
um estilo de vida” (ALMEIDA, 2003, p. 34).
É preciso saber a proporção ideal do vento para espalhar a poeira, a
fim de que novos anagramas de possibilidades se formem. Nesse diapasão,
é pertinente dizer que a velocidade de ação dos ventos não é permanente
e sim bastante variável, e esse pode, em alguns momentos do processo, ser
agente de transporte dos grãos e em outro momento de decomposição. O
que dá à poeira possibilidade de assumir visibilidades diversas. Há ainda o
momento de suspensão dá poeira, que pode permanecer dessa forma por
longos períodos em face ao fluxo turbulento da velocidade do vento. Assim,
há na poeira um estado de agitação, como a entropia da termodinâmica.
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Pensando nesse estado, também podemos refletir que a ideia de poeira é
uma metáfora que nos ajuda a compreender o pensamento metafórico,
bem como a própria vida, uma vez que nos possibilita entender o
decréscimo da mobilidade do corpo, do pensamento, da criatividade e da
capacidade de surpreender que acomete o homem contemporâneo, por
sua vida sedentária ou pelo que Baitello Júnior (2012) chama de
pensamento sentado.
Ao retomarmos as produções de Pina Bausch e Hans Bellmer,
deslocamos nossas apreciações buscando pontos de conexão, rupturas,
avanços, que sejam definidores de suas estéticas, e que por ventura são os
pontos aglutinadores de suas obras.
Nesse

sentido,

consideramos

importante

destacar

as

simetrias,

aproximações e similaridades entre os artistas, centro desta tese e
problematizados nos capítulos anteriores. Ambos optam por uma estética da
transgressão, pois operaram por ruptura, passagem, movimento. Uma
estética que é expressão de resistência ao poder; uma criação que opera
por uma “dupla dobra”. Aqui, as chaves de compreensão são as relações
de oposição e complementaridade entre controle e fuga. Para pensarmos
essa estética, nos articulamos com o pensamento de Michel Foucault e Gilles
Deleuze. O primeiro opera a transgressão por via da linguagem, da reflexão
sobre a loucura e das perspectivas disciplinares. O segundo articula, por
exemplo, as tecnologias corporais, pensadas no interior de uma dupla dobra
(CESAR, 2010). O corpo pode, então, ser produto de controle ou “linha de
fuga” (transgressão).
Poderíamos ainda investigar a arte de vanguarda do século XX, com
suas escolas fundadas a partir de manifestações de transgressão em relação
à forma, conteúdo ou ação. Tais fatos culminaram em uma nova estética.
Dentre esses movimentos vanguardistas, o dadaísmo é mais marcante no
que concerne tal pensar. A transgressão se deu no modo de representação
da arte, em um momento atravessado pela guerra. Ela também tem relação
estreita com o período a que se refere pois, em dado momento, algo que
pode ser uma transgressão em certo período, pode não o ser em outro
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(PARODE; VISONÁ, 2010). Sempre que buscamos o novo, a criação, a
ruptura, operamos por transgressão. E foi isso que aconteceu ao longo da
história humana e igualmente ao longo da história da arte: pontos de
mutação de valores, conceitos e normas.
Pina Bausch e Hans Bellmer foram dois grandes transgressores. Ao fazer
denúncias ao abuso dos homens em relação às mulheres, os dois artistas
fizeram críticas por meio de suas obras. Bellmer, com suas bonecas, critica a
exposição do corpo feminino, lugar que foi manipulado conforme desejos
por vezes estranhos a ele, e faz alusão à tensão entre o feminino e o
masculino. Cria um teatro da possessão. Na dança-teatro de Pina, o corpo
feminino aparece subjugado ao masculino, é vendido, trocado, usado e
descartado. Essa artista, em alguns momentos de sua obra propõe uma
reviravolta nesse pensar, e coloca jogos de passagem de poder entre
homens e mulheres. A crítica ao sexísmo acompanha outra transgressão, o
da tirania dos corpos perfeitos.
Os dois artistas foram frutos de uma época de guerra. Bellmer, filho de
pai nazista, operou por “linhas de fuga” através de suas bonecas e seus
corpos tortos. Os corpos de Bellmer podem tudo, ter duas cabeças e até não
tê-las, ter vários membros repetidos e até não ter nenhum. Seus corpos estão
em

movimento

constante.

