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A dança, como a filosofia, como a fé,
como todas as artes é a busca dessa
parte do divino que está em nós. “Eu
busco, diz Béjart, o que tem origens
profundas nos mitos, na psicanálise, nas
religiões, na vida secreta de um povo, de
uma
civilização,
do
homem”
(Garaudy,1980, passin).

RESUMO
Nessa dissertação refletimos sobre a dimensão sensível do corpo, que nos
possibilita participar do espaço mítico e constituí-lo como espaço potencial para a
criação artística em dança, experiência atribuidora de sentidos ao mundo, à vida, à
existência. Trata-se de um escrito que debulha algumas reflexões acerca da
condição humana a partir de um olhar lançado sobre o mito de Adão, excitando-nos
a pensar sobre as possíveis relações entre a arte e o mito na contemporaneidade,
como campos do saber abertos à criação, como espaços semânticos capazes de
atribuir novos sentidos ao vivido por meio das pulsações de um corpo que é mito e
que é dança. Esse estudo tem dentre seus objetivos a intenção de aventurar um
olhar sobre o referido mito, possibilitando-nos novas leituras, significados, e
compreensões do mesmo a partir da experiência e vivência num processo de
criação em dança contemporânea. Para tanto, referencia-se metodologicamente na
Fenomenologia, ou melhor, na atitude fenomenológica proposta por Merleau-Ponty
(1994), que considera a experiência vivida do corpo como fonte primordial de
conhecimento. Debruçamo-nos assim sobre esse processo de criação em dança
contemporânea, que veio a originar uma obra artístico-coreográfica, à qual
intitulamos de “A Carne que Sou”, e nos colocando em contemplação dessa dança
que ecoa do mistério, que emerge das profundezas do corpo, e que traz à superfície
o humano e o seu mundo, suas relações. Compreendemos aqui, portanto, a dança
como nossa sensível guia e orientadora de reflexões de ordem ontológica e
epistemológica, capaz de validar e perpetuar o mito enquanto herança de sabedoria
ancestral.

PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea, Processos de Criação, Corpo, Mito
Adâmico.

ABSTRACT
In this dissertation we reflect about sensitive the dimension of the body, which
enables us to participate in mythical space and set him as a potential space for
artistic creation in dance, experience provider in senses for world, for life and for
existence. It´s a written, thrashing some reflections on the human condition from a
gaze cast upon the myth of Adam, leading us to think about the possible
relationships between art and myth in contemporary times, as fields of knowledge
open to creation, and semantic spaces able to assign new meanings to living through
the pulsations of a body that is myth and what is dance. One of the goals of this
study is set up a new point of view to analyze the Adam's myth, enabling to new
interpretations, meanings and understandings from the experience in the process of
creation in contemporary dance. Therefore,

methodologically reference is made in

the Phenomenology, or rather the phenomenological attitude proposed by MerleauPonty (1994), which considers the experience of the body as the primary source of
knowledge. Dipping on this process of creation in contemporary dance, one artistic
and choreographic work was originated, titled "The Body I am”, in contemplation of
this dance that echoes the mystery, that emerges from the depths of the body, and
it brings to the human surface and your world, your relationships. Realize that dance
is as a sensitive guide and counselor reflections ontological and epistemological,
able to validate and perpetuate the myth
whereas ancestral wisdom inheritance.

KEYWORDS: Contemporary Dance, Creation Process, Body, Adamic Myth.
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CAPÍTULO 1

UMA ARVORE EM MEU JARDIM

Imagem 1: A Arvore da Vida, da obra artístico-coreográfica “A Carne que Sou”- Aviva Cia de
Dança- 2015. Foto de Anderson Grant- Estúdio 473.
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Dançando, me revelei e fui revelado, me dei a conhecer, fui conhecido e
conheci, toquei e também fui tocado, descobri-me corpo, me percebi sensível, posso
fazer minhas as palavras do filósofo francês Merleau-Ponty (1994), “sou meu corpo”,
corpo que se desnuda a cada dança dançada, e em uma reversibilidade de minha
relação com o mundo, com o outro, com Deus, estes se desnudam a mim.
É desse corpo que se percebeu corpo que emerge esse estudo, e é essa
dança a sua principal orientadora, ou melhor, é essa sensibilidade que a inspira
movimento vivo e a torna fôlego de conhecimento em um corpo que se atreve a
sentir. Uma dança que nos lança a percepção, desvelando sentidos para o mundo,
para as coisas, para as ações e relações humanas, para a existência. Esta pesquisa
é, portanto, uma arvore que brotou no jardim de minha vida e que se nutre de um
entrelaçamento, ou melhor, de um “entrelaçamito” no qual, corpo, mito, e dança, se
entregam num dinâmico emprestar do outro, se retroalimentam, seivando essa
fecundas possibilidade de se refletir acerca do humano e da cultura de movimento1,
árvore que balança ao hálito soprado pela filosofia e pela arte.
O

estudo

se debruça

sobre

um

processo

de

criação em

dança

contemporânea vivido pela Aviva Cia de Dança, no qual o mito de Adão é
interrogado e é o propulsor da tessitura construída nos corpos que dançam,
ressignificando e amplificando essa narrativa mítica.
A Aviva Cia de Dança foi quem nos auxiliou na criação do espetáculo “A
Carne que Sou”, proposta artística e investigação dessa dissertação de mestrado. A
supracitada Cia tem se doado à causa da difusão cultural por meio de suas obras
artístico-coreográficas conceituais em dança contemporânea, seus seminários, que
buscam discutir e vivenciar as interfaces entre o corpo, a dança e o cristianismo,
bem como de sua obra social, investimento artístico-educativo em dança situado no
bairro de Felipe Camarão, localizado na periferia da Zona Oeste do município de
Natal/RN. Estas doações não constituem apenas investimentos da referida
companhia em determinado propósito, mas êxito de apostas minhas enquanto
artista, pesquisador e ser humano.
1

Termo que ultrapassa a compreensão do movimento humano como mero fenômeno físico, ou seja, como um
simples deslocamento do corpo no espaço. A cultura de movimento consiste num “termo genérico para
objetivações culturais, nas quais os movimentos são mediadores do conteúdo simbólico. Refere-se à forma
como os povos se movimentam, caminham ou correm ou praticam esportes ou saltam ou rolam e também
como se relacionam” (MENDES, 2013, p.17). Nessa perspectiva os movimentos humanos estão intimamente
relacionados aos conteúdos simbólicos significantes de determinada sociedade ou comunidade, que fazem-se
manifestação nas danças, teatro, jogos de movimento, etc.
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Faz-se necessário antes de tudo, que cada componente dessa doce seiva, ou
melhor, desse “entrelaçamito”, que nutre a arvore de meu jardim que aqui se
apresenta, seja bem elucidada, afim de que possamos compreender sua
consistência e propriedades. Sendo assim, é de fundamental importância que os
conceitos de corpo, mito e dança, que foram tomados por base nutricional desta
pesquisa sejam elucidados.
Para Merleau-Ponty (1994), o corpo, nosso componente primeiro, é condição
da existência, assumindo ele uma dupla posição na qual é ao mesmo tempo sujeito
e objeto, tocante e tocado, vidente e visível, senciente e sensível. O filósofo
contrapõe-se a concepção mecanicista de corpo sustentada pela filosofia moderna,
que o determinava simploriamente como prodigiosa engenhosidade, diferenciada
das demais máquinas unicamente pela singularidade de suas peças. É distanciandose desse corpo mecanizado e industrial, saturado de engrenagens e dobradiças, que
Merleau-Ponty busca, num simples aperto de mãos, argumentos para romper com
impasses ocasionados pelas filosofias da consciência, refletindo sobre a condição
humana presente na reversibilidade dos sentidos, ou seja, na mão que toca na
medida em que é tocada, no corpo vidente, que de frente a um espelho, é visto por
si mesmo. Nessa perspectiva, o corpo não é simplesmente um feixe de funções, um
objeto inerte e inanimado, um invólucro para a alma, ou suporte para a consciência,
mas sim imersão no mundo, eixo de infinitas conexões e incontáveis relações, modo
fundamental de sermos e estarmos no mundo e em troca com ele.
O filósofo nos dimensiona uma relação com o mundo que é antes de tudo
sensível, perceptiva, vivida por um corpo dotado de intencionalidade, a qual o
permite lançar-se no mundo e aprender o seu sentido. Experiência e conhecimento
se entrelaçam no fenômeno da percepção e fundam no vivido um entendimento que
é sempre anterior.
Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que
determinam meu corpo ou meu ‘psiquismo’, eu não posso pensar-me como
uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia ou
da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que
sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou
de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não
poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o
mundo vivido(...)” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 03).
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Para o filósofo, “o corpo e o conhecimento sensível são compreendidos como
obra de arte, aberta e inacabada, horizontes abertos pela percepção” (Nóbrega,
1999, p.125). E é assim que compreendemos o corpo nesta pesquisa, como obra de
arte, corpo que pinta o mundo com suas próprias cores e que em versos declama a
poesia de viver. No nosso caso, essa pintura se fez presença nos corpos dos
dançarinos da Aviva Cia de Dança, que viveram essa experiência de transpor para o
corpo em movimento as suas impressões acerca do mito de Adão. Consideramos o
corpo, portanto, base de nossa doce seiva.
Entramos então em seu segundo conceito, que diz respeito ao mito e que
confere à seiva sua viscosidade e frescor. É comum em nossos dias compreendê-lo
como fantasia, fábula, conto de fadas. Na contemporaneidade, normalmente, o
termo “mito” é empregado pejorativamente na designação do ficcional, ou seja, do
não real. Tudo que não é selado pelo “cientificamente comprovado” é classificado
como “mito”, uma tolice indigna de qualquer atenção ou consideração, por exemplo,
a conhecida advertência popular de que ingerir manga e leite ao mesmo tempo faz
mal, é um “mito” segundo os estudos bioquímicos e nutricionais, pois não existem
comprovações empíricas de que esta específica combinação de alimentos afete a
homeostase, ou seja, não existem provas consideráveis que atestem a veracidade
da afirmação. Vivemos em um mundo técnico-científico2, numa sociedade atada ao
rigor da lógica racional no que diz respeito à abordagem da realidade. Nesse
contexto o mito simplesmente não se encaixa, sendo ele majoritariamente
considerado não científico o suficiente e incapaz de sustentar produções de
conhecimento na episteme ocidental. No entanto, longe de desprezos, nesta
pesquisa o mito ocupa um lugar central, para nós, ele é pura realidade.
Apesar de explanar um pouco mais detalhadamente nossa compreensão
sobre o mito no capítulo seguinte, faz-se necessário introduzir que o acolhemos aqui
como fecunda fonte de conhecimento do humano, uma realidade viva que abarca o
infinito ressonado pelas pulsações do corpo, presença revelada de seus saberes
(NÓBREGA, 1999).

2

Nessa compreensão de mundo o conhecimento científico apresentado pela ciência clássica, é
entendido como “aquele capaz de conceder explicações universais e inquestionáveis para os
fenômenos por intermédio de um sujeito que, destacado do mundo, é capaz de abarcar a
realidade na sua totalidade, por meio da experimentação e da observação do objeto investigado,
definindo-o” (TIBÚRCIO, 2005, p. 35).
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O mito, nessa perspectiva, é sim um modo de interpretação válido e
considerável, não uma verdade explícita à razão discursiva, tampouco uma verdade
excludente que anule outras possibilidades do conhecer e as sublinhem como
mentirosas e ineficientes, mas uma verdade que nos abraça e nos oferece sentidos
para a vida, bem como faz emergir de nós sentidos próprios capazes de nos
direcionar na existência.
Para os estudiosos da mitologia, tais como Joseph Campbell (2002) e Mircea
Eliade (1972), o mito é “vivo”, uma estrutura livre e fluente, vital à humanidade e de
funções irrevogáveis. Em linhas gerais, ele nos referencia e atribui valores a um
mundo no qual estamos situados, bem como nos oferece modelos de conduta,
sustentam sociedades, sem falar de sua dimensão pedagógica, que nos oferece
profunda sabedoria.
Nessa pesquisa, nos debruçamos especificamente sobre o mito de Adão,
narrado nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, primeiro livro do antigo testamento, que
compõe a Bíblia Sagrada Cristã. Nossa intenção é lançar-lhe um olhar através do
prisma da Fenomenologia, ou melhor, da atitude fenomenológica que nos propõe
Merleau-Ponty (1994), e instituí-lo não apenas como inspiração de uma obra
artístico-coreográfica, mas como alimento de um processo de criação alicerçado na
sensibilidade, no mundo vivido, na pregnância simbólica do corpo.
O termo “mito”, em sua origem etimológica, mythos, quer dizer “palavra”, ou
“palavra divina”. Torna-se interessante pensar que a narrativa mítica sobre a qual
nos debruçamos nessa pesquisa, o mito adâmico, pode nos trazer um entendimento
sobre o potencial divino e criador da palavra, uma vez que segundo a narrativa,
todas as coisas criadas são emanações da palavra falante, do Deus criador, Verbo
que pronuncia o mundo.
Augusto Novaski, ao refletir sobre a “palavra falante” e a “palavra falada”, nos
esclarece que a primeira:
(...) é a existência humana como tal, estuante de sentido, muito mais vivida
do que tematizada. Essa é de ordem mítica, referindo-se à experiência
integral do ser humano com todos os seus níveis e dimensões. Entre esses
níveis está a própria racionalidade, instância de sentido que só encontra seu
significado se vista dentro de uma unidade fundamental, que a ela mesma
escapa (NOVASKI, 1988, p.27).
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Nossa intenção, portanto, não é percorrer o mito através de uma lógica linear,
interpretá-lo racionalmente, tampouco analisar minuciosamente suas nuances
segundo as faculdades da consciência, mas embalados por uma atitude
fenomenológica, contemplá-lo do mirante do vivido, encontrando seus sentidos na
sensibilidade do corpo, e recolocando-o em nossas vidas por meio de possibilidades
sensíveis, estabelecer objetivações possíveis, escavar verdades, fundá-lo dança.
Como artista-pesquisador empenhado na tarefa de costurar teoria e prática,
atento-me para as sábias palavras de Chesterton (apud NOVASKI, 1988, p.25) a
respeito do poeta e do lógico: “o primeiro quer enfiar a cabeça no céu, o segundo
quer enfiar o céu na cabeça: é por isso que se arrebenta”. Tentar estilhaçar o mito
em esquemas lógicos é violentá-lo e violentar-se, portanto mergulhemos de corpo
inteiro nele, façamos dele poesia, dancemos.
Já no tocante à dança, terceiro componente de nossa seiva e que confere-lhe
a doçura, teorizá-la é uma tarefa desafiadora, uma vez que muitas são as
possibilidades de compreendê-la. “Pensar a dança implica, pois, refletir sobre um
campo que é sobretudo cultural, mas é também estético, técnico, religioso,
terapêutico, lúdico e linguístico” (SIQUEIRA, 2006, p.71). Cientes de que aqui
buscamos apenas explanar com brevidade nosso entendimento a respeito, e de que
nos aprofundaremos no assunto nos capítulos seguintes desse texto dissertativo,
pincemos dos estudos sócio filosóficos referências para pautarmos nossas reflexões.
Para Garaudy (1980), a dança consiste em uma celebração à vida, ela é
participação, atada à magia, à religião, à festa, ao trabalho, ao amor e à morte,
tendo os homens dançado todos os momentos solenes de sua existência. O filósofo
afirma a dança enquanto importante manifestação estética, capaz de sintetizar
movimentos sociais, e que acompanhou primorosamente no século XX as mudanças
que aconteceram na sociedade e na cultura.
É compreendendo o dançar como ato de celebrar à vida, que comungamos
com Karenine Porpino (2006) de seu apaixonante olhar sobre o tema. A autora
considera que se a dança fosse um texto escrito, esta poderia ser considerada uma
poesia, e se fosse um discurso, poderia ser uma declaração de amor à vida, mas
sendo gesto, a dança é o bailarino em seu movimento. Para ela, a dança seria “essa
arrebatadora forma de expressão que nos faz entrar em contato com nossa
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realidade humana imperfeita, inexplicável e tão maravilhosamente plástica”
(PORPINO, 2006, p. 28).
Dentre as várias possibilidades do dançar, nos entregamos à dança
contemporânea enquanto alternativa do fazer artístico, na compreensão de que:
A dança contemporânea sintetiza elementos de várias construções estéticas
anteriores, como balé clássico e dança moderna, buscando, assim, construir
uma nova estética, uma nova linguagem e mostrar um novo corpo, portador
de valores sociais e conteúdos simbólicos explicitados por coreografias que
os articulam aos movimentos (SIQUEIRA, 2006, p.7).

A dança contemporânea nos oferece a oportunidade de investir num processo
de criação atento ao corpo dançante e aos sentidos que dele emergem, tornandolhe, nesta pesquisa, o seu confidente fiel, um processo atento a escutar seus
anseios, desejos, valores e conteúdos. Consideramos que é nele, no corpo, que o
sentido da dança deve ser lido, uma vez que é a partir dele que ela acontece, ao
passo em que ele mesmo se acontece nela. Para que alcancemos nossos objetivos
de estudo, o corpo é de fundamental relevância à criação. A dança contemporânea
cativa sua atenção e solicita sua ativa participação, portanto, é a eleita corrente que
nos arrasta nesse mar de possibilidades que é a criação artística e, na qual nos
lançamos à deriva.
A francesa Laurence Louppe (2012), historiadora , crítica e pesquisadora em
dança especializada em estética, uma das mais relevantes teóricas das práticas
coreográficas contemporâneas, pode nos esclarecer quanto à íntima afeição da
dança contemporânea pelo corpo, bem como do papel a ele atribuído na construção
de sua poética. A autora nos atenta para uma ruptura epistemológica que vem sido
operada pela dança contemporânea, uma ruptura que consente com que o corpo, e
sobretudo, que o corpo em movimento, seja ao mesmo tempo sujeito, objeto e
ferramenta do saber que lhe é próprio, possibilitando a emersão de uma outra
percepção, bem como de uma outra consciência de mundo. Trata-se de uma nova
maneira de sentir, de criar.
Essa pesquisa, ou melhor, essa arvore do meu jardim, surge assim,
sintetizando e alimentando-se dessa adocicada seiva, “entrelaçamito” de corpo, mito
e dança. Estudo que tem por objetivo, aventurar um olhar fenomenológico sobre o
mito de Adão, possibilitando novas leituras, significados, e compreensões do mesmo
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a partir da experiência e vivência num processo de criação em dança
contemporânea.
São também objetivos desta pesquisa:


Possibilitar um diálogo entre a dança e o mito, compreendendo-os como
dimensões que ecoam da sensibilidade humana;



Investigar sobre a experiência mitológica enquanto desdobramento, e/ou
possibilidade de se vivenciar a experiência estética em um processo de
criação em dança;



Refletir sobre as relações possíveis entre o artista e o mito na
contemporaneidade.

Faz-se interessante, uma vez que incorporamos a atitude fenomenológica
enquanto referencial metodológico, contextualizar a forma como essa arvore brotou
em meu tão jovem jardim de pesquisador, bem como inspirado à escrita deste texto
dissertativo de mestrado.

ERA APENAS UM BROTINHO

Meu primeiro contato com a dança se deu surpreendentemente em uma
simples igreja cristã protestante, Ministério Internacional da Restauração, que visitei
no ano de 2001 a convite de uma amiga. Recordo-me do estranhamento pelo qual
fui tomado quando me deparei com um grupo de dança, imagem totalmente
destoante da que eu havia edificado em minhas expectativas, ao invés de alguns
hinos antigos e de um sermão entediante, jovens dançando e se expressando
corporalmente no altar da igreja durante um culto de pura celebração, apreciei e
desejei. Logo me tornei membro da igreja e passei a fazer parte desse grupo de
dança, a possibilidade de dançar num contexto religioso, de poeticamente me pôr
em contato com o mistério, me fascinava e ainda fascina, e foi esse o pontapé que
me lançou na vida artística, o fascínio em dançar para Deus.
Com o intuito de investir em contribuições para o meu dançar na igreja, decidi
estudar balé clássico, e foi na Escola Municipal de Ballet Professor Roosevelt
Pimenta que, não apenas obtive minha formação em técnica clássica, mas onde fui
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introduzido num novo universo, o das criações e produções artísticas em dança. Lá,
tive mestres inesquecíveis, dentre eles o próprio Professor Roosevelt Pimenta, e
dancei por memoráveis anos.
Outras experiências vividas no tocante à arte do dançar, tanto na igreja como
fora dela, tais como a breve estadia na Gaya Dança Contemporânea3 no ano de
2002, onde tive minhas primeiras vivências em dança contemporânea, ou as aulas
que tive, também de dança contemporânea, na Casa de la Cultura, Espacio G1 e
Universidad de Guanajuato, no México, durante o ano de 2005, foram fundamentais
para que eu me apaixonasse pela expressividade do corpo e optasse pela Educação
Física enquanto curso de graduação.

Imagem 2: Escola Municipal de Ballet Prof. Roosevelt Pimenta em "O Quebra-Nozes"- 2003. Fonte: Arquivo do Autor.

Em minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui
apresentado a Merleau-Ponty, e encontrei nos escritos do filósofo solo para o
germino de minhas ideias, um caminho para lidar com minha fé e com a minha arte.
Desde então venho entrelaçando suas reflexões aos meus questionamentos,
buscando descobrir e atribuir nomes para minhas interrogações, que diariamente se
3

A Gaya Dança Contemporânea é um projeto permanente de extensão da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, vinculado ao Departamento de Artes, criada pelo Prof. Dr. Edson Claro em
1990.
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multiplicam. Apaixonei-me pela pesquisa, e fiz dos estudos sócio-filosóficos do corpo
um lugar de autodescoberta sob o discipulado cuidadoso de mestres admiráveis,
dentre eles a Professora Dra. Terezinha Petrucia da Nóbrega, possuidora de minha
eterna gratidão.
Em 2008, fundei a Aviva Cia de Dança, primeira companhia de dança
contemporânea cristã do estado do Rio Grande do Norte, numa intenção de
viabilizar obras artístico-coreográficas de qualidade na linguagem da dança
contemporânea no âmbito cristão, não apenas valorizando essa expressão artística,
mas desatando a possibilidade de criar um novo público. Dentre os vários repertórios
da Cia destacamos a obra “Alumia”, ilustrada na imagem 3, trabalho inspirados nas
cores, fé, sensações e mistérios de um povo, de um Nordeste. Num rasgo criativo, o
espetáculo salta dos quadros do mestre modernista Cândido Portinari (“Os
Retirantes” e “A Criança Morta”), apresentando-nos uma gente que em sua arte de
viver manobra seus próprios paradoxos, corpos que se refazem o tempo todo numa
criação sempre móvel, corpos que nunca se chegam, corpos em metamorfose, que
dão vida ou morte a um colorido que é cinza, e a um cinza que é colorido, onde a
fome é farta de beleza e a beleza farta de fome.

