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RESUMO 

 

Em nossa tese, afirmamos a obra coreográfica como experiência poética e 

educativa. Consideramos a obra coreográfica como carta do visível que, por sua 

poética de movimentos e sensações se escreve e se instala nas corporeidades por 

ela envolvidas. Sua operação de expressão permite-nos à percepção da 

potencialidade simbólica humana, de maneira a nos educar ao sensível e à criação 

de sentidos. Na pesquisa, delineamos os seguintes objetivos: 1) realizar apreciação 

estética das obras, em suas poéticas, imagens e expressividades; 2) estabelecer 

relações fenomenológicas entre o corpo, as imagens de dança e a intercorporeidade; 

e 3) apontar perspectivas de compreensão da educação por meio da 

intercorporeidade, da obra coreográfica como experiência poética e educativa, e da 

consciência do corpo. Nossa pesquisa tem como referencial teórico-metodológico a 

Fenomenologia de Merleau-Ponty e nossos principais interlocutores são Merleau-

Ponty (1945/1999; 1969/2002; 1960/1991; 1964/2005), Paul Valéry (1939/2015), e, 

na relação entre os interlocutores principais e a educação, Nóbrega (2015; 2018b), 

assim como os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Estesia. Nosso 

corpus de análise é composto por quatro obras coreográficas escolhidas 

intencionalmente, todas do coreógrafo Jérôme Bel, que são: Véronique Doisneau 

(2005), Pichet Klunchun and myself (2005), Jérôme Bel (1995) e Gala (2015). O 

critério de escolha das obras e das análises realizadas parte da significação, no 

sentido da abertura a novos horizontes de significados para as interlocuções entre a 

obra coreográfica e o fenômeno educativo. A partir da redução fenomenológica e da 

referência do Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012), compreendemos que a obra 

coreográfica como experiência poética e educativa nos dá a ver emblemas do mundo 

e campos de criação de sentidos outros, de atravessamento de afetos e de 

subjetividades. Este acontecimento não é de uma ordem intelectiva, mas da ordem 

da vida perceptiva. Dá-se por uma operação de expressão da vida perceptiva, da 

empatia cinestésica e do corpo estesiológico. E, educa-nos à compreensão do 

fenômeno educativo como intercorporeidade, na medida em que, na relação 

intercorporal, no que nos falta e que no outrem se encontra, percebemos elementos 

para interpretações e relações de inteligibilidade outras com o mundo; à reinvenção 

da cultura e da história, e ao fortalecimento de atitudes educativas que primam pela 

liberdade de expressão; à escuta sensível; à autonomia do pensamento; à 

criatividade e à consideração do corpo no fenômeno educativo nas mais variadas 

dimensões da vida. 

 

Palavras-chaves: Obra Coreográfica; Estesiologia; Corpo; Imagem; Consciência do 

Corpo. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In our thesis, we state the choreographic piece as a poetic and educational experience. 

We consider the choreographic piece as a visible letter that writes and install itself in 

the corporeity involved through its movements and sensations’ poetry. Its operation of 

expression allows us to the perception of the human symbolic potentiality, in order to 

educate us to the sensible and creation of meanings. In the research, we had the 

following purposes: 1) to do aesthetic appreciation of the pieces, in their poetics, 

images and expressivities; 2) establish phenomenologists relations between body, 

dance images and intercorporeity; and 3) point out perspectives for education’s 

comprehension through intercorporeity, choreographic piece as poetic and educational 

experience and body awareness. Our research’s theorical and methodological 

reference is the Meleau-Ponty’s phenomenology and our main interlocutors are 

Merleau-Ponty (1945/1999; 1969/2002; 1960/1991; 1964/2005), Paul Valéry 

(1939/2015), and in the relation between main interlocutors and the education, 

Nóbrega (2015; 2018b), as well as the works developed by the Estesia research group. 

Our analysis corpus is composed by four choreographic pieces intentionally chosen, 

all by the choreographer Jérôme Bel, which are Véronique Doisneau (2005), Pichet 

Klunchun and myself (2005), Jérôme Bel (1995) e Gala (2015). The selection criteria 

of the pieces and analysis made come from the signification, in the meaning of opening 

to new meanings’ horizons for the interlocutions among the choreographic piece and 

the educational phenomenon. From the phenomenological reduction and Atlas 

Mnémosyne (WARBURG, 2012) reference, we understand that the choreographic 

piece as poetic and educational experience allow us to see emblems of the world and 

fields of creation of other meanings, crossing of affections and of subjectivities. That 

occurrence is not from intellective nature, but of a perceptual nature of life. It happens 

for expression operation of perceptual life, kinaesthetic empathy and esthesiological 

body. This lead us to the comprehension of the educational phenomenon as 

intercorporeity, whereby, in the intercorporeal relationship, in what we lack and found 

on others, we perceive elements for interpretations and intelligibility relationships with 

the world; culture and history reinvention and strengthening of educational attitudes 

that value for liberty of expression; sensible listening; thought’s autonomy; creativity 

and consideration of the body in the educational phenomenon in the most various 

dimensions of life. 

Key-words: Choreographic Piece; Esthesiology; Body; Image; Body Awareness. 



 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 

Dans notre thèse, nous affirmons l’oeuvre chorégraphique comme une expérience 

poétique et éducative. Nous considérons l'œuvre chorégraphique comme une lettre du 

visible qui, pour votre poétique des mouvements et des sensations, est écrite et 

installée dans les corporalités qu'elle implique. Votre opération d'expression nous 

permet de percevoir le potentiel symbolique humain, afin de nous éduquer au sensible 

et à la création de sens. Dans la recherche, nous avons défini les objectifs suivants: 

1) réaliser une appréciation esthétique des œuvres, dans leurs poétiques, leurs 

images et leurs expressivités; 2) établir des relations phénoménologiques entre le 

corps, les images de la danse et l'intercorporalité; et 3) indiquer les perspectives de 

compréhension de l'éducation par l'intercorporalité, l’oeuvre chorégraphique en tant 

qu'expérience poétique et éducative et la conscience corporelle. Nos recherches ont 

la Phénoménologie de Merleau-Ponty comme référence théorique et méthodologique 

et nos principaux interlocuteurs sont Merleau-Ponty (1945/1999; 1969/2002; 

1960/1991; 1964/2005), Paul Valéry (1939/2015) et, dans la relation entre les 

principaux interlocuteurs et l’éducation, Nóbrega (2015; 2018b), ainsi que les travaux 

développés par le groupe de recherche Estesia. Notre corpus d'analyse se compose 

de quatre œuvres chorégraphiques choisies intentionnellement, toutes par le 

chorégraphe Jérôme Bel, qui sont: Véronique Doisneau (2005), Pichet Klunchun and 

myself (2005), Jérôme Bel (1995) et Gala (2015). Le critère de choix des œuvres et 

des analyses effectuées part du sens, envisageant l’ouverture à de nouveaux horizons 

de significations pour les interlocutions entre l'œuvre chorégraphique et le phénomène 

éducatif. A partir de la réduction phénoménologique et de la référence d'Atlas 

Mnémosyne (WARBURG, 2012), nous comprenons que l’oeuvre chorégraphique 

comme expérience poétique et éducative nous donne à voir des emblèmes du monde, 

des champs de création d'autres significations, des croisements d'affections et des 

subjectivités. Cet événement n'est pas d'ordre intellectuel, mais d'ordre de vie 

perceptuelle. Elle se produit par une opération d'expression de vie perceptuelle, 

d'empathie kinesthésique et du corps esthésiologique. Et, il nous apprend à 

comprendre le phénomène éducatif comme intercorporalité, dans la mesure où, dans 

la relation intercorporelle, ce qui nous manque et que nous trouvons dans l’autre, nous 

percevons des éléments d'interprétations et des relations d'intelligibilité autres avec le 

monde; à la réinvention de la culture et l'histoire, et le renforcement des attitudes 

éducatives qui mettent l'accent sur la liberté d'expression; à l'écoute sensible; à 

l'autonomie de pensée; à la créativité et à la prise en compte du corps dans le 

phénomène éducatif dans les dimensions les plus diverses de la vie. 

 

Mots-clés: L’oeuvre Chorégraphique; Esthésiologie; Corps; Image; Conscience du 

Corps. 
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Prancha 1 - A Nascente do desejo, vida em movimento 
 
Imagem 1 - A autora aos nove meses de idade. Fotografia feita no quintal de casa, em Itapipoca-CE. Fotografia: Foto Santo Antônio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 2 - A autora aos 52 anos. Fotografia feita no Espaço a3, no bairro da Ribeira, em Natal-RN. Fotografia: Sarah Oliveira. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 3 - A autora entre nove ou dez anos. Fotografia feita no Clube da Associação Atlética Banco do Brasil, em Itapipoca-CE. 

Fotografia: Foto Guedes. Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 4 - Coreografia Arroq (1998), de Ivonice Satie, pela Gaya Dança Contemporânea. Fotografia: Décio Peixoto. Fonte: Arquivo 

pessoal. 

Imagem 5 - Espetáculo Sismo (2018), dirigido por Ana Cláudia Viana, pela Oficina Permanente de Dança Contemporânea. 

Apresentação no Espaço a3, em Natal-RN. Fotografia: Rayana Guesc. Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 6 - Espetáculo Pequeno Mundo Vermelho (2015), de Clébio Oliveira, pela Anízia Marques Companhia de Dança. Fotografia: 

Brunno Martins. Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 7 - Grupo de Dança da UFRN (1991). Fotografia feita na sala Edson Claro, Departamento de Artes, UFRN, Natal-RN. Fonte: 

Arquivo da companhia. 
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Eu me chamo Ana Cláudia Albano Viana. Nasci na cidade de Itapipoca, estado 

do Ceará – Brasil, no dia 25 de setembro. Portanto, nasci sob o signo de Libra e Vênus 

me rege. Sou a primeira filha de Anita Albano e Francisco Viana (in memoriam), e 

tenho uma irmã que se chama Denilde e um irmão caçula chamado Francisco Jr., ou 

cotidianamente, Chicão. Minha mãe é essa mulher cuja imagem é retratada 

parcialmente através de sua mão que me segura para que eu possa ser fotografada 

e compor a imagem 1, imagem essa que nos diz dos meus nove meses de idade e do 

quintal da minha casa em Itapipoca. 

Sou solteira, artista da dança e professora de educação física e de dança. Moro 

na cidade do Natal-RN há mais de trinta anos. Aqui, além dos amigos com quem 

compartilho minha existência, iniciei a experiência com a arte coreográfica. A atuação 

como artista e professora é desenvolvida no Espaço a3, atualmente. Esse espaço foi 

criado em 2014 e vem sendo gerido por artistas da dança e do teatro a partir de suas 

montagens, oficinas e apresentações de espetáculos. Dele, a imagem 2 nos mostra 

Imagem 1 Imagem 2 
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alguns dos degraus, pintados de amarelo, que nos dão o acesso ao salão onde temos 

um tablado e muita disposição para a criação. 

Abrindo um parêntese, ressaltamos que esse prólogo foi construído tendo como 

referência a poética do coreógrafo Jérôme Bel para as obras Véronique Doisneau 

(2005) e Pichet Klunchun and myself (2005). Nelas, seja no processo, seja em cena, 

o coreógrafo faz uma série de perguntas aos dançarinos sobre suas vidas e suas 

carreiras, e, a partir do diálogo entre ambos, ele constrói a dramaturgia e a cena. Desta 

forma, fui procurando responder algumas perguntas, que fiz a mim mesma, e que 

poderiam situar o leitor na minha experiência com a dança e de como cheguei ao 

presente estudo. 

Ademais, também evidenciamos que a prancha 1 - A Nascente do desejo, vida 

em movimento tem como referência o L’Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012) do 

historiador alemão Aby Warburg (1866-1929). Em seu atlas, Aby Warburg usa as 

pranchas como expressão da memória e da história, sem pensá-las a partir de uma 

cronologia linear e causal, mas como forças atuantes no destino humano, como 

herança comum. Em seu método, o historiador trabalha as imagens materiais, 

justapostas, lado a lado, a partir de dois eixos: a orientação espacial e a fórmula de 

pathos ou pathosformule. 

Assim, no entrelaçar destas referências, compreendemos este prólogo como 

espaço de história e de memórias a nos oferecer um fundo a partir do qual se destaca 

nosso envolvimento com a dança, a obra coreográfica, a educação e o movimento 

desta tese. Neste sentido, destacamos algumas experiências que consideramos 

fundamentais. 

Da presença da dança em minha vida, as primeiras lembranças que me vêm, 

de maneira imediata, são as quadrilhas do colégio, os bailes de carnaval, os blocos 

de mascarados e o maracatu. Mas, há uma, na qual eu não dancei, que me é ímpar. 

Entre os nove ou dez anos de idade, eu participei de um desfile na escola. Ao 

perguntar à diretora como eu me apresentaria, com que “faixa”, recebi dela esta 

resposta: – “de dançarina. Porque você vive dançando no fundo da sala”. Às vezes, 

fico curiosa em saber como recebi tal resposta. Mas, pela imagem 3, em seu poder 

de evocar as memórias e o tempo vivido, sabemos que o convite foi aceito. Nos dias 
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de hoje, ao olhar a imagem do meu desfile, sinto, a um só golpe, uma felicidade 

extasiante, tanto por ter desfilado com a faixa de “mini dançarina”, quanto pela 

compreensão preciosa de que o ato de dançar no fundo da sala já expressava meu 

ser no mundo. Além disso, percebo que, das experiências da infância às dos dias 

atuais, houve todo um movimento vivido que me faz conceber a dança como uma 

presença profunda e transformadora em minha vida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos vinte e dois anos, comecei a minha formação como dançarina, na sala 1 

do Departamento de Artes - UFRN, no Grupo de Dança da UFRN - atual Gaya Dança 

Contemporânea, com o professor e dançarino Edson Claro1. Ele havia iniciado o grupo 

há pouco tempo. À época, ano de 1990, eu cursava Arquitetura, na UFRN, e, 

concomitante, exercia a profissão de bancária. Jamais pensara que a experiência com 

 
1 Atualmente, a sala 1 recebe a denominação de Sala Edson Claro. 

Imagem 3 
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a dança como uma prática artística e educativa mudaria o rumo das coisas. Mas, o 

gosto e a vontade pelo movimento, aliados à prática sistemática da dança, à 

descoberta do corpo dançante, às novas amizades, e ao desejo de conhecer com 

maior proximidade as relações entre a dança, a educação e o corpo, foram suficientes 

para que eu fizesse um novo vestibular e começasse a cursar Educação Física, no 

ano de 1992, na mesma instituição. Nesse contexto, também considero que as aulas 

ministradas para as turmas de iniciação em dança, e, em algumas ocasiões, para a 

comunidade em geral, favoreceram essa mudança. Essas aulas foram minhas 

primeiras experiências como professora. 

Esclarecemos que a Gaya Dança Contemporânea nasceu em 1990 como um 

projeto de extensão do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob a coordenação do Prof. Dr. Edson Claro. Chamava-se Grupo 

de Dança da UFRN. Tinha como objetivo principal aliar a dança a elementos 

pedagógicos e artísticos, e compreendê-la como um eixo importante para a formação 

do ser humano. A Gaya atualmente investe em pesquisa e produção de trabalhos 

autorais, e também se configura como referência importante para a articulação da 

extensão com o ensino (Curso de Licenciatura em Dança) e pesquisa (Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas), no âmbito do Departamento de Artes. Tem como 

suporte teórico as pesquisas realizadas no Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e 

Processos de Criação – CIRANDAR. Atualmente está sob a coordenação e direção 

artística do Profº Drº Marcílio Vieira. (Gaya Dança Contemporânea – UFRN, 2018). 

Ao refletir sobre o trabalho desenvolvido ao longo destes 30 anos pela Gaya 

Dança Contemporânea, considero sua contribuição tanto para a formação de 

profissionais da dança - atuantes no sistema escolar formal, nas escolas de dança 

particulares, em companhias e grupos de dança independentes -; quanto para a 

produção artística, a história e a memória da dança em nosso país, dado seu vasto e 

diverso repertório de espetáculos, bem como para a produção de pesquisas 

acadêmicas. 

No sentido das pesquisas acadêmicas, ressaltamos duas que foram feitas por 

pesquisadores que atuaram como participantes do grupo, em momentos distintos, a 

saber: O corpo e seus textos: o estético, o político e o pedagógico na dança (COSTA, 

2004), tese de doutorado feita pela Drª. Elaine Melo de Brito Costa; As faces de Gaia: 
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os modos de compreensão do corpo na Gaya Dança Contemporânea (LIMA, 2018), 

dissertação de mestrado feita pelo Ms. Francisco de Assis de Lima Júnior; Dança e 

processos de criação: uma experiência para pensar o corpo na Gaya Dança 

Contemporânea (ARAÚJO, 2010), dissertação de mestrado feita pela Ms. Leila 

Bezerra de Araújo; e Da dança-educação à dança-arte: um compromisso com o corpo 

e a corporeidade (SILVA, 1996), monografia de curso de especialização pelo 

professor Edeilson Matias da Silva.  

Um acontecimento que muito enriqueceu minhas experiências, tanto como 

aluna quanto professora, foi a descoberta da Fenomenologia de Merleau-Ponty, por 

ocasião da Iniciação Científica. Esse acontecimento se deu na ambiência da 

graduação em Educação Física. Os primeiros estudos da obra Fenomenologia da 

percepção (MERLEAU-PONTY, 1945/1999) me apresentaram o corpo como condição 

do ser-no-mundo, e, desde então, esta noção vem sendo continuamente reelaborada, 

num processo de tentativa de compreensão e apropriação dela a partir dos estudos 

da obra do filósofo Maurice Merleau-Ponty. A dança como uma cultura corporal foi, na 

graduação, a temática e o interesse de praticamente todos os trabalhos 

desenvolvidos, e, nesse momento, destacamos o trabalho História da dança em Natal, 

desenvolvido pela Profª. Drª. Petrucia da Nóbrega e do qual participei como bolsista, 

e minha monografia intitulada Descobrindo a dança na universidade: a expressividade 

corporal através de histórias de vida (VIANA,1998), orientada pela Profª. Drª. Kátia 

Brandão. Consideramos que ambos os trabalhos, à época, já traziam em seus cernes 

elementos e noções estudados por nós até hoje como a Fenomenologia de Merleau-

Ponty e as questões da expressividade.  