Através

de

sua

brincadeira

de

jogos

anagramáticos, nada para em um único lugar, o corpo é como a poeira
com a ação do vento. São voláteis, etéreos, versáteis. Talvez Bellmer já
estivesse preocupado com essa transformação do corpo em imagem,
impalpável, que busca configurações fugidias, um corpo ideal com suas
proporções exatas.
Essas bonecas se prestam a um jogo de perversão, são como palavras,
constituintes móveis, anagramas, e nesse jogo há um diálogo entre o
universo do humor e da crueldade. É do caos da obsessão e das tensões
inconscientes que Bellmer da à luz sua magia e semeia sua cena de
esquartejamento. Mas o sentido que reverbera desse despedaçamento não
é o de finitude, e sim de uma morte que celebra a vida. Morin (1973)
corrobora essa postura e articula-se ao pensamento de Heráclito: “Viver de
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morte, morrer de vida”, para desenvolver suas incursões, e tece a ideia de
que morte e vida se auto-alimentam e, ao mesmo tempo, são como inimigas
irreconciliáveis:
a morte simplifica a vida e a torna mais complexa
simultaneamente: ela simplifica a vida, reduzindo o complexo
vivente a seus elementos físico-químicos; ela torna mais
complexa a vida, ao se lhe integrar sem, contudo, nunca
deixar de desintegrá-la (MORIN, 1973, p. 92).

Bellmer faz nesse jogo uma anatomia do nosso corpo que habita o
imaginário, subjetivo, fruto do desejo e do medo. É sobre esse duplo, o medo
e o desejo, que ele explora e possibilita a criação do fantástico, do
escandaloso e do absurdo. E o mesmo descreve, em uma carta enviada a
um amigo, que em alguns momentos essa junção de partes de corpo não
comunica nada, e em outro momento, quando dá continuidade ao seu
jogo, ele encontra algo que provoca um prazer imenso, como se houvesse
encontrado um tesouro que fora procurado febrilmente por muitos anos. Mas
não eram apenas o prazer e a curiosidade que o moviam para buscar
respostas para suas bonecas. Ele procurou essas respostas também na
pintura de Kokoschka, nas observações clínicas do Dr. Jean Lhermitte, no
Museu de Arte Oriental, com a deusa Kali-Durga e seus milhares de braços e
na arte monstruosa visualizada no museu de história natural. Esses espaços
de reflexão muito o inspiraram para desenvolver sua brincadeira e seu
processo de formação da imagem poética.
Bellmer, com sua brincadeira perversa, propõe refletir sobre a vida
como movimento e não como imobilidade. O corpo é poeira. Ele questiona
os modelos de corpo vigentes na sua época e sua tirania de corpos
perfeitos. Colocou o corpo torto no lugar e, como um “acrobata”, deu
poder a esse corpo. As mãos podem assumir funções de pé, e vice-versa. A
repetição e a vontade de transparecer as entranhas fazem parte dessa
brincadeira, que opera por condensação e deslocamento. Esses conceitos
são apresentados por Freud em seu livro sobre a interpretação dos sonhos. A
condensação seria a junção de ideias ou vivências cotidianas, até se
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chegar a uma confusão. Tal ponto pode ser atingido, também, através da
omissão de alguns elementos. Para Freud (1999, p. 258), “é impossível
determinar o volume de condensação”. Já o deslocamento é o repentino
ganho

de

importância

de

algumas

informações

que,

até

então,

encontravam-se desprestigiadas. Assim, temos a mudança da ênfase de um
elemento relevante, que guarda relação com o desejo inconsciente, para
outro elemento sem tanta importância. “Esses elementos específicos, que
eram originalmente irrelevantes, já não o são agora, a partir do momento em
que