Imagem 3: Espetáculo "Alumia" - Aviva Cia de Dança- 2013. Foto de Bruno Andrade.
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“Alumia”, sem dúvidas, foi umas das obras mais importantes de minha
carreira, e tendo ela obtido excelentes críticas, tanto de artistas da cidade, quanto de
pesquisadores nas artes da cena que lecionam em universidades nacionais e
estrangeiras, me trouxe grande contentamento. Com o meu amadurecimento na
universidade e encantamento pela pesquisa, busquei entrelaçar estes três
universos: o cristianismo, a dança e a pesquisa, numa proposta de fazer artístico
investigativo e conceitual, proposta esta que tem sustentado as atividades da
supracitada companhia até os dias atuais.
Outro trabalho organizado por mim e pela Aviva Cia de Dança foi o Aviva
Seminário de Dança, realizado no Centro Municipal de Referência em Educação
Aluízio Alves – CEMURE, no ano de 2012, Natal/RN. O evento, com duração de dois
dias, teve dentre seus objetivos a difusão cultural e o fortalecimento do corpo
artístico cristão de dança da cidade de Natal/RN. O referido investimento
proporcionou aos seus participantes: palestras, oficinas e vivências artísticas por
intermédio de um festival interno de dança, que ocorreu dentro da programação do
próprio evento. Todas as atividades buscavam desdobrar-se sobre uma única
temática: interfaces entre corpo, dança e cristianismo.
O Projeto Aviva Social, mais um de meus investimentos, nasceu em 2013 e,
no início de 2014 iniciou suas atividades no bairro de Felipe Camarão. O referido
projeto, ilustrado nas imagens 4 e 5, foi ganhador do edital e, portanto, fomentado
pelo Fundo de Incentivo à Cultura (FIC-2013), por inferência da Prefeitura Municipal
de Natal e da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE. Ele oferece às
crianças e adolescentes da comunidade aulas de balé clássico numa perspectiva
técnico-formativa, no entanto, também investe em vivências oriundas de outros
repertórios, tais como o das danças populares. O projeto, não diferentemente dos
outros que anteriormente mencionei, também busca uma interface entre corpo,
dança e cristianismo e funda nela uma possibilidade poética de educação, e que
apesar de trabalhar com o balé clássico e ter essa consistência técnica, recosta-se
na sensibilidade do corpo e na ludicidade, sustenta-se num espaço cultural que é do
bairro e o respeita.
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Faz-se
interessante saber no
que

diz

respeito

à

esse projeto que não
nos

pautamos

num

conceito qualquer de
Educação,

ou

seja,

não optamos nele por
uma

Educação

limitada a comandos
Imagem 4: Espetáculo "O Jardim de Flora" - Projeto Aviva Social- 2014. Fonte: Arquivo
do Autor.

ou

a

aquisição

de

conhecimentos

prontos, mas uma Educação que abre possibilidades para a interpretação, bem
como para a criação de sentidos personalizados (PORPINO, 2006). Uma educação
capaz de introduzir estas crianças e adolescentes em novos universos, dando-os
oportunidade de atribuir novas inspirações para a existência, novos ânimos para se
brincar a vida.

Imagem 5: A Roda - Projeto Aviva Social- 2014. Arquivo: Fonte do Autor.
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Torna-se claro a partir dessa breve explanação de alguns de meus últimos
investimentos, a forma como o corpo e a dança fazem parte da minha vida, bem
como a forma como faço da minha fé um combustível para o seu exercício. No que
se refere à pesquisa, ao fazer artístico e filosófico, busco ocupar uma posição de
mediador, ou seja, busco possibilitar uma verdadeira troca entre o cristianismo e a
produção de conhecimento, conforme nos instiga Merleau-Ponty:
A relação da filosofia com o cristianismo não pode ser a relação simples da
negação com a posição, da interrogação com a afirmação: a interrogação
filosófica comporta por si só suas opções vitais e, num certo sentido,
mantém-se na afirmação religiosa. O negativo tem seu positivo, o positivo
seu negativo, e justamente porque cada um tem em si mesmo seu contrário
é que são capazes de passar um para o outro e desempenham
perpetuamente na história o papel de irmãos inimigos. Será assim para
sempre? Entre o filósofo e o cristão (quer se trate de dois homens, quer
desses dois homens que cada cristão tem em si) haverá um dia uma
verdadeira troca? Isso só seria possível, em nosso entender, se o cristão,
ressalvando-se as fontes últimas de sua inspiração, das quais é o único juiz,
aceitasse sem restrição a tarefa de mediação à qual a filosofia não pode
renunciar sem se suprimir. É obvio que estas linhas são responsabilidade
exclusiva de seu signatário, e não dos colaboradores cristãos que tiveram a
amabilidade de dar-lhe o seu concurso. Seria mal reconhecê-la criar o
menor equívoco entre o sentimento deles e do autor. Assim, estas linhas
não devem ser consideradas uma introdução ao pensamento deles. São
antes reflexões e questões que inserimos, para lhes submeter, à margem de
seus textos.
Estes próprios textos, e nisso decerto seremos unânimes, dão-nos uma viva
idéia da diversidade das buscas cristãs. Lembram que o cristianismo
alimentou mais de uma filosofia, independentemente do eventual privilégio
de uma delas, que ele por princípio não comporta expressão filosófica única
e exaustiva, e que nesse sentido, sejam quais forem as suas aquisições, a
filosofia cristã nunca é coisa feita (MERLEAU-PONTY, 1991, p.160).

O filósofo nos possibilita refletir sobre o cristianismo enquanto construção
simbólica, portanto aberta a diferentes interpretações, no que é atravessado por
olhares ancorados em diferentes referências culturais. Referenciemo-nos no corpo e
em sua poesia, dancemos, pois, a coisa não feita e a façamos na sensibilidade, na
obscuridade que revela nossa humanidade. Ouvir o que o corpo tem a falar na
contemporaneidade, o que ele tem a dançar, e cingir esta fala, esta dança, de novos
interesses artísticos e epistemológicos, é sem dúvidas, o que instiga essa
investigação dissertativa.
Com relação ao mito de Adão, este está intimamente relacionado ao
cristianismo, às suas doutrinas e crenças. Para mim, como cristão e como
pesquisador, posso afirmar que, hoje, o mito adâmico excita-me sentidos complexos
que expressam a condição humana, uma forte fonte de conhecimento capaz de nos
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auxiliar em reflexões ontológicas e epistemológicas, as quais serão discutidas com
mais profundidade nos capítulos seguintes, mas nem sempre essa compreensão do
mito esteve presente em minha vida.
Nasci em uma família católica, e apesar da minha mãe não ser uma mulher
muito religiosa, tive em minha avó materna uma forte referência de exercício da fé
cristã católica apostólica romana. Com ela, em minha infância, vivi algumas
experiências marcantes em relação a essa denominação religiosa, das quais
consigo lembrar com facilidade.
Minha avó era uma mulher respeitada na igreja de sua cidade, Itambé/PE,
cidade na qual eu passava todas as minhas férias sob seus cuidados. Ela
costumava reunir semanalmente as outras senhoras da igreja para rezarem o terço.
Lembro-me quando ela me deixava rezar com elas, muitas vezes eu me tornava o
centro das atenções pelo fato de, tão novo em idade, conseguir conduzir o ritual do
terço. Acendíamos velas, eu recitava a primeira parte da reza e elas respondiam em
coro.
Quando não estava sob os cuidados de minha avó nas férias, cuidado eu
estava pelas freiras do colégio no qual estudava. Frequentei o Instituto Maria
Auxiliadora na cidade de Natal/ RN por quase toda a minha vida escolar, e fui, por
esta escola, ensinado e doutrinado nas operações do catolicismo. Lembro-me das
rezas matutinas, das missas semanais, das companhas da fraternidade, do
catecismo, dentre outras atividades que me enveredaram nessa matriz religiosa. E
foi nesse contexto que o mito adâmico foi introduzido na minha vida.
Dentro de uma concepção criacionista, Adão me foi apresentado como um
boneco de barro, moldado por Deus conforme sua própria imagem e semelhança.
No entanto, a compreensão de corpo que permeava esta abordagem era a de um
corpo objeto, um invólucro no qual a alma habitava e através do qual se movia no
mundo. Suas representações, desde as figuras ilustrativas dos textos, até os
desenhos animados, eram frequentemente, para não dizer unicamente, a de corpos
brancos e atléticos. Uma referência distante para mim, que fui uma criança portadora
de sobrepeso e de pele escura.
Quando optei em minha adolescência por outro caminho religioso, ainda
cristão, mas numa diferente abordagem, agora evangélica, tive minhas experiências
relacionadas à dança, me percebi corpo e me debrucei sobre os estudos do corpo,
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pude lançar sobre o mito de Adão um novo olhar. Algo brotava! Foi este olhar que
me conduziu até a presente pesquisa e permitiu-lhe em arvore se desenvolver. Foi
nesse jardim que ela nasceu e é desse vivido que ela emerge, é desse corpo, dessa
dança e desse mito que ela sintetiza sua seiva e se alimenta.
Junto minha arvore às que foram plantadas antes dela, que regadas e
cuidadas por outros e admiráveis estudiosos, tem fortalecido a seara das artes
cênicas enquanto área de conhecimento, bem como constituído um estado da arte
promissor. Artistas-pesquisadores que vem se debruçado sobre a mitologia em seu
fazer artístico-científico, harmonizando suas produções à melodia dessa canção
entoada pelo universo, inspirada nas energias do corpo, arquetípica.
No que diz respeito aos estudos teatrais, podemos citar alguns nomes de
referência no cenário acadêmico por entrelaçarem Mitologia e Artes Cênicas em seu
pesquisar. Luciana Lyra (2011), por exemplo, propõe a partir de seus estudos uma
Mitodologia em Artes Cênicas, que lida com um atuante movido por forças pessoais,
tanto na relação dele para com ele mesmo, como com a alteridade, numa
retroalimentação, abrindo possibilidades para a emersão de um Teatro das
Profundidades.
Fabrini (2012), outra grande pesquisadora nos estudos teatrais, a partir de um
processo de criação cênica mito-guiado, ou melhor, orientado por uma possibilidade
hermenêutica simbólica, reflete sobre teatralidade, performatividade e pósdramático, convidando-os ao reencontro de suas origens no mito e no rito. A autora
também se refere a uma mitodologia4, no que concerne a um processo de criação
que tem o mito como guia e orientação epistemológica, enfatizando a ação do
imaginário e de seu pensamento como grandes aliados do artista cênico.
Já nos estudos relacionados especificamente à dança, a lista de
pesquisadores que se debruçam sobre essa temática encurta significativamente.
Dentre os poucos autores encontrados que entrelaçam mito e dança em suas
produções, encontramos Tibúrcio (2005), pesquisadora potiguar que nos apresenta
uma investigação fundada no referencial fenomenológico, considerando o mundo
vivido para refletir sobre a poética do corpo no mito e na dança butô, propondo a
partir daí possíveis investimentos numa educação sensível.
4

Termo utilizado por Gibert Durand, que a partir de uma antropologia do imaginário, resgata não
unicamente a dimensão arquetípica, mas também a própria força diretiva dos mitos (FABRINI,
2012).
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Santinho (2014), outra pesquisadora em dança que encontramos e que
investiga a mitologia em processos de criação, propõe o corpo mitológico como
possibilidade de trabalho com a mitologia sagrada na dança cênica. A autora se
debruça sobre a criação coreográfica, num entendimento de corpo mitológico como
um tipo de corpo cênico lançado à interpretação da mitologia na cena e que o logra
a partir de um trabalho psicofísico, capaz de desatar os conteúdos mitológicos
presentes no inconsciente do dançarino, que por sua vez, os transformam em
movimentos expressivos.
É certo que a mitologia vem despertando o interesse de pesquisadores e
ganhado espaço nas discussões e produções nas Artes Cênicas, um fato que pode
ser evidenciado no surgimento de eventos como os Encontros Arcanos, que teve
sua primeira edição em setembro de 2014 no Departamento de Artes da UFRN.
Esse evento tem por objetivo reunir pesquisas capazes de evidenciar e
problematizar as relações entre as noções de memória, mito, corpo, rito, história e
realidade numa perspectiva inclusiva. Trata-se de uma proposta do ÍMAN (Imagem,
Mito e Imaginário), grupo de pesquisa institucional, criado por professores da área
das Artes Cênicas de diversas universidades brasileiras.
Evidenciamos também esse crescente interesse a partir surgimento de GT’s
específicos, voltados à discussão dessa temática em eventos de significativa
importância na área das Artes da Cena em nosso país. Um ótimo exemplo foi o
nascimento do GT Mito, Imagem e Cena, no VIII Congresso da Associação Brasileira
de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (ABRACE), em 2014.
Somo então meus esforços aos daqueles que vem trilhado esse árduo
caminho, são estes os artistas-pesquisadores que mergulharam nessa profunda
área de pesquisa nas Artes da Cena, ou podemos dizer que:
São pessoas que se afastam da sociedade que poderia protegê-los e
ingressam na floresta densa, no mundo do fogo e da experiência original. A
experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você;
assim, você tem que construir sua vida por você mesmo. Você pode encarálo, ou não e não precisa afastar-se demais do caminho conhecido para se
ver em situações muito difíceis. A coragem de enfrentar julgamentos e
trazer todo um conjunto de possibilidades para o campo da experiência
interpretável, para serem experimentadas por outras pessoas- é essa a
façanha do herói (CAMPBELL, 2002, p.42-43).
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Apresento, portanto, esta pesquisa não apenas na pretensão de que esta
área de pesquisa nas Artes Cênicas se dimensione em largas proporções no que diz
respeito á número de produções e suas repercussões, mas como investimento em
nossa sensibilização enquanto artistas que investem no humano, pois o artista que
se abre à função de transmitir os mitos deve, não unicamente compreender a
mitologia, mas a humanidade (CAMPBELL, 2002).

O JARDIM DO VIVIDO

Esta pesquisa tem como referência metodológica a Fenomenologia proposta
por Merleau-Ponty (1994), que afirma o conhecimento enquanto compreensão de
nossas experiências no mundo. Em seus estudos, o filósofo lança um olhar
expressivo sobre o corpo, formatando o gesto como expressão de uma linguagem
que é, sobretudo, sensível. Ele se aprofunda nos estudos da percepção e a
determina como acontecimento da existência, encontrando no logos do mundo
estético um espaço para reorganização do conhecimento advindo das experiências
do mundo vivido (NÓBREGA, 2010).
Para

Merleau-Ponty

(1994),

a

Fenomenologia

é

uma

atitude

de

comprometimento com o mundo da experiência vivida, que na intenção de
compreendê-la, torna-a fonte primordial de conhecimento, bem como referência para
a sistematização teórica, o que a distancia completamente das postulações
modernas em relação à produção do saber, pautadas essencialmente no
racionalismo. A atitude fenomenológica, portanto, foi identificada como uma
orientação de encontro aos objetivos dessa pesquisa, tendo em vista que esta é:
(...) a atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o
intuito de compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental do
mundo, mas envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a
interpretação, a imputação e a compreensão de sentidos (NÓBREGA, 2010,
p. 38).

Nessa perspectiva, a atitude fenomenológica ultrapassa o racionalismo ao
lançar-se no mundo em uma eterna busca por novos olhares e novos sentidos para
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a existência, entrelaçando o refletido e o irrefletido, a razão e a não-razão, o sujeito
e o objeto na construção de um conhecimento fundado na experiência do corpo.
Sendo assim, atribuímos destaque à redução fenomenológica como
possibilidade na busca desses novos sentidos e significados relativos ao mito de
Adão, ao corpo e à dança, pois segundo Merleau-Ponty (1994), faz-se necessário
romper com a nossa familiaridade em relação ao mundo e negar-lhe nossa
cumplicidade ante o desafio do aprendizado, da descrição e atribuição de sentidos
aos acontecimentos, sendo essa a forma de obter-se uma melhor compreensão.
Evidentemente que essa redução nunca será completa, uma vez que
estamos no mundo e fazemos parte dele através de nossas experiências, no entanto
ela possibilita um distanciamento de nossas crenças e ideologias no intuito de
interroga-las, permitindo o surgimento dos novos sentidos, dilatando a compreensão
de nossas interrogações (MEDEIROS, 2010).
Faz-se interessante saber que:
É preciso compreender a redução como admiração diante do mundo, um
alerta para não nos acostumarmos com ele, mas admirarmos-nos ante as
suas múltiplas perspectivas e recomeçarmos, considerando o que se pôde
dizer/fazer da nossa existência individual e coletiva, mas também em busca
do irrefletido (NÓBREGA, 2010, p.39).

Dessa forma, buscamos nos distanciar da compreensão mais comum e
difundida no ocidente sobre o mito de Adão, e que nos é tão familiar, na intenção de
desbravar os novos sentidos e significações que os seus símbolos são capazes de
nos revelar e sobre os quais sustentaremos uma criação artística em dança
contemporânea.
Esta pesquisa propõe a criação de uma obra artístico-coreográfica inspirada
da sensibilidade e que tenha no mito de Adão uma referência temática. O processo
criativo foi desenvolvido junto a Aviva Cia de Dança, que nos apresentará a referida
obra. O espetáculo, ao qual intitulamos de “A Carne que Sou”, é a tradução de um
processo de criação focado no corpo, na escuta cuidadosa dos sentidos por ele
sussurrados. Nossa intenção é que através dessa experiência estética, na qual arte
e mito se abraçam e se revelam em corpos dançantes, possamos nos atentar aos
seus saberes.
A atitude fenomenológica não apenas referencia metodologicamente a
construção teórica dessa pesquisa, mas também fundamenta na prática o processo
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de criação artística, uma vez que foi a partir dessa referência que optamos por um
processo de criação colaborativo, no qual todos os participantes têm voz e vez, ou
seja, os dançarinos não são aqui convocados à mera reprodução de movimentos
ditados por um coreógrafo hierarquicamente posicionado sobre eles, mas estes
oferecem à criação suas impressões, seus sentidos, suas experiências. Dessa
forma, as artistas Lorena Rocha, Giovana Vitorino e Beatriz Fernandes, que são
integrantes da Aviva Cia de Dança, são convidadas a participarem efetivamente do
processo de criação e construção cênica, valendo salientar a proximidade que estas
possuem com o nosso motivo inspirador, o mito adâmico, uma vez que todas as
dançarinas, não apenas são cristãs protestantes, como começaram a dançar a partir
do exercício de sua fé no cristianismo. Foi a partir dessa nascente que elas
decidiram se aprofundar na arte do dançar e fizeram dela sua profissão, de modo
que Lorena Rocha e Giovana Vitorino optaram pela graduação no Curso de
Licenciatura em Dança, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
e tornaram-se professoras de dança.
Essa participação efetiva na criação, esse processo recostado sobre os
dançarinos e deles dependente, foi algo novo para a companhia, no entanto a
intenção era justamente dar ouvidos à voz de cada corpo, de cada dançarinocriador, considerar seu mundo vivido, perceber como o mito adâmico está neles
encrustado e, o que ele tem a dizer a respeito, que tipo de saberes eles podem
compartilhar conosco através de possibilidades sensíveis. Na ciência de que “a
sensibilidade estética coloca a experiência perceptiva como campo de possibilidades
para a vivência da corporeidade, compreendida como obra de arte, aberta,
inacabada, transcendente” (NÓBREGA, 1999, p. 141).
Que campo de possíveis essa dança criada pelos integrantes da Aviva Cia de
Dança é capaz de revelar no decorrer desse processo de construção das cenas do
trabalho que intitulamos de “A Carne que Sou”?
Essa é uma questão que pretendemos discutir ao longo de nosso escrito, uma
vez que esta nos lança em uma atitude que nos move no correr de todo o processo
criativo, suscitando um constante interrogar sobre os corpos que dançam: O que
eles nos dizem? Como podemos ousar romper com as nossas referências culturais
sobre o mito de Adão e provocar outras leituras dessa narrativa através da
experiência do próprio dançar, do criar?
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Entendemos que essa experiência vivida de modo colaborativo na elaboração
de uma composição em dança manifesta esse sensível do corpo que entremeia o
mito e a dança como universos pulsantes de atribuição de sentidos à existência.
No que diz respeito ao processo em si, suas ações metodológicas de criação,
o descreveremos também ao longo do escrito, uma vez que este foi emergindo e
acontecendo no seu próprio desenvolvimento, fazendo-se importante aqui o
entendimento de que a descrição é rica em significados do vivido dia a dia. É por
meio dessa riqueza que vislumbraremos uma criação preocupada em colocar em
prática não apenas as considerações até agora tecidas, mas certa intuição, que
busca tangenciar o mito com novos significados e atribuir-lhe “um novo interesse
epistemológico, a partir das possibilidades sensíveis” (NÓBREGA, 2010, p.40).
A produção de um espetáculo de dança, que encarne as vivências e reflexões
tecidas no processo, se alicerça na pretensão de viabilizar outra forma para o
conhecimento. Trata-se de um novo arranjo no qual este se transcreve em outra
realidade. “Esse mundo sensível é o logos do mundo estético” (MERLEAU-PONTY,
2002, p.65).
Nossa intenção é de que esta pesquisa, que tem o sensível como inspiração
e o mito adâmico como tema, se constitua num referencial teórico e artístico, para
que através desse despertar para um corpo vivo e intencional, gerem-se atitudes
frente ao conhecimento. Trata-se de uma oportunidade para reescrever um corpo
que entre os passos do tempo no espaço se inscreveu, Adão, abrindo possibilidades
para processos de criação em dança contemporânea, e trazendo novas propostas
de leitura da existência.
Visando enriquecer a construção sensível a que essa pesquisa se propõe,
utilizaremos imagens no correr do texto, não apenas na intenção de ilustrar, mas de
contribuir sentidos ao trabalho. Também utilizaremos fragmentos de depoimentos
concedidos pelos dançarinos criadores durante o processo de criação, os quais
foram por eles redigidos a partir de uma questão motivadora: Como você percebe o
mito adâmico em sua relação corpo-mundo?
Sendo esse o primeiro capítulo de nosso escrito, texto introdutivo que
apresenta a pesquisa, o pesquisador, a obra artístico-coreográfica e seus
dançarinos-criadores. Essa dissertação se estrutura em mais dois capítulos, a saber:
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Capítulo 2 – A Doce Seiva: Se debruça sobre o mito com mais profundidade,
lançando um olhar sobre sua origem, funções e importância para a civilização
humana, bem como, em semelhante profundidade, discute possíveis costuras dessa
temática com a dança contemporânea, num dado entendimento sobre a experiência
estética. Contextualiza o mito de Adão e a sua inserção na cultura ocidental, sua
historicidade.
Capítulo 3 – O Aflorar de uma Poética: Detalha o processo de criação e a
construção cênica da obra artístico-coreográfica “A Carne que Sou”, bem como
apresenta uma objetivação possível para o mito adâmico, que emergiu do próprio
processo, afirmando a criação em dança como caminho de reflexão e atribuição de
sentidos.
Têm-se ainda as conclusões, que intitulo de: O que Deixa o Jardineiro. Onde
traço as considerações finais e reflexões últimas desse estudo, desatando intenções
para futuros investimentos e pesquisas.
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CAPÍTULO 2