Durante a graduação, e depois da conclusão do curso, eu continuei atuando 

como dançarina da Gaya Dança Contemporânea por 18 anos. Eu considero essa 

experiência como aquela que proporcionou a minha formação artística. Vivenciei 

diversas técnicas e estéticas da arte coreográfica - jazz, dança afro, balé clássico, 

dança moderna, dança contemporânea, o Método Dança-Educação Física (CLARO, 

1988) 2  -, bem como, tive a oportunidade de conhecer e dançar trabalhos de 

 
2 O Método Dança-Educação Física foi criado pelo dançarino e professor Edson César Ferreira Claro 
(1949-2013), ou professor Edson, como costumava ser chamado. Edson Claro foi professor do 
Departamento de Artes da UFRN, onde criou o projeto de extensão Grupo de Dança da UFRN - atual 
Gaya Dança Contemporânea-, que teve referido método como a base formativa para o trabalho 
artístico-pedagógico desenvolvido em seus anos iniciais. O Método Dança-Educação Física nasceu a 
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coreógrafos que atuaram e atuam no cenário brasileiro como Edson Claro, Henrique 

Rodovalho, Mário Nascimento, Sávio de Luna, Tíndaro Silvano, Luiz Arrieta, Wanie 

Rose Medeiros e Ivonice Satie. Ademais, foi também na Gaya que, juntamente com 

outras dançarinas, dei meus primeiros passos rumo à aventura da criação autoral. 

Nesse sentido, apresento-lhes a partir da imagem 4, um dos trabalhos que dancei na 

Gaya Dança Contemporânea que muito me emociona até hoje. Ao vê-lo, tenho a 

sensação da plenitude e da dança como essa oração que me conecta constantemente 

comigo mesma e com o mundo. Ele se chama Arroq (1998), e foi criado pela bailarina 

e coreógrafa Ivonice Satie (1951-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2007, dancei uma obra chamada Fragmentos da Hora Absurda, dirigida 

por Andrea Copeliovitch, então diretora da Gaya Dança Contemporânea. A criação 

coletiva instaurada no processo contribuiu para a percepção de que essa forma de 

 
partir das experiências vividas por seu criador com a dança, a educação física, os esportes e as técnicas 
de conscientização corporal. Sua estruturação envolve uma relação entre a dança e a educação física 
que se dá como uma proposta de educação, com a centralidade no corpo, que considera a formação 
teórico-prática, num enfoque multidisciplinar, e com olhares voltados à reflexão sobre a consciência 
corporal e profissional. Professor Edson afirmava que a educação física e a dança podem estar 
comprometidas com a performance, porém há necessidade de uma base formativa anterior capaz de 
sensibilizar e preparar o corpo para esse estado de performance comprometido com níveis técnicos de 
maior exigência, como os desportos olímpicos e as companhias de dança profissionais (CLARO, 1988). 

Imagem 4 
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trabalho, onde o intérprete possui uma presença mais efetiva no que diz respeito à 

concepção e efetivação da composição coreográfica, comprometia meu interesse e 

desejo por uma aproximação maior. Dessa maneira, despedi-me da Gaya e parti para 

cursar um mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas - UFRN, 

buscando compreender mais estreitamente os processos de criação autoral em dança 

numa perspectiva coletiva.  

O trabalho de pesquisa desenvolvido teve como método a Fenomenologia de 

Merleau-Ponty, e como objeto de estudo a relação entre processo de criação, dança 

e morte pensada a partir da obra coreográfica Nós, Sós. A referida obra foi criada a 

partir das experiências envolvendo a temática morte vivenciadas pelas dançarinas-

criadoras: Ana Cláudia Viana, Larissa Marques e Suzy David. O trabalho de pesquisa 

se intitula Nós, Sós: Tramas de uma Composição Coreográfica (VIANA, 2010), e foi 

orientado pela Profª Drª Larissa Kelly de Oliveira Marques. A apresentação artística 

se deu no Espaço Cultural Casa da Ribeira, na cidade do Natal-RN, em abril/2010, e 

marca o início do Grupo Nammu3. 

A criação do Grupo Nammu foi a expressão do meu desejo de continuar a 

criar a partir das experimentações e investigações das profundezas de meu próprio 

corpo. Por um certo período, vivi essas experimentações sozinha, deixando brotar 

pequenas células coreográficas, ideias e alguns novos modos de uso do corpo. Essas 

experimentações foram importantes para a criação de diversos trabalhos 

subsequentes feitos em parceria com outros artistas que atuam com linguagens como 

o teatro, as artes visuais, e o cinema. Nesse sentido, destacamos as obras Ad 

Infinitum, em parceria com Mathieu Duvignaud, e Cidade Vestida, em parceria com 

Maurício Camargo. Em 2018, o grupo decidiu criar um trabalho originário de seu 

próprio cerne, ou seja, eu e Daniel Torres. Deste engendramento de nossas próprias 

forças nasceu o espetáculo Pelo Pescoço, com direção dele e coreografia de minha 

autoria. Um pouco antes de terminá-lo, escolhemos não mais atuar enquanto Grupo 

 
3 O Grupo Nammu nasceu em abril de 2010, durante a finalização do meu mestrado acadêmico em 

Artes Cênicas – PPGArC/UFRN, e teve suas atividades encerradas em junho de 2018. O grupo se 
constituiu por mim e por Daniel Torres, artista visual, cenógrafo e produtor cultural. Sua atuação se deu 
como um lugar de possibilidades processuais e da reinvenção do nosso discurso artístico, a partir do 
diálogo com outras linguagens e olhares como as artes visuais, o teatro e o aikidô. Dessa feita, desde 
sua finalização, as produções artísticas que desenvolvemos, em parceria, são assinadas por seus 
próprios nomes atrelados um ao outro. 
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Nammu, mas por nossos próprios nomes. Desta forma, o espetáculo Pelo Pescoço já 

foi apresentado ao público nesta nova configuração. 

Neste mesmo tempo, atuei como preparadora corporal e diretora de 

movimento em diversos espetáculos teatrais, além de atuar como gestora e 

professora no Espaço Cultural Casa da Ribeira, até o ano de 2014. Neste espaço 

minha atuação se deu tanto nos projetos que envolviam a arte e a educação, quanto 

na parte de administração da estrutura física e de pessoal do espaço referido. Ali, 

pude compreender os meandros - nem sempre fáceis, mas de grande aprendizado -, 

da gestão de um espaço cultural, bem como, experienciar as potencialidades 

educacionais existentes no entrelaçamento entre a arte e a educação a partir do 

projeto ArteAção. O referido projeto foi desenvolvido pela Casa da Ribeira nas escolas 

da rede pública de ensino.  

A partir da experiência vivida na Casa da Ribeira como gestora, em novembro 

de 2014, tive o arrojo de aceitar o convite de Anízia Marques, que, nesse ínterim, 

também convidou Anádria Rassyne, para criarmos o Espaço a3. Ressalto que ambas 

são artistas da dança atuantes na cidade do Natal-RN. Nele, desde 2016, desenvolvo 

uma oficina permanente de dança destinada a todos os que desejarem experienciar a 

sensibilização e a consciência do corpo, bem como a experiência de processos 

criativos e a produção de obras coreográficas, tendo como eixo norteador a dança 

contemporânea. Como um dos efeitos da oficina, em 2018, levamos a público o 

espetáculo Sismo (2018) cujo processo entrelaçou histórias, memórias, 

acontecimentos peculiares à existência de cada um de seus intérpretes. A essas 

experiências, relacionamos, como referências para a poética e a estética da obra, à 

pintura e à fotografia.  

A imagem 5 nos fala da aparição dessa obra no mundo. Banhados por um 

líquido argiloso, os intérpretes o espalham pelo chão a partir de seus deslizados, 

torções, giros e espasmos. Já impregnados em suas peles e cabelos, envolvem-se a 

construir um emaranhado como que os de cobras ou de bichos rastejantes que se 

atravessam e criam intervalos entre si num fluxo constante. A trilha sonora vai 

gradativamente os impulsionando à criação de um fluxo mais intenso, cada vez mais 

visceral, para depois, acalmar e ficarmos somente com a imagem de seus corpos num 
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amontoado, uns por cima dos outros, em seus cansaços, mas também na busca do 

que pode acontecer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os passos iniciais para uma proposta de tese foram dados no início de 2015. 

À época, pensava num doutorado, mas ainda não havia vivido nenhuma experiência 

que fizesse surgir uma motivação genuína e primeira cujo destino pudesse ser um 

aprofundamento das questões por ela movidas. O gatilho para esses passos se deu 

após minha atuação em Pequeno Mundo Vermelho4, obra coreográfica que, como 

intérprete, solicitou-me a profundeza, a busca desmedida e a procura da desmedida. 

O instante captado na imagem 6 retrata justamente essa desmedida, as lacunas do 

que não pode ser dito, mas que está presente pela sensação, pelo êxtase, pela 

vivência das tatuagens e das memórias corporais, pela expressividade das 

gestualidades dançadas, faladas e indeléveis.  

 
4 Obra coreográfica criada pelo artista brasileiro Clébio Oliveira, atualmente residente em Berlim. A obra 
faz parte do repertório da Anizia Marques Companhia de Dança, com sede na cidade do Natal-RN. A 
estreia desse trabalho foi em abril de 2015. As intérpretes foram Ana Cláudia Viana e Anizia Marques. 

Imagem 5 
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Assim, ao fazer o processo seletivo para o doutorado pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação – UFRN, apresentei um projeto que tinha essa obra 

coreográfica como dispositivo acionador para pensar os processos de criação em 

dança numa relação com os processos educativos. Entretanto, o envolvimento com 

as disciplinas, as orientações, as leituras, os seminários, as conversas com amigos, e 

as apreciações, tanto de bancas examinadoras quanto de espetáculos, e a 

experiência de retornar a ministrar uma oficina com duração mais prolongada no 

Espaço a3, levaram-me a unir minha narrativa como intérprete, professora e 

preparadora corporal às narrativas de outros artistas da dança, no sentido da 

compreensão das potencialidades da obra coreográfica, como cartografia do 

movimento (NÓBREGA, 2015), em entrelaçamento com a educação como 

experiência do outrem  (NÓBREGA, 2018b). 

Dessa forma, no contexto da diversidade de estilos e maneira de se 

experienciar a dança, escolho, para seguir com os meus estudos, as obras compostas 

pelo coreógrafo Jérôme Bel.  

Jérôme Bel (1964-), coreógrafo francês residente em Paris, é, atualmente, o 

protagonista de uma carreira artística internacional em intensa profusão e produção. 

Imagem 6 
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Foi aluno do Centro Nacional de Dança Contemporânea, na França, nos anos de 

1984 e 1985, e, após sua saída, atuou por 10 anos como dançarino e assistente de 

direção em países como a França e a Itália. Sua primeira obra foi O nome dado pelo 

autor, no ano de 1994 e a última Danses pour une actrice (Valérie Dréville), do 

corrente ano. Nesse momento da construção do nosso texto, nos Anexos, temos um 

índice que detalha um pouco mais acerca da sua biografia artística. (RB JÉRÔME 

BEL, 2018). 

Essa escolha se inicia na reflexão sobre minha experiência enquanto criadora, 

intérprete, professora e preparadora corporal, formada artisticamente tanto na 

ambiência de um projeto de extensão universitária quanto nas experiências vividas 

nas demais ambiências artísticas aqui já relatadas. Vivê-las, em tempos diferenciados 

e em tempos concomitantes, desvela para mim o entrelaçamento entre a arte e a 

educação, e a consideração de que a dança pode ser vivida por todos. Nessa vivência, 

podemos aprender sobre nós mesmos, o outro e o mundo, assim como provocar e 

produzir tensões, deslocamentos de pensamentos, êxtases, sensações e 

conhecimentos. Considero que todo esse movimento de minha vida se encontra nas 

entrelinhas da escolha pelas obras de Jérôme Bel, uma vez que sua proposta artística, 

ao questionar e provocar a arte coreográfica em suas poéticas, em seus modos de 

operação, sem o intuito de julgá-la, mas de apresentar o que ela e seus discursos 

podem dizer sobre o mundo e as relações humanas, dá-nos dispositivos para 

percebermos a obra coreográfica pelas perspectivas poética e educativa em 

entrelaçamento.  

Sua proposta artística traz uma radicalidade na busca pela diluição das 

fronteiras entre a representação e o real, no uso da palavra em cena, na 

consideração da obra coreográfica como espaço de reflexão acerca das relações 

humanas e da autonomia do pensamento, na condição de que todos, sejam 

profissionais da dança ou não, podem experienciar o ato coreográfico, e na 

participação das sensações e da organicidade do corpo no contexto da obra 

coreográfica. Referidos aspectos que nos apresentam territórios e escrituras 

poéticas diferenciados, e que deslocam nosso pensamento do já posto no contexto 

da arte coreográfica, são por nós considerados como significativos para pensarmos 

a educação como experiência do outrem e a participação do corpo estesiológico no 
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fenômeno educativo. Dessa feita, no texto que se segue, iremos distender os fios 

sobre a obra coreográfica com uma perspectiva poética e educativa, por meio de 

uma abordagem fenomenológica. 

Por fim, lembro de ter dito no início desse prólogo, que, aqui em Natal-RN, 

além de inaugurar minha experiência com a arte coreográfica, fiz amigos com quem 

compartilho minha vida. Amigos de ontem, amigos de hoje, amigos de amanhã, 

amigos que já não estão entre nós, amigos que não vejo há muito tempo, amigos 

que permanecem, e amigos com os quais convivo. Seja como for possível, sempre 

amigos. A dança também me ofertou a experiência da amizade. A imagem 7 foi 

escolhida por essa emoção vívida de se ter amigos, e de com eles viver e dançar os 

prazeres e as angústias da vida, em qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer 

hora. Aos amigos que estão nessa fotografia, bem como aos demais que nela não 

se encontram cujos nossos encontros foram feitos pela dança, minha profunda 

gratidão! 

 

 

 

 

 

Imagem 7 
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A dança deve ter outra razão além de simples técnica e perícia. A técnica é 
importante, mas é só um fundamento. Certas coisas se podem dizer com 
palavras, e outras, com movimentos. Há instantes, porém, em que perdemos 
totalmente a fala, em que ficamos totalmente pasmos e perplexos, sem saber 
para onde ir. É aí que tem início a dança, e por razões inteiramente outras, 
não por razões de vaidade. Não para mostrar que os dançarinos são capazes 
de algo de que um espectador não é. É preciso encontrar uma linguagem 
com palavras, com imagens, movimentos, estados de ânimo, que faça 
pressentir algo que está sempre presente. Esse é um saber bastante preciso. 
(BAUSCH apud CYPRIANO, 2005, p. 27). 

Saber da dança que não se exclui do mundo, nasce desse e nele se instala, 

em desdobramentos emblemáticos cujos sentidos se perpetuam e nos dão a ver sobre 

a existência. Nesse contexto, por um engendramento poético do espaço-tempo, a 

dança é inventiva, e cria mundos outros da ordem do êxtase, da poesia, do ato que 

se alimenta e sustenta a si mesmo em seu próprio tempo de acontecimento, de 

maneira semelhante ao que se dá em um poema: 

Um poema, por exemplo, é ação, porque ele existe no momento em que é 
pronunciado: ele é, então, em ato. Este ato, como a dança, tem por fim criar 
um estado; esse ato se dá suas próprias leis; ele também cria um tempo e 
uma medida de tempo que lhe são adequados e essenciais: não podemos 
distingui-los de sua forma de duração. Começar a recitar os versos, é entrar 
numa dança verbal. (VALÉRY, 1939/2015, p. 34-35). 

Em sua obra Philosophie de la Dance (1939/2015), o filósofo Paul Valéry (1871-

1945) afirma que o estado de dança constrói um tempo que se faz e se atualiza no 

próprio acontecimento, em ato, numa ação comparável à condição vibrante de um 

zangão diante das flores que explora, e que ali permanece carregado por sua força 

motriz, sustentado pelos batimentos incrivelmente rápidos de suas asas. Como uma 

arte fundamental, em seus usos solenes e imemoriais, em sua universalidade, a dança 

nos propõe visibilidades e reflexões sobre as relações entre o mundo, o corpo e o 

fenômeno educativo. 

Dessa feita, em nossa tese, afirmamos a obra coreográfica como experiência 

poética e educativa. Consideramos a obra coreográfica como carta do visível 

(NÓBREGA, 2015) que, em sua poética de movimentos, sensações e êxtases, 

escreve-se e se instala nas corporeidades que por ela são envolvidas (artistas, alunos, 

apreciadores, pesquisadores, e outros sujeitos que vivenciam essa experiência dos 

sentidos). Em sua operação de expressão dá-nos a ver, a sentir a capacidade criadora 

e simbólica humana, de maneira a nos educar ao sensível e à criação de sentidos. 
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Trata-se de uma educação estesiológica, como experiência do outrem, que considera 

o corpo estesiológico e a expressão como suas noções mais pronunciadas. 

A partir dessa afirmação, interrogamo-nos tanto sobre os modos de operação 

e estratégias com as quais poderemos confirmar, ou não, os sentidos e 

compreensões postos no parágrafo anterior, considerando as gestualidades, 

temporalidades, visibilidades e estesias do corpo presentes nas obras coreográficas; 

quanto acerca de como poderemos tecer uma rede de relações entre o corpo 

estesiológico, a expressão e o fenômeno educativo, na perspectiva de que o ato de 

educar e as obras coreográficas, como fenômenos que se atualizam na história e 

que unem dados universais e subjetivos, dão-nos a ver sobre o homem em sua 

historicidade e humanização, numa escrita do movimento que pensa e do 

pensamento que se movimenta. 