assumiram,

por

meio

do

deslocamento,

o

valor

do

material

psiquicamente significativo” (FREUD, 1999, p. 159).
Nesse sentido, quando Bellmer opera na construção de suas bonecas,
todo um entorno de experiências também se integraliza nessa criação: as
críticas aos conceitos nazistas tão fortes de seu pai, o olhar sobre o corpo sob
uma ótica diferente do padrão vigente da época e o olhar sobre o corpo
da mulher, sempre submisso.
Essas duas formas descritas por Freud para a construção dos sonhos
são utilizadas por Bellmer em seus devaneios perversos sobre o corpo, e
amplificam a força da metáfora do corpo como um anagrama, podendo
nos ajudar a pensar um pouco mais na produção de uma ciência mais
poética, que tem rigor porque mergulha na profundidade, como sugere
Deleuze. Contudo, pode, por meio dessa outra forma de operar, também ser
leve mesmo sendo profunda.
O que chamamos de anagrama em nosso estudo, vai além dos jogos
de palavras, da figura de linguagem, ele se dá na dinâmica da
reversibilidade, na repetição, o anagrama vive em um estado de latência
constante.
Retomando a reflexão de Walter Benjamin ao descrever o universo da
brincadeira infantil, o autor afirma que a repetição é uma lei fundamental no
universo do brinquedo, vindo antes de todas as regras. Ele acredita que
cada vez que joga, a criança renova a experiência daquele instante como
se fosse única. A repetição é, portanto, intrínseca ao brincar, “ela é a alma
do jogo” (BENJAMIN, 2002, p. 03). Para a criança, quanto mais repetições
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mais divertido. E ao estudar essa relação, o autor evoca um duplo sentido da
palavra jogo, recorrendo a raiz da palavra, spiele (na língua alemã), na
tradução, o brincar envolveria um “fazer sempre de novo”, e esse “de novo”
é ininterrupto. Corroboramos o pensamento de Moraes (2005) quando faz
uma relação entre esse brincar infantil, essa busca pela repetição e o
percurso desenvolvido por Bellmer.
Essa incursão sobre a repetição nos permite um deslocamento em
direção a novos incitados pela construção artística de Pina Bausch. Como
mostramos no capítulo anterior, a repetição é um instrumento estético
construtor de significados. A repetição para Bausch leva à criação e não à
reprodução mecânica. Em vários momentos de suas obras vemos gestos
cotidianos ganharem, através do uso da repetição, novos significados.
A repetição seria, portanto, um caminho para a transformação da
forma, para a criação de novas estéticas, bem como para inverter efeitos e
significados a ela atribuídos. Estamos aqui num outro patamar, que concerne
a crítica de que qualquer processo de aprendizagem social formal implica
no uso de uma disciplina baseada na repetição (FERNANDES, 2007).
A repetição aparece em Pina Bausch como a reconstrução de
experiências passadas atualizadas no presente, um recurso cênico, por
intermédio de cenas que se repetem em outros momentos, ou com alguma
pequena modificação. Esse processo também se dá pela recorrência dos
temas escolhidos para compor as obras, e pode ser visto como um método
para transformar essas experiências em uma forma estética.

Segundo

Rodrigues (2009, p. 3),

o material colhido das improvisações é obsessivamente
repetido, gerando sequências que são organizadas através de
procedimentos de recortes e colagem, gerando uma
interpretação baseada na transitoriedade do significado
atribuído aos gestos.

Para Márcia de Campos, “a repetição característica da pulsão da
vida é a repetição diferencial, que ao contrário da reprodução, da qual
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resultaria um estereótipo, torna-se uma fonte de constantes transformações”
(CAMPOS, 2008, p. 6).
Assim, acreditamos que ao refletir sobre a repetição como potência
de vida aberta à novidade, tal pensamento se aproxima da compreensão
apresentada por Deleuze, ao se referir à repetição como diferente da
generalidade, ao demostrar que mesmo na semelhança há uma diferença,
ao propor que a repetição não se refere a acrescentar e sim a elevar à
“enésima potência”. Para Deleuze
Nossa vida moderna é tal que, encontrando-nos diante das
repetições mais mecânicas, mais estereotipadas, fora de nós e
em nós, não cessamos de extrair delas pequenas diferenças,
variantes e modificações (DELEUZE, 1988, p. 8).