A DOCE SEIVA

Imagem 6: A Arvore Proibida, da obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou"- Aviva Cia de Dança- 2015. Foto de Anderson
Grant- Estúdio 473.
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Um homem diante do abismo, talvez esta seja metaforicamente a imagem
que melhor represente a relação do ser humano com sua existência. Quem eu sou?
De onde eu vim? Para onde eu vou? São questões que ecoam diante do mistério
desde tempos imemoriais, e das quais as respostas nos soam o próprio mistério.
Mistério este que, quando encarnado, se faz religião, se faz rito, se faz arte, se faz
mito, e é justamente dessa encarnação, da qual discorrem tantas nascentes, que
escorre este escrito dissertativo.
Tendo

em

vista

a

veloz

corrente

de

informações

que

irriga

a

contemporaneidade em continuo fluxo, as novas técnicas e tecnologias, que vem
inaugurando novas modalidades de presença e de espaço, ou seja, novas formas de
relação corpo-mundo, faz-se interessante reencontrar veredas antigas, atravessá-las
com novos olhares, sentidos e impressões, resignificá-las, afim de que estas nos
revelem a nós mesmos a nossa humanidade e nos esclareçam quanto a nossa
natureza enigmática, perpetuando-se enquanto heranças de sabedoria ancestral.
O mito, resposta corporal, visceral, às interrogações existenciais lançadas às
margens do abismo, se caracteriza como fecunda fonte de conhecimento,
esboçando àqueles que sensivelmente se disponibilizam a compreendê-lo, infinitas
possibilidades de leitura do ser corpo, e de sua relação com o mundo, com o
sagrado, bem como uma leitura das noções que orientam tais relações.
Refletiremos aqui sobre essa dimensão sensível do corpo, que nos possibilita
não apenas participar do espaço mítico, mas constituí-lo como potencial espaço para
a criação artística em dança, numa experiência estética incomum, mítica. Propomos
assim uma dança que ecoa do mistério, que emerge das profundezas, e que a partir
do mito, traz à superfície o humano e o seu mundo, suas relações. Nessa
perspectiva entendemos que a experiência estética, que aqui se faz ao adentrarmos
nesse universo mitológico e transpô-lo para a experiência do gesto dançado, pode
convergir em interessantes reflexões epistemológicas para se repensar a existência
de forma poética. No entanto, faz-se necessário antes de tudo, que mergulhemos
mais profundamente nessa doce seiva, que corre pelos vasos do floema dessa
pesquisa, alimentando-a enquanto arvore frondosa.
Joseph Campbell afirma a mitologia como canção do universo, é “a música da
imaginação, inspirada nas energias do corpo” (2002, p.23). O autor nos propõe um
mito que emerge de um solo comum, do inconsciente coletivo, ou seja, um mito
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nascente daquilo que o psiquiatra suíço C. G. Jung (1982) nomeia de arquétipos,
que são estruturas e imagens comuns a toda a humanidade e constituintes de uma
camada do inconsciente. Existe uma grande variedade de arquétipos na mente
humana, a maior parte deles atrelada às questões existenciais mais comuns:
nascimento, passagem, morte, entre outros. Tais estruturas se manifestam
expressivamente nos sonhos, mitos e religiões, de forma que para Jung (1986), a
mitologia, como um todo, pode ser tomada como uma espécie de projeção do
inconsciente coletivo.
Mircea Eliade (1972), um dos mais influentes historiadores e filósofos das
religiões da contemporaneidade, dedicou uma atenção especial à mitologia, seus
escritos nos levam a compreensão de um mito “vivo”, dotado da capacidade e
função de oferecer modelos de conduta humana, atribuindo então, dessa maneira,
significação e valor à existência. “O mito, portanto, é um ingrediente vital da
civilização humana” (p. 23).
Nessa perspectiva, a mitologia é comtemplada, não como uma evasão da
realidade, fábula, ou fantasia, mas uma realidade viva, uma via através da qual nos
situamos no mundo e atribuímos-lhe sentido.
Alves (1988), teólogo e filósofo brasileiro, introduz-nos em sua encantadora
rotina noturna de contar estórias para sua filha antes de dormir, nos confidenciando
sua dificuldade em esclarecê-la quanto a veracidade das estórias que contava.
Segundo ele, quando ela o questionava se as estórias eram verdadeiras, ele
sabiamente respondia, que:
“(...) as estórias são como os sonhos. Criaturas de um outro mundo,
obscuro e encantado. À noite, quando as luzes se apagam, elas emergem
das profundezas escuras do nosso interior, como as estrelas que só
aparecem quando o brilho do sol se vai (...)” (ALVES, 1988, p. 13).

A metáfora utilizada pelo autor nos traduz poeticamente o nível de verdade
que está nos mitos, nos habilitando a considera-los como possibilidade orientadora
da vida, um norte na jornada da existência e na exploração do mundo. Não eram as
estrelas que guiavam os navegadores em alto mar, que bravamente se lançavam na
tentativa de arrotear um mundo desconhecido e selvagem?
Joseph Campbell (2002) nos auxilia a refletir sobre isso quando relaciona o
que, em sua opinião, seriam as quatro funções básicas dos mitos. A primeira delas
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seria a função mística, que nada mais é que o exercício do espanto diante do
mistério, os mitos, nessa perspectiva, abrem o mundo para a dimensão do mistério,
para a consciência de sua existência por trás do mundo. A segunda função é a
dimensão cosmológica do mito, que se ocupa em delinear a forma do universo, no
entanto, o faz de forma que o mistério se manifeste. A terceira é a função
sociológica, que valida e legitima determinada ordem social. E a quarta função é a
pedagógica, que faz dos mitos uma fonte de sabedoria para a vida e os abrem para
infinitos olhares e apropriações num interessante jogo que se dá na percepção.
Reconhecer o mito como realidade viva, aberta, que situa o ser humano no
mundo e permite que este lhe atribua sentido, reconhecer essa dimensão
pedagógica que faz do mito um manancial de sabedoria para a vida, abarcando
pulsações que postulam variadas orientações e formas de se mover no mundo, é
fundamental para que possamos compreendê-lo como fenômeno e como presença,
bem como identificarmos sua importância na estrutura da vida humana.
O filósofo francês Merleau-Ponty, ao discutir questões relacionadas ao
espaço, critica as tentativas de nivelamento de todas as experiências em um único
mundo, ou de todas as modalidades existenciais em uma única consciência, pois
para tanto, nos seria necessário uma superior instância, capaz de desnudar um “eu”
mais íntimo do que o “eu” que pensa sobre seu sonho, e sobre sua percepção. Uma
instância capaz de possuir a substância verdadeira do sonho, da percepção,
enquanto o que temos é apenas sua aparência. Para o filósofo: “O mito considera a
essência na aparência, o fenômeno mítico não é uma representação, mas uma
verdadeira presença” (1994, p. 389). Tal como a alma está presente em cada
singular parte do corpo, pois toda “aparição” é uma encarnação. Para o referido
pensador, a criação do mito é atribuída ao estreitamento do espaço vivido, ao
enraizamento das coisas em nosso corpo, a vertiginosa proximidade do objeto, a
solidariedade entre o homem e o mundo, recalcada pela percepção de todos os dias
ou pelo pensamento objetivo, que a consciência filosófica aí reencontra (Idem,
1994).
O filósofo nos orienta que:
Para saber o que significa o espaço mítico ou esquizofrênico, não temos
outro meio senão despertar em nós, em nossa percepção atual, a relação
entre o sujeito e seu mundo que a análise reflexiva faz desaparecer. É
preciso reconhecer, antes dos “atos de significação” do pensamento teórico
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e tético, as “experiências expressivas”; antes do sentido significado, o
sentido expressivo; antes da subsunção do conteúdo à forma, a
“pregnância” simbólica da forma no conteúdo (Ibidem, 1994, p.391).

Sob esta referência, Nóbrega (1999) nos esclarece que é preciso reconhecer,
antes do pensamento teórico ou da significação, o sentido expressivo presente no
mito, assumindo a ligação primordial e transversal entre objetividade e subjetividade,
entre a consciência, o corpo e sua expressão na linguagem.
Novamente recorrendo à metáfora, uma vez que é possível que esta “seja a
mais capacitada para perceber o aspecto matizado de um mundo marginal cujos
desdobramentos ainda são imprevisíveis” (MAFFESOLI, apud NOBREGA, 2010,
p.42). Podemos dizer que o que aqui buscamos é um estado de penumbra, pois não
importa quão intensa seja a luminosidade em um determinado local, sempre haverão
sombras. As sombras são filhas da luz, quanto mais forte é a luz mais escura é a
sombra projetada pelo corpo iluminado por ela, mais marcada é a fronteira entre o
alumiado e o obscurecido, entre a consciência e o inconsciente, entre o inteligível e
o sensível. Mas na penumbra, essas delimitações se esfumam, as fronteiras tornamse confusas, imprecisas, porosas.
Essa pesquisa deve, portanto, instalar-se nesse estado de penumbra, no
entre, no meio, no “nem lá, nem cá”, ou melhor, no ponto de equilíbrio entre as
tensões, ponto este onde o sensível e o inteligível não apenas dialogam, mas se
sustentam, uma vez que temos por intenção percorrer a narrativa bíblica do mito
adâmico e desvendar enigmas, admirar suas verdades, e a partir de uma atitude
fenomenológica, atravessá-lo com novas propostas de compreensão possibilitadas
pela experiência e pela vivência, desvelando não unicamente o mito em si, mas o
mito em nós.
É compreendendo a complexidade do desafio proposto por esta pesquisa,
que nos lançamos a transitar entre mundos, encarnando um estado de
contemplação semelhante ao daqueles que se instalam diante de uma obra de arte
e que, sensivelmente despertos, se deixam ser tocados, adentrando no espaço
mítico a fim de apreciar o simbólico corpo da criação.
A terra em corpo moldada por Deus à sua própria imagem e semelhança,
Adão, mostrar-se-á atravessada por nosso mundo vivido e, os sentidos que do corpo
emergem em sua presença tornar-se-ão criação artística em dança a partir de um
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processo que se interroga, e sob um aporte fenomenológico busca inéditas formas
de existir no mundo.
Dentre as possibilidades do dançar, a dança contemporânea mostra-se fugaz
e parece escorrer por entre os dedos, finda sempre por escapar às tentativas de
delimitação, no entanto, há de se compreender um importante fato, as práticas
coreográficas contemporâneas são manifestações artísticas de nossos dias, portanto
constituem-se em interrogações contemporâneas a um fundo hodierno de
questionamentos, estando elas apoderadas da capacidade de anunciar possíveis do
mundo e do corpo. Assim também se constitui o mito, como dimensão arraigada ao
existir, que o interroga e concede sentidos ao vivido, podendo entrelaçar-se e tecer
partituras gestuais no corpo dançante.
É esse poder de subtrair a invisibilidade do presente que lança numa relação
dialógica o corpo observador e o corpo dançante, evidenciando uma partilha de
ansiedades e desejos que lhes são comuns, no nosso caso, podemos aqui enxertar
também as pulsações arquetípicas. Nessa perspectiva o espectador pode ser
compreendido como “o limiar de escuta sensorial e de autonomia da consciência
estética a que um corpo dançante pode levar quem consente deixar-se tocar pela
experiência do gesto” (LOUPPE, 2012, p.20). O esteta do corpo dançante consiste
justamente na forma como se serve da respiração, do peso, do espaço, do tempo a
fim de constituir do ato coreográfico uma experiência sinestésica de encontro e de
diálogo com o público, sendo essa relação, que é poética, um dos rasgos originais
da dança na contemporaneidade. Louppe (2012) considera ainda, a importância de
se compreender que cada expressão, movimento ou obra veicula um dizer urgente,
bem como uma leitura de mundo, trata-se, portanto, de uma estrutura de informação
deliberada, que se inscreve como potente instrumento de esclarecimento sobre a
consciência contemporânea. Mas o que esta nos apresentaria diante dos mistérios
da origem?
Dancemos e descubramos! No entanto, desde já, comungamos com os ditos
de Joseph Campbell ao ser questionado sobre as histórias relacionadas à criação:
“Acho que buscamos uma forma de experimentar o mundo, que nos abra para o
transcendente que o enforma, e que ao mesmo tempo nos enforma, dentro dele.
Isso é o que as pessoas querem. Isso é o que a alma pede” (2002, p.55).
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Reconhecemos que o mito de Adão é significativamente considerado em
variadas ordens religiosas, no entanto esclarecemos desde já, que as referências
filosóficas utilizadas nesta pesquisa são laicas, e que nossa intenção não é de
estabelecer as reflexões aqui tecidas como verdades absolutas, tampouco indicá-las
como correta forma de “interpretação”, mas tangenciar o mito de novas
possibilidades de leitura, compreendendo-o como realidade pulsante, corrente,
fluente.
Nessa perspectiva, lançamos um olhar sobre o mito de Adão sob o viés da
Fenomenologia, não atados à literalidade e racionalização que direcionaram a forma
ocidental de se pensar e viver o corpo, em virtude de séculos de procura por uma
explicação do mundo, mas reconhecendo o caráter e riqueza simbólica do mito,
compreendendo-o como “projeção da existência e uma expressão da condição
humana” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.393). Segundo esse pensador, compreender
o mito não significa acreditar nele, pois a veracidade do mito se dá na sua
disponibilidade em ser recolocado em uma fenomenologia do espírito que indique
sua função na tomada de consciência, dilatando seu sentido próprio em seu sentido
para o filósofo.
Apegamo-nos assim à riqueza simbólica do mito numa jornada que o faça
verdade pessoal, identificando seus traços, suas lascas, e suas raspas abrigadas
nas fissuras desses corpos abertos ao mundo, ou melhor, do eu corpo, e que fazem
com que este seja percebido e ganhe um sentido, se tornando verdadeiro. No nosso
caso, essa verdade se corporifica em cada um que experienciou a construção do
trabalho coreográfico “A Carne que Sou”.
Faz-se interessante saber que:
(...) segundo Jung (1949/1991), o símbolo é a melhor expressão possível
de algo relativamente desconhecido, pois ele representa por imagens,
experiências e vivências que incluem aspectos conscientes e inconscientes,
isto é, desconhecidas da consciência. Como tal, o símbolo participa e existe
sob a forma vivencial e experiencial, sendo impossível de ter seu significado
esgotado ou determinado, possibilitando estabelecer múltiplas relações e
analogias (SERBENA, 2010, p.77).

Essa riqueza simbólica que há no mito de Adão, digna de contemplação,
desnuda diante do pensamento analógico infinitas possibilidades de leitura e
compreensão, no entanto esta é uma tarefa que exige cautela, pois a intenção dessa
pesquisa não é trazer “significações” que prendam os símbolos a únicos e
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determinados sentidos, ou estabelecê-la como um manual de interpretação, pois tal
posicionamento destituiria o símbolo de sua característica fluida e de seu movimento
próprio, ou mesmo reduziria sua riqueza a uma representação unívoca.
Reconhecemos sim, que o mito “nunca é uma notação que se traduza ou
decodifique, mas sim presença semântica e, formado de símbolos, contém
compreensivamente seu próprio sentido” (DURAND, 1997, p. 357). Pretendemos,
portanto compreender os símbolos e participar do mito a partir da experiência e da
vivência estética, revelando-os no, e através do corpo que sente e é sentido, que
dança e é dançado na medida em que o faz, pois é nele, no corpo, que o sentido da
dança é fundado. Ser bailarino, esclarece-nos Louppe, “é escolher o corpo e o
movimento do corpo como campo de relação com o mundo, como instrumento de
saber, de pensamento e de expressão” (2012, p.69).
Recostados sobre esse entendimento é que nos lançamos às aventuras da
criação artística em dança contemporânea, que dentre a profusão de possibilidades
do dançar, se destaca ao oportuniza esse necessário espaço ao corpo que
reclamamos. Dessa forma tornamos a afirmar a importância do corpo para a
constituição de nosso processo de criação e a nossa escolha pela dança
contemporânea enquanto possibilidade artística, que coerentemente se apresenta
ao ponto em que o corpo por ela aclamado esquiva-se dos cânones do decoroso
ideal único solicitado pela estética clássica.
Nessa perspectiva, o corpo na dança contemporânea anseia por não
trabalhar no velho fundo espetacular, no qual se reproduziria como uma mera
aparição fantasiada de si mesmo. Ele não se contenta com as suas formas
admitidas e reconhecíveis, mas busca desnudar outros corpos possíveis, corpos
poéticos capazes de transformar o mundo. Nessa perspectiva, a busca é por
compreender, apurar e aprofundar o corpo, constituindo-o projeto lúcido e singular,
para que a partir desta nascente, os dançarinos, que nessa pesquisa também são
criadores, possam investir numa poética própria, acionada numa intenção diante do
mito que tem a sua textura concedida pelo corpo e pelo seu movimento.
Aspiramos para tanto, alcançar um estado de participação mítica, que na
Psicologia Analítica se configura em um estado de identidade original, ou mesmo um
estado inicial da psique humana na criança. Na verdade a superação desse estado é
fundamental para o desenvolvimento psicológico do sujeito, mas pode se traduzir
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fenomenologicamente através da participação no mundo, de uma percepção de
ligação com os objetos, ou seja, um estado de encantamento diante de um mundo
pleno de significados. Fundimos assim o consciente e o inconsciente, objetividade e
subjetividade, a razão e o além da razão, a sensibilidade, num modo pré-lógico no
qual não existe diferença sentida entre o sujeito e o objeto, um modo onde estes se
adentram e se confundem (SERBENA, 2010).
Aventurar um olhar sobre o mito através das lentes da Fenomenologia nos
desperta a compreendê-lo como forma de se lançar no mundo e apreender novos
sentidos para a existência, nos abrindo possibilidades para estendê-lo como pano de
fundo em produções científicas, artísticas, ou quaisquer outras produções que visem
à produção de conhecimento acerca do humano, nos elevando a um grau de
consciência constituída a partir do mesmo, ou seja, a uma consciência mítica.
Merleau-Ponty nos esclarece que:
Sem dúvida, a consciência mítica não é consciência de coisa, quer dizer, do
lado subjetivo ela é um fluxo, não se fixa e não se conhece a si mesma; do
lado objetivo, ela não se põe diante de si termos definidos por um certo
número de propriedades isoláveis e articuladas umas às outras. Mas ela
não se arrebata a si mesma em cada uma de suas pulsações, sem o que
ela não seria consciência de coisa alguma. Ela não toma distância em
relação aos seus noemas, mas se passasse com cada um deles, se não
esboçasse o movimento de objetivação, ela não se cristalizaria em mitos
(MERLEAU-PONTY, 1994, p.392-393).

O filósofo lança um olhar crítico ao pensamento moderno, que se recusa a
tornar o espaço geométrico imanente ao espaço mítico, negando-se a situar a
experiência como verdade no que rejeita a submissão de toda experiência a uma
consciência absoluta da própria experiência, pois esta compreendida como verdade
se tornaria incompreensível em sua variedade. Para o filósofo, “a consciência mítica
é aberta a um conjunto de objetivações possíveis” (1994, p.392).
Podemos assim, a partir da Psicologia Analítica, considerar a consciência
mítica como etapa do processo de formação da consciência egóica, uma vez que o
mito está relacionado ao princípio da racionalização da experiência simbólica na
forma de narrativa, fazendo emergir esquemas simbólicos através dos quais os
símbolos se transcrevem em palavras, bem como os arquétipos se revelam em
ideias, conceitos, esquemas de pensamento e visões racionais do mundo.
Consideramos, portanto, um mito que apesar do seu caráter inapreensível,
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indissecável, irredutível, está intimamente entrelaçado à origem da racionalidade e
do pensamento lógico (SERBENA, 2010).
Anelamos ascender a uma consciência mítica, ou seja, à um grau de
consciência constituída a partir do mito de Adão, especificamente, uma vez que
propomos o mesmo como inspiração de uma obra artístico-coreográfica, a qual seu
processo de criação está dependentemente atrelado aos sentidos que reverberam
dessa narrativa mítica nos corpos dançantes, dançarinos-criadores5. Estender o mito
adâmico como pano de fundo de uma produção artística em dança, a partir de um
processo colaborativo de criação focado no corpo, nos sensibilizou a perceber como
Adão está em nós encarnado, como ele afeta nossa maneira de compreender e se
mover no mundo, quais os sentidos que ele nos trouxe até aqui, e que sentidos ele
pode nos trazer a partir de um olhar mais atento, permissivo e aberto, bem como a
partir dessa experiência estética, no que diz respeito à criação em dança
contemporânea.
Após já termos utilizado esse termo algumas vezes no correr de nosso texto,
faz-se necessário aqui explanar o que compreendemos por experiência estética.
A vivência estética é a experiência da beleza, da sensibilidade, da
descoberta de sentido na vida cotidiana. Compreender a experiência
estética e vivê-la plenamente é, portanto, poder abrir novos caminhos para a
compreensão não-fragmentada da existência humana (...) (PORPINO, 2006,
p.19).

Dufrenne (apud PORPINO, 2006), afirma que somos sedentos pelo belo, na
mesma medida da nossa sede em sentirmo-nos no mundo. Não se trata de um belo
que se cristaliza em uma determinada ideia ou modelo, reduzido ao gosto exclusivo
do sujeito, mas de um belo que “precisa ser experimentado, vivido, solicitando;
assim, a sensibilidade, como um convite à contemplação” (NÓBREGA, 2010, p.89).
É diante da beleza de Adão que nos colocamos a contemplá-la, e num
empréstimo mútuo, nossos corpos a percorrem, bem como somos por ela
percorridos. Um elo se estabelece na dimensão estética entre mito e corpo, e se
aprofunda ao passo em que fazemos disso dança, uma conversão de beleza em
beleza. Nesse investimento artístico, no qual Adão é inspiração, tornamo-nos
emissários de mensagens que atravessam sua narrativa. Elas estalam em corpos
5

Neste processo o dançarino também está posicionado como criador. Ele oferece seu olhar, suas
impressões, e suas experiências à criação, significando e resignificando seu fazer artístico.
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abrasados pela sensibilidade, que convocam outras possibilidades de compreender
e significar. Não se trata de uma dança atada à representação linear da narrativa
mítica, mas de uma dança empenhada na criação de emblemas e disponibilização
de diferentes possibilidades a partir dos sentidos e sensações que emergem do
corpo que dança.
Compreendemos que:
A sensibilidade estética é um desdobramento da análise perceptiva de
Merleau-Ponty, considerando os aspectos do corpo, do movimento e do
sentido como configuração da corporeidade e da percepção como
instrumento de apreensão (interpretação) e criação dessa linguagem;
considerando as referências feitas pelo filósofo às artes, especialmente à
pintura, como possibilidade de se ampliar a linguagem, de aproximá-la da
vida do homem, do corpo; considerando também a crítica ao racionalismo, à
causalidade e à lógica linear, afirmando os paradoxos, o inacabamento, a
reversibilidade, o simbolismo do corpo, como elementos da corporeidade,
revelando a abertura aos infinitos olhares possíveis sobre a realidade
concretizados na experiência estética (NÓBREGA, 2010, p.90).