Na pesquisa, delineamos os seguintes objetivos: 1) realizar apreciação 

estética das obras, em suas poéticas, imagens e expressividades; 2) estabelecer 

relações fenomenológicas entre o corpo, as imagens de dança e a intercorporeidade; 

e 3) apontar perspectivas de compreensão da educação por meio da 

intercorporeidade, da obra coreográfica como experiência poética e educativa, e da 

consciência do corpo. 

Na construção deste trabalho de pesquisa temos como interlocutores 

principais: Maurice Merleau-Ponty (1960/1991; 1945/1999; 1969/2002; 1964/2005; 

1949/2006; 1959/2006; 1964/2013, 1953/2011) 5 , na compreensão acerca da 

comunicação sensível, da estesiologia, da obra de arte e da expressão, bem como 

do método e atitude fenomenológica, e Paul Valéry (1921/1996; 1939/2015)6 para 

pensarmos a relação entre dança e filosofia. Em articulação com os pensamentos e 

reflexões dos interlocutores principais, trazemos o pensamento de Petrucia Nóbrega 

 
5De cada obra, os títulos, as 1ªs publicações e a editora, respectivamente: Signos: ano de 1960, Editora 
Gallimard; Fenomenologia da Percepção, ano de 1945, Editora Gallimard; A Prosa do Mundo, ano de 
1969, Editora Gallimard; O Visível e o Invisível, ano de 1964, Editora Gallimard; Psicologia e Pedagogia 
da Criança, ano de 2001, Editora Verdier; A Natureza, ano de 1995, Éditions du Seuil; O Olho e o 
Espírito, ano de 1964, Editora Gallimard; Le monde sensible et le monde de l’expression, 2011, 
MetisPresses. 
6De cada obra, os títulos, as 1ªs publicações e a editora, respectivamente: A Alma e a Dança e outros 
diálogos, ano de 1921, Éditions de La Nouvelle Revue Française; Philosophie de la Danse, ano de 
1939, Editora Gallimard. 
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(2015; 2018b), bem como os estudos e obras produzidas no Grupo de Pesquisa 

Estesia para tecermos relações entre a dança, a filosofia e a educação. 

Na perspectiva de ampliação dos nossos olhares, de contribuições e de 

relações com o nosso trabalho de pesquisa, além de nos situarmos no que essa tese 

poderá contribuir ao que já foi produzido sobre as obras coreográficas, a estesiologia 

e a educação – pensadas em entrelaçamento com o mundo a partir da 

intercorporeidade -, nós realizamos uma busca ao catálogo de dissertações e teses 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A 

busca procurou evidenciar trabalhos de pesquisa em doutorado a partir dos 

seguintes indicadores: Coreografia, Jérôme Bel, Estesiologia7. 

Com os indicadores Coreografia, Jérôme Bel, juntos, encontramos 264 

resumos de teses defendidas, entre 1991 e 2017, em áreas do conhecimento como 

Física, Geociências, Arquitetura, Clínica Odontológica, Fisiologia, Sociologia, 

História, Artes Cênicas, Psicologia, Sociologia, Comunicação e Semiótica, Letras, 

Arquitetura, Urbanismo, Ciências da Computação, Educação e Linguística. 

Consideramos que as áreas relacionadas às ciências biológicas e médicas, surgidas 

em nossa pesquisa a partir da palavra Bel, referem-se a estudos que a 

compreendem como uma escala relativa para medir grandezas físicas. Na área da 

Linguística, há a referência a Jérôme Rothenberg, poeta, ensaísta e performer 

estadunidense. 

Com o indicador Estesiologia encontramos sete resumos de teses defendidas 

em áreas do conhecimento como Educação (maior ênfase), outra em Psicologia 

Social e uma em Desenvolvimento e Meio Ambiente. As cinco pesquisas realizadas 

no contexto da Educação foram realizadas no contexto do ESTESIA – Grupo de 

Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento8, do qual participo. No que diz respeito 

 
7Última busca feita em 04.01. 2020, no site da CAPES. 
8  O ESTESIA - Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento, atua na UFRN – 
Departamento de Educação Física, e desenvolve pesquisas e orientações de dissertações e teses no 
Programa de Pós-Graduação em Educação Física, na área de concentração Movimento Humano, 
Cultura e Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação na linha Educação, 
Comunicação, Linguagens e Movimento. As pesquisas, orientações, publicações de livros e artigos 
têm na Fenomenologia de Merleau-Ponty, o eixo mor de interlocução com as áreas de conhecimento 
Educação, Educação Física e Artes, considerando questões relacionadas aos estudos sobre Estética, 
Expressividade, Visibilidades do corpo na cultura de movimento, Corpo e cinema, Corpo e Arte, Corpo 
e Educação, Dança e Movimento Humano, Corporeidade e Movimento Expressivo, Fenomenologia 
do Corpo e do Gesto, Corpo, Estética e Filosofia, Estesiologia. Sua contribuição se desvela em 



39 
 

 
 

à noção de estesia, destacamos que a busca nos apresentou a obra Somos todos 

Canibais: antropofagia, corpo e educação sensível (LIMA, 2019), de Analwilk Tatielle 

Pereira de Lima, e em relação à dança a obra Uma educação tecida no corpo 

(MEDEIROS, 2010), de Rosie Marie Nascimento de Medeiros. A primeira obra 

relaciona-se com o Grupo de Pesquisa Estesia, e a segunda com o Grupo de Pesquisa 

GEPEC, linha de pesquisa sócio-filosófica. Ambos os grupos estão inseridos no 

Departamento de Educação Física- UFRN. 

Com relação à Estesiologia, consideramos que esse trabalho fortalece a 

produção acadêmica desenvolvida no contexto do Grupo de Pesquisa Estesia, que 

se refere a trabalhos de pesquisas que consideram o sensível, a experiência vivida, 

a fenomenologia e a estesiologia como fontes para um conhecimento que ousa 

compreender o mundo, suas culturas e inventividades pelo olhar poético, original e 

genuíno que nos desvela a Fenomenologia de Merleau-Ponty em articulação com 

fenômeno educativo. 

Para os indicadores Coreografia e Jérôme Bel, juntos, a partir das leituras dos 

resumos das teses, percebemos que as pesquisas possuem suas atuações voltadas 

a questões relacionadas a processos artísticos em que o gesto e a palavra dialogam 

durante a criação e em cena, à subversão da visão dos estereótipos corporais, às 

questões relacionadas à vida e à existência, e às relações entre técnica e poética, 

com uma ênfase e concentração nas áreas das Artes, Comunicação e Letras, sem 

necessariamente objetivar um desdobramento para a Educação. 

É nesse lugar que inscrevemos nossa tese, para propor, a partir das obras 

coreográficas de Jérôme Bel, potencialidades poéticas, artísticas e existenciais a 

serem evidenciadas, em desdobramentos para o contexto da Educação, pensando 

os entrelaçamentos entre a estesiologia como o sentir mesmo (NÓBREGA, 2015; 

2018a), a obra coreográfica como experiência vivida, a expressão no que se refere 

à linguagem e ao estilo, e a educação como experiência do outrem. Como 

 
atitudes, textos, seminários, colóquios e eventos que compreendem o corpo, sua comunicação 
sensível, afecções e desejos como a condição ontológica do homem no mundo e dimensão a ser 
considerada na Educação. (Fonte: ESTESIA Grupo de Pesquisa corpo, fenomenologia e movimento, 
2019). 
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apropriação do nosso argumento de pesquisa, escolhemos a expressão e o corpo 

estesiológico como noções que atravessam toda a tese9. 

Acerca do corpo estesiológico, em uma entrevista dada por Petrucia da 

Nóbrega (agosto de 2019), no programa Café Filosófico10 sobre as reflexões merleau-

pontianas, percebemos o corpo e sua estesiologia como o sentir mesmo, como uma 

compreensão de si, do mundo e da natureza, das relações entre eles, que não passam 

pela ordem do entendimento, mas da sensação e do Eros. Há então no corpo 

estesiológico uma natureza libidinal e erótica. A entrevistada nos esclarece que o 

movimento não é só o deslocamento no espaço: há um tônus muscular que nos 

sustenta, um movimento da respiração, um movimento que parece não acontecer, 

mas que está ali a nos colocar em vida, em situação no mundo, por nosso esquema 

corporal, por essa capacidade de nos situarmos no mundo. Mas, no movimento de 

seu pensamento, a entrevistada também nos fala que a estesiologia não significou 

uma ruptura no pensamento do filósofo Merleau-Ponty, mas sim um aprofundamento 

das questões já presentes desde seus primeiros escritos fenomenológicos em direção 

a uma ontologia. 

 
9  Com os indicadores Coreografia, Jérôme Bel, juntos, dentre os trabalhos de doutorado, 
encontramos 34 resumos de teses referentes à dança e, nessa ambiência, destacamos as seguintes 
por evidenciarem, em seus contextos, o trabalho artístico de Jérôme Bel: Coreoescrituras: texto e 
dança em diálogo, de Laura Junqueira Bruno, Doutorado em Artes Cênicas, pela Universidade de 
São Paulo-USP/SP; Quando o monstro convoca a resistência biopolítica: estratégias comunicativas 
na arte e na vida, de Virgínia Laís de Souza, Doutorado em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; e Teatros do real, teatros do outro: os atores do 
cotidiano em cena contemporânea, de Júlia Guimarães Mendes, Doutorado em Artes Cênicas, pela 
Universidade de São Paulo, USP/SP. Com o indicador Estesiologia, as cinco pesquisas relacionadas 
à Educação, são: Corpos do Afeto: ensaio sobre a dança, estesiologia e educação, de Thays Anyelle 
Macêdo da Silva Ramos, defendida em 2017, que traz a obra coreográfica pensada a partir do 
trabalho do Grupo Corpo, entrelaçando-a com questões da estesia e do afeto; Dor, Sofrimento e 
Educação: a filigrana das experiências na ginástica rítmica, de Loreta Melo Bezerra Cavalcanti, 
defendida em 2017, que afirma haver educação nas experiências de dor e sofrimento, por se 
configurarem como contigências de um corpo estesiológico, Leitura e Letramentos em Visualidade 
como Experiência Estesiológica, de Adeilza Gomes da Silva Bezerra, defendida em 2017, que 
defende que, no movimento do olhar, as coisas passam por dentro de nós, assim como nós passamos 
por dentro das coisas, e a experiência do ver nos dá o ler enredado nesse movimento, configurando-
se na modalidade do visível como Letramentos em Visualidade; Corpo e desejo no cinema: 
experiências educativas estesiológicas, de Paula Nunes Chaves, defendida em 2019, que afirma a 
experiência de ver o corpo em sua relação com a percepção como um modo de desejo no cinema 
como uma experiência educativa; A experiência ritualística da cena: o teatro como educação sensível 
no ensino médio, de Tulho César Santos de Siqueira, defendida em 2019, que defende ser o Teatro 
do Ritual uma possibilidade de educação sensível no ensino médio. 
 
10 Programa realizado pela TV Universitária – UFRN, tendo como entrevistor Sol das Oliveira Leão, na 
data de 06 de agosto de 2019. A entrevista teve como tema Corpo e Estesiologia. TV Universitária – 
TVU/RN. Canal 5 TV aberta; Canal 17 TV a cabo. Alcance Regional. Acesso: You Tube, 2019. 
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Além disto, a entrevistada nos diz que o aprofundamento do pensamento de 

Merleau-Ponty em direção a uma ontologia, foi sendo realizado pelo filósofo durante 

os cursos sobre Natureza, ministrados por ele no Collège de France, Paris, entre os 

anos 1956-1960. Esse aprofundamento partiu da crítica feita à separação entre 

natureza e cultura, entre o homem e a natureza, entre o animal e o homem, a que o 

filósofo chama de diplopia. Em sua busca, Merleau-Ponty envolveu a compreensão 

da natureza como um processo histórico e não uma substância absoluta e intocável: 

ela não se encontra diante de nós, ao contrário, ela é o que nos sustenta, nós somos 

natureza; e o corpo em sua arqueologia, filogenia e ontogenia faz-se como 

estesiológico em sua base, em suas menores filigranas.  

Nas palavras de Petrucia Nóbrega, acerca dos estudos da estesiologia feitos 

por Merleau-Ponty, agora, a partir do texto Uma estesiologia do corpo...: 

Esse aspecto da ontologia de Merleau-Ponty necessita, segundo o próprio 
filósofo, de uma estesiologia, ou seja, do estudo do corpo e de sua 
sensibilidade, de suas sensações, sentimentos, desejos, simbolismos. Trata-
se ainda do estudo dos gradientes sensíveis, das filigranas que nos 
constituem como seres humanos na relação com a natureza, com a 
animalidade, com outros humanos em espaços e tempos arqueológicos, 
históricos e culturais. A estesiologia, o esquema corporal, a imagem do corpo 
como aspecto da arquitetônica de nossa corporeidade torna-nos capazes de 
sentir e de entrar em contato com o mundo da vida para além do sentido 
metafísico como se vê em uma ontologia clássica fundada em essências a-
históricas. (NÓBREGA, 2018a, p.12-13). 

Inserida nesse contexto da estesiologia, nossa tese propõe-se a pensar 

relações entre dança, mais especificamente, a coreografia numa perspectiva poética 

e educativa e o fenômeno educativo. Nesse sentido, ao pensarmos a dança e a obra 

coreográfica em nosso trabalho, em articulação com o pensamento de Paul Valéry 

(1939/2015), encontramos, nas experiências e estudos dos dançarinos e 

pesquisadores apresentados logo a seguir, referências que dão movimentos aos 

nossos pensamentos: 

Inicialmente, trazemos os estudos da obra Método Dança-Educação Física: 

uma reflexão sobre consciência corporal e profissional (CLARO, 1988) e a experiência 

do dançar, ambos vividos no contexto do Grupo de Dança da UFRN, atual Gaya 

Dança Contemporânea. Tanto a obra quanto o grupo, foram criações do bailarino e 

professor Edson Claro. Essa experiência movimenta nossos pensamentos no sentido 

de que ela nos proporcionou os primeiros passos para a compreensão do 
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entrelaçamento entre a dança e o fenômeno educativo. Para o professor Edson Claro, 

antes de se pensar a dança no contexto de alta performance, fazia-se necessário uma 

base formativa que envolvia uma prática com uma qualidade artístico-pedagógica. 

Além disso, ela também nos possibilitou a percepção da dança como uma experiência 

da consciência do corpo destinada a todos os humanos, na medida em que todos 

podem vivê-la.  

Também encontramos a dança como êxtase do corpo em estado performativo 

e relação com a vida, de Petrucia da Nóbrega, em seu livro Sentir a dança ou quando 

o corpo se põe a dançar... (NÓBREGA, 2015). A dança como êxtase é um convite à 

celebração, ao devaneio e à embriaguez das sensações, ao deslocamento de valores, 

à atualização da memória e do esquema corporal. Dança também pensada como 

mergulho à profundidade do corpo estesiológico, corpo esse da empatia e do 

encontro, capaz de expressão e linguagem criadoras e germinadoras de sentidos 

inaugurados e de recomeços infindáveis, mas também de repetição: 

[...] de ritmos, de espaços, de fluxos entre quem dança e de quem a vê, de 
quem a olha, de quem a aprecia e de quem a desenha no espaço, no tempo, 
no corpo. A dança é a repetição do ato de encontro e do esquecimento, do 
traço da memória, da dor e da alegria, da sublimação do desejo e das 
pulsões. O encadeamento de passos, a sonoridade ou o silêncio dos tempos 
que nos atravessam, dos corpos e dos olhares que se afastam ou que se 
entrecruzam. A dança é a profundidade do corpo em ato que mobiliza 
tensões, atualiza memórias arcaicas, desloca valores, desperta emoções, 
mobiliza o desejo transforma nossos hábitos, cria novos gestos. (NÓBREGA, 
2015, p. 291). 

No sentido de pensarmos a profundidade, em articulação com o pensamento 

da autora acima, trazemos a obra Hijikata Tatsumi – pensar um corpo esgotado (UNO, 

2018), do filósofo Kuniichi Uno, na qual o autor faz uma reflexão sobre o pensamento 

de Hijikata Tatsumi (1928-1986), dançarino, coreógrafo e criador da dança butô, no 

Japão do final dos anos 1950. Nessa obra, Uno (2018) nos diz que é possível perceber 

que Hijikata pensou a dança como esse mergulho profundo em si mesmo, em 

experimentações exaustivas e constantes; tarefa essa que não fora possível esquecer 

e que pedia uma calma visceral. Sua dança abria-lhe as fissuras e permitia-lhe as 

exterioridades de memórias de sua infância, calcadas como que por baixo delas, no 

íntimo do corpo. Seus gestos nascem dessas memórias evocadas, e, para isso, fora 

necessário inventar a dança que redescobriria o corpo. Nesse caminho, ele pergunta: 
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“O que aconteceria se colocássemos uma escada no corpo e descêssemos 
ao mais profundo?”11 Algo singular, em sua experiência também singular do 
corpo, o forçou a dançar. Era necessário dançar pra conhecer e exprimir o 
que o corpo viveu de singular. Mas essa experiência não cessa de se dilatar, 
não cessa de ultrapassar a dança. [...] Hijikata procurava algo que 
transbordasse a dança através da dança (UNO, 2018, p. 74). 

Ademais, no que nos diz Karenine Porpino, em sua obra Dança é educação: 

interfaces entre corporeidade e estética (PORPINO, 2006/2018a)12 : dançar para 

comunicar as angústias ou o desejo de poetizar, quando as palavras escrita e falada 

não foram suficientes. Dançar para entrar em contato com a realidade humana 

imperfeita, inexplicável e maravilhosamente plástica. 

[...] Se a dança fosse um texto escrito, poderia ser uma poesia; se fosse um 
discurso falado, poderia ser uma declaração de amor à vida; mas, sendo 
gesto, a dança só pode ser o próprio dançarino em seu movimento dançante. 
(PORPINO, 2006/2018a, p. 26). 

Para a autora, é justamente na gestualidade do corpo que reside a sutileza e a 

riqueza da dança, pois é neste lugar que ela poderá ser compreendida pelo homem. 