Deleuze vai buscar na história, na filosofia e na arte, argumentos para
dar luz ao seu discurso. Em particular recorre ao teatro, e traz o Jó-Abraão de
Kierkegaard, o Dioniso-Zaratustra de Nietzsche e a Joana d'Arc-Clio de
Péguy. Para Deleuze, cada um deles faz, à sua maneira, uso da repetição
não apenas como uma potência da linguagem e do pensamento, mas
como categoria fundamental da filosofia do futuro, ao exporem a repetição
a todas as formas de generalidade. Através da união dessas três figuras
Deleuze desenvolve uma reflexão sobre a repetição no âmbito da
humanidade,

em

que

a

novidade

é

transgressão,

resistência

a

generalização.
Deleuze ainda comenta que:

Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma
singularidade contra o geral, uma universalidade contra o
particular,
um
relevante
contra
o
ordinário,
uma
instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a
permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é a
transgressão. Ela põe a lei em questão, denuncia seu caráter
nominal ou geral em proveito de uma realidade mais profunda
e mais artística (DELEUZE, 1988, p. 11).

Deleuze dá para a repetição um tom diferente da repetição
mecânica, da causalidade linear, uma vez que propõe "repetir um
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irrecomeçável. Não acrescentar uma segunda, ou um terceira vez, mas
elevar a primeira vez à enésima potencia". Assim o evento repetido é
recriado em um sentido radical, novo a cada momento. Para o autor, repetir
não é fazer igual (DELEUZE, 1988, p. 11).
Desta forma, percebemos como Deleuze desenvolve um pensamento
interconectado com o mundo e, sobremaneira, com a arte, já que busca
nessa relação argumentos que articulam a cultura humanista e a cultura
científica.
Sobre essa interface entre a vida e seu entorno, Erwin Schrödinger,
físico e filósofo austríaco, mergulhou no campo dos diálogos e estudou a
vida através da física e da química, comparando-a a um cristal aperiódico,
que ganha forma e tamanho de modo imprevisível. Sendo a vida, assim,
bem diferente dos cristais periódicos, que tem formato previsível, constante,
uniforme. Como metáfora, Schrödinger compara a diferença entre o cristal
periódico e o aperiódico à mesma que separa um papel de parede comum,
cujos desenhos são formados a partir de repetições simples e previsíveis, e
uma tapeçaria de Rafael, que ostenta desenhos complexos, coerentes e
significativos, fugindo das repetições simples (SCHRÖDINGER, 1997).
A vida é repetição, é complexidade, é diferença. Ilya Prigogine é
também inspirador, ao ver na irreversibilidade uma perspectiva aberta a
criação através de repetições impossíveis de se chegar ao mesmo ponto. A
criação surge do ciclo de repetições.
Prigogine e Stengers (1997) contribuem ainda para a reflexão de uma
aliança entre ciência e natureza, ao questionarem o cientificismo e propor
uma nova concepção de conhecimento que envolve encontros com outras
áreas de conhecimento, como a arte. Assim, Prigogine contribuiu para tornar
mais permeáveis os limites erguidos pelo cartesianismo e pela física clássica
no pensamento científico, e propõe uma reconciliação entre arte, cultura
científica e cultura humanística.
Pensador da incerteza e da instabilidade, o tempo para ele é
invenção, e partindo dessa compreensão ele formula a ideia da flecha do
tempo, pensamento que abre caminho para a bifurcação, a novidade e a
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criatividade. De modo que a desordem e a instabilidade são pensadas
como acontecimentos inerentes a vida.
Esse é o desafio proposto por nossas metáforas, pensar a repetição
inerente à vida. “Repetir, repetir, até ficar diferente”, já nos dizia o poeta
Manoel de Barros. Repetir para experimentar novos sentidos, repetir para
viver a mesma experiência passada que provocou prazer ou dor. Essa busca
é bem visualizada na perspectiva freudiana ao refletir sobre a repetição e a
pulsão de morte. Pina buscou em Freud argumentos para sua construção de
pensamento do fazer em dança. Ambos dão à repetição um sentido que vai
além da vivência de algo que provocou prazer ou dor, ou da vivência do
igual, uma vez que a utilizam no processo de rememorar para transformar.
O fato de tanto Freud, Bellmer e Pina Bausch terem vivido numa época
de guerra pode ter aguçado suas reflexões sobre a violência do ser humano
e da cultura, que castra ao impor normas e padrões que frustram os
impulsos, submetem os corpos a regras e determinam uma visão masculina
do mundo, onde a mulher é objeto de poder.
Freud, ao estudar a atividade pulsional, a coloca ligada ao princípio
do prazer, e esse último interagindo com o princípio regulador da realidade.
Freud amplifica sua teoria ao observar os jogos infantis, bem como por
intermédio de algumas experiências clínicas, ao considerar que essas
experiências do prazer têm como características a compulsão e a repetição.
No entanto, em alguns momentos a repetição não tem como objeto
experiências prazerosas e sim dolorosas. E cita, por exemplo, o sonho que
ocorre nas neuroses traumáticas, em que repetidamente o paciente retorna
à situação de seu acidente, ou ainda no gesto repetido da criança de jogar
um brinquedo longe, como a experiência da separação da mãe, partida
ensaiada para preliminar necessária ao seu alegre retorno. Há então, na
experiência do prazer, um indício inegável da necessidade de ir além do
princípio de prazer. Na prática analítica, chega-se ao fenômeno da
transferência. Nesse sentido, o paciente é levado a repetir a experiência
numa forma contemporânea e não como algo pertencente ao passado.
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Assim, há na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio
de prazer. Trata-se de uma necessidade cega do inconsciente de realizar o próprio
desejo, que, ao ser bloqueado pelo ego, não tem outra saída a não ser repetir-se
indefinidamente. Como explica Mezan, referindo-se ao processo de repetição nas
neuroses traumáticas, ‘repetir é procurar ganhar o controle da situação e também
preparar o indivíduo para resistir melhor a traumas futuros, dotando-o da
capacidade de desenvolver angústia e desta forma estar prevendo quando eles
ocorrerem (GIROLA, 1999).