A dança é capaz de expressar essa dimensão estética, por meio desse elo
estabelecido entre o mito e a riqueza gestual que emerge do corpo dançante,
possibilitando o nascimento de uma atitude poética, que é vivida e se faz
acontecimento através de um diálogo intercorporal, experienciado tanto pelos
dançarinos, quanto pelos apreciadores.

E é nessa perspectiva que tratamos a

dança nessa pesquisa, ou seja, como uma possibilidade para se ampliar a
linguagem e de aproximá-la do corpo, estando o seu sentido no próprio corpo que
dança e na retomada constante de sua vida, bem como no corpo do outro, que
aprecia nos movimentos executados o seu próprio corpo a dançar (Porpino, 2006).
É no logos do mundo estético que a dança ecoa seus sentidos, revela a
corporeidade, a dimensão sensível do corpo e seus afetos, um ser humano cultural e
histórico que se move no mundo, criando e recriando, comunicando em sua
expressividade. No que diz respeito a esse logos estético, faz-se interessante saber
que nele:
(...) realiza-se, desse modo, a leitura da dimensão poética e plástica do
corpo em movimento e da percepção. Trata-se de uma nova possibilidade
de leitura do real e da linguagem sensível, procedendo-se pela
reversibilidade dos sentidos (NÓBREGA, 2008, p.143).
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São a partir desses pressupostos que ousamo-nos em uma jornada
semelhante à de um herói, não à do tradicional herói descrito por Campbell (2002):
partida, realização, e retorno. Mas à de um herói secundário, que se atreve a
revitalizar a tradição, torná-la válida e significativa, experiência viva, ao invés de um
amontoado de anacrônicos clichês sem um sentido reconhecível.
Esta pesquisa nos dilata assim, a oportunidade de pensar em um processo
artístico de criação constituído a partir de um investimento heroico, o que torna o seu
produto mais do que uma simples obra, ou espetáculo, mas sentido vivo, imagens
que dançam nas profundezas do humano, uma manifestação genuína de sua
obscuridade, verdadeira experiência mitológica, na compreensão de que “ter
consciência deste momento da sua vida como um momento de eternidade, vivenciar
o aspecto eterno do que você está realizando no plano temporal – essa é a
experiência mitológica” (CAMPBELL, 2002, p.93).
No decorrer do nosso processo criativo experienciamos sentidos nascentes
na poesia dos corpos, no momento mesmo em que a dança foi sendo tecida.
Podemos dizer que ecoava um estado de corpo para além do fazer, um estado de
corpo que nos abria à leitura e decifração de possíveis (LOUPPE, 2012). Trata-se de
uma abordagem poética que anseia “ultrapassar a dimensão do prazer sensorial e
afetivo” (BERNARD, apud STRAZZACAPPA, 2013) lançando-nos ao poder
infindável do imaginário. Essa forma de compreender o fazer artístico em dança
coincide com as considerações de Louppe (2012) no que se refere à poética, uma
vez que, segundo a autora:
A poética procura circunscrever o que, numa obra de arte, nos pode tocar,
estimular a nossa sensibilidade e ressoar no imaginário, ou seja, o conjunto
de condutas criadora que dão vida e sentido à obra. O seu objeto não é
somente a observação do campo onde o sentir domina o conjunto das
experiências, mas as próprias transformações desse campo (p.27).

Esse fazer artístico, dotado de suas próprias razões e pulsões, constitui-se
criação em dança e pesquisa num dizer urgente, estrutura de informação que
comporta determinada leitura de mundo e de corpo, de existência. É rompendo a
pragmática compreensão da dança como linguagem do indizível, que a notável
pesquisadora em dança, Jussara Setenta (2008), apresenta-nos a dança enquanto
fazer-dizer do corpo. Nessa perspectiva a dança não apenas se torna dizível, como
pode ser contemplada dizendo-se em seu fazer. Um fazer relacionado às
43

informações do mundo, numa compreensão de que é impossível abster o corpo que
dança do contexto onde este apresenta suas propostas. Sendo justamente a partir
desse

entrelaçamento

entre

dança

e

mundo,

que

emerge

um

discurso

eminentemente político.
É considerando esse corpo que diz em seu fazer, que é político, que é
poético, que estruturamos nosso processo criativo em dança. A partir de então,
descreveremos o nosso processo de criação em detalhes, afim de que coloquemos
em ação um olhar contemplativo. Faz-se interessante saber que Louppe (2012) em
seus escritos sobre a poética da dança contemporânea, destaca a importância do
caminho percorrido pelo artista:
(...) Contudo, a poética tem uma missão ainda mais singular: ela não diz
somente o que uma obra de arte nos faz, ela ensina-nos como faz.
Por outras palavras, revela-nos o caminho seguido pelo artista para chegar
ao limiar onde o ato artístico se oferece à percepção, o ponto onde a nossa
consciência a descobre e começa a vibrar com ela (LOUPPE, 2012, p.27).

Não estamos focados em estabelecer um método de criação, ou de propor
sentidos definitivos para coisas e pessoas, mas simplesmente enveredar num trajeto
prático e de reflexões capazes de nos projetar rumo a possibilidades artísticocriativas que considerem a dimensão poética do corpo, capaz de entrelaçar o mito e
a dança.
Esse é, justamente, o motivo que nos levou a optar por um processo de
criação em dança contemporânea, pois compreendemos que lhe é préstimo o
abrigar de uma diversidade de técnicas e processos que objetivam a ascensão do
corpo vivo, um corpo que pulsa aderido a um mundo que lhe é constitutivo e que se
reconhece na sua potência criadora. No nosso caso, buscamos a revelação de um
corpo mítico, aberto ao mistério, ao universo, e que busca em sua pele o segredo
das origens.
Geralmente supervalorizado, o produto artístico recebe aqui um valor nem
maior, nem menor que o processo percorrido para criá-lo. Nesse sentido,
compreendemos que a estrada é tão interessante quanto o local de destino, nela
somos surpreendidos pelo inesperado, pelos acontecimentos do acaso, pelos
acidentes de percurso, que podem tanto nos inquietar a retornar para o percurso
original, se isso for possível, quanto nos instigar a conhecer novos destinos.
Ostrower (2013) nos atenta à percepção desses eventos e adventos:
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Meras coincidências? Incidentes fortuitos? Mas é assim que surgem os
acasos significativos e de modo tão puramente circunstancial incendeiam
nossa imaginação? Talvez. E talvez seja mais do que apenas isso.
Pensando bem, até parecem uma expécie de catalizadores potencializando
a criatividade, questionando o sentido de nosso fazer e imediatamente
redimensionando-o. Talvez contenham mensagens, propostas nossas
endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos acasos,
ecos de nosso próprio ser sensível (OSTROWER, 2013, p.21)?

Quando se trata de uma produção artística, onde costumeiramente nos
estruturamos sobre uma pré-visualização do produto, é no processo que somos
visitados e desestruturados pelos imprevistos, e são estes que nos arrebatam à
criação de outros, novos, e surpreendentes produtos, portanto é a partir desse
entendimento que percorreremos o processo, a fim de notarmos os casos e acasos
que contribuíram para a criação do espetáculo “A Carne que Sou”, dançado pela
Aviva Cia de Dança.
É a partir dessa atenção ao processo que compreenderemos não apenas a
criação coreográfica da referida obra artística, mas todos os aspectos que
constituem sua construção cênica: figurinos, adereços, maquiagem, iluminação,
trilha sonora, entre outros.
Percorreremos assim o mito da criação descrito no livro bíblico de Gênesis, o
mito de Adão, tão propagado por diversas crenças e religiões, a fim de tecer-lhe
considerações a partir de uma possível compreensão dos seus esquemas e arranjos
simbólicos, escavando em suas nuances originais orientações para um ser corpo
diante de si, para um ser corpo diante do mundo, para um ser corpo diante do outro
corpo. E porque não? Para um ser corpo diante do mistério, do divino, de Deus.
Faz-se necessário, porém, que reconheçamos, antes de tudo, que este mito
carrega em si o peso da história, estando ele coberto e recoberto por vestiduras
tecidas no correr do tempo, vestiduras estas que podem até se desgastar, mas que
jamais se acabam, apenas acumulam-se umas sobre as outras. Contextualizar
historicamente o nosso objeto de pesquisa, o mito de Adão, é compreender como o
ser humano ocidental, a partir deste, viveu seu corpo nas variadas relações
propostas sócio-culturalmente, é desnudar um humano inserido na temporalidade
histórica e mítica, situando-nos num trajeto de transformações no qual nos
reconhecemos.
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Contemplar o caminho que percorremos é se abrir para os novos caminhos a
percorrer, nos habilitando a tecer responsavelmente novas possibilidades de rota, a
tomar

novas

direções.

Consideramos

então,

que

apenas

através

dessa

contextualização poderemos nos compreender em nossa historicidade, e assim
lançar um olhar expressivo sobre esse corpo, que de uma forma ou de outra, está
tatuado em nossa pele, corpo que habita em nós, corpos ocidentais, pois seja direta
ou indiretamente, esse ser mitológico, ao qual identificamos por Adão, se faz
presente presença na história do ser humano e na sua existência no ocidente.

UM OLHAR PARA O GÊNESIS

“Gênesis”, palavra etimologicamente originada do grego, que significa:
origem, nascimento, criação. Esta é a palavra que titula o primeiro livro da junção de
literaturas que compõem a Bíblia cristã, o livro mais vendido e lido no planeta. Sob o
nome de “Bereshit”, que significa “No princípio”, palavra que no idioma original inicia
os escritos que narram mitologicamente à criação do mundo e do homem, e que
animam esta pesquisa, este livro abre também o Pentateuco e a Torá dos judeus.
De acordo com a tradição judaica e cristã, o livro de Gênesis, ou Bareshit, tem
sua autoria atribuída a Moisés, ou Moshê, profeta e legislador hebreu, no entanto a
crítica literária moderna caracteriza tal obra como um compilado de escritos feitos
por diversas mãos, em diversas épocas, escritos estes influenciados por mitologias e
culturas outras.
No que diz respeito ao mito da criação, Joseph Campbell nos esclarece que:
Em quase todas as culturas, há duas ou três histórias da criação e não
apenas uma. Há duas na Bíblia, embora as pessoas as considerem
somente uma. Você se lembra, no Jardim do Éden, da história do capítulo 2:
Deus pensa numa forma de entreter Adão, que ele tinha criado para ser seu
jardineiro, para tomar conta do seu jardim. Esta é uma velha, velha história,
tomada de empréstimo aos antigos sumerianos. Os deuses queriam alguém
que tomasse conta do seu jardim e cultivasse os alimentos de que eles
necessitavam, por isso criaram o homem. Este é o pano de fundo do mito
dos capítulos 2 e 3, no Gênesis.
(...) Aí Deus concebe essa magnífica ideia de extrair do próprio corpo do
homem a alma da mulher – que é uma história de criação muito diferente
daquela do capítulo 1 do Gênesis, em que Deus criou Adão e Eva, juntos, à
sua imagem, como macho e fêmea. (...) A história do capítulo 2 é, de longe,
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mais antiga, tendo-se originado, talvez, por volta do século VIII a. C.,
enquanto a do capítulo 1 provém de um assim chamado texto sacerdotal, de
cerca do século IV a. C., ou mais tarde (CAMPBELL 2002, p.56-57).

Contudo, não objetivamos fazer uso de um olhar histórico estático a fim
estabelecer uma minuciosa discussão sobre as origens do referido mito,
especulando por quem, ou em que época ele foi escrito, ou quais as culturas e
mitologias que influenciaram na sua escritura, mas sim perceber e tecer a partir de
um olhar histórico dinâmico e panorâmico, significativas considerações sobre a
influência exercida por Adão na forma ocidental de existir enquanto ser corpóreo,
para que a partir daí, possamos desnudar novas possibilidades de compreendê-lo
na contemporaneidade, lançando sobre ele um olhar a partir da fenomenologia.
Esse Gênesis de um Corpo se trata antes de tudo, em um amistoso diálogo entre a
História e o Mito, mediado pela Filosofia. Segundo Gomes (2009), a linguagem
racional da História e a linguagem simbólica do Mito podem convergir para um
âmbito comum sob a ação integradora da Filosofia, possibilitando que o tempo
histórico e o tempo mítico entrecruzem-se em um mesmo tempo, o tempo do
sentido.
Gomes (2009) afirma que a cultura ocidental, embora tenha indubitavelmente
seus primeiros elementos catados da Grécia Antiga, numa época pré-cristã,
abarcando todas as influências do Extremo-Oriente no pensamento grego, é em sua
origem judaico-cristã, e sendo seu trajeto eminentemente cristão, compreende o mal
a partir da experiência originária da queda narrada no mito de Adão. Gomes (2009)
compreende assim o mito adâmico como etiológico, e a partir das reflexões do
filósofo francês Paul Ricoeur, considera-o antropológico, uma vez que Adão
representa simbolicamente toda a humanidade.
Vale salientar, rizomaticamente, que em meio a estes primeiros elementos
retirados da Grécia Antiga que, em parte, fundaram a cultura ocidental, estão as
influências filosóficas que contaminaram a compreensão cristã de corpo, instaurando
nele os primeiros sintomas de uma cisão que se desenvolveria posteriormente. Le
Breton (2011) nos esclarece que a antropologia bíblica ignora uma noção de corpo
isolado do homem, o que a distancia nitidamente do pensamento platônico ou órfico.
Portanto o dualismo tão enfatizado na episteme ocidental não nos é ai apresentado,
sendo nessa antropologia, a divisão entre o homem e seu corpo, tal como
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visualizamos na tradição platônica ou órfica, um não sentido, se levarmos em
consideração certas especificidades da sua língua original, o hebraico.
O autor nos explica que o hebraico:
(...) é uma língua concreta, que só nomeia aquilo que existe. Portanto, ela
não tem palavra para significar a ‘matéria’, e tampouco o ‘corpo’, uma vez
que esses conceitos não visam realidades empíricas, contrariamente ao que
nossos velhos hábitos dualistas e cartesianos nos levam a crer. Ninguém
nunca viu a ‘matéria’, nem um ‘corpo’, no sentido em que o compreende o
dualismo substancial (TRESMONTANT, apud LE BRETON, 2011, p. 34).

O antropólogo e sociólogo francês nos anima ainda a compreender que, na
perspectiva da crônica da criação, na qual tudo se cria pela ordem dada pela boca
de Yhwh6, a matéria não pode ser compreendida como estática, morta, fragmentada,
e não solidária com as outras formas de vida. A matéria é emanação da palavra, e
longe de ser indigna como no dualismo, revela a encarnação como ato do homem.
O mito adâmico narra à criação de um corpo moldado por Deus conforme a
sua própria imagem e semelhança, sendo Adão a mais bela peça da criação, um
espelho que reflete a glória de seu criador, o sagrado, o divino. No entanto este, ao
se relacionar com o mal, instala a desgraça, a dor, e a morte na humanidade através
da desobediência a Deus, do pecado. Segundo Ricoeur, o referido mito:
(...) conta o aparecimento desta constituição má num acontecimento
irracional que surgiu repentinamente, no seio de uma criação boa. O mito
restringe a origem do mal a um instante simbólico que acaba com a
inocência e começa a maldição. Assim, é por meio da crônica do primeiro
homem que o sentido da história de todo o homem se desvelou (1967,
p.290).

O acontecimento primordial relatado no mito, a queda, simbolicamente
descreve duas realidades ontológicas distintas, onde a primeira se transcreve em um
estado de inocência e inacabamento, e a segunda em um estado de culpabilidade e
malignidade, desnudando um ser que é uma criação boa, no entanto inclinada ao
mal por seus desejos, parecendo assim, que é através dessa dupla relação que se
dá a condição humana e a existência na temporalidade, pois é a partir da expulsão
do Éden que a eternidade cessa, e o tempo inicia sua corrida.

6

O tetragrama sagrado YHWH refere-se ao nome do Deus de Israel em forma escrita.
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Sendo assim, o mito de Adão retrata muito bem a ambiguidade que costura o
discurso cristão sobre o corpo e as imagens por ele evocadas. “Um duplo movimento
de enobrecimento e menosprezo do corpo. O corpo, duplo e inconstante, como
aquele que o habita” (GÉLIS, 2008, p.20).
Segundo Gélis (2008), o olhar lançado pela Igreja sobre o corpo nunca foi
unânime, variando desde uma interpretação pessimista do mundo e abordagem
negativa do corpo, herdadas de Santo Agostinho e de Gregório Magno, sendo esta
perspectiva desenvolvida posteriormente por algumas correntes místicas, ou pela
corrente jansenista dos séculos XVII e XVIII. Até um olhar mais ameno e positivo
atravessado sobre um corpo em equilíbrio, olhar este lançado por João Gerson, no
final do século XIV, ou mesmo por Francisco de Sales, no século XVII.
Esse corpo em equilíbrio é o corpo digno de contemplação, corpo são e belo,
tão representado nas obras renascentistas, como nos mostra a imagem 7. É esta
beleza plástica do corpo santo representado que diverge do corpo desordenado do
pecador, pois ele não consegue controlar suas paixões, afastando-se da referência
do corpo harmonioso de Adão e Eva antes da queda. Sendo assim, o estado
paradisíaco consiste no domínio por excelência do corpo sábio, isento de desejo.
“Corpo sem paixões nem pulsões. Justamente antes que o irreparável seja

Imagem 7: "A Criação de Adão", afresco de Michelangelo Buonarotti. Fonte:
www.wikipedia.org/wiki/A_Cria%C3%A7%C3%A3°.
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cometido” (p. 21).
O Adão tão representado nas obras renascentistas diverge do Adão sobre o
qual recostamos nosso processo de criação em dança contemporânea, uma vez que
buscamos ir justamente de encontro ao Adão que surge das pulsões do corpo,
aderido ao seu inacabamento para lhe saciar o desejo por outras experiências,
sentidos, significados.
Marc
pintor

Chagall,

modernista

naturalizado

francês,

judeu
russo,
retrata

com maestria o Adão com o
qual

nos

correr

familiarizamos

no

desse

processo

de

Em

exemplo

na

criação.

imagem 8, suas telas em tons
noturnos
Imagem 8: “O Paraíso", óleo sobre tela de Marc Chagall. Fonte:
www.cyberartes.com.br.

revelam

bocejam
a

sonhos,

obscuridade

do

corpo e sua simbologia, e nos

transportam a uma realidade na qual tudo acontece em toda parte num único tempo
significante, onde corpos se mesclam e constituem tudo na medida mesma em que
são por tudo constituídos. Esse é o universo mítico que visitamos na constituição da
obra “A Carne que Sou”.
Por estar no centro do mistério cristão, o corpo está intimamente entrelaçado
à cultura ocidental. Apesar de Adão, fora de sua narrativa, não ser tão
preponderante no Velho Testamento, torna-se forte referência no Novo Testamento
por parte do Apóstolo Paulo, ao mencionar Jesus Cristo como o último adão: “Pois
assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a
condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os
homens para a justificação que dá vida” (ROMANOS, 5;18).
Adão é então relacionado à figura de maior importância no cristianismo, de
forma que se o pecado instalou a morte na humanidade através do ato do primeiro
Adão, a graça e a misericórdia de Deus se manifestam à humanidade a partir a
obediência do último adão, Jesus Cristo. Um diálogo é então estabelecido entre dois
corpos simbólicos, etiológicos, e antropológicos, em uma dinâmica comparativa. O
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corpo do primeiro Adão, que cedeu às suas pulsões, trazendo o pecado e a morte
ao mundo, e o corpo de Jesus Cristo, corpo que lutou contra as paixões e venceu,
se deu em sacrifício e tornou-se sujeito da História, trazendo o perdão de Deus ao
mundo. Um corpo que atinge outro e novo nível de existência, corpo ressuscitado
em glória, novamente envolvido pela eternidade.
Essa dinâmica comparativa, embalada pelo discurso paulino da carne que
precisa ser mortificada, sob a influência da filosofia platônica, entre outros fatores e
questões, endossaram, e ainda endossam múltiplas compreensões e práticas que
envolvem o corpo e a cultura de movimento no Ocidente, no entanto, não nos cabe
nessa pesquisa traçar um mapeamento histórico detalhado do corpo no cristianismo,
mas sim compreender a presença do mito de Adão, este corpo de terra fenomenal,
nas variadas formas de se viver o corpo no paginar do tempo.
O entendimento dessa influência exercida pelo mito adâmico na História, a
compreensão de que este atribuiu e contribuiu sentidos para a existência do humano
enquanto ser corpóreo situado no tempo e no espaço, habilita-nos a tecer novas
possibilidades de leitura de um mito que nos atravessa, permitindo a continuidade de
um fluxo que lhe é característico, e nos despertando para novas possibilidades de
ser. Abrir-se para novas interpretações do mito, é abrir-se para um mundo em
constate metamorfose que nos encanta, mundo que nos molda, e que em uma
reversibilidade, deixa-se ser moldado por nós. É reconhecer um humano capaz de
criar infinitos, de rejuntar fragmentos, de transitar entre diferentes universos e de
atribuir novos sentidos para a existência.
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CAPÍTULO 3

O AFLORAR DE UMA POÉTICA

Imagem 9: Adão, Eva e o Conhecimento, da obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou"Aviva Cia de Dança- 2015. Foto de Anderson Grant, Estúdio 473.
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UM PROCESSO CARNAL