Já para Fréderic Pouillaude, em sua obra Le désoeuvrement chorégraphique – 

étude sur la notion d’oeuvre em danse (POUILLAUDE, 2009), a dança pode ser 

compreendida como um acontecimento no qual o corpo testemunha uma capacidade 

de escapar ao absoluto dos movimentos destinados apenas à sobrevivência, em suas 

rotinas sensório-motoras de relação com o mundo. Por sua receptividade sensível e 

atividade criativa, e estabelecimento de uma hibridação entre o espaço e o tempo, ela 

constitui uma “unidade originária do sentir e do mover, aporte fundamental de cada 

arte” (POUILLAUDE, 2009, p.24), possibilidade geral do corpo na qual o conjunto das 

artes constituídas, inclusive à arte coreográfica, encontra um emblema comum. Para 

o autor, há uma disjunção entre a dança e arte coreográfica: de um lado a dança, 

como essa unidade originária; do outro, a arte coreográfica, como “modelagem 

específica, sem privilégio particular, e compartilhando, da mesma maneira que os 

outros, dos perigos do empirismo e da convenção” (POUILLAUDE, 2009, p. 24). 

Dançar como encontro e desencontro comigo mesma, nas profundezas e no 

êxtase, no dado mais arcaico, nos traços criadores do tempo e do espaço, no que não 

 
11 “Esvaziar as trevas da carne” (Nikutai no yami wo mushiru) in Obras Completas op.cit., t. 2, p. II. 
12A obra Dança é educação: interfaces entre corporeidade e estética, da profª Drª Karenine Porpino, 
teve sua primeira publicação no ano de 2006, pela EDUFRN-UFRN. Esta edição de 2018 é pela mesma 
editora no formato E-book. 
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se acha e não se mensura, mas que ali está como presença, como trajetos renovados 

e de gênese inacabada, não realizáveis em si mesmos, mas na experiência de vivê-

los. Na penetração de minhas fissuras e evocação de minhas memórias, alegrias, 

angústias e silêncios, muito pouco sei donde irei chegar ao entranhar-me e entregar-

me à essa capacidade ontológica de poetizar a vida no movimento. Há uma errância 

pelos caminhos enigmáticos do corpo e do gesto vivido, no fluxo contínuo que se 

alimenta de sua própria carne, pensa e cria linguagem em reversibilidade com a carne 

do mundo, em forma de obras coreográficas. 

Na continuação de nossa Introdução, apresentaremos de forma breve as 

noções que norteiam a pesquisa e compõem a tese, a saber: obra coreográfica, 

poética, experiência, educação como experiência do outrem, consciência do corpo e 

expressão. Essas noções serão retomadas e aprofundadas ao longo dos capítulos, 

articulando-se com o corpus de análise e o processo de redução fenomenológica da 

pesquisa. 

 

Obra coreográfica e Poética 

 

Ao pensarmos a coreografia, compreendemo-la como cartografias do 

movimento, cartas do visível que nos dão a ver sobre o mundo e a existência, em suas 

estesias, dramaturgias, estéticas, gestualidades, espacialidades, temporalidades, 

poéticas e expressividades, segundo o pensamento de Nóbrega, (2015, p. 287-288): 

A dança como carta do visível e do movimento, como cartografia do corpo em 
movimento, como ecocoreografia sensível e como figura de uma filosofia 
performativa não é uma inspeção do espírito, mas um certo uso do olhar, uma 
experiência corporal que conecta sentidos, atitudes, profundidades, 
dimensões da gravidade, da temporalidade, do fluxo de experiências e de 
múltiplos sentidos expressivos. Assim, danço de corpo inteiro, entrego-me ao 
espaço, ao tempo, às sensações que desencadeiam movimentos, pausas, 
formas que se fazem e se desfazem em fluxos e refluxos, em intensidades, 
em variações e repetições. Danço-te também toda inteira, corpo a corpo. 
Olha-me então de corpo inteiro e assim, nessa cinestesia coreográfica, criam-
se afetos, afetividades, paisagens, travessias, silêncios, vibrações, modos de 
se movimentar inteiramente inusitados, preparando nosso olhar e 
transportando-nos para outros espaços de vida, para a criação de outras 
temporalidades conectadas com a presença e com a intensidade 
estesiológica e estética. 
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A autora, em seus estudos, articula a compreensão fenomenológica às 

meditações dos gestos dançantes e do ato coreográfico, com autores como Maurice 

Merleau-Ponty, em seu texto O Olho e o Espírito (MERLEAU-PONTY, 1964/2013a), 

Didi-Huberman (1992) e Pouillaude (2009). Em seus estudos, aponta-nos que o visível 

está em relação com o tangível, o “[...] ver e o tocar compõem uma relação que é da 

ordem da presença” (NÓBREGA, 2015, p. 121), e, por esse sistema visão-tato, pode-

se pensar numa experiência do olhar que chama o espectador à percepção da 

compreensão da obra coreográfica como escrita da dança. Essa escrita é composta 

por partituras, notações, traços, rascunhos, carnês e tantos outros sistemas que 

testemunham “[...] a necessidade de se guardar o traço no tempo de um gesto 

efêmero” (NÓBREGA, 2015, p. 122). De acordo com seus estudos, essas notações já 

são datadas de 1699, a partir da obra Chorégraphie, de Raoul Feuillet (1653-1709). 

Suas reflexões também nos convocam a meditar sobre a coreografia como uma 

escrita que evoca nossa historicidade, memórias, recordações, imagens, visibilidades 

das narrativas e dramaturgias ali presentes, em fluxo permanente. Não é existência 

anterior, é existência no ato performativo e poético, em cujas formulações e 

modulações ela constrói seu estilo, sua maneira de ser no mundo, envolvendo 

potencialidades – perceptivas, intelectivas, cognitivas, emocionais, éticas e culturais, 

vividas a um só tempo. 

Em articulação com o pensamento acima referendado acerca da coreografia, 

da efemeridade do gesto dançado, da busca por uma escrita que se faça enquanto 

testemunha da obra coreográfica, e da experiência poética e estética como uma 

convocação a sentir junto na relação dançarino-espectador, ressaltamos as 

meditações de Pouillaude (2009). 

Pouillaude (2009), ao nos falar sobre o percurso da arte coreográfica, no 

ocidente, diz-nos que a dança, em sua atribuição enquanto arte coreográfica, teve um 

estatuto tardio. Ao se remeter ao tratado filosófico de Immanuel Kant (1724-1804), 

acerca das Belas Artes e da Estética, no qual encontramos as artes classificadas em 

três modos de expressão: a arte da fala, a arte figurativa, a arte do jogo e das 

sensações, o autor chama a atenção para o fato de que, em nenhum deles, a dança 

se pronuncia, sendo omitida. Nesse sentido, o autor considera que essa falta se 

relaciona com o fato da arte coreográfica não apresentar uma obra, um objeto 
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permanente e disponível à apreciação a qualquer momento, de acordo com o regime 

dos museus e das bibliotecas, de modo estável e fixado, como acontece com as artes 

do traço, num sentido mais geral – a literatura, a arquitetura, a escultura, a gravura, a 

fotografia, o cinema, a pintura-, a quem são dadas a primazia axiológica fundamental 

para a arte ocidental. Dada essa primazia, nem mesmo as artes do gesto - música, 

teatro e dança -, conseguiram livrar-se da questão da necessidade de uma escrita 

para a posteridade. 

Sua proposta é exatamente pensar a arte coreográfica em sua ausência de 

obra. A arte coreográfica não produz obras no sentido único da permanência, de modo 

estável. Suas obras possuem duas dimensões: uma pública, no sentido de ser 

performativa, da ordem do ato e da presença, no qual as corporeidades – performers 

e espectadores estão in locus; e uma sobrevivente, no sentido do que se expressa e 

se evidencia para ser traçado nas notações e pelas artes do traço, a partir de técnicas 

próprias capazes de transformar inscrições em vetores artísticos, num momento 

posterior ao ato performático. Essa notação é destinada à posteridade, para que 

sejam novamente apresentadas e atualizadas por poéticas e olhares vindouros, nos 

quais ele se refere aos sistemas de notações. Como exemplo de um sistema de 

notação, podemos pensar o sistema Laban/Bartenieff13. 

Consideramos ser justamente a efemeridade, essa impossibilidade de ter um 

suporte que resista ao longo tempo da história, a singularidade da dança e da arte 

coreográfica, sendo essa particularidade sua natureza mais elementar. Ela sobrevive 

ao esquecimento e afirma sua permanência nos corpos dos dançarinos em sua 

gestualidade, finitude e temporalidade; nos corpos de seus apreciadores, em suas 

memórias carnais; nas notações, nos desenhos, nos mapas, nas fotografias, nos 

vídeos, nas cartografias, nos textos sobre ela; no desejo destes corpos, todos, de a 

 
13 O sistema Laban/Bartenieff envolve a performance, a observação, a análise e o registro – em forma 
de descrição e notação -, do movimento humano. O sistema nasceu dos estudos e pesquisas de 
movimento desenvolvidos pelo bailarino, coreógrafo e pesquisador húngaro Rudolf von Laban (1879-
1958). Para Lynn Cohen (1978), suas pesquisas originaram duas vertentes no estudo do sistema: a 
Labanotação (Labanotation), que descreve padrões de movimento enfatizando a colocação do peso, a 
direção no espaço, a direção do movimento e suas mudanças de níveis; e a Labananálise(LMA), que 
relaciona expressividade e forma, o registro voltado para aspectos qualitativos, nos termos de “como” 
um movimento é realizado. A primeira seria como um registro exato, onde os aspectos qualitativos 
ficam a cargo da interpretação de cada dançarino. Na segunda, existe a presença de um registro mais 
complexo que prima também pelas características principais do movimento a cada momento; sendo, 
portanto, necessário que o dançarino, ao recriar, mantenha essa característica principal, mesmo que o 
gesto seja diferente. (FERNANDES, 2006).    
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atualizarem em sua historicidade e de a reinventarem, por meio de poéticas, estéticas, 

olhares e tempos singulares, nascidos da visão de cada coreógrafo. 

Esse acontecimento pode ser visto, como exemplo, em A Sagração da 

Primavera – obra composta pelo compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971), e 

coreografada originalmente pelo dançarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinsky (1889-

1950), no início do século XX, que, não menos original, já no final do mesmo século, 

temos, sob o mesmo tema, as peças coreografadas pela coreógrafa alemã Pina 

Bausch (1940-2009) e pelo dançarino e coreógrafo francês Maurice Béjart (1927-

2007). 

O desejo de perpetuação e reinvenção da arte coreográfica também se 

expressa quando os artistas buscam por outros espaços e ambiências - ruas, galerias, 

praças e museus, em horários outros do dia, como as manhãs -, numa relação mais 

aproximada com o tempo do cotidiano, dos trabalhos e dos dias. Bem como, nos 

olhares de outros artistas que a perpetuam em suas obras esculturais, pictóricas e 

filosóficas, embebecidos pelo êxtase do tempo poético. 

A coreografia nos convoca a senti-la, a partir de uma condição de relação: 

dançarino e espectador, juntos. Essa relação é da ordem dos afetos, da motricidade, 

dada essa capacidade do corpo em construir campos empáticos e sinergias do 

sensível, e educar-nos o olhar, no sentido de percebê-la em suas semânticas, para 

além dos passos. Pois que, a “[...] arte conserva, e é a única coisa no mundo que se 

conserva. [...] O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, 

isto é, um compostos de perceptos e afectos“ (DELEUZE; GUATARRI, 1992, p.213) 

que cria campos para outras visões e temporalidades. “O artista é mostrador de 

afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as 

visões que nos dá” (DELEUZE; GUATARRI, 1992, p. 227). Eles produzem potências 

e sinergias de expressão, como aquele momento no qual criamos uma linguagem 

falante, uma relação de reversibilidade entre o sujeito da sensação e o sensível, como 

nos esclarece Merleau-Ponty (1945/1999). 

Por poética, buscamos “[...] circunscrever o que, numa obra de arte, nos pode 

tocar, estimular a nossa sensibilidade e ressoar no imaginário, ou seja, o conjunto das 

condutas criadoras que dão vida e sentido à obra” (LOUPPE, 2012, p. 27), um modus 
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operandi de experiências partilhadas transformadoras do campo do sensível, tanto 

para o dançarino quanto para o espectador. Para essa autora, em sua obra Poética 

da dança contemporânea (LOUPPE, 2012), a poética não se limita à observação de 

um campo, mas à percepção de suas transformações, envolvendo o saber, o afeto e 

a ação, apontando os caminhos de como uma obra é feita, assim como nos apresenta 

modos de fazer. De certo modo, diz-nos como um artista caminhou para chegar à 

obra, ao momento em que ela se torna pública. Mas, isso não determina o fim da obra, 

e sim, uma transformação dela, que, ao exprimir-se e ressoar no outro, provoca 

retornos que a alimentam em sua própria poética. 

Pensar a poética por essa perspectiva da convivência, dos territórios de 

partilha, desloca “[...] a obra de arte para o centro de um trabalho partilhado” 

(LOUPPE, 2012, p.27), e define-se a poética “[...] como um estudo das motivações 

que favorecem uma reacção emotiva a um sistema de significação ou de expressão” 

(LOUPPE, 2012, p. 28). A partir dos estudos de Roman Jakobson, a autora afirma que 

a obra de arte é um diálogo que se dá a partir da função poética em sua especificidade 

de intervenção dupla, numa estreita relação entre o criador e o interlocutor que é da 

ordem da sensibilidade, da estesia, essa última percebida como “[...] factor de 

sensibilização que precede toda e qualquer conceptualização construtiva” (LOUPPE, 

2012, p.28). A estesia, no que nos diz Louppe (2012) envolve não só pensar suas 

manifestações, mas também suas práticas, a diluição tanto da perspectiva da 

experiência estética em arte como uma comunicação de sentido único, quanto da 

dicotomia que separa dançarino e espectador; e considera a empatia como elemento 

fundante da experiência estética na arte. 

Na compreensão da obra coreográfica como carta do visível, e numa 

articulação com os territórios de partilha e de convivência sobre os quais Louppe 

(2012) nos fala, remetemo-nos à noção da estética da existência, que de acordo com 

Nóbrega (2015), constrói-se nas pistas deixadas por Merleau-Ponty, em sua obra 

Fenomenologia da percepção (MERLEAU-PONTY, 1945/1999) ao se referir à 

liberdade, e nos textos estéticos O olho e o espírito (MERLEAU-PONTY, 1964/2013a) 

e A dúvida de Cézanne (MERLEAU-PONTY, 1945/2013b). A partir dessas 

referências, a autora nos diz que: “[...] A liberdade é um processo de criação em que 

reinventamos a vida” (NÓBREGA, 2015, p. 123), e que o artista, ao viver esse 
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exercício da liberdade recria a si mesmo ao criar sua obra, rompe com paradigmas 

colocados e funda novos territórios de partilha a partir do seu espírito do ser selvagem 

(NÓBREGA, 2015). De maneira semelhante, consideramos que essa articulação 

também nos remete ao pensamento de Porpino (2006/2018a) em relação à ética da 

estética, uma ética sensível. Seu pensamento surge a partir do pensamento de 

Maffesoli, como uma convivência social envolvida pelo modo estético de viver o 

cotidiano, onde se incorpora o sensível, numa atitude de recusa aos ditames de uma 

intelectualização demasiada. Nesse sentido, consideramos que a arte se pronuncia 

como um campo fértil para o exercício dessa liberdade no ato de criar, de fazer 

escolhas e de exprimir novos sentidos, sendo o artista, assim como a criança, uma 

representação desta presença intensa e inteira na criação de novos modos de viver, 

na medida em que não se prendem a valores e padrões sociais instituídos de maneira 

marcante, e, desta feita, oferecem-nos outras expressividades da existência. 

 

Educação como experiência do outrem: consciência do corpo e 

expressão 

 

Iniciamos este tópico com o que Merleau-Ponty nos diz acerca da experiência: 

Temos a experiência de um mundo, não no sentido de um sistema de 
relações que determinam inteiramente cada acontecimento, mas no sentido 
de uma totalidade aberta cuja síntese não pode ser acabada. Temos a 
experiência de um Eu, não no sentido de uma subjetividade absoluta, mas 
indivisivelmente desfeito e refeito pelo curso do tempo. A unidade do sujeito 
ou do objeto não é uma unidade real, mas uma unidade presuntiva no 
horizonte da experiência; é preciso reencontrar, para aquém da idéia do 
sujeito e da idéia de objeto, o fato de minha subjetividade e o objeto no 
estado nascente, a camada primordial em que nascem tanto as idéias como 
as coisas. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 296). 

Como um acontecimento vivido por sujeitos finitos, portanto temporais e 

históricos, passíveis das contingências da existência, como nos diz Merleau-Ponty, 

a experiência se realiza num “[...] contato com o mundo que precede todo o 

pensamento sobre o mundo” (NÓBREGA, 2014/2016a, p. 218) 14 , produz 

 
14 Este texto foi publicado originalmente tendo como título A ontologia do ser selvagem em Merleau-
Ponty e a paixão segundo Clarice Lispector: Encontros entre Filosofia e Literatura, pela Revista Estudos 
Filosóficos, v.13, p. 15-33, 2014. Fonte: NÓBREGA, 2016. 
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singularidades, diferenças e pluralidades, e sentidos; faz-nos suspender os juízos e 

as opiniões e causa-nos o espanto e o exercício da escuta mais demorada. Nela, 

somos como que chamados a “[...] sentir mais devagar, demorar-se os detalhes” 

(LARROSA, 2018, p.25). Um espaço onde sempre há algo como se fosse a primeira 

vez e um deslocamento e profundidade do olhar que abre a possibilidade de criação 

do novo. O ser da experiência é um ser “ex-posto” (LARROSA, 2018), no sentido de 

sua receptividade e aceitação das transformações provocadas pela experiência. Ele 

é um ser que se abre à sua própria transformação. 