Em seus estudos sobre o Princípio do prazer, Freud aproxima Eros e
Tânatos, o primeiro ligado à pulsão da vida, ao instinto sexual, o segundo
ligado à pulsão de morte, à segregação, a uma libido não ligada. Apesar de
haver na literatura um forte questionamento ao conceito de pulsão de
morte, e que esse conceito foi repensado pelo próprio autor ao longo de
seus estudos, essa interface entre morte e vida como algo proveniente do
jogo

do

que

é

vivo

é

importante.

Arthur

Schopenhauer

também

compreendeu o instinto sexual como a corporificação da vontade de viver.
Pensando nessa perspectiva, o fato de Hans Bellmer brincar de jogos
perversos com suas bonecas e explorar a sexualidade provoca uma
reafirmação da busca pela vida, ao mesmo tempo em que ao propor nesse
jogo sexual a imagem de virgens que aparentam estar mortas por
amputação, mostra também o espirito destrutivo, que faz parte do humano
e também da vida. É uma morte que celebra vida no instante em que as
partes podem se juntar de diversas formas dando vida a outros formatos
corpóreos. Esse é o jogo proposto pela metáfora dos anagramas do corpo já
descrita nesse texto.
Poderíamos afirmar, ainda, que a reversibilidade do corpo proposta
por Bellmer através de seus anagramas se aproxima da proposta de
anamorfose de Lévi-Strauss ao refletir sobre o mito. Esse é repetição, mas não
a repetição do igual, uma vez que carrega uma dissolução ao transformarse no tempo e no espaço. Lévi-Strauss propõe outra forma de olhar o mito
que reconcilia experiência inteligível e sensível, e abre espaço para
superação de algumas dicotomias entre os saberes arcaico e moderno,
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entre a magia e a ciência. O mito não é pensado como um logos, e sim
como algo tecido junto. Lévi-Strauss propõe então uma embriaguez de mitos
para superar esse mundo desencantado, imbuído de uma civilização
mecânica, pois para ele “todo mito é uma busca do tempo perdido”
(WERNEK, 2002; LÉVI-STRAUSS, 1977).
É por isso que podemos dizer que o universo mítico está sempre em
mutação. A estrutura básica permanece, mas a célula pode variar. Esse
movimento de fragmentar, bifurcar, cambiar, que ocorre no mito, é
compreendido como uma anamorfose. Ao olharmos as bonecas de Bellmer,
a substância carnal permanece, mas seus devaneios nos oferecem muitas
variações da realidade corpórea, de tal forma que já não tem mais como
saber o início, assim como nos mitos não se busca mais uma versal original,
uma vez que o mito opera por supressão do tempo. A crítica que Bellmer faz
ao corpo ideal abala nossas referências clássicas. Há, portanto, uma
supressão no tempo como acontece no mito, o que nos permite afirmar que
já não há um modelo inicial de corpo a ser seguido, e sim uma dissolução
que ocorre pela dinâmica da reversibilidade.
Na medida em que Bellmer propõe a reversibilidade do corpo como a
assunção de novas posições para seus órgãos, aproxima-se do conceito de
irreversibilidade trabalhado por Prigogine, já que tais órgãos não retornaram
às posições clássicas.
Essa reversibilidade de Bellmer tem na irreversibilidade de Prigogine
uma perspectiva aberta à criação, uma vez que opera por ciclo de
repetições