Solo cultivado pelos nossos antepassados, o espaço mítico é palco para
imagens que dançam no âmago do humano, nele, os sagrados segredos da
existência se revelam, a obscuridade do corpo se manifesta. Esta pesquisa é antes
de tudo um convite, não apenas à sua visitação, mas à vivência sensível do corpo, à
experiência estética, à estesia, que nos possibilita não apenas contemplar tais
imagens, mas sim dançar com elas.
Faz-se necessário, antes de qualquer coisa, esclarecer que, em verdade, não
buscamos estabelecer na criação da obra artístico-coreográfica proposta por esta
pesquisa um dado mito em um corpo dado, e sim a partir de determinada narrativa
mítica, descobrir um mito em um corpo descobrindo-se. “A Carne que Sou”, obra
artística em dança contemporânea criada a partir de corpos que se deram a
perceber o mito de Adão, visa em seu processo de criação à exploração da
potencialidade simbólica do mito e ostenta sua ressignificação nos corpos
dançantes. Mas como tal criação iria acontecer? Por meio de quais condutas
criadoras? Através de qual percurso metodológico?
De fato, coreografar me era uma atividade comum, numa tradicional
perspectiva, ou seja, criar determinada coreografia, sequências de movimento, e
simplesmente orientar os dançarinos em relação à sua perfeita execução, porém
essa dinâmica de criação, com a qual eu estava acostumado, não se encaixava em
minhas pretensões enquanto pesquisador. Fui então levado a questionar o meu
fazer artístico, o que me projetou para uma nova fase de trabalho. Ora, se meu
objetivo era, por meio de uma experiência estética, possibilitar que os corpos
dançantes revisitassem o mito adâmico com novos sentidos e significados, era
necessário que o processo de criação oportunizasse tal feito, mais que isso, era
necessário que eu estivesse disponível e aberto a ouvi-los.
Optamos por um processo colaborativo de criação, uma experiência nova
tanto para mim, que estava acostumado com a posição de um coreógrafo
transmissor de sequências prontas de movimentos, como para os dançarinos, que
estavam habituados a memorizar e executar tais sequências. Nessa nova
proposição, nós quatro, integrantes da Aviva Cia de Dança, fomos convidados a
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oferecer à obra nossas próprias impressões, sentidos e participação ativa no
processo de criação. Assumimos todos, portanto, o papel de dançarinos-criadores.
Cientes de que o novo implica em desafios e que este nos convida a um estado de
atrevimento, retirando-nos de nossa área de conforto diante das inéditas
possibilidades, é que nos lançamos como Cia a desbravar caminhos desconhecidos
de criação. Porém, por onde começar?
Em nosso primeiro encontro, achamos por bem, pelo fato de estarmos
envolvidos artisticamente com um mito de tamanho alento para nós, cristãos, e que
narra a criação do primeiro corpo, experienciá-lo de forma sensível, conhecê-lo de
outra forma, para que a partir daí, alguma rota de criação pudesse emergir.
Iniciamos tal vivência com uma oração, em forma de círculo, de olhos
fechados e mãos dadas, convidamos o Deus Criador a se fazer presente em nosso
meio. Uma atmosfera sagrada e ritualística nos envolveu e se expandiu, tomando
conta de toda a sala de ensaio na qual estávamos. Aqui, contatamos uma
possibilidade de adentrar nesse universo mítico que nos é constitutivo. Pedi para
que os dançarinos-criadores procurassem um espaço na sala onde poderiam
desenvolver nosso momento e se deitassem, relaxassem, desatando todo nó de
tensão e se entregando totalmente à gravidade. Coloquei um fundo musical tranquilo
que eu havia preparado junto com o restante da Cia, no qual uma doce voz
melodiava sobre um amor que faz, desfaz e refaz, que com um suave dedilhar de
violão, referia-se ao próprio Deus.
Após um tempo de relaxamento, passei a orientá-los oralmente nessa
vivência, que estava intimamente relacionada ao nascimento de Adão. Pedi que se
imaginassem terra, que se sentissem terra, e provocava-lhes o imaginário a partir de
questões que pudessem orientá-los, tanto na busca por outros estados do corpo,
como na composição de imagens que miticamente os representassem, tais como:
Que tipo de terra você é? Qual é a sua cor? Qual a sua consistência? Você é úmida
ou seca? Como é o lugar onde você está? Algo cresce em você? As imagens
constituídas nessa etapa da vivência direcionariam as qualidades de movimento de
cada dançarino-criador na segunda etapa a partir de suas próprias referências, ou
seja, da imagem que cada um compôs em decorrência dos estímulos oferecidos.
Num segundo momento, passei a estimulá-los oralmente em relação ao
instante da criação, do nascimento e, ao movimento. Pedi que imaginassem que
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eles estavam sendo movidos por algo, uma força, uma energia, que os estava
levantando e moldando em corpo. Minhas questões então mudaram de foco, passei
a lançar perguntas relacionadas a esse momento, tais como: O que você sente em
relação a essa força? Como essa força te move, de dentro para fora, ou de fora para
dentro? Você está sendo moldado em corpo num único todo, ou está sendo moldado
por partes? Se for em partes, qual está sendo moldada primeiro?
As movimentações de cada dançarino-criador eram oriundas das imagens
construídas no correr da vivência por parte de cada intérprete, uma transposição de
míticas imagens no mover de corpos dançantes. Eles estavam investidos nesse
momento com tamanha intensidade e entrega, de forma que duas das dançarinascriadoras começaram a chorar.
Chegamos então ao ponto em que a terra já havia sido totalmente esculpida
em corpo. Pedi que sentissem os pulmões se descolando, o fôlego de vida
preenchendo-os, o hálito divino em suas entranhas, o coração batendo, o corpo
nascendo. Nesse momento houve, além do choro, manifestações notáveis, tais
como fortes inspirações, tosses, e gritos. Num instante mítico, sagrado, divino,
renascemos corpo.
Após um instante de recomposição, sentamo-nos em círculo e dialogamos
sobre aquela vivência, compartilhamos em detalhes nossas experiências. Foi
interessante notar como cada dançarino-criador elaborou sua auto-imagem mítica
como terra, matéria-prima do corpo e da vida, como cada um sentiu de forma única
aquele momento.
A dançarina-criadora Beatriz Fernandes, por exemplo, compartilhou ter se
sentido areia fina, leve, seca e clara, como a areia da praia, nada crescia nela,
porém o vento a levava de um lugar a outro de forma flexível, já Lorena Rocha, outra
dançarina-criadora, afirmou ter se sentido terra barrenta, amarelada, húmida,
pesada, presa a um determinado espaço pelas plantas que dela cresciam e se
alimentavam,

raízes

a

atravessavam. Glacyanne

Martins,

mais uma

das

participantes desse processo, nos compartilhou uma experiência distinta na qual se
visualizava enquanto terra no fundo de um rio, a correnteza das águas a
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movimentava de forma pesada, mas flexível. Todos se emocionaram ao relatarem7
suas experiências sensíveis em relação ao mito da criação.
Algo que nos chamou a atenção foi o relato unânime da sensação de
desconforto inerente ao instante da criação do corpo, o desejo de continuar sendo o
que era e de ficar onde estava, ao mesmo tempo em que se sentia o massagear da
vida, terno, quente, confiável. A dor ao receber fôlego de vida, respirar pela primeira
vez, o nascimento, o medo do por vir. E agora? Nascia nosso processo de criação.
Consideramos então a importância da vivência que tivemos, ou seja, a
relevância desse caminho sensível através do qual reencontramos o mito de Adão.
Mas a fim de enfatizá-lo ainda mais em sua significância, achamos por bem,
também, refletir e relatar a forma como outrora o percebíamos, a maneira como ele
estava em nós-corpos antes dessa experiência. Combinamos então que em nosso
próximo encontro traríamos um depoimento escrito sobre nossas anteriores
impressões e compreensões a respeito desse mito, comparando-as às recentes
considerações, tecidas a partir daquele momento.
Em nosso segundo encontro, iniciado também com uma oração em grupo, os
depoimentos que escrevemos foram compartilhados e percebemos o quão
contrastantes eram as duas perspectivas, no que diz respeito às possibilidades de
se compreender o mito adâmico: aquela que nós carregávamos em nós a partir de
impressões anteriores e aquela que nos arrebatou em nosso primeiro dia de
processo criativo a partir de possibilidades sensíveis.
Após socializarmos nossas reflexões acerca de nossas vivências anteriores
relacionadas a Adão, decidimos ler em grupo toda a crônica do primeiro homem,
presente no livro bíblico de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, e permitir-lhe um novo olhar,
mais abrangente, permissivo, dilatado e tolerante à novas propostas, que
comportasse impressões como as que tivemos em nosso primeiro encontro. Após
essa leitura em grupo, esboçamos em um quadro algo que poderíamos chamar de
mapa de sentidos.
Esse mapa de sentidos foi constituído a partir de uma estrutura inicial onde as
principais relações de Adão, em sua trama, estavam delineadas, ou seja, a relação
dele com Deus, seu criador, com o Jardim do Éden, onde habitava, o mundo, e a
relação com Eva, sua companheira idônea, o outrem. A partir daí, um por vez, os
7

Esses relatos eram anotados num diário de bordo coletivo, para que pudessem ser lembrados e
trazidos a esse escrito segundo sua importância.
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dançarinos-criadores eram convidados a oferecerem suas particulares impressões, a
acrescentarem no mapa suas pistas singulares, fosse por meio da escrita de uma
palavra ou texto de qualquer natureza, um desenho, uma relação analógica ou
associação, interpretação, enfim, o que lhes tocava. Por meio dessa dinâmica
pretendíamos obter uma compreensão, um mapa que nos indicasse pistas sobre a
forma como esse mito estava por nós sendo compreendido enquanto grupo, bem
como, desvendar e delimitar elementos simbólicos que pudessem conduzir nossas
reflexões teóricas, que serão posteriormente enunciadas, bem como o processo de
criação cênica, que está aqui sendo relatado.
O

supracitado

mapa,

ilustrado nas imagens 10 e 11,
aponta

os

símbolos

percepcionados,

suas

estruturações e esquemáticas, a
forma como estes se arranjam e
ganham

significado,

analogicamente

ou

se

como

relacionam

com elementos interpretativos que
surgem a partir das experiências
vividas

do

corpo

e

de

seu

imaginário. O mapa de sentidos
possibilita-nos

sobrepujar

a

prazerosa dimensão sensorial e
Imagem 10: Mapa de Sentidos I- Novembro/2013. Fonte: Arquivo do
Autor.

afetiva no que diz respeito à
apreciação do texto, pois concede

poder ao imaginário para também operar e revelar infinitos possíveis, o que
caracteriza essa dinâmica criativa como uma abordagem de ordem poética
(BERNARD, apud STRAZZACAPPA, 2013). Sendo assim, cada dançarino-criador
ao oferecer de si para a construção de um mapa de sentidos, mapeia não apenas a
estrutura de um texto ou narrativa mítica, mas desnuda lascas de seu corpo, de seu
mundo vivido, de seu imaginário, de sua poética.
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Imagem 11: Mapa de Sentidos II- Novembro/2013. Fonte: Arquivo do Autor.

O processo de construção da poética coreográfica da “Carne que Sou” se
desenvolveu para nós nesse imbricamento que advém de um olhar previamente já
concebido por nossa cultura ocidental acerca do mito de Adão, olhar este que não
pode ser subtraído, mas pode sim ser atravessado por outras lentes e que sem
negar esses ditames culturais se dilata no vivido da dança.
Do mapa de sentidos, das reflexões tecidas a partir dele e, do diálogo com as
experiências sensíveis vividas ao longo dos laboratórios de criação, elegemos três
símbolos que desempenharam fundamental papel no desatar e desembaraçar dos
fios, a partir dos quais tecemos nossas compreensões e riscamos um roteiro. Foram
eles: a terra, o corpo do outro ou o outrem e a árvore. Esses símbolos eleitos nos
propiciaram delinear uma compreensão filosófica contemporânea sobre corpo,
natureza e cultura, que será trazida ao texto posteriormente, Estes símbolos, que
ocuparam tão importante espaço na construção de nossas conjecturas, foram então
eleitos pelos dançarinos-criadores como orientadores de nossa criação coreográfica
em dança contemporânea, ou seja, estes símbolos guiariam, a partir de então, toda
pesquisa de movimentos enquanto estímulos sensíveis, na compreensão de que
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eles estão intimamente relacionados ao mito e, ao mesmo tempo, profundamente
enraizados nos corpos. Deparamo-nos então com outras e novas interrogações.
Como poderíamos fazer uso prático desse material no criar? Como conduziríamos, a
partir dos símbolos eleitos, nossos laboratórios de pesquisa de movimentos?
Algumas reuniões de estudo foram feitas posteriormente à edificação do
mapa de sentidos/ eleição dos símbolos condutores do processo e, antes de
iniciarmos os laboratórios de pesquisa de movimentos. Sobre tais reuniões não nos
deteremos em detalhes, pois basta sabermos que foram encontros nos quais nos
debruçamos teoricamente sobre a temática dança contemporânea, bem como sobre
a diversidade de seus processos criativos. No entanto, faz-se necessário dizer, que
foram nessas reuniões teóricas que nos deparamos com um caminho possível,
desejável.
Dentre as leituras realizadas, Leal (2009) e sua “Dança pelos Sentidos” nos
chamou a atenção. A autora lança possibilidades para a criação em dança a partir
dos sentidos perceptivos e, enfatizando o olfato e o paladar, propõe uma dança que
emerge de sua excitação a partir de estímulos sensoriais. Leal (2009) estrutura
fundamentalmente suas propostas a partir dos conceitos de emoção e sentimento,
referenciando-os em diversas áreas de conhecimento. Nas neurociências, ela cita
Damásio (1996), que compreende emoção como:
(...) a combinação de um processo avaliatório mental, simples ou complexo,
com respostas dispositivas a esse processo, em sua maioria dirigidas ao
corpo propriamente dito, resultando num estado emocional do corpo, mas
também dirigidas ao próprio cérebro, resultando em alterações mentais
adicionais (DAMÁSIO, apud LEAL, 2009, p.16).

Já a noção de sentimento refere-se à percepção corporal das emoções, ou
melhor, a “percepção de todas as mudanças que constituem a resposta emocional”
(DAMÁSIO, apud LEAL, 2009, p.17). Duas qualidades de sentimentos são então
especificadas a partir da compreensão de que as emoções sempre geram
sentimentos, ao passo em que nem todo sentimento é advindo de emoções. Os
sentimentos advindos das emoções, chamados de sentimentos de emoção,
acontecem quando estamos conscientes das alterações corporais que aconteceram
em detrimento de uma emoção qualquer, bem como da evolução destas alterações,
mudanças de estado do corpo, bem como dos pensamentos que dizem respeito a
estas coisas. Os sentimentos não advindos de emoções são caracterizados como
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sentimentos de fundo, estes nascem de “estados corporais de fundo como o
sentimento da própria vida, a sensação de existir” (p.17).
No que diz respeito à “dança pelos sentidos”, aplicada à criação coreográfica,
a supracitada autora propõe quatro etapas metodológicas. A primeira consiste no
reconhecimento da matriz coreográfica, nessa etapa está o início do processo
criativo, numa compreensão do estímulo sensorial e do movimento de percepção
dos sentidos como sustentáculos da criação. A segunda etapa seria o
desenvolvimento de células de movimento, nas quais a autora propõe a promoção
de “pequenas estruturas e uma seletividade intuitiva de movimentos potenciais para
o desenvolvimento coreográfico” (LEAL, 2009, p.75). Na terceira etapa, sugere então
a exploração e desenvolvimento de frases e temas de movimento, compondo ou
improvisando variações. E, por fim, na quarta e última etapa, preconiza a definição
da estrutura coreográfica em composição ou improvisação, dessa forma “na
estruturação criativa final as partes exploradas, compostas ou improvisadas,
articulam-se na formatação de um conteúdo simbólico” (p. 76).
Nessa

perspectiva,

os sentimentos de fundo

são

significativamente

requisitados para o criar, uma vez que as sensações relacionadas ao corpo, tais
como a das articulações, vísceras, músculos, bem como a imagem corporal, num
todo, são determinações dos sentimentos de fundo que, em sua potência, habilitamnos, a partir de situações, tais como a percepção de um cheiro, por exemplo, ou de
um toque, não apenas a perceber, mas atualizar as sensações corporais, assim
como os pensamentos e imagens do corpo sobre o próprio corpo (LEAL, 2009).
Embora não pretendamos dialogar com as ciências médicas neste escrito,
tampouco nos aprofundar nas noções de emoção e de sentimento, sob nenhuma
perspectiva, as etapas enunciadas pela autora como passos para uma criação
artística fundada no corpo, na percepção dos estímulos sensoriais, propulsores
sensíveis para a criação, muito nos interessou. Vislumbramos, a partir dessa
perspectiva, um interessante caminho para experimentarmos os elementos
simbólicos, outrora por nós elencados: a terra, o corpo do outro e a árvore.
Vale salientar, que diferentemente de Leal (2009), que propõe uma criação
artística em dança sem significados ou temas pré-estabelecidos, uma vez que em
sua concepção estes, semelhantemente ao material coreográfico, emergem do
movimento de percepção dos sentidos, escolhemos o mito adâmico por motivo,
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estando ele encharcado dos significados que lhe foram regados no espaço mítico
pela sensibilidade dos nossos corpos dançantes, ecos do vivido abertos ao
imaginário. Os elementos simbólicos selecionados foram escolhidos justamente pela
sua importância em sentidos que emergiram em uma experiência sensível.
Apropriamo-nos então das etapas de criação referenciadas pela supracitada autora,
afim de experienciar cada elemento simbólico no corpo e, a partir dele, criar
artisticamente em dança. Não visualizamos incoerências no que diz respeito à
apropriação das etapas de criação propostas por Leal (2009), mas sim uma diferente
possibilidade e possível caminho em sua utilização, um vez que a mesma assume
como motivo maior de sua pesquisa:
(...) significar por meio do ser, do sentir por meio dos sentidos. Dar
expressão àquilo que o corpo experimenta e interpreta de forma carnal,
àquilo que o corpo sente, manipula, explora, objetiva, dá forma e manifesta
criativamente (LEAL, 2009, p.11).

Iniciamos então os laboratórios de composição coreográfica e pesquisa de
movimentos a partir da experimentação dos elementos simbólicos selecionados e de
seu transitar pelos corpos. Nessa perspectiva, a terra, o corpo do outro e a árvore
dar-se-ão aos nossos sentidos como fundamento para a criação, seus sabores
destilar-nos-ão possibilidades criativas no que consentirão, enquanto estímulos
sensíveis, oportunidades para o reconhecimento de matrizes coreográficas, que
serão posteriormente desenvolvidas em células coreográficas a partir de uma
intuição seletiva, que posta em prática por nós, dançarinos-criadores, elencará
movimentos

potenciais

para

a

criação.

Um

trabalho

de

exploração

e

desenvolvimento constituirá tais células em frases de movimento e, por fim, em
estrutura coreográfica composta.
O primeiro elemento simbólico sobre o qual nos debruçamos para a criação
foi a terra. Essa investigação se deu por meio de laboratórios de pesquisa de
movimentos realizados na praia de Barreta8, localizada no litoral sul do Rio Grande
do Norte, durante o mês de janeiro de 2014. Ao todo, foram realizados cinco
8

Dois motivos nos levaram a escolha da praia de Barreta como local para a realização de nossos laboratórios de
pesquisa de movimentos relacionados ao elemento simbólico terra: O primeiro motivo é que esta praia é
distante da cidade, e portanto, sem grande fluxo de pessoas, pois consideramos que um grande número de
passantes e espectadores seria prejudicial à investigação e processo O segundo motivo é que meus familiares
alugaram uma casa nessa praia no veraneio de 2014, o que proporcionou maior conforto e comodidade aos
dançarinos-criadores em virtude da estrutura física disponível.

61

laboratórios externos, ou seja, cinco reuniões fora das paredes de uma sala de
ensaio, que tinham por finalidade a experimentação sensível da terra, da areia da
praia, para a construção de matrizes coreográficas. Tais laboratórios podem ser
visualizados nas imagens 12 e 13.
Nessa perspectiva, a areia da praia, nos servia aguçando essa dimensão
sensível do corpo em relação às significações míticas tecidas a partir do símbolo.
Portanto, nesse processo de criação, a pele que com a terra se relaciona, se
relaciona com tudo que ela representa, uma vez que ela está encharcada de
sentidos que lhe foram regados no espaço mítico: o nascimento, a origem, o mundo
que nos gesta e que nos nutre de sua essência, útero de nosso descanso
paradisíaco.

Imagem 12: Laboratório de Composição Coreográfica I- Janeiro/2013. Fonte: Arquivo do Autor.

Tais laboratórios iniciavam-se com um momento voltado ao despertar do
corpo, no qual nós, dançarinos-criadores, iniciávamos um processo de familiarização
com esse novo espaço, aberto, desprovido da costumeira proteção das paredes. Era
um momento de reconhecimento do corpo não apenas em relação ao espaço, mas
em relação a ele mesmo, a incorporação de uma atitude diante do sentir, de uma
sensibilização para o perceber e, criar. Nesse momento nada era direcionado, cada
62

artista se ocupava em despertar-se da melhor forma, uns se alongavam por meio de
torções, se espreguiçavam, outros se auto-massageavam, enfim, o que realmente
importava era a encarnação dessa atitude frente o criar.
Depois desse momento inicial, quando já estávamos confortáveis com o
espaço, bem como corporalmente disponíveis para a realização do que tínhamos ali
como proposta, era a vez de termos um outro momento, o de oração. Esse era o
instante no qual nos colocávamos em contato com o mistério, com o Deus criador
tão presente e atuante no mito adâmico. Não se trata de um momento que se
resume à prática de uma determinada fé ou crença religiosa, mas sim um momento
de busca por uma parte do divino que está em nós. A oração atrelada ao desafio de
criar artisticamente em dança consiste, nessa pesquisa, em um investimento na
busca por um determinado estado de corpo aberto ao sagrado, que nos permita
adentrar no espaço mítico e reverenciar todo um universo de sentidos disponíveis à
existência, bem como a matiza-los no corpo em movimento. Neste momento, que
era de certa forma ritualístico, nos colocávamos em sintonia uns com os outros, e de
mãos dadas partilhávamos dessa miraculosa sintonia com o universo, com o tudo,
com Deus. Um dos dançarinos, em voz alta, dirigia a oração e os demais se
colocavam em concordância, geralmente uma oração embalada por um sentimento
de gratidão pela vida, pela existência, pela bondade e amor desse Deus que a
soprou e permitiu, bem como em petição pela sensibilidade necessária para