Assim, a experiência é também paixão. Nessa perspectiva, a experiência não 

é captada a partir da ação de um ser compreendido nos moldes clássicos de se pensar 

o ser como alheio ao outrem, e imerso em seu solipsismo, dotado de uma inteligência 

racional em cuja formação não se considera os dados do sensível. A experiência se 

dá através de uma reflexão acerca do ser enquanto passional, que padece, e aceita 

os saberes da própria experiência que o transforma. Mas, esse ser não é 

simplesmente passivo diante do mundo, ele atua com uma liberdade dependente 

nascida do seio de sua paixão, pelo seu envolvimento com outro que o possui. Isso 

não significa um ser incapaz de conhecimento, de compromisso ou ação, pois a 

experiência funda também uma ordem do conhecimento e da ética, e produz um saber 

finito, ligado à existência de um indivíduo, singular, porém coletivo, que não se separa 

do sensível que o encarna e de sua própria finitude. Diferentemente do saber 

científico, esse saber finito só faz sentido se configurado com inerente a uma 

personalidade, aquela em cujo arranjo ele participa, e atua na maneira, num estilo 

único e singular de expressão que solicita a criação (MERLEAU-PONTY 1945/1999; 

NÓBREGA, 2014/2016a15; LARROSA, 2018). 

Merleau-Ponty não dedicou suas meditações propriamente à educação, 

entretanto, nos resumos dos cursos dados pelo filósofo na Sorbonne, compilados no 

livro Psicologia e Pedagogia da Criança (MERLEAU-PONTY, 1949/2006)16, o autor, 

 
15  A obra Corporeidades... inspirações merleau-pontianas reúne, em seu cerne, o movimento do 
pensamento da autora Petrucia Nóbrega, em forma de artigos e ensaios publicados ao longo de duas 
décadas, nos quais ela medita sobre a Educação, a História da Filosofia, a Arte, e a Literatura, em 
articulação com o pensamento do filósofo Maurice Merleau-Ponty. Sua publicação é pela IFRN Editora. 
16 Esses cursos foram ministrados pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty entre os anos de 1949-1952, e 
foram publicados em 2001 pela Éditions Verdier, em francês, com o título original de Psychologie et 
Pédagogie de l’Enfant. Tivemos acesso aos conteúdos dos referidos cursos em nosso doutorado, no 
ano de 2018, a partir do Ateliê de Pesquisa Fenomenologia do Corpo ministrado pela Profª Drª Petrucia 
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ao se referir à pedagogia em relação a outras disciplinas como a psicologia e a moral, 

diz-nos que a pedagogia, ao ser situada em relação à psicologia da criança, é vista 

como um conjunto de técnicas que traduzem a ciência psicológica e a transformam 

em regras de ação. Por esse caminho, a pedagogia fica subordina à psicologia, o que, 

para o filósofo, não favorece os seus caminhos, pois, ela é psicologia, uma vez que 

interfere no desenvolvimento da criança, não sendo possível separar observação e 

ação. 

O problema do pedagogo é o do psicanalista e em geral de todo 
experimentador: ele modifica seu objeto de estudo. Mas isso só é 
inconveniente se ele ignorar o sentido de sua própria intervenção. O mais 
grave é que às vezes ele só pode conhecê-la através da reação da criança. 
Portanto, é simultaneamente que o adulto aprende a conhecer-se e a ensinar 
a criança. (MERLEAU-PONTY, 1949/2006, p.84). 

Dessa feita, refletimos sobre uma experiência educativa em que ambos, 

educador e educandos, educam-se entre si, mediatizado pelo corpo em seu quiasma 

com o mundo. Nessa experiência, ambos aprendem. O educador proporciona, 

juntamente com os educandos, as condições necessárias para a produção de um 

logos. Nesse sentido, trazemos o texto Qual o lugar do corpo na educação?17, de 

Petrucia Nóbrega (2005/2016b) a partir do convite que a autora nos faz à 

compreensão do corpo já incluso na educação, como condição ontológica humana, 

como espaço biológico e simbólico, como corporeidade, na qual o ato educativo é um 

acontecimento realizado nos corpos existencializados, sendo esses compreendidos 

como os mediadores do conhecimento. 

Compreendemos que a corporeidade também é formada pelo outro, ou seja, 

pela intercorporeidade, como a possibilidade de sentir o outro, e sentir com ele, numa 

reversibilidade e emergência da carne com expressão da relação corpo-mundo 

(NÓBREGA, 2018b). Acerca da noção de Carne, compreendemo-la como uma 

terceira via para pensar a realidade do corpo sensível gerado e imbricado ao tecido 

do mundo, a trama que envolve as relações sinergéticas entre os corpos, o quiasma 

corpo-mundo (NÓBREGA, 2015). Essa noção foi pensada por Merleau-Ponty, ao se 

 
Nóbrega e o Profº Drº Avelino Neto. Nesse ateliê, discutimos toda obra Psicologia e Pedagogia da 
Criança que, para nós, tem sido fundamental na compreensão das relações entre a linguagem, a 
expressão, a percepção e a educação. 
17 A primeira publicação deste texto foi na Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n.91, p. 
599-615, maio/ago. 2005, com o título Qual o lugar do corpo na educação? Notas sobre conhecimento, 
processos cognitivos e currículo. Fonte: (NÓBREGA, 2016). 
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referir ao entrelaçamento e imbricação entre o homem e o mundo, sendo ambos feitos 

do mesmo estofo. Homem e mundo não se encontram separados, realizam-se a cada 

momento e no inacabamento da existência. 

O que chamamos carne, essa massa interiormente trabalhada, não tem, 
portanto, nome em filosofia alguma. Meio formador do objeto e do sujeito, não 
é o átomo de ser, o em si duro que reside num lugar e num momento únicos: 
pode-se perfeitamente dizer do meu corpo que ele não está alhures, mas não 
dizer que ele esteja aqui e agora, no sentido dos objetos; no entanto, minha 
visão não os sobrevoa, ela não é o ser que é todo saber, pois tem sua inércia 
e seus vínculos, dela. É preciso pensar a carne, não a partir das substâncias 
corpo e espírito, pois seria então a união dos contraditórios, mas, dizíamos, 
como elemento, emblema concreto de uma maneira de ser geral. Para 
começar, falamos sumariamente de uma reversibilidade do vidente e do visível, 
do tacto e do tangível. É tempo de sublinhar que se trata de uma reversibilidade 
sempre iminente e nunca realizada de fato. (MERLEAU-PONTY, 1964/2005, 
p.142-143). 

Assim, pensar a educação como intercorporeidade, como experiência do 

outrem é pensá-la na reversibilidade da carne que sou com a carne do mundo, numa 

abertura ao outrem de ordem estesiológica, perceptiva e afetiva. Nessa compreensão, 

“[...] a percepção apresenta um papel fundamental na transformação do outrem, 

portanto, na transformação da cultura, da história, do afeto” (NÓBREGA, 2018b, 

p.378), na medida em que é nela que a linguagem e o conhecimento interpretativo 

acerca do mundo se originam; e o corpo, como órgão do para o outrem, colocado na 

centralidade da experiência e das operações reflexivas (NÓBREGA, 2018b), é o corpo 

como esquema corporal, que compreende, a um só tempo, motricidade e 

conhecimento, e se dá a ver como campo expressivo, imaginário e simbólico. 

Também, pode ser pensar o fenômeno educativo como uma aprendizagem que 

se realiza no acontecimento propriamente dito da ação de educar. Na experiência 

educativa, enquanto educadora, também aprendo sobre mim, não apenas intervenho, 

mas, na minha intervenção, também sou tocada, e, nessa reflexividade novas 

configurações se processam. Ademais, é também compreender que o referido 

fenômeno estende seus fios às mais diversas dimensões das relações humanas, 

como a escola, a família, a relação com o outrem, a ambiência das associações, os 

clubes, a literatura, a poesia, as exposições, a degustação dos sabores e cheiros, a 

experiência estética, a vida, a dança, e as obras coreográficas. A educação está nas 

espacialidades nas quais também sejam consideradas o prazer, o afeto, as 

sinuosidades, as paixões, as surpresas, as dúvidas, os imprevistos e as tensões. 

Podemos considerar esses elementos como participantes do processo de elaboração 
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dos conceitos e das relações de inteligibilidade com o mundo, como dispositivos 

participantes dessa aventura do conhecer e do aprender, no envolvimento das 

dimensões culturais, perceptivas, afetivas, sociais e individuais a um só tempo, sem 

subordinações de umas por outras. (NÓBREGA, 2010, 2018b; PORPINO, 

2006/2018a; ASSMANN, 2011).  Sobre a vida, meditamos juntamente com Hugo 

Assmann, em sua obra Metáforas novas para reencantar a educação (ASSMANN, 

2011), que sobre ela nos diz ser a vida: 

Em síntese, a vida é a instauração de um nível emergente de complexidade 
que cria uma unidade autopoiética – um polo interno que desencadeia uma 
auto-organização – acoplada estruturalmente ao meio ambiente no qual está 
imersa. Nessa nova visão, os processos vivos aparecem como fenômenos 
emergentes na intersecção entre a ordem e a desordem, o equilíbrio e o 
desequilíbrio, ou como se convencionou repetir, a vida acontece naquela 
fronteira fluida onde se interpenetram os parâmetros ordenadores com os 
caóticos. Quem entende e aceita isso deixa para trás a visão de que a vida 
consiste primordialmente em ordenamentos e hierarquizações. [...] Vida é a 
emergência continuada da motricidade (cognitiva, aprendente, gestual). 
(ASSMANN, 2011, p.42).  

Ou seja, há um entrelaçamento entre os processos vitais e os processos 

cognitivos necessários à aprendizagem. Em sua motricidade em direção ao mundo, o 

corpo em sua aprendizagem se auto-organiza, se autofaz, a partir de uma complexa 

conciliação entre a aceitação de regras e a renovação advinda das surpresas, como 

nos diz Assmann (2011). 

Ao nos referirmos à aprendizagem, falamos em termos de uma aprendizagem 

significativa, o que não quer dizer que seja necessariamente prazerosa. Ela se dá 

quando o homem, em seu processo de humanização, consegue estabelecer relações 

de inteligibilidade com o mundo, compreendendo que essa inteligibilidade não se 

refere somente à elaboração de dados conceituais, intelectuais e abstratos, mas que 

essa referida elaboração só é possível quando parte da experiência vivida com o 

mundo e com outrem, num arranjo interpretativo dos dados da cultura a que ele 

pertence (REZENDE, 1990). Arranjo esse pensado a partir dos nexos corporais 

existentes entre os seres humanos, nesse tecido de afetos e significados que é 

construído pela empatia, pelos afetos, pela poesia e por simbologias do corpo em sua 

corporeidade. 

Assim, faz-se significativo que possamos problematizar os limites de uma 

perspectiva de educação baseada tão somente na narração e transmissão linear de 
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conhecimento, na linguagem matemática e científica, e na intelecção destituída da 

corporeidade, da empatia, e da consciência do corpo, dada a complexidade e 

dinâmica do vivo em seus imprevistos e perplexidades. Entretanto, ressaltamos que 

também se faz necessário reconhecer os benefícios que as ciências mais positivistas 

e matemáticas trouxeram à humanidade, principalmente, no que se refere ao 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias que prolongam a vida, na descoberta de 

cura para doenças, nas engenharias que nos permitem a aventura de observarmos 

desde as dimensões microscópicas às dimensões cosmológicas, atravessar oceanos 

e ares em menos tempo, como exemplos. (PORPINO, 2006/2018a, NÓBREGA, 2005, 

2010; ASSMANN, 2011). 

Nesse contexto, a consciência do corpo refere-se à presença corporal no 

mundo, num entrelaçamento com o outrem. Sendo de ordem perceptiva e cinestésica, 

expressa-se no mundo a partir do corpo em movimento, em sua capacidade 

interpretativa e criadora, e está sujeita às emergências e contingências do tempo e do 

espaço, da história e da natureza, portanto, é inacabada.  A percepção, por esse olhar, 

é ver, é sentir a si mesmo, ao mundo e seus objetos, de maneira direta e imediata, em 

suas fisionomias, mas não na totalidade de uma consciência separada do que vê. Ela 

é lacunar, possui espaços escuros, indica-nos que em nosso movimento existencial 

estamos continuamente em processos de escolhas e de verdades construídas a partir 

das experiências vividas e das contingências da temporalidade e da história. Sob esse 

olhar, a existência de uma consciência pura, que percebe destituída da história e da 

experiência do mundo, não se torna mais possível e a percepção se identifica 

definitivamente com a experiência vivida e o corpo em movimento, como nos diz 

Nóbrega (2005/2016b). 

Essa perspectiva contrapõe-se à noção de percepção empirista, onde, a 

percepção e o sentir se dão pelas propriedades físicas e químicas dos estímulos, por 

suas ações em nossos aparelhos sensoriais e a hipótese da constância. Nada há nas 

fisionomias dos objetos culturais e dos rostos que possam nos dar um aspecto 

sensível de alegria ou de tristeza, de elegante ou de grosseiro. Não sentimos a cólera 

ou a dor na face, nem a ansiedade no bater dos dedos, ou o medo na contração da 

barriga. Todos esses dados permanecem isolados nas consciências fechadas à 

introspecção e com eles não fazemos nenhuma associação a partir de nossa própria 
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organização corporal, e a atenção nada cria. Mas também contrapõe-se à noção 

intelectualista, em que a atenção é fecunda de dados, e novos aspectos que um objeto 

venha a ter são subordinados ao antigo: a cera é sempre aquele fragmento flexível e 

mutável e, se a consciência encontra uma fisionomia circular no prato, é porque ela já 

a tinha posto ali, há uma previsibilidade inerente à consciência. Ela possui 

eternamente a estrutura inteligível de todas as coisas. Não há confusão, e sim, 

clareza, e, se não percebemos, é porque não estávamos despertos o suficiente, não 

havíamos voltado nós mesmos como um homem desmaiado volta a si. Para o filósofo 

Merleau-Ponty, ambas as concepções são incapazes de compreender como a 

consciência perceptiva constitui seu objeto: elas renunciam à percepção, em vez de a 

essa aderir (MERLEAU-PONTY, 1945/1999) e, dessa forma, não consideram a noção 

de expressão como participante do fenômeno educativo, uma vez que ela pressupõe 

uma abertura ao outro, uma imprevisibilidade e inacabamento. 

É nesse movimento de abertura ao outro que consideramos a experiência da 

expressão como: "Aqui entendemos por expressão ou expressividade a propriedade 

que um fenômeno tem, por seu arranjo interno, de tornar conhecido outro que não é 

ou nunca foi dado" (MERLEAU-PONTY, 1953/2011, p. 48). Abertura a um outro que 

se encontra presente, mas ainda não percebido, capaz de diluir o já posto, e que, em 

sua expressividade, cria sentidos novos, relacionados à experiência vivida e à nossa 

implicação no mundo, na cultura e na história (NÓBREGA; LIMA NETO18, 2018; 

SAINT AUBERT, 2011 apud MERLEAU-PONTY, 1953/201119). 

Assim, a experiência da expressão é aquele momento em que a linguagem 

se deixa ser esquecida, e os signos, até então conhecidos e condicionados a uma 

determinada significação, são deslocados à criação de outros sentidos, num 

espetáculo perceptivo e irrecusável aos nossos olhos. A linguagem, antes de ter uma 

significação, ela é significação, e ao exprimir-se, faz-se esquecer; instala-se em sua 

natureza inacabada, provocando em si mesma o estado de constante busca das 

possibilidades não vividas, do espanto e da capacidade de surpreender, 

transportando-nos do dito ao não proferido até então. Na arte, essa potência da 

 
18 Texto intitulado A Inteligibilidade do olhar: considerações sobre o corpo, o cinema e a educação, com 
poucas modificações no que se refere à sua publicação original, dada nos Anais do VIII Colóquio 
Internacional de Filosofia e Educação, no Rio de Janeiro, em 2016. 
19 Prefácio escrito por Emmanuel de Saint Aubert para a da obra Le monde sensible et le monde de 
l’expression de Maurice Merleau-Ponty (1953/2011). 
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expressão se pronuncia, por exemplo, quando na música, ao se dá a execução, “[...] 

os sons não são apenas os ‘signos’ da sonata, mas ela está ali através deles, ela 

irrompe neles. Da mesma maneira, a atriz torna-se invisível, e é Freda quem 

aparece” (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 248). Ou quando, “[...] esse rasgo 

amarelo do céu em cima do Gólgota... é uma angústia feita coisa, uma angústia que 

virou rasgo amarelo do céu e por isso está submersa, empastada pelas próprias 

qualidades das coisas...” (SARTRE apud MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 56) e 

o sentido está cravado no quadro. Ou quando, na dança ou na obra coreográfica, 

não vemos mais a gramática de passos, e sim, uma gramática em sua semântica de 

sentidos do corpo, em engendramento de sua sinergia expressiva a provocar uma 

fisionomia, traços e modulações espaciais e temporais constituintes da presença de 

um estilo, de uma maneira de ser-no-mundo. 

Em seu inacabamento, a expressão convoca por inteiro nossa capacidade de 

deslocamento dos sentidos para além do que está posto, e não se consuma na obra 

em si mesma, mas quando convoca o espectador a recomeçar o gesto criado, sem 

intermediários, pois “[...] é nos outros que a expressão adquire relevo e se torna 

verdadeiramente significação” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p.53-54). A 

operação expressiva também convoca o artista a compreender seu próprio estilo, 

sua própria voz e expressão. Para tanto, ele necessita viver essa temporalidade de 

seus modos de formulação, de maneira a perceber que seu estilo é uma formulação 

reconhecível aos outros, e a ele, pouco visível (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a). 

 

A Fenomenologia de Merleau-Ponty como método de pesquisa 

 

Considerada uma das mais marcantes correntes filosóficas do século XX, a 

Fenomenologia expressa não somente uma natureza meditativa, mas, antes de tudo, 

metodológica, prática. Ela nasce com Edmundo Husserl (1859-1938), filósofo da 

tradição subjetivista do idealismo moderno, num retorno às questões do rigor 

necessário a todas as ciências. Para muitos estudiosos a Fenomenologia se 

encontra na base do pensamento contemporâneo, tanto para oferecer 
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fundamentação a esse pensamento, quanto como um ponto de partida para críticas 

(BELLO, 2017). 