do

qual

é

impossível

se

chegar

ao

mesmo

ponto.

A

irreversibilidade é fruto de uma dinâmica caótica, que vive uma entropia
irreversível em um tempo unidirecional.
Nesse universo aberto à criação, Pina Bausch alerta para a
animalidade do corpo em suas obras, atentando para nossa condição de
natureza, de sujeitos sensíveis, interconectados com o mundo. Há na
animalidade uma “ontologia selvagem”, um ser que vive em estado de
liberdade, diferenciação, de criação. Na mesma direção, Merleau-Ponty
aponta um corpo estesiológico, e propõe uma natureza viva, mutável, e que
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mantém uma relação de reciprocidade entre corpo e natureza, na medida
em que a mesma explica como “o mundo e os outros se tornam nossa
carne” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 273). Propõe, assim, uma natureza
orgânica e que vive em estado de auto-organização.
Os corpos, sejam deformados, sejam postos em movimentos por
Bellmer e Bausch são, portanto, sintomas da necessidade de revolta: uma
vez que não propõem corpos escravos das grandes narrativas, eles semeiam
uma perversão lógica.
Reforçamos a imagem dos artistas escolhidos para dar luz às nossas
metáforas e enfatizamos o caráter transgressor de ambos, assumimos a
urgência desse fluxo de criação radical na sociedade atual, marcada pela
reprodução mecânica, pela cópia e pelo que Walter Benjamin denominou
tempo da reprodutibilidade técnica. No entanto, mesmo com esse esforço,
precisamos alertar que uma sociedade só sobrevive se souber se
metamorfosear, do contrário, ela caminhará para o fim. Foi também essa
busca pela transcendência que possibilitou a evolução da história da
humanidade. É preciso resistir, e essa foi a forma de operar de alguns
pensadores citados por Morin em seu texto sobre o pensamento do sul,
como Jesus, Maomé e Mozart. Resistir é, portanto, uma das formas de operar
tal pensamento.
Por meio de um argumento sintético, defendemos a tese de que
Pina Bausch e Hans Bellmer, se insurgem definitivamente contra a trivialidade
na arte e na vida. Operaram por sonhos, manifestações amorosas
irreverentes, estéticas inaugurais, antiparadigmáticas e impertinentes. Numa
palavra, incorporam para si o que se convenciona chamar de um
pensamento complexo.
Dessa perspectiva, vale lembrar que, para Morin, é preciso fugir da
trivialidade,

pois

macdonaldização

não
da

somos

máquinas

sociedade,

complexidades de nossa vida.

triviais,

estarmos

e

aptos

refletir
a

sobre

enfrentar

a
as
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Façamos fazer uma relação entre a metáfora proposta por Morin, com
a metáfora da poeira, que permite refletir sobre a proporção de vento
necessária a emergência de uma potência criativa. E,

se para ativar a emergência desses circuitos for preciso resistir,
que resistamos com as parcas forças que dispomos. A
resistência ativa constitui o único recurso cívico capaz de
bater de frente na mediocridade da política e dos educadores
cães de guarda (CARVALHO, 2008, p. 67-68).