Imagem 13: Laboratório de Composição Coreográfica II- Janeiro/2014. Fonte: Arquivo do Autor.
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perceber essa dinâmica e para dançar a vida.
Depois de orarmos e lograrmos o desejado estado de corpo, iniciamos a
experimentação da terra enquanto estímulo sensível para a elaboração de matrizes
coreográficas. No total foram quatro dias de laboratório, dois realizados no período
da manhã, e outros dois no período da tarde. Foi a partir desses laboratórios que
extraímos seis matrizes coreográficas, as quais foram posteriormente trabalhadas e
desenvolvidas a partir das demais etapas de criação propostas por Leal (2009) para
a constituição de uma primeira parte da obra artístico-coreográfica “A Carne que
Sou”.
No que diz respeito às matrizes coreográficas extraídas dos laboratórios
realizados em Barreta, vale detalhar que estas envolviam prevalentemente
movimentos das extremidades do corpo: rosto, mãos e pés, que deslizavam sobre a
superfície granulada da areia na busca pelo sentir. Os laboratórios realizados no
período da tarde, que iniciavam por volta das 15 horas e se estendiam até o cair do
sol, foram significativamente mais proveitosos, talvez pelo próprio significado mítico
que o horário sustenta, pois na narrativa mítica de Adão, eram nos fins de tarde que
criador e criatura se encontravam e se relacionavam. Nesse horário a areia era
quente e convidativa, pés e mãos a escavavam à procura de uma sensação de gozo
e aconchego, rostos a acariciavam, sendo todas as matrizes coreográficas
constituídas “predominantemente” a partir desse estímulo tátil, pele e areia. Dizemos
“predominantemente” não apenas num reconhecimento da impossibilidade de se
isolar completamente um determinado sentido corpóreo, mas num entendimento de
que outros aspectos podem ter influenciado a construção de nossas matrizes, tais
como o som das ondas quebrando à beira-mar, ou o cheiro de maresia, ou a
intensidade da luz naqueles dias de pesquisa.
Recordo-me de uma sensação que me veio durante um desses laboratórios
quando abri meus olhos e me deparei com um imenso céu sem nuvens, o ar que me
faltou quando confrontei o infinito que estava sobre mim, lembro-me do tônus de
minha musculatura abdominal, da rápida frequência de minha respiração curta. Esta,
dentre outras, foi uma das sensações percebidas das quais não constituímos matriz,
uma vez que tínhamos elegido como estímulo sensível o elemento simbólico terra, e
não céu. No entanto, é a partir de situações como esta que nos atentamos ao
traquejo necessário em um trabalho como este, à consciência corporal requisitada
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para a realização de uma pesquisa que é de natureza sensível, e ainda assim
somos cientes de que muito do percebido passa despercebido, de que nossos
sentidos contaminam uns aos outros no movimento da percepção e conhecimento
do mundo.
As seis matrizes coreográficas selecionadas foram então amadurecidas e
trabalhadas em outros sete encontros, laboratórios de pesquisa de movimento que
aconteceram nas dependências do Departamento de Artes da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (Deart/ UFRN). Nesses laboratórios, desenvolvemos as
matrizes coreográficas em células de movimento, que foram também exploradas e
desenvolvidas em frases de movimento, às quais foram organizadas na composição
do solo que inicia a obra artística em dança contemporânea “A Carne que Sou”. Vale
salientar que sempre, ao final de cada encontro, registrávamos em vídeo o que
havíamos feito, visando facilitar a retomada do trabalho no seguinte encontro,
diminuindo assim riscos de esquecimento ou de alterações indesejadas do produto
por hora produzido.
Foram sete encontros vespertinos com uma hora e meia de duração, nos
quais as discretas matrizes coreográficas foram exaustivamente trabalhadas para a
cena. O movimento das mãos e pés, que percorriam a areia num singelo, e por
vezes tímido deslizar, ganhou maior amplitude articular, passou a ser realizado por
outras partes do corpo, ganhou deslocamento, direção, enfim, se tornou dança.
Nosso segundo elemento simbólico trabalhado foi a árvore, sendo que ao
invés de explorá-la predominantemente de forma tátil, tal como havíamos feito com o
elemento terra, optamos por explorá-la visualmente enquanto estímulo sensível
propulsor para a criação. Foram, no total, quatro laboratórios vespertinos de
pesquisa de movimentos relacionados a este elemento, dos quais um foi
exclusivamente dedicado à construção das matrizes coreográficas, e os outros três
direcionados ao seu desenvolvimento. Todos os nossos encontros obedeciam a
sequência de momentos que mencionamos anteriormente: o despertar do corpo de
forma individual e não direcionada, a oração em grupo, visando alcançar um
específico estado de corpo aberto à dimensão do mistério e ao sagrado, para então
iniciar especificamente o trabalho coreográfico, que seria justamente a elaboração
das matrizes coreográficas, a constituição de células de movimento, frases de
movimento e, por fim, o arranjo coreográfico.
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Os supracitados laboratórios aconteceram no Deart/ UFRN, e foi uma de suas
muitas árvores que nos alimentou à criação. Em nosso primeiro encontro, lançamonos a contemplá-la e nos chamou a atenção o contraste da rigidez de seu tronco
com a flexibilidade de seus galhos e folhas, que se moviam por meio de uma
insistente ventania como em cânone. Elencamos três matrizes coreográficas, todas
caracterizadas por um tônus muscular rígido, firme e constante, sobretudo na
musculatura abdominal, torções e também expansões fizeram-se presentes.
Estas matrizes se diferenciavam muito das que havíamos trabalhado outrora
nos laboratórios relacionados ao elemento terra, uma vez que a experiência com
esse elemento nos permitiu uma musculatura mais relaxada e um corpo entregue à
gravidade.
Empenhamo-nos então em trabalhar estas matrizes para a cena e as
desenvolvemos em células de movimento, imagem 14, então chegamos a um
consenso de que nossa construção coreográfica relacionada à figura mitológica da
árvore não deveria de deslocar no espaço cênico, mas deveria estar plantada e em
seu solo firme nos apresentar seus sentidos. Amadurecemos as células de
movimento em frases de movimento sem grandes deslocamentos e as arranjamos
em uma estrutura coreográfica, que veio a se tornar um solo, dançado pela
dançarina-criadora Giovana Vitorino, que encarna a árvore do conhecimento do bem
e do mal em nossa composição coreográfica.

Imagem 14: Ensaio I- Junho/2014. Fonte: Arquivo do Autor.
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O terceiro elemento simbólico explorado em nosso processo foi o corpo do
outro, ou o outrem, que estando diante de nós, ofereceu-se à criação. Foram oito
laboratórios, também realizados no período da tarde no Deart/ UFRN. Dois deles,
dedicados à construção de matrizes coreográficas e, os outros seis, ao seu trabalhar
e desenvolver.
Nos laboratórios dedicados à elaboração de matrizes, após o momento de
despertar o corpo e de oração, nós, dançarinos-criadores, entregamo-nos uns aos
outros em um dinâmico emprestar para a criação. Organizamo-nos em duas duplas,
nas quais, um artista se colocava de frente ao outro, e cada um a sua vez, escolhia
um caminho sensorial para percorrer o corpo ao qual estava diante, fosse ele o tato,
a visão ou o olfato. Vale salientar que uma de nossas artistas teve que abandonar o
processo de criação em virtude de uma gravidez de risco, portanto o processo que
outrora estava acontecendo com quatro dançarinos-criadores, seguiu adiante com
apenas três, e por esse motivo um dos participantes dessa construção coreográfica
teve que se doar nas duas duplas.
Na primeira dupla, formada por mim e Lorena Rocha, imagem 15, ambos
elegemos o tato enquanto sentido perceptivo na exploração do elemento simbólico
outrem, ou seja, foi através do tocar a pele do outro, de sentir sua textura,
temperatura, que construímos nossas matrizes coreográficas. Estas podem ser
descritas como predominantemente constituída por movimentos de braços e mãos
em uma exploração das tensões corporais do outro em seus contornos, ou seja, o
espaço da tensão como um todo não era explorado, mas sim o seu contorno no
percorrer da pele, sendo esta a fronteira entre o espaço fora do corpo e o espaço
dentro do corpo. No que diz respeito à sensação exalada pelo sentido mítico dessa
experiência, que diz respeito ao corpo que se rasga na constituição de outro corpo,
da Eva rasgada da carne de Adão e da partilha da existência, recordo-me de um
desejo de adentrar o corpo do outro e constituir uma coisa única, fundir-me ou outro
numa só existência.
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Imagem 15: Laboratório de Composição Coreográfica III- Abril/2014. Fonte: Arquivo do Autor.

Na segunda dupla, formada por Lorena Rocha e Giovana Vitorino, Lorena não
participou constituindo matrizes coreográficas, uma vez que já o havia feito
anteriormente, apenas emprestou-se à Giovana para que esta tivesse a sua
oportunidade de construir matrizes. A dançarina-criadora elegeu o olfato enquanto
sentido corporal para fundar suas matrizes, que envolviam aproximações e
distanciamentos do corpo do outro, bem como movimentos com a cabeça.
As matrizes coreográficas foram então amadurecidas e trabalhadas para a
cena, primeiramente tornaram-se células de movimento, depois frases de movimento
e por últimos, estrutura coreográfica. Durante esse processo de desenvolvimento,
por meio das matrizes construídas por aqueles que utilizaram o tato enquanto
caminho sensível para percorrer o corpo do outro, nos atentamos para a questão da
roupa e da dificuldade por ela imposta no desafio de sentir a pele do outro, optamos
então por explorar esta informação em nossa estrutura coreográfica e construção
cênica de forma que na criação resultante desse processo, duo interpretado por mim
e Lorena Rocha, dançamos numa só vestimenta boa parte do tempo, imagem 16.
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Imagem 16: Ensaio II- Julho/2014. Fonte: Arquivo do Autor.

Após criarmos três estruturas coreográficas, dois solos e um duo, decorrentes
da experimentação sensível e mítica dos elementos simbólicos elegidos, sentimos a
necessidade de investir na construção de uma estrutura que entrelaçasse os três
elementos simbólicos e colocasse em diálogo as frases de movimento desenvolvidas
a partir de cada um. Foi assim que surgiu um trio no qual todos os elementos se
fazem presentes e se entrançam, compondo o momento final da nossa obra
artístico-coreográfica.

A CONSTRUÇÃO CÊNICA

O mito abarca uma realidade cíclica que ecoa de forma infinita, uma realidade
na qual o fim representa sempre o começo de algo novo e misterioso. É justamente
a partir da compreensão do círculo como uma das imagens primordiais da
humanidade, assim como um dos mais poderosos símbolos religiosos que diz
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respeito aos mistérios da vida, que optamos por estruturar nossa obra artísticocoreográfica em forma circular, fazendo-se interessante saber que esta forma:
(...) representa a totalidade. Tudo dentro do círculo é uma coisa só,
circundada e limitada. Esse seria o aspecto espacial. Mas o aspecto
temporal do círculo é que você parte, vai a algum lugar e sempre retorna.
Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O círculo sugere
imediatamente uma totalidade completa, quer no tempo, quer no espaço
(CAMPBELL, 2002, p.225).

Imagem 17: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" I- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte: Arquivo do
Autor.

“A Carne que Sou” não apenas se estrutura cenicamente em forma circular,
conforme nos mostra a imagem 17, como circular também é a disposição do público
que confere à obra o seu prestígio, uma obra artística intimista em dança
contemporânea, que apresentada em arena, se dá ao público por meio de
acontecimentos que percorrem o espaço cênico em sentido anti-horário, na
compreensão de que o tempo mítico não corresponde à cronologia usual que
utilizamos para a mensuração de nossos dias, mas de que estes, tempo medido,
histórico, e tempo mítico, convergem num único tempo, o tempo do sentido
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(GOMES, 2009). Tratasse de um convite para a visitação de um mundo outro, no
qual impera uma lógica outra.
A trilha sonora, composta especialmente para a obra pelo músico manauara
Omar Guedes e esposa, Ana Emília Guedes, transporta-nos para essa outra
realidade, um universo que nos é estranho, mas que de alguma forma
reconhecemos em nossas entranhas e se apresenta familiar. Os supracitados
músicos foram contatados logo após a nossa experiência com o mapa de sentidos e
eleição dos elementos simbólicos norteadores da criação. Logo que eles foram
inteirados sobre nossas pretensões artísticas, bem como sobre o caminho que
havíamos percorrido até então, no que diz respeito às experiências vividas e
reflexões construídas a partir do mito adâmico, estabelecemos um roteiro no qual
eles pudessem se basear para criar e, até a finalização de nosso produto artístico,
nos mantemos em frequente contato, realizando alterações, adaptações e criações a
partir de nossas experimentações nos laboratórios de pesquisa de movimento e
ensaios. O resultado dessa bem sucedida parceria entre a Aviva Cia de Dança e os
músicos Omar e Ana Emília Guedes, foi uma trilha sonora obscura, misteriosa,
mítica.
No que diz respeito ao figurino desenvolvido para “A Carne que Sou”, foi a
partir das reflexões tecidas e experiências vividas nesse processo de criação,
relacionadas ao elemento simbólico terra, bem como a partir do entendimento da
relação de cumplicidade existente entre o corpo e o corpo do mundo, que tal símbolo
nos proporcionou a partir de uma referência fenomenológica, que decidimos fazernos terra. Os figurinos, confeccionados em malha de tom nude, foram customizados
pelo figurinista, aderecista e artista plástico potiguar Carlos Sérgio Borges, que fez
uso de uma paleta de cores terrosas na texturização dessas peças. Nós, dançarinoscriadores, não apenas fizemos uso desses figurinos pintados nas cores da terra que
colore o mistério da origem, mas cobrimo-nos com argila, que seca, enrijece, racha e
despedaça nos corpos que insistem pelo movimento, pelo fôlego de vida.
No tocante à confecção de dois figurinos específicos, em meio aos quatro que
foram criados, relacionados especificamente à representação da arvore do
conhecimento do bem e do mal e da arvore da vida, outro aspecto importante deve
ser aqui relatado, que é o desenvolvimento e confecção de adereços originais
inspirados nessas figuras mitológicas.
71

A ideia de confeccionar e utilizar tais adereços surgiu em uma reunião de
orientação, na qual a professora orientadora dessa pesquisa, Dra. Larissa Kelly de
Oliveira Marques Tibúrcio, oferecia suas contribuições na estruturação do estudo e
da obra artística. Os adereços foram também confeccionados pelo artista Carlos
Sérgio Borges e consistem em extensões braçais, para a arvore do conhecimento do
bem e do mal, e em uma máscara, para a arvore da vida. Ambos trazem para a cena
corpos hibridizados, simbólicos, braços que se ramificam em galhos, ou galhos que
brotam das clavículas e florescem ao ponto de mascarar um rosto, ocultar uma
identidade criando outra.
Durante o processo de criação dos figurinos, as dançarinas-criadoras Lorena
Rocha e Giovana Vitorino, que são graduandas do curso de Licenciatura em Dança
da UFRN, estavam pagando a disciplina intitulada “Figurino e Maquiagem”. Este foi
um acaso que proporcionou um tempo de pesquisa interessante à criação dos
figurinos e maquiagem da obra “A Carne que Sou”, uma vez que na disciplina, os
discentes são desafiados a pesquisarem e criarem um figurino e maquiagem para a
caracterização de um personagem, que é de livre escolha. Tanto Lorena quanto
Giovana optaram por figuras importantes no mito adâmico, uma elegeu a arvore da
vida e a outra, a arvore do conhecimento, também chamada de arvore proibida. A
pesquisa delas passou a ser uma pesquisa de todos os dançarinos-criadores de
nossa obra artístico-coreográfica, e foi justamente a partir desse investimento que
dedicamos tempo à pesquisa de diferentes substâncias até chegar na argila
enquanto substância ideal a ser utilizada, bem como construímos vários adereços,
de diferentes formas, até chegar, com a ajuda de Carlos Sérgio Borges, aos
adereços que correspondiam positivamente às nossas expectativas e proposta
cênica.
Os referidos adereços trazem à cena um corpo híbrido, tão presente nas
várias mitologias, sendo a hibridização um recurso mitológico comum no que diz
respeito à organização simbólica. O minotauro, por exemplo, tem o corpo de um
homem e a cabeça de um touro, na mitologia grega essa criatura era temida por sua
força e violência e habitava no centro de um labirinto. No próprio cristianismo, em
apocalipse, último livro que compõe a bíblia sagrada cristã e, sobre o qual se
recostam os estudos escatológicos, notamos, no relato sobre o fim dos tempos, a
presença de quatro seres viventes que habitam a sala do trono de Deus.
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(...) também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao
cristal; e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes
cheios de olhos por diante e por detrás; e o primeiro ser era semelhante a
um leão; o segundo ser, semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto
como de um homem; e o quarto ser era semelhante a uma águia voando.
Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis asas, e ao redor e por
dentro estavam cheios de olhos; e não tem descanso nem de noite,
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo Poderoso, aquele
que era, e que é, e que há de vir (APOCALIPSE,4;6-8).

Compreendemos esses adereços não como meros acessórios ou enfeites,
mas como extensões corporais, anexações que dilatam a sensibilidade do corpo,
inaugurando um estado específico do ser e estar em cena. Merleau-Ponty (1994), ao
refletir sobre o corpo, atenta-nos para a dinamicidade do esquema corporal,
podendo esta ser notada a partir dessa incorporação de instrumentos e ornamentos
que se dá nessa relação do corpo com o mundo. Nessa perspectiva o corpo não se
confina aos seus órgãos sensoriais diante da possibilidade de estender-se aos
objetos e diluir-se no mundo.
O filósofo exemplifica essa possível relação entre corpo e objeto:
A bengala do cego deixou de ser para ele um objeto, ela não mais é
percebida por si mesma, sua extremidade transformou-se em zona sensível,
ela aumenta a amplitude e o raio da ação do tocar, tornou-se o análogo de
um olhar (MERLEAU-PONTY, 1994, p.198).

No que diz respeito à confecção desses adereços, depois de muitas tentativas
mal sucedidas, Carlos Sérgio nos confeccionou uma estrutura base ideal, feita de
arame torcido e moldado, coberta com feltro em tons terrosos. A base apresentava
uma adaptação perfeita e bem acabada ao corpo, mas por se só, ainda não supria
nossas expectativas em relação ao que idealizávamos. Então nos ocorreu a ideia de
adicionar galho secos reais às peças. Galhos decorativos foram então utilizados e
amarrados às estruturas de arame feitas pelo supracitado aderecista, mas os galhos
ainda eram muito discretos, algo ainda faltava, foi quando um acaso culminou no
resultado final e satisfatório dos adereços.
Em meados da pesquisa, a dançarina-criadora Giovana Vitorino decidiu
mudar de cidade e passou a residir no Rio de Janeiro/ RJ, a fim de atribuir novas
proporções à sua carreira artística enquanto atriz. Este acontecimento, a nosso ver,
impossibilitava a apresentação de nossa obra artística em dança contemporânea na
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cidade de Natal/RN, no entendimento da inviabilidade, pelo menos naquele
momento, em substituirmos a artista, pois a participação de todos os dançarinoscriadores que construíram a obra era fundamental, em virtude dos sentidos e
significados que deles emergiram durante todo o processo. Todavia fazia-se
necessário para esta pesquisa o registro da obra, tanto fotográfico, como em vídeo,
pensamos então em apresentar e gravar o vídeo de nossa obra em algum espaço
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e foi esse pensamento que levou
todos nós à cidade maravilhosa em dezembro de 2014.
A gravação findou não acontecendo em virtude da indisponibilidade de
espaço adequado na acima mencionada universidade, no entanto a viagem nos
proporcionou interessantes momentos de pesquisa de materiais não programados
em centros comerciais cariocas, e foi justamente em um desses momentos que
encontramos, numa loja de decoração, galhos artificiais notáveis, maleáveis e
modeláveis. Sua estrutura parecia ser de arame, sendo ele recoberto por borracha
pintada e texturizada, imitando um galho seco. Esses galhos foram acrescentados
aos adereços e foram fundamentais para alcançarmos o resultado cênico que
tivemos, finalmente, os adereços alcançaram nossas expectativas.
Reconhecemos que se não fosse essa viagem, não programada, imprevista
no processo, jamais teríamos encontrado esse material que desempenhou tão
importante papel em nossa obra, o que nos leva a perceber os acasos que ocorrem
em uma criação artística, num entendimento que:
Cada artista, cada leitor terá provavelmente seu próprio repertório de
coincidências, ou talvez até mesmo de erros cometidos que se
transformaram em acertos. Constituem sempre eventos imprevistos e
surpreendentes. No entanto, parecem ocorrer num momento exato de vida,
momento por vezes decisivo na realização de acertos objetivos
(OSTROWER, 2013, p.23).

No que diz respeito ainda à construção dos figurinos relacionados a arvore
proibida e a arvore da vida, que constituem corpos híbridos, imagens simbólicas,
míticas. Embora estrutura coreográfica tenha sido composta exclusivamente a partir
dos estímulos oferecidos pela árvore apreciada, alguns outros elementos para a sua
construção cênica começaram a emergir durante mesmo o processo de criação de
uma forma

intuitiva,

objetivando a

desconstrução,

a

caracterização

e

a
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dramatização. Ocorreu-nos então a ideia de utilizar frutas enquanto elementos
cênicos junto a arvore proibida, mas como utilizá-las? Quais utilizar?
Pensamos então que as frutas poderiam ser uma interessante ponte para os
demais dançarinos-criadores se conectarem com a árvore que seria encarnada por
Giovana em nossa composição, semelhantemente à relação simbólica de Adão e
Eva com a árvore proibida, consolidada no comer de seu fruto. Visando a
praticidade, era importante então que as frutas não precisassem ser descascadas
para serem comidas. Outro ponto importante era que os frutos tivessem uma forma
arredondada, visando uma melhor manipulação por parte dos artistas em cena, bem
como uma melhor mobilidade delas no espaço, pois elas teriam que “rolar”.
Listamos uma série de frutas possíveis, e dentre as cogitadas, a maçã
decerto foi descartada em primeira instância, pois não queríamos afirmar a visão
tradicional do mito, e sim resignificá-lo a partir de possibilidades sensíveis. Vale
salientar que a narrativa mítica de Adão não especifica qual foi o fruto proibido, e
que a maçã ganhou esse reconhecimento e popularidade a partir de representações
artísticas, sobretudo das pinturas renascentistas.
A partir da lista descriminada e experimentações realizadas, decidimos que
ameixas vermelhas seriam nossos elementos cênicos, sua cor e forma se
encaixavam perfeitamente em nossa proposta cênica, contudo era importante que
estas estivessem firmes e não tão maduras, pelo fato de serem frutas que soltam
muita água. Esclarecemos, no entanto, que as ameixas vermelhas utilizadas como
elementos cênicos não desempenharam papel de estímulo sensível para a criação
das estruturas coreográficas, embora esta seja uma opção interessante para
amadurecer em futuras visitações à obra, bem como a utilização de outras frutas
possíveis.
Outro evento que podemos citar enquanto acaso significativo, foi a gravidez
inesperada de uma de nossas dançarinas-criadoras, Beatriz Fernandes, que pelo
fato de sua gestação ter se tornado de alto risco, não teve condições de participar
praticamente das construções coreográficas nos laboratórios de pesquisa de
movimentos. Buscando uma solução para a situação que se apresentava,
percebemos que a figura da arvore da vida não se relacionava com os demais
personagens da narrativa mítica de Adão, passamos então a investir na arvore da
vida enquanto imagem e presença simbólica em cena, situada fora do circuito de
75

acontecimentos que percorrem circularmente o espaço cênico em sentido antihorário. Dessa forma, não prejudicaríamos o processo e a falta da integrante em
nossos encontros seria permissível.
A gravidez de Beatriz nos
atentou que era justamente sobre
isso

que

nosso

investimento

artístico se debruçava, o mistério
da vida, da existência, do vir a
ser. Passamos então a idealizá-la
em cena com o ventre expandido,
cheio do mesmo fôlego de vida
que foi soprado nas narinas de
Adão pelo próprio Deus, útero que
gesta os sagrados segredos da
designação do modo de ser do
existente humano.
Beatriz Fernandes deu a
luz à sua filha pouco tempo antes
da gravação de “A Carne que
Sou” em vídeo, e devido a essa
nova fase que se abria em sua
vida, não teve como participar, no
Imagem 18: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" II- Aviva
Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte: Arquivo do Autor.

entanto, mandamos confeccionar
uma barriga de grávida feita de

espuma, também com Carlos Sérgio Borges, e convidamos a dançarina, exintegrante da Aviva Cia de Dança, Ralinne Mendes para dar vida à figura mitológica
da arvore da vida como a havíamos idealizado, imagem 18.
Outra questão a se ressaltar, no que diz respeito à caracterização da arvore
da vida e a nossa construção cênica como um todo, foi que a dançarina que
encarnava essa figura simbólica ficava alocada em cima de um banco. O seu vestido
era suficientemente longo para cobri-lo completamente, o que dava-nos a impressão
de que a dançarina era extremamente alta. Esse tamanho aumentado da arvore da
vida fazia-se necessário para que esta não se perdesse ou passasse despercebida
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em cena, ela era a representação do mistério, sua presença deveria ser
imponentemente constante durante o correr de toda a obra, algo que logramos com
a criação do figurino e da iluminação.