A Fenomenologia é uma atitude diante do mundo e um referencial teórico-

metodológico que considera o pensamento como imerso na experiência vivencial e 

a existência ontológica da ligação sujeito-objeto, homem-mundo. Seu propósito, 

enquanto método, encontra-se no desvelamento dos modos e caminhos pelos quais 

a compreensão da existência é desdobrada em atos intencionais, de uma forma que, 

a partir deste movimento de interpretação e comunicação, construa-se uma rede de 

significados originários da existência, da experiência vivida e do mundo. Como um 

método de pesquisa é uma maneira radical de pensar. (MARTINS; BICUDO, 2006).   

 “O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto 

ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p.14). Quando leio esse trecho da obra 

Fenomenologia da Percepção, penso na inexorabilidade do destino desse 

entrelaçamento do homem com o mundo e com outro. Inexorabilidade compreendida 

aqui não como rigidez e inflexibilidade, mas como impossibilidade de se expressar 

de uma outra maneira. Entrelaçamento esse vivido no corpo, condição primeira do 

ser-no-mundo, lugar dos afetos, dos desejos, das percepções, das reflexões e das 

construções de sentidos culturais, históricos e sociais; um corpo vivo que realiza 

seus acontecimentos considerando sua criatividade, motricidade e originalidade 

como que por um envolvimento, um arranjo indissociável de seus mecanismos 

biológicos, culturais, históricos e simbólicos. 

O mundo fenomenológico diz respeito aos sentidos e às verdades tramadas 

a partir das experiências vividas. No contexto da pesquisa fenomenológica, “[...] seria 

algo que reúne subjetivismo e objetivismo. [...] Firme contextura, sem ser 

inteiramente objetivo nem totalmente subjetivo” (KAHLMEYER-MERTENS, 2016, 

p.61); com o mundo, tenho cumplicidade e nele teço minhas redes de relações e 

percepções, sendo ele o meio natural e o campo de todas os meus pensamentos e 

percepções explícitas (MERLEAU-PONTY,1945/1999). 

Não se trata de pensar as essências puras e absolutas – um extremo 

subjetivismo -, nem de um retorno ao interior de uma consciência hermética – um 
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extremo objetivismo -, mas de considerá-las atadas ao mundo: no mundo-vivido – 

lebenswelt -, conceito central da fenomenologia que se refere ao mundo pré-reflexivo 

e à tentativa de descrever a experiência como ela é, compreendê-la naquilo que 

apreendemos pelos sentidos, pela percepção imediata que se cria em nosso contato 

direto com o mundo. Essa percepção não compreendida como uma operação 

intelectual ou de segunda ordem, mas como a base fundante e primeira dos 

processos reflexivos e da produção do conhecimento (MARTINS, 1992; NÓBREGA, 

2005). 

Ou seja, na perspectiva fenomenológica, a compreensão dos sentidos, a 

interpretação do mundo se dá a partir de um retorno às coisas mesmas, ao estudo 

das essências postas na existência, considerando a facticidade e as contingências 

do mundo. Essência e existência são dimensões que se realizam em 

entrelaçamento, ligadas estreitamente uma a outra, em processos de construções 

de sentidos e de relações vivas pautadas nas experiências vividas pelo ser que 

habita o mundo e é habitado por este. 

Esse retorno às coisas mesmas, solicita um certo rompimento da nossa 

familiaridade e cumplicidade com o fenômeno que para nós se evidencia. Desta 

forma, o começo da interrogação fenomenológica se encontra, justamente, nesse 

olhar meditativo que se dirige à coisa-mesma que já se encontra no mundo para ser 

experienciada (MARTINS; BICUDO, 2006). Chamamos esse olhar de epoché ou 

redução fenomenológica, de natureza eidética, e relacionada ao retorno às coisas 

mesmas numa possibilidade de revelá-las à luz da consciência, e compreendê-las 

numa busca de elucidação de sentidos outros, destituídos de nossas crenças, juízos 

e julgamentos. Nesse distanciamento, distender os fios intencionais que nos ligam 

ao fenômeno, sem uma ruptura que provoque um isolamento torna-se necessário 

para que possamos vê-lo em um de estado de espanto e admiração, diferenciado da 

atitude natural (MERLEAU-PONTY, 1945/1999). Entretanto, paradoxalmente, o 

maior ensinamento que a redução fenomenológica nos mostra é a sua incompletude, 

pois estamos imersos e envolvidos na trama do mundo que, sendo maior do que nós, 

nossos pensamentos e reflexões não conseguem abarcá-lo por inteiro. Não 

possuímos o mundo em sua totalidade. Nossas interpretações são uma tarefa 
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sempre inacabada, atadas a um fluxo temporal e abertos ao tecido do mundo 

(MERLEAU-PONTY, 1945/1999). 

A nos referirmos à consciência, consideramo-la como uma intencionalidade 

da consciência, que se lança ao mundo e ao fenômeno para apreendê-los. Refere-

se a um “[...] reconhecer a própria consciência como projeto do mundo, destinada a 

um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção ao qual ela não cessa 

de se dirigir” (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p.15). Ela não é em si mesma, e seu 

projeto é sempre inconcluso, pois, não tem a pretensão de abarcar a totalidade, mas 

intenciona desvelar as maneiras pelas quais vê o fenômeno, como ele se mostra a 

ela e os sentidos outros ainda envolvidos e imersos na atitude natural. Nessa 

operação de suspensão da familiaridade, da distensão dos fios intencionais, e da 

suspensão da atitude natural, a intencionalidade refere-se à direção que a 

consciência toma em direção a um objeto, e, nesse olhar intencional, retemos o que 

a nós se evidencia, ou seja, o fenômeno (CAPALBO, 1987). 

Nossa pesquisa se relaciona de modo íntimo com nosso mundo-vida. Dessa 

maneira, ela solicita um caminho metodológico que considere a possibilidade de 

investigação e reflexão originárias das experiências vividas e significativas e dos 

nossos olhares para o mundo que, no caso dessa pesquisa, refere-se ao mundo da 

dança e da obra coreográfica em sua poética e perspectiva educativa. Encontramos 

na atitude fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) essa condição, 

pois, compreendemos sua vida e meditações filosóficas envolvidas na construção de 

uma Fenomenologia com centralidade no corpo e suas capacidades sensível, 

inteligível e libidinosa; e no entrelaçamento desse com o mundo e a existência, em 

suas facticidades, contingências e fluxos históricos. 

Reconhecemos, também, na natureza dessa escolha, a inerência das 

incertezas, das descontinuidades, dos dados inesperados e irrefletidos e dos 

paradoxos como elementos constituintes de nossas reflexões e escrita. Como nos 

diz Martins e Bicudo (2006), a fenomenologia é um método radical, coloca-nos diante 

de nossas contradições, dúvidas, lacunas. Ao suspender nossas crenças e certezas, 

o que encontraremos? Assim, ações e estratégias de pesquisa são pensadas no 

intuito de justamente nos colocarmos no movimento desse rompimento com a 

familiaridade da atitude natural, no exercício do espanto e da distensão dos fios 
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intencionais; bem como, da interrogação de nossa experiência com a dança e a obra 

coreográfica, para que possamos nos aproximar de nosso objeto de estudo, na 

perspectiva da elaboração de uma rede de significados, percepções, argumentações 

e desdobramentos outros, numa relação que envolve as obras coreográficas, a 

filosofia e a educação. 

Dessa forma, no mundo da dança e da obra coreográfica, no contexto da 

dança contemporânea, escolhemos intencionalmente o trabalho artístico de Jérôme 

Bel e, considerando-se seu índice de obras, que se encontra como Anexo 1, 

escolhemos as seguintes obras coreográficas para compor o corpus de análise da 

pesquisa: Véronique Doisneau (2005), Pichet Klunchun and myself (2005), Jérôme 

Bel (1995) e Gala (2015). 

A primeira vez que vi uma obra de Jérôme Bel foi por ocasião da Bienal 

Internacional de Fortaleza, em 2010. Apreciei a obra Cédric Andrieux (2009), por 

Cédric Andrieux 20  (1977-). Nossas primeiras intuições apontam que a 

intencionalidade da escolha pelo trabalho artístico de Jérôme Bel para compor nossa 

pesquisa, nasce, justamente, dessa experiência de apreciação. Nessa obra, 

pudemos ver o entrelaçamento entre uma narrativa pessoal e uma narrativa 

histórico-cultural da arte coreográfica, em que se apresentava a dança em algumas 

de suas estéticas, técnicas e espetáculos. A narrativa da arte coreográfica 

apresentada partia das experiências vividas pelo intérprete. Ali, em ato cênico, 

poético e coreográfico, pude apreciar e aprender, por exemplo, a perspectiva de aula 

vivida pelo intérprete em sua passagem pela companhia de dança do bailarino 

estadunidense Merce Cunningham. Ambas as narrativas entrelaçadas na 

corporeidade do bailarino em cena. Saí impactada dessa apreciação. 

À esta experiência, relacionamos nossas pesquisas atuais, e, no contexto 

dessa relação, percebemos um deslocamento do nosso pensamento de maneira 

radical. Essa radicalidade nasce do que compreendemos ser um desejo do 

 

20Cédric Andrieux, bailarino francês, iniciou seus estudos em Brest, França. De 1999 a 2007, ele fez 
parte da companhia de Merce Cunningham, e de 2007 a 2010, atuou no Ballet da Ópera National de 
Lyon. Em 2009, estreou o balé Cédric Andrieux, dirigido por Jérôme Bel. Fonte: RB JÉRÔME BEL, 
2019. 
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coreógrafo Jérôme Bel em diluir fronteiras entre a representação e o real, em usar a 

própria obra coreográfica como espaço de críticas e reflexões acerca da arte 

coreográfica em suas relações com a sociedade e a cultura, em usar a palavra e o 

diálogo como gesto, em não coreografar suas coreografias, em despir o corpo para 

mostrar o que somos, em unir dançarinos profissionais e não-profissionais em cena. 

Esses são aspectos que nos oferecem uma visibilidade de territórios e escrituras 

poéticas, que causam estranheza, e deslocam nosso pensamento do já posto no 

contexto da arte coreográfica, e que consideramos como relevantes, para 

pensarmos relações entre a intercorporeidade, a obra coreográfica e a educação, e 

a participação do corpo estesiológico no fenômeno educativo. A escolha por essas 

referidas obras, dentro do índice de obras de Jérôme Bel, se deu por considerarmos 

que elas, em suas poéticas e visibilidades, dão-nos a ver os referidos aspectos e 

aberturas às reflexões propostas por essa pesquisa. 

Dessa feita, em nosso trajeto metodológico, para as apreciações, descrições 

e análises das quatro obras que compõem o corpus de análise, no sentido de 

estabelecermos as unidades de sentidos, e a tessitura de uma rede de relações e 

horizontes de significados, nós utilizamos como fontes: vídeos das coreografias, 

fotografias das obras coreográficas e dados colhidos a partir do site oficial do próprio 

coreógrafo - RB JÉRÔME BEL -, como entrevistas já dadas por ele, biografias, e 

críticas acerca das obras; o site PKLifeWork, para acesso aos dados acerca do 

trabalho artístico do dançarino tailandês Pichet Klunchun. Também utilizamos o 

recurso do print screen para capturarmos algumas imagens necessárias à 

construção das pranchas e a descrição dos extratos cênicos analisados em cada 

obra coreográfica. 

Ressaltamos que não analisamos as coreografias por inteiro. Pelo critério da 

significação, elencamos extratos cênicos a partir do entrelaçamento entre o que as 

obras nos deram a ver e as experiências vividas com a dança e a arte coreográfica. 

Já no início de nossas apreciações, reconhecíamos haver neles algo de relevante 

para a pesquisa, mesmo que não soubéssemos o que seria. 

Para tanto, inicialmente, apreciamos as obras coreográficas, por diversas 

vezes, em suas inteirezas. Nosso corpo se engajava às obras, e, por elas, ia sendo 

cada vez mais convocado. Procurava um sentido do todo. Ia de um lado para outro, 
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de um momento coreográfico ao outro, de uma obra à outra. Nesse mesmo 

momento, realizamos as traduções dos diálogos e textos escritos presentes na obra 

em sua inteireza. Fazer essas traduções foi também uma forma de conhecer a obra, 

pois, em diversos momentos, o sentido só se dava se soubéssemos o que estava 

sendo dito. Nesse ir e vir, num momento posterior, já começando a distender os fios 

e rompendo com a atitude natural, percebemos que alguns extratos cênicos, 

chamavam-nos mais a atenção, e, de maneira intencional, fizemos suas escolhas. 

Dessa forma, em Verónique Doisneau, escolhemos dois extratos: o momento 

inicial do espetáculo, em que a bailarina nos fala sobre sua vida, seu trabalho, 

compreensões sobre a linguagem da dança, encontros, suas preferências e sonhos. 

E, também, no qual dança cenas de balés por ela dançados na instituição em que 

trabalhava, à época. Escolhemos esses extratos pelo o entrelaçamento da sua 

narrativa pessoal com a da arte coreográfica, pelo uso da fala, por sua condição de 

mulher. Esses extratos correspondem aos 16 minutos iniciais do espetáculo, que tem 

37 minutos ao todo. 

Em Pichet Klunchun and myself, escolhemos seis extratos cênicos, com 

durações em torno de 5, 10 e 22 minutos: o momento em que Jérôme Bel fala do 

seu trabalho; os momentos em que Pichet Klunchun apresenta o Khon e os princípios 

de sua dança; o momento em que Jérôme Bel e Pichet Klunchun dançam juntos; e, 

o momento no qual os artistas dançam as representações da morte presentes em 

suas obras. Os extratos escolhidos permeiam o início, o meio e quase que o final do 

espetáculo. Essa obra possui uma duração total em torno de 1h e 40 minutos. A 

escolha por esses extratos nasce da consideração de que eles nos dão a ver as 

modulações da cultura, uma certa estranheza diante do novo, o diálogo como fio 

condutor do nexo coreográfico e cênico e o esclarecimento de como Jérôme Bel 

pensa o seu trabalho. Além dessas questões, a obra traz as representações da 

morte, fenômeno que fez parte de nossa dissertação de mestrado e, princípios 

meditativos e de circulação energética, a partir do Khon, semelhantes aos do aikidô, 

arte marcial japonesa que experiencio em minha existência. 

Em Jérôme Bel, escolhemos cinco extratos: o momento em que os intérpretes 

pintam o corpo; o momento em que o intérprete urina e saliva no palco; o momento 

em que a intérprete escreve na parede; o momento em que a intérprete toca sua 
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pele; e o momento em que os intérpretes se tocam. Escolhemos esses extratos por 

eles expressarem essa organicidade do corpo, essa condição primeira e concreta de 

ser corpo e de se sentir como tal, e pela nudez. De uma só mirada, as visualidades 

me remeteram à centralidade do corpo a partir dos estudos das obras de Merleau-

Ponty, e à experiência com a nudez no palco. Os extratos têm entre um minuto e 

dois minutos e meio, em média. 

Em Gala, escolhemos como extratos, num total de quatro: a cena Michael 

Jackson; a cena Improvisation en silence tous 3 minutes; e dois momentos da cena 

Compagnie Compagnie. Os extratos possuem entre dois a cinco minutos. O 

espetáculo como um todo tem cerca de 1h:30min. Escolhemos esses extratos 

porque nos dão a ver sobre a condição de que todos podem dançar, também em ato 

performático, sem necessariamente ser um dançarino profissional. Em nossa 

experiência, essa obra ressoa em nossa participação na Gaya Dança 

Contemporânea, a experiência como professora de dança e de educação física e os 

estudos já realizados sobre a consciência corporal e a educação. 

Acerca das apreciações das obras coreográficas feitas por vídeos, 

consideramos aqui, num primeiro momento, a característica inerente à dança e à arte 

coreográfica de cessarem ao término de sua circulação energética e da geração de 

suas forças internas. Compreendemos esse acontecimento não como falta ou 

fragilidade, mas como natureza própria ao seu ser. Dessa forma, recorremos ao vídeo 

como recurso de um retorno da obra ao presente, dada a nossa implicação com ela e 

o movimento do nosso olhar. Num segundo momento, ressaltamos a dificuldade de 

estarmos presentes nas apresentações, seja por questões financeiras, uma vez que 

em sua maioria, os espetáculos aqui compartilhados não são apresentados em nosso 

país com frequência, seja pelo fato de alguns não mais estarem no circuito de 

apresentações, como é o caso de Véronique Doisneau (2005) e de Pichet Klunchun 

and myself (2005), que teve sua última apresentação no ano de 2018, em Bankokg, 

Tailândia, lugar onde foi concebida a obra. 

Os vídeos com as obras Véronique Doisneau (2005) e Pichet Klunchun and 

myself (2005), bem como com a entrevista dada por Jérôme Bel, na qual constam os 

extratos da obra Jérôme Bel (1995) por nós analisados, o acesso foi-nos possível 

através da plataforma YouTube. O vídeo da entrevista chama-se Jérôme Bel: entretien 
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avec Jérôme Bel. Nessa plataforma, a obra Véronique Doisneau (2005) se encontra 

dividida em quatro partes, cada uma com um link diferente. Os outros dois vídeos, 

referentes à obra Pichet Klunchun and myself (2005) e à entrevista Jérôme Bel: 

entretien avec Jérôme Bel, são apresentados sem interrupções. A obra Jérôme Bel 

(1995) e a obra Gala (2015), nas versões integrais, não se encontram disponíveis em 

plataformas digitais. Para a obra Jérôme Bel (1995), a entrevista e os extratos contidos 

nela foram-nos suficientes para nossas análises; mas, para termos acesso à obra 

Gala (2015), foi necessário a solicitação de um código de acesso fornecido pela 

produção do artista. O referido código só é dado a pessoas que possuem, por parte 

da produção do artista, um cadastro aprovado para tal, que, no caso desse trabalho, 

é a minha orientadora. 