Precisamos ainda nos reconhecer como filhos do céu, pois fazemos
parte

do

cosmos,

e

para

que

esse

reconhecimento

seja

possível

necessitamos abandonar os antigos conceitos, as nossas categorias racionais
de causalidade, de localidade, de espaço e de tempo. E, acima de tudo,
“Precisamos aprender a viver sem fundamento, lição que nos deram
Nietzsche no fim do século XIX, Popper e outros no meio do século XX”
(MORIN; CASSÉ, 2008, p. 109), além de Morin nos séculos XX e XXI.
Dentro desse exercício de viver sem fundamento, Morin e Cassé (2008)
propõem uma mensagem cósmica: a de ter a poesia como substância da
vida, já que viver é viver poeticamente (MORIN; CASSÉ, 2008, p. 114).
Precisamos saber conviver com as fastidiosas prosas das atividades, mas
podemos embriagá-la da poesia que proporciona a prática da liberdade,
segundo as palavras do poeta Yves Bonnefoy.

A poesia, a literatura, assim como o conjunto de todas as artes,
criam uma fantástica reserva de emoções, abrem janelas para
o mundo, acionam níveis de realidade não percebidos pela
linguagem fria e distante de conceitos, teorias e métodos
(CARVALHO, 2008, p. 64).

A arte pode, então, nos dar subsídios para iniciarmos a revolta aos
saberes fragmentados, a ciência que separa, exclui, e compartimentaliza,
pois seus dispositivos podem nos ajudar a abrir compartimentos, fomentar
incertezas, promover o diálogo, reinventar o mundo. E, para isso ser possível,
precisamos nos inflamar de arte, não aquela arte que parte de uma
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concepção de estética objetivante, mas uma arte dotada de estesia, que
fala de nossa experiência íntima das coisas que é anterior a qualquer atitude
objetivante. Devemos, assim como nos propõe Merleau-Ponty, buscar o
logos estético conforme os gregos concebiam, “aisthesis”, possibilidade de
uma produção natural que é em si própria criadora. Esse é o manifesto de
Merleau-Ponty sobre a arte, recuperar os significados originais da aisthesis e
da poiesis, uma vez que esse último ficou empobrecido ao ser reduzido ao
fazer artístico.
Pensamos que os dois artistas trabalhados em nossa tese, através das
categorias dos anagramas do corpo e da repetição, acionam dispositivos
que dialogam com o manifesto de Merleu-Ponty, uma vez que Bausch e
Bellmer falam da vida, e assim exploram temas relacionados às relações
humanas, à perversão, à dominação, à inocência, à proliferação das
diversas formas de violência atreladas à cultura do medo, à cultura do
narcisismo, às relações de poder, à exploração da mulher, à desconstrução
de papéis masculinos e femininos e da necessidade de amor. Falam,
portanto, da condição humana e, nessas reflexões sobre a vida, propõem
um manifesto da arte para ciência e para a educação. Reivindicam uma
ciência e uma educação que considerem o conhecimento como corpóreo,
na pele; que tenham na deformação a necessidade de abrir-se ao
diferente, ao novo; que considerem a magia, a dança, a poesia, a pintura, a
escultura como conhecimento; que olhem na repetição uma potência
geradora e não uma reprodução; que reconheçam as interfaces entre
ciência e arte, natureza e cultura, animalidade e humanidade. Uma ciência
e uma educação que se abram à reversibilidade do corpo e à
irreversibilidade da vida; que repensem a relação entre morte e vida. Uma
ciência e uma educação que não se considerem desvinculadas da vida e
donas de uma verdade absoluta, pois sua produção é apenas uma
representação possível de uma forma de olhar a vida: nada está fixo. Uma
ciência e uma educação que considerem na potência da ignorância, um
estado embrionário da criação.
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