A DANÇA DA CARNE: A TERRA, O OUTREM E A ARVORE

O mito enquanto realidade viva, fluida e corrente, desagua através de sua
riqueza simbólica sentidos para a existência e se revela em natureza enigmática,
semelhantemente à natureza do enigma chamado corpo, do qual é manifestação
arquetípica, ou melhor, no qual se faz encarnação do mistério. É através dessa
compreensão que pretendemos lançar um olhar sobre o mito de Adão pelas lentes
da fenomenologia proposta por Merleau-Ponty, e desvendar sentidos de ser no
mundo. Verdades que emergem de um entrelaçamento do sentido próprio do mito,
com o seu sentido para o corpo diante dele, sendo este entrelaçamento possibilitado
por uma fenomenologia do espírito (MERLEAU-PONTY, 1994).
Nessa perspectiva, no processo de criação da obra artístico-coreográfica “A
Carne que Sou”, lançamos nosso olhar sobre a narrativa mítica de Adão, descrita no
livro bíblico de Gênesis, não alienados à literalidade do texto, que aprisiona, limita,
mas apegados à sua riqueza simbólica, à forma como se relacionam os símbolos,
aos seus arranjos que fazem emergir sentidos. Pois compreendemos que:

É um engano interpretar os produtos do pensamento analógico (sonhos,
imagens, fantasias, mitos) dentro do campo da lógica analítica e linear, pois
os critérios de verdade são diferentes, assim como sua estrutura e discurso.
Se isso acontece, ocorre então a desvalorização dos símbolos, de sua
função e introduz-se uma fonte de desequilíbrio na psique, pois eles fazem
a conexão entre a consciência e o inconsciente (SERBENA, 2010, p.77).

Aventuramo-nos assim à contemplação desse corpo fenomenal que nos
encanta em seu simbolismo desde o instante de sua criação. Um corpo formado do
pó da terra conforme a imagem e semelhança do próprio Deus que o formou, porém,
faz-se interessante antes, contrastar a forma como imperceptivelmente farejávamos
Adão, seu cheiro, seus rastros e vestígios deixados em nossas vidas, e lançá-lo um
olhar

mais

atento

através

de

uma

observação

caçadora,

uma

redução
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fenomenológica, que nos põe a perceber e compreender esse mito por outros
prismas.
Apesar de ter voluntariamente optado pelo cristianismo protestante como
caminho espiritual aos dezesseis anos de idade, nasci em uma família católica, e
embora esta não fosse tão fervorosamente apegada às práticas e doutrinas
relacionadas ao Catolicismo Apostólico Romano, facilmente identifico aspectos que
influenciaram a forma que me movo no mundo desde a infância a partir dessa
matriz. Recordo-me com facilidade de desenhos animados inspirados nas histórias
da Bíblia que eu assistia quando criança, e lá estava ele, Adão, o primeiro homem
da terra, branco corpo escultural, atlético, com o qual eu, criança afrodescendente
com sobrepeso, não conseguia me associar. Mas indo um pouco mais além das
questões relacionadas ao eurocentrismo, que já são tão discutidas e que não são
verdadeiramente o combustível que move este estudo, o referido mito me enxertou
desde a infância uma compreensão de corpo-objeto, ou seja, de um corpo
substancializado, um barro moldado, no qual minha alma, o fôlego de vida soprado
por Deus, habita.
No início do processo de criação da obra artístico-coreográfica proposta por
esta pesquisa, os dançarinos-criadores foram provocados a lançarem esse olhar
mais atento sobre o mito de Adão, identificando a sua presença neles enquanto
corpos que são, bem como sua influência na forma como se movem no mundo e
atribuem-lhe sentidos. Não surpreendentemente, alguns depoimentos coincidiram
exatamente com essa perspectiva objetal do corpo:
Nasci em um lar cristão e como consequência cresci dentro da igreja,
frequentando escolas dominicais e cultos. Lembro que toda vez que se
falava sobre a criação, o princípio, ou podemos falar também do mito, me
era imposto de uma forma lúdica, que Deus, como supremo criador, tinha
feito com suas próprias mãos um boneco de barro e soprado o fôlego de
vida, e assim surgiu o primeiro homem da história. Essa imagem sempre
ficou muito forte em minha mente, em meu corpo, e era esse olhar em que
eu acreditava profundamente como verdade absoluta. Acho que por ter
ouvido sempre tudo bem mastigadinho sobre esse boneco, que de uma
forma sobrenatural ganhava vida e se chamava Adão (LORENA T. S.
CAVALCANTI ROCHA, Depoimento, 2013).

Essa compreensão de Adão como um boneco, do corpo como objeto
inanimado, fabricado artesanalmente, muitas vezes decorre de um ensino
congregacional voltado ao público infantil, que frequentemente, nas igrejas mais
tradicionais, não é continuado, nem amadurecido, na medida em que essas
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crianças, frequentadoras das escolas dominicais, tornam-se adultos fiéis. Ou seja,
essa concepção infantilizada, mágica, e simples, que resume Adão a um boneco
acaba por perdurar na compreensão de corpo e de mundo de muitos cristãos.
Outros depoimentos retomam o termo “boneco”, e o tratam de forma mais
enfática:
A narrativa bíblica da criação do homem não deve ser levada ao pé da letra,
apesar de ter crescido com o ensino e a imaginação literal de um
“bonequinho de barro” moldado em detalhes pela mão do criador; e esse
boneco ao estar pronto ganhou vida com o sopro do seu “dono”. É quase a
visão do desenho da Disney, Pinóquio (BEATRIZ DE SOUZA FERNADES,
Depoimento, 2013).

A menção feita pela dançarina-criadora supracitada ao personagem Pinóquio,
e a comparação de sua história ao mito adâmico, pode nos trazer interessantes
reflexões acerca da forma como compreendíamos o referido mito antes de admirá-lo
sob uma ótica mais sazonada. Pinóquio é um personagem de ficção criado por Carlo
Collodi, cuja primeira aparição se deu em 1881, no “Jornal das Crianças”, e que
desde então teve inúmeras adaptações, inclusive pelos Estúdios Walt Disney, no
ano de 1940, que o constituíram como seu segundo longa-metragem de animação.
Esculpido a partir de um pedaço de madeira por um entalhador chamado Gepeto,
Pinóquio “nasceu” como um boneco de madeira, mas que sonhava em ser um
menino de verdade (COLLODI, 2008).
Faz-se interessante pensar que tanto Adão, em sua concepção tradicional,
quanto Pinóquio, foram talhados pelas mãos de seus criadores, moldados em
detalhes à sua semelhança, e sobrenaturalmente, seja pelo sopro do poderoso Deus
criador, ou pelo toque mágico da fada azul, ganham vida, anima-se assim o que
outrora era objeto inanimado. É inegável que esta comparação nos traduz uma
compreensão instrumental do corpo, apegada ainda ao entendimento mecanicista
tão propagado pela filosofia moderna, que muitas vezes, imperceptivelmente, nos
acompanha. Embora numa outra perspectiva, possamos vislumbrar o fato de que
ambos os personagens tenham se tornado humanos ao término de suas trajetórias.
Pinóquio, deixando de ser uma marionete e tornando-se um menino de verdade, um
corpo, sem engrenagens ou dobradiças, e Adão, tornando-se um ser humano
situado na temporalidade e entre as dualidades, bem e mal, certo e errado, luz e
trevas.
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É justamente essa outra perspectiva que humaniza e anima esse corpo,
possibilitada por um olhar mais sensível, capaz de trazer novas propostas de leitura,
que interessa verdadeiramente à criação do espetáculo “A Carne que Sou”. A
fenomenologia nos desata esta possibilidade, ela aciona um espírito contemplativo
despreocupado com a ilusão da verdade, mas comprometido com a incessante
busca. Atentamo-nos assim para uma intuição fenomenológica, no reconhecimento
de que esta, não apenas tem orientado nosso investigar até aqui, mas se faz madre
gestante da obra artístico-coreográfica proposta, na compreensão de que:
(...) a intuição que faz sobressair o que já está aí, para melhor percebê-lo.
Não se trata de utilizar a imaginação apenas do ponto de vista poético,
místico ou psicológico, como de costume. Trata-se, portanto, de dar-lhe um
novo significado, um novo interesse epistemológico, a partir das
possibilidades sensíveis (NÓBREGA, 2010, p.40).

Acarinhados pela intuitividade, os dançarinos-criadores foram orientados a
interrogar suas concepções diante daquele mito, e se outrora identificamos o Adão
que estava em nós de antigas andanças, chegou a hora de convidá-lo para um novo
itinerário, contar-lhe por onde tivemos andado. Após uma leitura em grupo dos
capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, esboçamos em um quadro algo que poderíamos
chamar de mapa de sentidos.
O supracitado mapa delineou os símbolos percebidos, suas estruturas e
esquemas, a forma como estes se relacionaram uns com os outros e ganharam
significado, ou como analogicamente se relacionavam com elementos interpretativos
que surgiram a partir das experiências do laboratório vivido sobre a nossa origem a
partir do barro. Sendo assim, cada interprete-criador, ao perceber, realizar
associações, interpretações, mapeou não apenas o mito em si, mas o mito por ele
percebido e significado, os sentidos que emergem do corpo e de seu imaginário.
Podemos notar nos depoimentos dos dançarinos alguns elementos simbólicos
despidos no mapa de sentidos, bem como algumas de suas interpretações pessoais:
(...) tentando pela primeira vez lançar sobre esses capítulos da bíblia um
olhar mais adulto, percebo uma ligação, um sinônimo entre Adão e a terra.
Se ele foi criado da terra, ele é tão parte dessa natureza quando qualquer
outro ser vivo. É uma narrativa simbólica, mas mais simbólico ainda é tentar
igualar o homem a terra. É como se não fossemos controladores da
natureza, como muitas vezes, como seres humanos, nos comportamos,(...).
Então, o que seria Adão no meu corpo? Mostrar que eu sou natureza viva
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criada por Deus. Que eu devo me relacionar tanto com outros quanto com a
terra de onde vim (BEATRIZ DE SOUZA FERNADES, Depoimento, 2013).

Uma das relações mais interessantes apontadas pelos dançarinos-criadores
foi a cumplicidade entre o homem e a terra, na compreensão de um corpo que é
natureza e que surge, principalmente, a partir da leitura do segundo capítulo da
narrativa, no que diz respeito a passagens como: “Então o Senhor Deus formou o
homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se
tornou um ser vivente” (GÊNESIS, 2;9). Esse versículo nos revela a criação do
homem a partir da terra. “O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para
cuidar dele e cultivá-lo” (2;15), versículo que nos explicita o papel do homem em
zelar e cuidar do jardim. “Depois que formou da terra todos os animais do campo e
todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes
chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome”
(2;19), versículo que nos revela que não apenas o homem foi levantado da terra,
mas todos os animais compartilham com o homem a origem.
Foi a partir do entrelaçamento do nosso primeiro momento, que constituiu-se
laboratório investigativo desse corpo da origem vindo da terra, com a leitura da
narrativa adâmica e com a construção do mapa de sentidos, que tais entendimentos
sobre o mito começaram a ser ampliados. Essa relação que acabamos de descrever
está presente em outros depoimentos, expressando uma nova possibilidade de
compreensão do mito adâmico na contemporaneidade, que transmuta o tradicional
boneco de barro em um corpo que é natureza viva:
Por isso o desafio de um novo olhar foi tão difícil pra mim, porém quando
me despus a ler de uma outra forma, mais madura, foi lindo! Pois descobri
que não sou apenas um bonequinho de barro, sou corpo natureza, que faço
parte desse mundo, e que tenho sim esse “fôlego” em mim (LORENA T. S.
CAVALCANTI ROCHA, Depoimento, 2013).

Segundo a Bíblia de estudos de Genebra (1999), o nome de Adão em
hebraico gera um jogo de palavras: “homem”, em hebraico, “adam”, e “terra”, em
hebraico, “adamah”, demonstrando a conexão próxima do homem com o solo do
qual foi levantado. Visualizamos assim, o corpo de Adão, não atados em uma
literalidade que reduza o corpo a uma substância moldada, um boneco, mas na
perspectiva de entendê-lo como aquele que é terra, que é natureza e comunga com
ela da mesma essência.
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Merleau-Ponty (2000) nos propõe uma natureza viva, e considera que sua
relação com o ser humano é recíproca, onde estes se adentram e se pertencem.
Sendo a natureza “o nosso solo, não aquilo que está diante, mas o que nos
sustenta” (p.4).
Este conceito de natureza viva proposto pelo filósofo contrapõe-se totalmente
a concepção de natureza cartesiana, que a concebe como natureza inanimada e
controlada por um Deus calculista por meio das leis mecânicas exteriores,
embasadas tanto na matemática, como na física clássica. Para Merleau-Ponty, a
natureza é um objeto enigmático, que não é inteiramente objeto, nem está
inteiramente diante de nós. Sua dinâmica relação de pertencimento mútuo com o
humano possibilita que a própria natureza nos traga significativas revelações sobre a
nossa relação para conosco e para com os demais seres (MENDES e NÓBREGA,
2004).
É distanciando o mito de Adão dessa possível compreensão de natureza que
Joseph Campbell (2002) rotula os mitos bíblicos de sociologicamente orientados, ou
seja, mitos através dos quais a natureza é condenada e separada de Deus.
Referindo-se mais especificamente ao mito adâmico, o estudioso descreve-o como
instante no qual “a eternidade se retira, a natureza se corrompe, decai” (2002, p.25).
No entanto, o autor nos desafia a um novo olhar, e acredito que este estudo pode
ser em parte, considerado como uma resposta a sua provocação:
(...) Deus está separado da natureza, e a natureza é condenada por Deus.
Está tudo lá, no Gênesis: estamos destinados a ser os senhores do mundo.
Mas se você pensar em nós como vindos da terra, não como tendo sido
lançado aqui, de alguma parte, verá que nós somos a terra, somos a
consciência da terra. Estes são os olhos da terra, e esta é a voz da terra (p.
33).

Compreendemos assim Adão como corpo que se revela natureza, e natureza
em corpo revelada. Corpo que encontra em seu nome uma identidade no “adam”, e
no “adamah”, num jogo de significados que constituem sua identidade a partir da
terra com a qual foi moldado. Corpo que comunga com a natureza da mesma
essência em sua nudez, e sendo ele terra, é o Jardim do Éden, é o Paraíso, é o
envolto.
O mito nos dimensiona a relação porosa de cumplicidade e partilha entre o
homem e o mundo, através da qual estes se abrem à extensão um do outro,
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compreendendo que a natureza à qual Merleau-Ponty dirige atenção, consiste
justamente nesse elo existente entre o corpo e o corpo do mundo, num
entendimento de mundo, não apenas como um todo orgânico, mas sim, um mundo
carnal, um entrosamento pulsante de corpos conectados por um extensivo sensível
comum a todos.
Merleau-Ponty (2004), em O Olho e o Espírito, nos leva a refletir sobre um
mundo constituído do mesmo estofo do corpo, mundo que se faz encarnado quando
percebido pelo corpo que se abre a sentí-lo, estando na reversibilidade dos sentidos,
na condição de senciente-sensível, a existência humana. O filósofo traça então
considerações sobre a metafísica da carne, que desvela possibilidades de
compreensão da corporeidade.
Adão, esse ser mitológico e simbólico, lido, revela-se carne, carne esta que se
estende à carne do mundo, à carne do paraíso, e abre-se à extensão dessa mesma
carne que advém do mundo, à carne dos acontecimentos, que determinam a
profundidade de sua expressão, carne que dá nome ao nosso espetáculo e titula
essa dissertação.
Essa leitura nos é possibilitada pela noção de carne que Merleau-Ponty
(1992) nos traz em O Visível e Invisível, nos revelando uma carne que não apenas
recobre o corpo, mas que dele escorre e inunda o mundo, na mesma medida em
que é inundado pela carne que do mundo escorre, uma reversibilidade constante.
Nessa perspectiva, o ser humano enquanto sujeito e objeto, senciente-sensível, se
estende para além do corpo num dilúvio carnal do mundo, um fundo inesgotável.
Torna-se válido ressaltar que o termo “carne” aqui colocado, não deve ser
acolhido a partir de uma noção tradicional apostólica cristã. Embora na própria Bíblia
Sagrada Cristã esse termo seja utilizado por diferentes escritores, entre eles o
Apóstolo João e o Apóstolo Paulo, em diferentes sentidos, ou seja, não sendo
unânime a sua significação no folhear do documento, persiste no senso comum a
noção de carne enquanto natureza pecaminosa, ou mesmo, enquanto corpo
submetido ao juízo religioso e escatológico. Segue uma elucidação do modo como
estamos compreendendo esse conceito:
A carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, para
designá-la, o velho termo elemento, no sentido em que era empregado para
falar-se da água, do ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido de uma coisa
geral, meio caminho entre o indivíduo espácio-temporal e a ideia, espécie
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de princípio encarnado que importa um estilo de ser em todos os lugares
onde se encontra uma parcela sua (MERLEAU-PONTY, 1992, p. 135, 136).

A carne aqui tratada é a carne enquanto tecido conjuntivo do mundo, um
quinto elemento, aquela que transborda do corpo e forra o envolto, não tendo esse
termo nenhuma oposição ao espírito, ou seja, não existe nele nenhuma dualidade
estabelecida, porém, também não existem complementaridades, apenas um
entrosamento, um quiasma dotado da capacidade de entrelaçar o visível ao invisível
em uma noção de ser, e de corpo (NUNES, 2004).
Nessa perspectiva, vislumbramos Adão como um corpo fenomenal, um
sensível corpo mensurador do mundo, tal como fenomenal é aquele que diante de
Adão se coloca e o reconhece na expressividade do espaço mítico, na pregnância
simbólica das situações.
Essa relação de Adão com seu Paraíso, do homem e seu mundo, revela-se
por meio de um simbolismo através do qual a “terra” serve como repouso para
nossos próprios sentidos e significados nascidos do vivido. Reconhecemos, portanto
que o símbolo “terra”, em seu papel na trama do mito adâmico, desvelou uma série
de reflexões, que em muito interessam ao investimento artístico. Optamos assim por
laboratórios de composição que a incluíssem como estímulo sensível para a criação,
um propulsor na pesquisa de movimento.
O mapa de sentidos esboçado pelos dançarinos-criadores nos habilita a
refletir, nesse processo de criação, não apenas sobre a relação de um corpo diante
do mundo, mas de um corpo diante de outro corpo.
Esse corpo fenomenal, ou seja, esse corpo aberto ao mundo e em circuito
com ele, revela-se dilatado ao outro nessa verdadeira tessitura do mundo. Vejamos
uma passagem da crônica da criação que nos remete a tal relação:
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do
céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o
homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse.
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este
dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a
costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou
até ele. Disse então o homem: “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne
da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada”
(GENESIS, 2; 20-23).
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No segundo capítulo de Gênesis, que narra à criação de Eva a partir de uma
das costelas de Adão, enquanto este se encontra profundamente adormecido,
podemos compreender, não apenas esse ser constituído pelo seu relacionamento
com o mundo e com o divino, mas um ser que, sendo corpo, rasga-se a constituir
outros corpos que lhe correspondam, e que em uma relação de adentramento, os
habita.
Merleau-Ponty (1994) pode nos nortear no que diz respeito à compreensão
dessa relação entre corpos:
Sinto meu corpo como potência de algumas condutas e de certo mundo,
sou dado a mim mesmo com um certo poder sobre o mundo; ora, é
justamente meu corpo que percebe o corpo de outro, e ele encontra ali
como que um prolongamento miraculoso de suas próprias intenções, uma
maneira familiar de tratar o mundo; doravante, como as partes de meu
corpo em conjunto formam um sistema, o corpo de outrem e o meu são um
único, o verso e o reverso de um único fenômeno, e a existência anônima,
da qual o meu corpo é a cada momento o rastro, habita esses dois corpos
ao mesmo tempo (MERLEAU-PONTY, 1994, p.474).

Contemplamos assim um Adão que é constituinte, e também constituído de
Eva, uma vez que ela habitava em Adão enquanto costela e, da mesma forma, fazse ele presença em Eva, já que ela enquanto costela era abraçada de suas
entranhas. Adão a reconhece então como osso de seus ossos e carne de sua carne,
comungando com ela da existência, da eternidade, do pecado, do conhecimento do
bem e do mal, da queda e da morte. Adão pode então ser compreendido como um
ser integrado pelo seu relacionamento com Deus, com o mistério, com o mundo, e
com o outro. Um corpo, que para “ser”, precisa “estar com”. A imagem 19 pode nos
ilustrar um dado momento do espetáculo “A Carne que Sou” no qual tal
compreensão faz-se dança.
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Imagem 19: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" III- Aviva Cia de Dança- 2015. Fonte: Arquivo do Autor.

Mendes (2013), ao refletir sobre a relação tríade “corpo, natureza e cultura”,
evoca o psiquiatra Boris Cyrulnik em suas argumentações acerca da condição
humana:
(...) o corpo humano tem necessidade de estar com outros corpos a fim de
que consiga ser ele mesmo, o que nos faz atentar sobre o que denomina de
encantamento do mundo; ou seja, sobre a força que leva o ser humano a
estar com outros corpos, através do processo contínuo da vida humana.
Essa necessidade de estar com o outro é uma constante; pois, quando
estamos sozinhos, o mundo esvazia-se. A ligação entre os corpos, além de
provocar prazer, também pode trazer dor, angústia, desejo ou carência. O
estar com o outro como aponta o autor, ocorre entre dois indivíduos que se
ligam pelos poros através de um acontecimento sensorial e afetivo,
destacando que a sensorialidade humana vai se modificando conforme o
organismo vai se desenvolvendo e, mediante as experiências que vão
ocorrendo no mundo em que está inserido (MENDES, 2013, p.37).