Ressaltamos que a versão desse texto, entregue à banca examinadora por 

ocasião de sua defesa pública, foi acompanhada de um vídeo. O referido vídeo foi 

instalado no suporte de mídia dispositivo de memória pendrive. Sua feitura nasceu 

do desejo de partilhar, com os membros da banca, a apreciação de extratos cênicos 

escolhidos para o processo de redução fenomenológica; bem como, de lhes 

apresentar as poéticas das obras coreográficas, não somente pelas pranchas e as 

palavras, mas também pelas perspectivas da voz, do movimento cênico, da música, 

do movimento da câmera. Por alguns extratos serem bastante longos, 

principalmente os que se referem à obra Pichet Klunchun and myself (2005), não os 

colocamos por inteiro. Mas consideramos que a temporalidade apresentada permitiu 

uma visualização das descrições as quais eles correspondem. 

No processo de redução fenomenológica, feita a escolha dos extratos, 

realizamos suas descrições, e, numa combinação e simultaneidade entre o 

movimento do nosso olhar e o roteiro de apreciação de obras coreográficas A dança 

como carta do visível, do corpo e do movimento humano (NÓBREGA, 2013), 

elaborado no contexto do grupo de pesquisa Estesia, iniciamos o processo de 

evidenciarmos as unidades de sentidos. Encontrar as unidades de sentidos não foi 

uma tarefa rápida, nem fácil. Nosso olhar tateava em busca das evidências. 

Movimentávamos sem que soubéssemos exatamente aonde iríamos chegar; para 

onde o movimento do olhar nos levaria. O movimento do pensamento experienciava 

variações imaginativas, ideias ainda em seu processo de germinação, ao mesmo 
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tempo em que refletia sobre esses mesmos extratos cênicos procurando relacioná-

los com os conceitos que lia a partir dos interlocutores, discussões vividas em 

disciplinas, seminários e docências assistidas. 

Ressaltamos que o roteiro de apreciação de obras coreográficas A dança 

como carta do visível, do corpo e do movimento humano (NÓBREGA, 2013) tem 

como referência principal a filosofia de Merleau-Ponty, articulada com a análise de 

movimento proposta por Rudolf Laban e a análise de espetáculos proposta por 

Patrice Pavis. Em nossa compreensão, o roteiro relaciona os conceitos e 

perspectivas da Fenomenologia de Merleau-Ponty com elementos e aspectos que 

são peculiares à dança e suas obras coreográficas, como gestos, movimentos, 

fluxos, intensidades, atmosferas proporcionadas pela iluminação, olhares e tensões, 

em atos estruturados e performativos, e nos permite, à luz da atitude e método 

fenomenológico descrever sobre os corpos, suas poéticas e estesias em cena. 

Nesse movimento de germinação, de tateio, também construíamos as nossas 

pranchas, que tem como referência o pensamento e método do historiador alemão 

Aby Warburg (1866-1929), em seu L’Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012), 

inacabado, em virtude da morte do autor. Em seu texto Warburg, de Kant à Boas 

(IMBERT, 2003), a filósofa e matemática Claude Imbert nos esclarece que a 

apresentação do L’Atlas Mnémosyne se mostrou diferente e surpreendente, 

causadora mais de dúvidas que de entusiasmo, uma vez que não se tratava de uma 

cartografia dirigida à orientação, ou à migração, ou de mapeamentos físicos e 

geográficos, mas sim, de uma experiência inteira, interessada no porquê e no como 

das imagens, em “[...] fazer a empatia parecer em ato, confiar a fórmula ao artista, 

mediador físico de figuras em que a sociedade civil aclimata sua ousadia, seus 

medos e festas propiciatórias” (IMBERT, 2003, p. 13). 

Na imagem, seu interesse se encontrava, principalmente, pelo o que se torna 

acessível, compreensível a partir dela em seu valor de exposição: a vida dos 

homens, seus modos de ver, pensar e viver, seus afazeres, suas paixões. De 1927 

a 1929, Warburg realiza o projeto de seu atlas e apresenta-o numa palestra na 

biblioteca Hertziana, no ano de 1929, por suas cerca de setenta telas de tecido preto, 

nas quais estão dispostas uma mais diversa sorte de fotografias – em torno de mil -

, de temas, tempos, histórias, vidas, artes, desenhos e memórias (IMBERT, 2003): 
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Algumas são reproduções de obras já inventariadas pela história da arte: 
pinturas, gravuras, esculturas, monumentos, desenhos da Antiguidade ou do 
Renascimento. Os outros são instantâneos tirados da vida cotidiana ou da 
imprensa, que esse contexto obtém seu significado principal de notícias ou 
acontecimentos civis. (IMBERT, 2003, p.11). 

No mesmo texto referendado acima, Imbert (2003) nos esclarece que, em 

Mnémosyne (WARBURG, 2012), há dois eixos principais: a orientação do espaço e a 

fórmula de pathos. Ambos abrangem o registro da expressividade movido pelas 

paixões, ao passo que mostra como essas paixões se colocam a serviço de uma 

orientação vital. Numa articulação com pensamento da autora, a partir de Warburg 

(2012) e Didi-Huberman (2002/2013), compreendemos ser a pathosformule uma 

espécie de engrama social que em sua persistência sobrevive aos tempos e se 

transmite entre gerações e civilizações - o símbolo como uma polarização de energias 

tensionais e de circulação das formas expressivas na vida em seu movimento. Nesse 

movimento, a memória se apresenta como intricações - de campos, de sentidos e de 

tempos que, ora se afastam, ora se aproximam, a criar um rede intervalos - esses 

também em movimento -, por onde passam os detalhes, elementos fundamentais para 

se perceber as sobrevivências, o que permanece pelo recalque, pronto para emergir 

dos confins. 

Em sua obra A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas 

segundo Aby Warburg, o filósofo francês Didi-Huberman (2002/2013), esclarece-nos 

acerca da importância da iconologia dos intervalos na obra de Warburg: 

Todos os fenômenos mnêmicos apresentam-se como intricações – de 
campos, de sentidos, de tempos. Ora, quando queremos ver o que ocorre no 
interior de uma intricação, quando queremos conhecer a intimidade viva de 
um monte de cobras, descobrimos que o movimento dos corpos misturados 
desenha toda uma rede de intervalos, também eles em movimento. Era mais 
ou menos isso que Warburg queria fazer ao estudar um afresco, um ritual 
votivo ou uma crença astrológica. Prestar atenção nos intervalos era dar a si 
mesmo uma oportunidade de observar como se abraçam e se separam, como 
lutam e se misturam, como se afastam e se trocam os elementos de uma 
intricação. (DIDI-HUBERMAN, 2002/2013, p. 419). 

Em sua obra, a memória é o fio condutor declaradamente posto, inclusive numa 

placa, sobre a porta de sua sala. Para Warburg “[...] a memória mobiliza um fundo 

hereditário inalienável” (WARBURG, 2012, p. 54), uma força manifestada no curso do 

destino humano como herança comum. Sua obra associa as tensões, as polaridades, 

os sofrimentos da alma abordados dentro das questões da memória social, a partir 

das imagens que testemunham as tensões pertencentes a um grupo humano pela 
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trajetória reservada às sobrevivências que resistiram ao esquecimento: Mnémosyne 

(WARBURG, 2012) é uma experiência direta e imagética da história, sem 

intermediários, dada de maneira imediata pelo movimento do olhar. Mas não somente 

de uma história constituída pelos grandes feitos, e sim, dessa entrelaçada às histórias 

das vidas anônimas, dos selos das cartas, dos “arquivos mortos”, das fotografias de 

família e das moedas da Antiguidade. 

Nesse sentido, Imbert (2003), esclarece-nos que Mnémosyne é “[...] uma 

estrutura mental cuja imagem é o último e explícito depósito” (IMBERT, 2003, p. 15). 

Essa natureza o faz se distanciar da condição de frontispício mitológico que guarda 

documentos antiquários, ou de ser um ato intelectual que discursa sobre a imagem, 

ou a decifração de símbolo que daria à imagem algo diferente que ela é. Nesta 

perspectiva, por seu olhar, Aby Warburg construía suas pranchas, que, a partir de sua 

exposição, desvelam a história e a história da arte em suas tensões, polaridades e 

circulação de formas expressivas, numa visualidade não de ordem linear e 

cronológica, mas relacionada aos afetos, às paixões e às sobrevivências. 

Em nossa pesquisa, no entrelaçamento entre a redução fenomenológica e o 

Atlas L’Mnémosyne (WARBURG, 2012): nossa experiência como artista e 

educadora. Nas escolhas das fotografias: a fórmula de pathos ou pathosformule 

como elemento fundamental para se perceber as nossas paixões, a evocação das 

memórias, o que em nós sobrevive e permanece das experiências vividas com a 

dança, a obra coreográfica, a educação e a existência, tanto a partir das imagens 

das obras coreográficas de Jérôme Bel quanto de nossas próprias imagens. Na 

configuração das pranchas, uma orientação espacial relacionada às formas 

expressivas presentes nas fotografias. Nas imagens das pranchas: a exposição de 

nossas memórias evocadas e a abertura à evocação de tantas outras. Assim como 

a presença de poéticas, estéticas e técnicas do corpo, dos tempos passados e de 

tempos que vivemos, e dos virão que fazem o fundo comum de uma história: a da 

arte coreográfica. 

Envolvida por esse pensamento, apreciei os vídeos e visitei o site oficial do 

coreógrafo. No site, minhas escolhas foram mais rápidas, pois eu deveria dar conta 

das solicitações das pranchas, a partir do que ali estava disponível. Mas, nos vídeos, 

para capturar pelo print screen, tateei bastante. Ora, ia e voltava, ora, encontrava 
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exatamente o que queria, mas levei um bom tempo para adequar a velocidade do olho 

e a distração dos dedos, até capturar uma fisionomia que eu pudesse dizer para mim 

mesma: é essa! Não tem outra. Também, recorri às minhas fotografias. Fotografias 

de muitos tempos: tempos de infância, de hoje, de dança, de arte coreográfica, tempos 

esquecidos em caixas de fotografias guardadas no armário, tempos que muito me 

emocionaram ao trazê-los de volta para um presente. Nem todos esses tempos vistos 

estão nas pranchas. Não é possível. Não foi uma tarefa fácil escolher que tempos 

estariam neste texto. Há muitos tempos. Eu os espalhei no chão da minha casa, e, 

ora pacientemente, ora sem nenhuma dúvida, como de um golpe só, de uma tirada, 

já sabia que aquele estaria no trabalho. Mas escolhi-os, tanto os momentos dos 

vídeos, quanto as minhas fotografias, não por dados cronológicos, mas por tempos 

vividos. 

Na construção das pranchas, usamos o fundo de cor preta, e, numa 

semelhança às pranchas de Aby Warburg, distribuímos as imagens de maneira a 

perspectivar, não a ordem cronológica, mas relações com as unidades de sentidos, 

a poética da obra, e o texto escrito, como: no Prólogo, uma relação entre as 

fotografias em colorido e as fotografias em preto-e-branco; em Véronique Doisneau 

(2005), procuramos a simetria - a quadrangular; porém com imperfeições e fendas 

dadas por dimensões diferenciadas entre as fotografias e seus enquadramentos, 

além da verticalidade como qualidade expressa pela estética clássica, num jogo de 

tensões entre a perfeição e a ruptura; em Pichet Klunchun and myself (2005), 

procuramos a horizontalidade, dada a qualidade de diálogo, de conferência, de uma 

conversa entre dois mundos (oriente e ocidente) que toma boa parte da coreografia; 

em Jérôme Bel (1995), enfatizamos a proximidade, a intimidade com o corpo: há 

mais fotografias com detalhes, que relacionam o detalhe com o todo, o claro e o 

escuro, o visível e o invisível; em Gala (2015), também procuramos a 

horizontalidade, a inteireza do palco repleto de intérpretes que se misturam em suas 

improvisações, informalidades e alegrias pelo ato de dançar; em Isadora Duncan 

(2019), procuramos enfatizar a presença de Elisabeth Schwartz, intérprete da 

coreografia. 

Ressaltamos que a numeração das imagens constituintes das pranchas se 

encontra numa relação direta com o texto escrito, e que, no momento das descrições 
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diretas e das análises dos extratos cênicos, as referidas imagens são retomadas, 

como que deslocadas das pranchas, e colocadas no corpo do texto, como forma de 

manter a leitura mais fluida e relembrar ao leitor a que imagem estamos nos 

referindo. No verso de cada prancha, estão colocadas as referências das imagens 

que utilizamos para compô-la. 

Assim, como construção imagética e mnemônica de nossa pesquisa, as 

pranchas são um fundo de memória, história e tempo, de nossa relação com o 

mundo da obra coreográfica, com as obras do corpus de análise, além de um espaço 

e um convite à evocação de outras memórias e sentidos. Nelas, o movimento de 

nossa memória apresenta suas intricações de campos, de sentidos e de tempos que, 

ora se afastam, ora se aproximam, a criar um rede intervalos - esses também em 

movimento -, por onde passam detalhes, desejos, realizações, as poéticas das obras 

escolhidas, o texto escrito, nossas unidades de sentidos. Ressaltamos que, ao 

finalizarmos as pranchas e visualizarmos cada uma isolada, e todas juntas, uma ao 

lado da outra, percebemos que elas também nos dão a ver o próprio movimento de 

nosso pensamento quando da realização da redução fenomenológica, oferecendo-

nos uma “visão panorâmica” de nossas unidades de sentidos. 

Dessa forma, nas idas e vindas necessárias às descrições, por nossas 

variações imaginativas e reflexões, numa combinação e simultaneidade com o 

roteiro de apreciação das obras e a construção das pranchas, bem como no 

amadurecimento do nosso olhar e do processo de pesquisa, fomos chegando à 

percepção de nossas evidências, de maneira a sintetizá-las em proposições mais 

consistentes, e constituir nossas unidades de sentidos, que são: 

No Primeiro Ato: Verónique Doisneau - a voz e o tempo, pensamos como 

unidades de sentidos a poética da voz e a poética do fluxo do tempo, em articulação 

com a obra Véronique Doisneau (2005), por compreendermos que essa obra nos 

educa ao nos convocar à percepção do falar e do compreender como um sistema 

eu-outrem constituído na encarnação do ser, numa poética que nos desvela ser a 

linguagem sua própria significação e os signos como prenhes de subjetividades. 

Assim, como também, educa-nos sobre o tempo, não como uma sucessão de 

“agoras”, mas sim, como subjetividade, como campo de presença vivido na síntese 
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corporal. No contexto do capítulo, essas unidades de sentidos são trabalhadas em 

um único subtópico com o título A poética dos gestos: a voz e o fluxo do tempo. 

No Segundo Ato: Pichet Klunchun and myself - as fisionomias da cultura, 

temos como unidade de sentidos o corpo estesiológico, enfatizando o quiasma corpo 

e mundo, pensado em articulação com a obra Pichet Klunchun and myself (2005), 

por compreendermos que essa obra, a partir da expressividade dos corpos em cena, 

educa-nos acerca do atravessamento do corpo pelo mundo e desse pelo corpo, dada 

a intercorporeidade como essa aderência carnal que nos ata; da cultura como 

fenômeno que, ao mesmo tempo, adquire perspectivas singulares de um povo sobre 

os dados do mundo, por suas modulações; quanto um sentido universal dada a 

intercorporeidade; e, da expressão e sua capacidade de nos permitir à aventura das 

significações outras, ainda não dadas. No contexto do capítulo, essa unidade de 

sentidos é partilhada em três subtópicos: O quiasma corpo e mundo: a poética de 

Jérôme Bel; O quiasma corpo e mundo: o Khon; O quiasma corpo e mundo: as 

representações da morte. 

No Terceiro Ato: Jérôme Bel e Gala - corpo, consciência do corpo e educação, 

temos como unidade de sentidos o corpo estesiológico, enfatizando a percepção e 

o esquema corporal, em articulação com as obras Jérôme Bel (1995) e Gala (2015), 

respectivamente. Consideramos que essas obras, por suas imagens e poéticas, 

desvelam-nos o corpo como campo criador de sentidos, estesias e conhecimento, 

fornecendo-nos elementos para pensarmos uma educação que perspectiva a 

participação da percepção, da empatia e do esquema corporal na construção do 

conhecimento. Conhecer e interpretar é antes de tudo uma orientação do corpo no 

espaço e a linguagem um desdobramento da percepção. Essa compreensão 

fortalece as perspectivas, as atitudes e os processos de ensino-aprendizagem que 

buscam compreender o entrelaçamento entre os dados sensíveis e os inteligíveis, a 

natureza e a cultura, o homem e o mundo, e o corpo e sua estesiologia como 

participantes do fenômeno educativo. No contexto do capítulo, essa unidade de 

sentido é partilhada por dois subtópicos: A consciência do corpo: o corpo como órgão 

do sentir, onde enfatizamos a percepção em articulação com a obra Jérôme Bel 

(1995), e A consciência do corpo: o esquema corporal e a expressividade dos corpos, 

onde enfatizamos o esquema corporal, em articulação com a obra Gala (2015). 
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Na construção do Prólogo, dos Primeiro Ato, Segundo Ato e Terceiro Ato, e 

do Ato como Desvio, a partir o entrelaçamento entre a redução fenomenológica e o 

método do Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012), pensamos a seguinte 

configuração: todos são iniciados com a apresentação das pranchas, para, logo em 

seguida, apresentarmos a descrição dos extratos cênicos analisados, nossas 

unidades de sentidos, análises e estesias. A descrição dos extratos cênicos 

compõem-se, num primeiro momento, de dados contextualizadores das obras 

coreográficas, como data de estreia, concepção, intérpretes, cenografia, luz, música 

e sonoridades, figurinos, produção da obra, e informações acerca da produção do 

vídeo utilizado para apreciação; e num segundo momento, da descrição direta e 

análises dos extratos cênicos. Ressaltamos que, no terceiro capítulo, em função de 

termos duas obras em sua constituição, primeiramente trabalhamos com a obra 

Jérôme Bel (1995), em todo o processo de redução fenomenológica, para, somente 

depois, adentrarmos com a obra Gala (2015), e seu respectivo processo de redução 

fenomenológica. Também evidenciamos que as traduções dos textos e diálogos 

presentes nas descrições dos extratos cênicos descritos, assim como as entrevistas, 

críticas, informações e dados constantes dos sites foram feitas pela autora do texto. 