Essa constante que nos é esclarecida pela autora, e que nesse estudo
refletimos a partir do mito adâmico, também se constituiu como chave no processo
de criação do espetáculo “A Carne que Sou”. Se outrora, a partir do mapa de
sentidos, elegemos e trabalhamos com a “terra” enquanto estímulo tátil propulsor em
nossa pesquisa de movimentos, no que se refere à relação do corpo com a
natureza, com o mundo, a “pele do outro em minha pele” também se presentifica, no
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processo criativo, como provocação de movimentos na exploração dessa relação do
corpo com outro corpo, com a cultura.
Nossos laboratórios pautaram-se, em um segundo momento, no corpo do
outro. Admirá-lo, tocá-lo, tornou-se então excitação de nossa sensibilidade para a
criação de novas matrizes. Mais uma vez, os dançarinos-criadores se relacionavam,
não apenas com o corpo do outro, mas com os significados suscitados pelo mesmo
a partir da narrativa mítica de Adão percebida, um misto dos sentidos do mito com
seus sentidos próprios para cada corpo diante dele, ou seja, com Eva, e com um
corpo que por mais que esteja fora de meu corpo não deixa de ser eu, carne de
minha carne, osso de meus ossos. Corpo que ao mesmo tempo em que me
constitui, é constituído por mim. Essas matrizes de movimento foram então
amadurecidas, e as células, frases de movimento que delas se originaram, foram
constituídas em estrutura coreográfica e passaram a compor cenas do espetáculo.
Vale salientar, que segundo Merleau-Ponty (1994), é pelo corpo que percebe,
ou seja, é pelo fenômeno da percepção, bem como pela reflexão sobre si mesmo,
que o sujeito descobre a presença do outro, sendo o corpo do outro o primeiro dos
objetos culturais, uma vez que este é portador de um determinado comportamento e
forma de se mover no mundo. Sendo assim, é estreita a relação existente entre a
“natureza”, o “comportamento” e o “mundo cultural”, pois: “Assim como a natureza
penetra até o centro de minha vida pessoal e entrelaça-se a ela, os comportamentos
também descem na natureza e depositam-se nela sob a forma de um mundo
cultural” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 465). Para o filósofo, os comportamentos
refletem efetivamente na natureza, não vivendo o homem apenas num mundo físico
em sua crueza, mas existindo ao seu redor um mundo cultural que reflete a ação
humana, sendo emitida uma atmosfera de humanidade por cada objeto do mundo
cultural. Podemos, a partir dessa compreensão, lançar outro olhar sobre o ocorrido
entre Adão e Eva, no que diz respeito à experiência em comer do fruto proibido,
olhar este que orientou a composição de um terceiro momento do espetáculo. Segue
trecho da narrativa mítica:
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era
atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter
discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que
comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam
nus; então juntaram folhas de figueira para cobrir-se (GÊNESIS, 3; 6-7).
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Eva seria aquela que, na crônica
do

primeiro

homem,

dá

ouvidos

à

serpente, come do fruto proibido e,
oferecendo-o a Adão, o induz também a
comer.

Torna-se

interessante

refletir

sobre esse comportamento de Eva em
tomar para si um fruto da árvore proibida,
além

da

forma

como

esse

comportamento é retomado pelo seu
companheiro Adão, sob o seu pleito. Não
nos tange o mito à contemplação de um
corpo cultural?
Eva tomou o fruto diretamente da
árvore sob a sedução da serpente e do
fruto, no entanto ao oferecê-lo a Adão,
podemos compreender simbolicamente
que esta se fez árvore, ou seja, ela se fez
Imagem 20: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou"
IV- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte: Arquivo do
Autor.

o caminho da experiência, orientando
Adão na retomada de um comportamento
por ela outrora tomado. A imagem 20

pode nos conduzir de forma sensível a esse olhar sobre a retomada do
comportamento, que em nossa obra artístico-coreográfica se estrutura na revisitação
do gesto da dançarina-criadora Lorena Rocha pelo dançarino-criador com o qual
partilha a cena.
Trazida para a nossa obra, e ilustrada nas imagens 21 e 22, a árvore do
conhecimento do bem e do mal e sua relação com Eva na trama adâmica nos leva a
refletir sobre esse corpo, que como árvore frondosa de baixos galhos, oferece ao
outro seus atrativos frutos, experiências que nutrem infinitas possibilidades
educativas e de construção do conhecimento.
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Imagem 21: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" V- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte:
Arquivo do Autor.

Se

Eva

tomou

o

fruto

diretamente da árvore, e Adão tomou
o fruto diretamente de Eva, não
assumiu Eva o papel da árvore para
Adão? Essa reflexão nos lança em
uma

dimensão

contemplação

de

mítica
uma

e

à

identidade

móvel, pois se Adão é Eva e
reversivamente Eva é Adão, se Eva é
árvore, Adão também não o é? Tratase da compreensão de que todos
estes

estão

vivos

e

são

prolongamentos uns dos outros.
Se formos um pouco mais
audaciosos e mergulharmos mais
fundo nessa possibilidade reflexiva,
podemos
Imagem 22: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" VIAviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte: Arquivo do Autor.

ser

tomados

por

uma

viciosidade cíclica do mito adâmico,
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até então nunca discutida e de difícil expressão nas palavras. Tentemos: a árvore
obtém seus nutrientes da terra, a terra é Adão, corpo nutrido pelo alimento, o fruto
que Eva lhe dá para comer é alimento, e sendo ela árvore, se nutre de Adão,
gerando uma circularidade sem fim, pois estes nutrem-se uns aos outros numa
dinâmica identitária.
Segundo Moura (in MORAIS, 1988), o homem mítico é aquele da unidade não
perdida, e que exerce cada uma de suas funções como prolongamento e repetição
de todas as outras, não diferenciando nem mesmo o próprio pensamento da
realidade exterior que o cerca. Sendo assim, seu meio, os rios, florestas, astros, são
tão vivos quanto ele, se reconhecendo ele como mera repetição de todos estes
elementos.
Essa reflexão, tecida a partir da constituição do mapa de sentidos, tornou a
árvore um interessante símbolo para se explorar laboratorialmente como estímulo
sensível de criação. Debruçamo-nos então a contemplar uma das árvores do
Departamento de Artes da UFRN, sua dança soprada pelo vento nos inspirou
sensivelmente na pesquisa de movimento, bem como na criação das matrizes que
foram utilizadas na construção da composição.
No processo de criação de “A Carne que Sou”, a árvore se fez fundamental
na construção estética dessa dinâmica relação, nos arrebatando ao universo das
experiências vividas, e nos sensibilizando quanto ao nosso papel na trama da
existência. Ela simbolicamente denuncia de forma rica o homem e seu entrosamento
com o mundo, com o outro, com o sagrado, a reversibilidade das relações. Algo
difícil de ser colocado em palavras, mas que no espaço cênico, no logos do mundo
estético, de forma sensível, quase que instintiva e instantaneamente nos arrebata o
entendimento em seu arranjo, o corpo entende, ele lembra.
Faz-se importante compreendermos aqui, que é o comer do fruto do
conhecimento do bem e do mal que “antropologicamente” nos introduz na esfera da
temporalidade e nos situa num mundo de dualidades, ou seja, no seio da cultura.
É a cultura que nos anima entre o bem e o mal, entre o iluminado e o obscuro,
entre o certo e o errado, entre a vida e a morte, nos situa entre as dualidades que
tangem a existência na temporalidade. Ao comerem do fruto da árvore proibida,
Adão e Eva se retiram da eternidade, lançam-se à existência no que chamamos de
vida, ou seja, nascem no mundo que conhecemos e entre as dualidades que nos
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situam nele sob o embalo da cultura. Entendendo aqui também, que para
compreendê-la,

ou

seja,

para

desvendarmos

seus

enigmas,

precisamos

primeiramente desvendar a nós mesmos, e investir na construção de diálogos entre
saberes dispersos e diversos, para que possamos assim construir conhecimentos
solidários que culminem na comunicabilidade entre as diversas áreas de
conhecimento e num homem mais diluído, dissolvido (CARVALHO, 2003). Este
estudo constitui-se assim como investimento nessa proposta, no passo em que
funda, a partir do mundo vivido, relações dialógicas entre os saberes científicos,
artísticos, míticos e filosóficos.
Reconhecemos assim, que o mito adâmico em sua fluidez, faz-se primoroso
ao possibilitar novas leituras da existência, entrecruzando em seus possíveis
desdobramentos, noções de corpo, natureza, e cultura, numa compreensão da
condição humana a partir de um corpo de experiências e vivências, e que nesta
pesquisa, artisticamente se expressa em sensível linguagem, “síntese sempre
inacabada de natureza e cultura” (TIBÚRCIO, 2005, p.31), bem como esteticamente
organiza seus saberes, compreendendo que esta manifestação é perfeitamente
capaz de “favorecer ainda uma ressignificação das dinâmicas culturais, pois se é
nesse corpo biológico e simbólico que as marcas culturais se imprimem, é também
nele que há possibilidade de os desregramentos se instaurarem” (2005, p.31).
Tendo esse mito como fio condutor dos
nossos laboratórios de composição com base
nos elementos simbólicos (terra, corpo do outro
e árvore) extraídos do mapa de sentidos
construído
elaboramos,

pelos

dançarinos-criadores,

como

resultante

desses

experimentos, dois solos e um duo explorando
essas matrizes para o criar.
Por fim, como um entrelaçamento dessa
experimentação, montamos um trio em que
experienciamos uma dinâmica relação que
entrecruza

esses

elementos

pinçados

da

narrativa mítica e nos sensibiliza quanto ao
nosso papel na trama da existência. Conforme
Imagem 23: Obra artístico-coreográfica "A Carne
que Sou" VII- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015.
Fonte: Arquivo do Autor.
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nos mostra a imagens 23, o trio desnuda essa identidade móvel, ou seja, desnuda
esse corpo que ao mesmo tempo em que é terra e nutre as árvores, é árvore nutrida
pela terra, gera frutos, frutos consumidos pelo próprio corpo faminto de vida, de
experiências, ou seja, desnuda essa metamórfica característica do humano que o
situa no mundo e o coloca em troca com ele.
Ao contrário de inúmeras leituras propagadas do mito de Adão, não
compreendemos a narrativa mítica como depreciativa do corpo, mas encontramos
em sua simbologia uma noção ontológica do corpo das experiências vividas. É na
nudez de Adão que inalamos a sensação exalada por um ser em íntimo
relacionamento com o divino, relação esta que o desnuda e o revela em sua
natureza corpo, pois a narrativa bíblica nos esclarece que Adão, não apenas foi
criado por Deus, mas se relacionava com Ele, encontrando-o a cada viração de dia.
É a partir do terceiro capítulo do livro de Gênesis, que nos relata a experiência de
Adão com o conhecimento do bem e do mal, nascida de sua desobediência à ordem
de Deus em não comer do fruto da arvore proibida, que vislumbramos esse corpo de
experiências, uma vez que este ao experienciar algo, percebeu que estava nu e se
cobriu.
Embora a narrativa não faça menção a nenhuma marca feita no corpo de
Adão, compreendemos que este corpo, ao viver determinada experiência, foi
marcado, e em uma tentativa do ser em ocultar a experiência vivida, foi coberto. O
Adão que era nu se vestiu, e o corpo que outrora desfrutava da presença de Deus a
cada fim de tarde em sua nudez sob a luz do sol poente, vestido, já não tem esse
acesso ou direito, sendo estes readquiridos posteriormente através do último adão,
Jesus Cristo, sacrificado na cruz em nudez, ou seja, é por meio de um corpo nu, sem
marcas de experiências destoantes a determinados princípios, exposto e sacrificado,
que a comunhão da humanidade com Deus é reestabelecida. Trata-se de uma
possível leitura fenomenológica do corpo de Adão, que nos conduz à compreensão
de um corpo que se denuncia, expondo à leitura o seu mundo vivido através das
marcas desenhadas em sua pele pelas experiências.
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A atitude fenomenológica proposta por
Merleau-Ponty
enquanto
experiências

afirma

o

conhecimento

compreensão
no

mundo.

de

nossas

Essa

atitude

proposta pelo filósofo é justamente uma
“atitude de envolvimento com o mundo da
experiência

vivida,

com

o

intuito

de

compreendê-la. Esta compreensão não é
uma representação mental do mundo, mas,
sim, envolvimento que permite a reflexão, a
interpretação e a vivência” (NÓBREGA, 1999,
p. 35).
A experiência de Adão em comer do
fruto da árvore proibida, que trouxemos para
Imagem 24: Obra artístico-coreográfica "A Carne que
Sou" VIII- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte:
Arquivo do Autor.

a cena e está ilustrada na imagem 24. Sendo
esse fruto nomeado coincidentemente, ou
não, de fruto do conhecimento do bem e do

mal, é uma experiência que nos fala significativamente sobre esse conhecimento
advindo da experiência vivida do corpo, experiência através da qual Adão e Eva
tiveram seus olhos abertos. É através da cor, da suculência, da textura, do sabor do
fruto, bem como do que ele significa, que o homem, eterno e paradisíaco, é tragado
para as dualidades situadas na temporalidade, conhece o bem e o mal, e inicia a
vida como a conhecemos.
A mulher, portanto, não é aqui compreendida como a indutora do pecado de
Adão pelo fato de tê-lo oferecido o fruto que o transportaria da eternidade para a
temporalidade, mas como sua genitora neste mundo, como aquela que o trouxe para
uma vida situada no tempo e no espaço, e que em dores de parto, está incumbida
do privilégio em fazê-lo para sempre. “À mulher ele (O Senhor Deus) declarou:
‘Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com sofrimento você dará à
luz filhos’” (GENESIS, 3; 16d). “Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela
seria mãe de toda a humanidade” (3; 20).
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Percebemos e compreendemos assim, que o corpo, enquanto condição
existencial, a experiência, e o conhecimento, se entrelaçam simbolicamente na
narrativa mítica de Adão, oferecendo-nos uma fecunda fonte de reflexão acerca da
condição humana. Condição que soma tudo que refletimos até agora e também o
irrefletido, que entrelaça o corpo ao mundo, ao outro corpo, ao mistério.
Sensivelmente, a imagem 25 nos traduz essa condição.

Imagem 25: Obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou" IX- Aviva Cia de Dança- Janeiro/2015. Fonte: Arquivo
do Autor.

Adão, corpo de terra, se revela assim fenomenal, desnudando-nos um corpo
sensível, dotado da admirável capacidade de se deixar cair no mundo e buscar
sentidos para a existência entre as dualidades que o situam na cultura.
Esse corpo mítico, que abriga em si tantos símbolos e sentidos, fez-se
encarnação por meio de cada integrante da Aviva Cia de Dança que se dispôs a
contemplá-lo, a dançá-lo, e fazendo-se corpo conhecido de nossos movimentos, em
uma união de sujeito e objeto, não apenas desloca-se no tempo e no espaço, mas
percorre mundos e ecoa sentidos numa existência infinita, retorna à eternidade da
qual caiu.
Segundo Moura (in MORAIS, 1988), o mito é justamente essa estrutura
indivisa que constitui ao mesmo tempo ciência e prática, saber e emoção, arte e
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culto, um sistema inatingível se nos limitarmos unicamente à racionalidade, pois se
assim o fazemos, despojamos-lhe de sua unidade fundamental, sendo este universo
unicamente acessível através de um caminho, aquele que vem das origens míticas,
caminho no qual “fundamos a confiança nas fontes inspiradoras das expressões
culturais de arte e de religião, que a ciência não matou” (p.54).
No espaço cênico, para nós que tecemos a criação artística a partir desse
processo, a eternidade de reinstaura, um arrebatamento nos toma e nos atenta à
presença de tudo em tudo, nos envolve e funde a todas as coisas, une-nos. É pela
dança, que aqui, uma ponte é edificada e um convite de regresso é lançado,
sigamos rumo a um espaço-tempo paradisíaco de humanidade sonhada, inteira.
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O QUE DEIXA O JARDINEIRO

Imagem 26: Adão e Eva, da obra artístico-coreográfica "A Carne que Sou"- Aviva Cia de Dança2015. Foto de Anderson Grant, Estúdio 473.
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Em meu jardim do vivido essa frondosa arvore cresceu, fui jardineiro zeloso,
reguei-a com paciência, podei-a para vê-la crescer da melhor forma. Bato minhas
mãos uma na outra e espano-lhes o pó com contentamento e satisfação, afinal, foi
um prazeroso trabalho, e qual salário é melhor para um jardineiro que ver seu jardim
emanando vida?
Essa pesquisa, que surgiu como um frágil brotinho, desenvolveu-se notável
experiência artística, estética, mitológica, uma vez que nos oportunizou a
ressignificação de uma estrutura tão rígida na cultura ocidental, o mito adâmico,
afetando nosso olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência, sobre o
humano. Foi no processo de criação em dança que vivenciamos o aflorar de uma
poética única, que emerge de corpos atentos às sutilezas do universo sussurradas
pelos mitos, corpos abertos à dimensão do mistério e dispostos à revisitação de
veredas antigas numa procura por acessos de si.
Esse processo de criação, que se desenvolveu em seu próprio fazer e que
veio a originar a obra artístico-coreográfica “A Carne que Sou”, proporcionou a cada
um de nós, dançarinos-criadores, um reencontro com o Adão errante que vagava em
nosso vivido e oportunizou que lhe atravessássemos um novo olhar, oferecendo-lhe
um itinerário a partir de sensíveis possibilidades, capazes de desvelar outros Adões,
bem como interessantes reflexões, oriundas de potenciais objetivações possíveis.
Destacamos, portanto, a riqueza dos mitos enquanto fonte extraordinária de
conhecimento do humano, ao passo que compreendemos os processos artísticos de
criação em dança como caminho disponível para escavar seus saberes no corpo em
movimento.
Nessa perspectiva, o supracitado produto artístico tornasse uma revelação
desses saberes, e se é no corpo em movimento que eles são investigados, também
é pelo corpo em movimento que eles são compartilhados. É no logos do mundo
estético que esses saberes são organizados e é na experiência estética que eles se
dão à percepção, que tornasse também uma experiência mitológica ao passo em
que a cena vibra ao ecoar do mistério, dando vida aos símbolos que irradiam
segredos sagrados, algo de eterno pode então ser instaurado nesse instante, que se
torna sagração de corpos que pulsam no mundo, religados com o universo, com o
cosmos.
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A relação entre arte e mito é intima e enamorada, pois é pela constante
recriação dos mitos pelas artes que estes sobrevivem ao correr do incansável tempo
que tudo abandona. As pessoas capazes de manterem os mitos vivos são os
artistas, que dotados da sensibilidade necessária para ouvir a musica do universo,
podem se ocupar da mitologização do mundo. O artista-pesquisador que se empreita
nessa função torna seu fazer artístico um investimento heroico, pois revisita e
revitaliza o mito, tornando-o válido para o seu tempo, presenteando-nos com
radiância em suas obras (CAMPBELL, 2002).
No caso da nossa pesquisa, a revisitação e ressignificação do mito de Adão a
partir de uma experiência estética, tocante a um processo de criação em dança
contemporânea, pode soar pretensioso, tendo em vista o peso atribuído ao referido
mito no Ocidente, no entanto compreendemos que a linguagem sensível do corpo
pode viabilizar a ressignificação de dinâmicas culturais, “pois se é nesse corpo
biológico e simbólico que as marcas culturais de imprimem, é também nele que há
possibilidade de os desregramentos se instaurarem (TIBÚRCIO, 2005, p. 31).
A dança se fez, portanto, nessa pesquisa, campo investigativo e espaço
para a livre manifestação dos saberes do corpo, possibilitando-nos dilatar nosso
olhar sobre os sentidos diversos que emergem do corpo em movimento. Dessa
forma, entendemos que o corpo, e no que diz respeito à dança mais precisamente, o
corpo em movimento, foi o nosso guia no desenvolvimento de profundas reflexões
de ordem ontológica e epistemológica, proporcionando ainda uma relação dialógica
e articulação entre saberes diversos, como a filosofia, a arte, a religião e o mito.
Afinal, os itinerários mítico-imaginativos podem alimentar o pensamento
científico, restaurando o sentimento de religação, de conviviabilidade entre o
homem e o seu entorno planetário, tão desconsiderado pelo
desenvolvimento unidimensional da tecnociência (TIBÚRCIO, 2005, p. 30).

O Adão compreendido por nós, a partir dessa pesquisa e investimento
artístico, difere-se do Adão interpretado pela tradição ocidental, pois o Adão que
reencontramos é corpo, é natureza e é cultura, entrelaçamento que constitui o
humano. O Adão reencontrado por nós não é matéria, não é espírito, e sim carne,
uma carne que somos todos e, que aqui foi celebrada, dançada, poetizada. Esse
corpo transbordante do corpo e recaído sobre todas as coisas revela um Adão
fenomenal, sensível mensurador do mundo.
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O que deixo dessa pesquisa é uma flor. Afinal, o que poderia eu deixar
enquanto jardineiro, se não uma flor que desabrochou nessa arvore que cuidei? Flor
para perfumar e dar cor às perspectivas e possibilidades de se contemplar o mundo,
a vida, a existência, bem como para encorajar à criação artística em dança como
forma de se redescobrir na poesia do corpo e atribuir sentidos.
O que deixo ainda, como jardineiro, é um fruto que também em minha arvore
brotou, experiência vivida e adoçada pelo melhor de mim, um fruto de conhecimento.
Que esse fruto possa ser saboreado e que instigue outras investigações no campo
das Artes Cênicas.
Que essa arvore possa oferecer sua sombra aos brotos que brotarão, para
que estes possam crescer, tornando-se frondosas arvores outras. Essa arvore
cuidada ao longo desse estudo nos convocou à atitudes não apenas atentas a um
corpo vivo, à sensibilidade, e às suas significações, mas abertas ao diálogo com
outras áreas do conhecimento, tal como o mito, por exemplo. São articulações
possíveis e capazes de potencializar investigações no campo das Artes Cênicas e
acerca do humano, uma vez que este entoa sua existência em tantas dimensões.
Faz-se importante aqui esclarecer que essa arvore, ou melhor, esse estudo,
não exaure as significações que se constroem no corpo por meio da dança e do
mito, de seus símbolos, ao contrário disso, valoriza as infinitas possibilidades
interpretativas e abre-se para as inúmeras significações, encorajando outros e novos
estudos que se debrucem sobre o corpo sensível, capaz de experimentar as
significações da arte e do mito, fazendo-as inspiração para o criar, tornando-as fonte
de conhecimento e possibilitando-nos enriquecedoras reflexões a cerca do humano
e de suas relações.
Minhas expectativas enquanto artista-pesquisador é que este trabalho possa
ser continuado em um Doutorado futuramente, para que possamos ter o prazer de
escavar no corpo seus saberes mais profundos, fazê-los arte, pois este, o corpo, nos
reserva seus infindáveis mistérios, basta que nos sensibilizemos a ouvir sua canção.
Motivo-me pelo inquietante sentimento de que ainda habitamos apenas às margens
da superfície de nós mesmos, aprofundemo-nos para que o mito assim recomece.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

DEPOIMENTO

DANÇANDO A CARNE: UMA POÉTICA DO CORPO NO MITO
ADÂMICO
1. Perfil do concedente
1.1.

Nome:

1.2.

Idade:

1.3.

Profissão:

1.4.

Experiências com a dança:

2. Depoimento
2.1.

Questão motivadora: Como você percebe o mito adâmico em sua vida?
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