Um outro ponto que ressaltamos, a partir das orientações recebidas e da 

solicitação das bancas examinadoras em nossos seminários, refere-se ao desvio, 

como uma movimentação do olhar que imerge no fenômeno para emergir com outras 

significações que não partem somente das articulações próprias à construção do 

texto. Nesse sentido, fizemos uma viagem à cidade de Paris. Nesse período, 

experienciamos caminhar por suas ruas, sentir seu vento e um certo frio outonal, as 

folhas marrons das árvores, o movimento das pessoas, perceber sua diversidade de 

estilos, conformações e fisionomias culturais. 

Dessa forma, destacamos a visita ao Palais Garnier, pertencente à Ópera 

Nacional de Paris, espaço onde a obra Véronique Doisneau (2005) foi criada e a 

filmagem do vídeo que aqui utilizamos foi feita. Também destacamos nossa ida ao 

Museu d’Orsay, onde está acontecendo a exposição Degas à l’Opéra, em 

comemoração aos 350 anos da Ópera Nacional de Paris, e nos foi possível a 

apreciação da obra artística de Edgar Degas (1834-1917), pintor, gravurista e 

escultor francês, conhecido por seu interesse em exprimir o movimento e as cores a 
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partir dos corpos dançantes. Ainda no Museu d’Orsay, tivemos o grato prazer do 

encontro com obras de Paul Cézanne (1839-1906), pintor francês que, por seu olhar, 

pinta a vida enraizado nela mesma, na entrega de seu corpo ao mundo, por traços 

que se fazem presentes e cores que não se deixam esvair, e que cativam o sentido 

da vida na tela. 

Também no contexto dessa viagem, apreciamos o espetáculo Isadora Duncan 

(2019) – penúltima obra concebida por Jérôme Bel -, no Centro Pompidou, com parte 

da programação do Festival de Outono de Paris, no mês de outubro de 2019. Essa 

experiência estética nos possibilitou, parafraseando Merleau-Ponty (1960/1991a), 

“inspirar e expirar” a maneira como Jérôme Bel vive, pensa e compartilha o seu 

trabalho, a sua obra coreográfica, em ato performático, na presença de nossas 

sínteses corporais. Os acontecimentos vividos nesse desvio pulsam na criação 

desse texto, não somente em suas entrelinhas, pois, em algumas passagens do 

texto, convocamos a obra Isadora Duncan (2019), a partir da experiência vivida do 

ato performático, à articulação em nossas estesias e horizontes de sentidos. 

A partir do exposto, retomamos a compreensão que a fenomenologia, em sua 

radicalidade, relativiza a verdade, dando-lhe múltiplos olhares, e interroga os modos 

como vemos o fenômeno, o que nele se encontra invisível, sem a criação prévia de 

fundamentos únicos para compreendê-lo, bem como lança-nos o desafio de trilhar o 

caminho da pesquisa com algumas intuições iniciais sem saber ao certo onde 

chegaremos, experiência essa que nos retira de uma certa zona de conforto e nos 

lança à aventura do porvir, doutros horizontes. 

A partir do que foi posto em nossas reflexões acerca do método 

fenomenológico, compreendemos, desde já, a incompletude e inacabamento do 

nosso olhar ante o fenômeno estudado e que a interpretação que dele tivemos é uma 

entre tantas outras que poderão sê-lo, uma vez que: 

[...] a teoria, como sistema aberto, vivo e mortal, admite as suas 
insuficiências, considerando a multimensionalidade dos fenômenos e sua 
zona cega, isto é, admitindo uma dimensão que é incapaz de conceituar 
(NÓBREGA, 2010, p.38). 

Como metáfora, na construção do texto, temos o ato. Ato como ação, como 

àquilo que se faz in praesentia, que se pode fazer, que ainda está por ser feito. Ato 



73 
 

 
 

como acontecimento, como expressão do desejo e também da vontade voluntária. 

Ato como documento. Ato como cada parte que constitui uma coreografia, um ato 

coreográfico. Ato como ligação entre o sensível e o inteligível. E, como estrutura 

textual, temos a seguinte configuração: 

PRÓLOGO OU A NASCENTE DO DESEJO, VIDA EM MOVIMENTO, no qual 

contextualizo minha experiência vivida com a dança, a obra coreográfica e a 

educação; em seguida, trazemos a INTRODUÇÃO OU A PRIMEIRA DANÇA, onde 

apresentamos nossa tese, objetivos, objeto de estudo, argumentos e referencial 

metodológico, principais interlocutores e conceitos norteadores. Depois, construímos 

três capítulos, que possuem como eixo norteador as obras coreográficas e o que 

elas nos dão a ver intitulados: PRIMEIRO ATO: VÉRONIQUE DOISNEAU - A VOZ 

E O TEMPO, onde pensamos a voz e o tempo, em ato performático, e em suas 

poéticas, como marcas da subjetividade, em entrelaçamento com a obra 

coreográfica Véronique Doisneau (2005); SEGUNDO ATO: PICHET KLUNCHUN 

AND MYSELF - AS FISIONOMIAS DA CULTURA, onde refletimos as questões da 

expressão, das modulações culturais e do quiasma corpo e mundo, num 

entrelaçamento com a obra Pichet Klunchun and myself (2005); TERCEIRO ATO: 

JÉROME BEL E GALA - CORPO, CONSCIÊNCIA DO CORPO E EDUCAÇÃO, no 

qual argumentamos o papel do corpo e dos dados da sensibilidade na educação a 

partir da percepção, do esquema corporal e da consciência do corpo marcada pela 

sensorialidade e historicidade, pensados a partir das obras Gala (2015) e Jérôme 

Bel (1995). Em seguida, temos O ATO DO DESVIO: A VIAGEM A PARIS, onde 

descrevemos sobre as experiências vividas no contexto da viagem como desvio; o 

DERRADEIRO ATO: CONSIDERAÇÕES FINAIS, onde se encontram as 

interpretações e horizontes de sentidos emergidos na pesquisa, bem como, nossas 

inscrições, perspectivas e desdobramentos advindos do processo de pesquisa 

realizado. Depois, o ATO DOCUMENTAL: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, onde 

apresentamos as fontes com as quais fizemos nossas interlocuções e diálogos, em 

forma de livros, textos, artigos, teses, dissertações e monografia, roteiro e programa 

de exposição, entrevista, sites e blogs; e nossos ANEXOS, compreendidos como um 

arquivo que, em sua organicidade, mantém-se vivo e aberto a outras interpretações, 

a outros olhares que possam lhes dar novos sentidos. Neles, encontram-se um 

ÍNDICE DAS OBRAS COREOGRÁFICAS DE JÉRÔME BEL; o ROTEIRO DE 
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APRECIAÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS: A dança como carta do visível, do 

corpo e do movimento; e as falas referentes às obras Véronique Doisneau (2005) e 

Pichet Klunchun and myself (2005), as entrevistas dadas por Jérôme Bel, inclusive 

a Jérôme Bel: entretien avec Jérôme Bel (2005), bem como críticas e dados acerca 

das obras analisadas, todos eles, traduzidos. 
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PRIMEIRO ATO: VÉRONIQUE DOISNEAU – A VOZ E O 

TEMPO
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E a bela fibra de seu corpo musculoso e nítido, da 

nuca ao calcanhar, inteira se pronuncia e gira 

progressivamente; o todo vibra... (VALÉRY,1921/ 

1996, p. 38). 
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Dani, IMAGENS DA PRACHA 2 - Véronique Doisneau (2005)
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Prancha 2 - Véronique Doisneau (2005) 

 

Imagem 8 - imagem criada a partir da fotografia original: entrada de Véronique Doisneau no palco. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 9 - imagem criada a partir da fotografia original: detalhe do momento em que Véronique Doisneau calça suas sapatilhas de 

ponta. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 10 - imagem criada a partir da fotografia original: Véronique Doisneau dançando Giselle. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 11 - imagem criada a partir da fotografia original: Véronique Doisneau dançando O Lago dos Cisnes. Fonte: RB JÉRÔME 

BEL. 

Imagem 12 - imagem criada a partir da fotografia original: Véronique Doisneau calçando suas sapatilhas de ponta. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 13 - imagem criada a partir da fotografia original: Véronique Doisneau dançando Giselle. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 
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Descrição dos extratos cênicos da coreografia Véronique Doisneau 

 

Conforme informamos em nossa Introdução ou a Primeira Dança, iniciamos a 

descrição com dados que contextualizam a obra quanto à sua data de estreia, à 

concepção, à produção do vídeo utilizado e aos dados da cenografia, figurino, luz, e 

trilha sonora. Num segundo momento, iniciamos a descrição direta dos extratos. 

Véronique Doisneau é uma obra coreográfica inspiradora. Inspiramo-la como 

se quiséssemos nos preencher mais dela; pois, com suas gestualidades faladas e 

dançadas, relacionamos nossa experiência como dançarina. Criada por Jérôme Bel 

para o Ballet da Ópera Nacional de Paris, sua estreia se deu em 22 de setembro de 

2004, na Ópera Nacional de Paris – Palais Garnier, com produção da mesma casa 

de espetáculos. Sua intérprete é a bailarina Véronique Doisneau, cujo nome dá título 

à obra. Não por acaso, pois em sua poética a obra nos permite a experiência estética 

da tessitura entre a vida e a arte: a vida de Véronique Doisneau e a arte coreográfica. 

Essa obra faz parte de uma série de obras feitas por Jérôme Bel, cujas narrativas 

pessoais se entrelaçam às narrativas e historicidade da arte coreográfica. Além dela, 

há Pichet Klunchun and myself (2005), Isabel Torres (2005), Cédric Andrieux (2009) 

e Lutz Förster (2009). (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

O vídeo com o qual trabalhamos foi feito por Jérôme Bel e Pierre Dupouey. Sua 

filmagem foi realizada no Palais Garnier, Ópera Nacional de Paris, França, em outubro 

de 2005. Ele tem uma duração de 37 minutos, concepção e mise en scène de Jérôme 

Bel, e sua coprodução foi compartilhada entre a Ópera Nacional de Paris e a 

Telmondis, em associação com a France 2, com a participação de Mezzo e do Centre 

National de la Cinématographie e os produtores associados Denis Morlière e Antoine 

Perset. Nosso acesso ao vídeo se deu pela internet – plataforma YouTube. Nossa 

versão é dividida em quatro partes, e, na primeira, temos esses créditos apresentados. 

Essa filmagem tem uma qualidade singular: é a última apresentação de Véronique 

Doisneau pela Ópera Nacional de Paris, pois, em oito dias, ela se aposentará. 

Véronique Doisneau, no contexto da hierarquia do Ballet da Ópera Nacional de 

Paris, e à época do processo de criação e estreia do trabalho, exercia a qualidade de 
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sujet, ou seja, tanto podia dançar no corpo de baile quanto como solista. Seus estudos 

de dança clássica começaram em 1971, no Conservatório Nacional de Orleans. Dez 

anos depois, em 1981, ela ingressa no corpo de baile da Ópera Nacional de Paris 

pelas "quadrilhas", depois se tornou coryphée - em 1983, e, em seguida, sujet, em 

1987. Desde então, atuou em todas as obras do repertório da dança clássica, bem 

como nas principais criações feitas por coreógrafos como Twyla Tharp, Maguy Marin 

e Merce Cunningham, para a o Ballet da Ópera de Paris. Aposentou-se em 2005 de 

seu trabalho como dançarina do corpo de baile e passou a lecionar na École de l'Opéra 

National, em Paris. Jérôme Bel, em entrevista, diz-nos que, a partir dos muitos 

diálogos que teve com Véronique Doisneau, compreendeu que a dançarina tinha uma 

predileção pelas obras do repertório de dança clássica: “Véronique Doisneau não se 

considera uma dançarina contemporânea. Onde ela se sente melhor, é sobre as 

pontas” (JÉRÔME BEL apud ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU-RB 

JÉRÔME BEL, 2019). 

Nessa mesma entrevista, Jérôme Bel nos diz que o convite para a criação da 

obra Véronique Doisneau (2005) partiu de Brigitte Lefèvre, à época, Diretora do Ballet 

da Ópera de Paris21. Em suas palavras: 

Brigitte Lefèvre veio me ver no Théâtre des Abbesses, na saída de uma das 
apresentações do espetáculo Dernier, para me dizer que, mesmo que 
houvesse muito pouco de dança nesta peça, o que estava acontecendo era 
importante para a dança. Isso me surpreendeu muito, sobretudo vindo de 
alguém que, como diretora do Balé da Ópera de Paris, simbolizava tanto a 
tradição acadêmica. Eu a chamei algumas semanas depois para lhe dizer 
que, ao contrário do que se poderia pensar, eu também estava muito 
interessado em balé clássico. Nós nos reunimos e eu lhe propus várias ideias 
de peça. Finalmente concordamos com o projeto Véronique Doisneau. 
(JÉRÔME BEL apud ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU-RB 
JÉRÔME BEL, 2019) 

A partir dessa entrevista, compreendemos que nessa obra a proposta de 

Jérôme Bel é problematizar o Ballet da Ópera de Paris em sua estrutura, hierarquias 

e leis específicas, sem necessariamente ocorrer no julgamento desse. Em suas 

palavras: 

Meu trabalho consiste em problematizar o Ballet da Ópera de Paris e não 
fazer um julgamento. Eu mostro no palco a vida profissional de uma das 
bailarinas da companhia e mostro que nessa vida - como em todas as outras 
vidas - podemos encontrar alegria, a desilusão ou a indiferença. (JÉRÔME 

 
21 Trecho retirado da entrevista dada por Jérôme Bel, em setembro de 2004, antes da estréia de 
Véronique Doisneau. Todos os trechos da fala de Jérôme Bel, para essa coreografia e esse capítulo, 
foram retirados dessa entrevista. Fonte: RB JÉRÔME BEL, 2019. 
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BEL apud ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU – RB JÉRÔME 
BEL, 2019). 

Mas, ao fazê-lo, Jérôme Bel coloca, nesse enredo, as questões da bailarina. 

Questões essas relacionadas aos seus desejos, aos sofrimentos e à violência física, 

às limitações, aos encontros com pessoas significativas para sua vida e sua carreira, 

e à própria instituição na qual atua. Em cena, essas questões estão imbricadas com 

a perpetuação da companhia de dança e da arte coreográfica, e, mais 

especificamente, dos balés de repertório clássico, os preferidos de Véronique 

Doisneau. Nesse sentido do imbricamento, a obra nos permite pensar sobre o que 

nos diz Merleau-Ponty (1945/2013b) acerca da relação entre a vida e a obra de um 

artista; assim como acerca da questão do corpo como temporalidade, em suas 

camadas de história e experiências vividas (MERLEAU-PONTY, 1945/1999; 

1945/2013b). 

Quando questionado em entrevista sobre porque chamou Véronique Doisneau, 

e não outra dançarina, ou dançarino, bem como porque escolheu o formato solo, 

Jérôme Bel, responde: 

Véronique Doisneau combina perfeitamente com a natureza do projeto. Ela é 
"Sujet" na hierarquia do Ballet, e dança tanto os papéis de solista quanto no 
Corpo de Baile. Ela tem uma visão global do que é esta companhia. Por conta 
própria, ela sintetiza o conjunto das situações vividas pelos bailarinos do 
Ballet. Acima de tudo, ela está no final de sua carreira e, possui, portanto, 
uma experiência verdadeira, um conhecimento único. Ela interpretou 
diferentes papéis em cada um dos grandes balés do repertório e trabalhou 
com alguns dos mais notáveis dançarinos e coreógrafos do século XX. Tudo 
isso é precioso e de uma grande riqueza. A história da dança me fascina, mas 
Véronique Doisneau sabe muito mais do que eu! Neste projeto, eu a "dirijo", 
mas é ela quem tem o conhecimento e a experiência. [..]Escolhi o formato do 
solo porque queria "opor-me" à Véronique Doisneau no Corpo de Baile como 
companhia e instituição. Eu queria ouvir, ela mesma, dizer o que pensava da 
Ópera, de sua carreira e da dança. Sua visão é muito subjetiva, mas é essa 
singularidade que me parece importante. É essa razão pela qual intitulei a 
peça com o nome dela, Véronique Doisneau, para que não haja equívoco. 
(JÉRÔME BEL apud ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU-RB 
JÉRÔME BEL, 2019). 

Ao nos referirmos à luz, por toda obra, há uma atuação com variações sutis de 

intensidade, não de cores. Digamos que o elemento é usado na cor da luz cênica 

mesmo, um tanto amarelada, quase como uma luz geral, sem uma espetacularidade 

maior. De acordo com Patrice Pavis, em sua obra A análise dos espetáculos (PAVIS, 

2005), podemos dizer que são utilizados tons médios que provocam uma sensação 

de calma e um conforto necessários à escuta, à compreensão reflexiva, bem como, 
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ambiências criadas em momentos, como por exemplo, quando da saída e volta de 

Véronique Doisneau à caixa cênica, ao dançar extratos de seus balés preferidos, ou 

quando apreciamos um extrato Giselle, na versão coreografada por Mats Ek22, e 

dançada por Céline Talon 23 , em filme projetado no palco, como cena da obra. 

Referidas ambiências criadas pela luz nos anunciam as mudanças que estão por vir 

na poética da obra, e convocam-nos a novos arranjos estéticos. 

Não há uma trilha sonora original criada para a obra. Seus elementos sonoros 

são compostos pelo silêncio, pelos registros gravados das músicas referentes às 

cenas dos balés que são dançados pela intérprete, bem como por Céline Talon no 

registro fílmico projetado como parte da obra Verónique Doisneau (2005). Também 

pela voz de Véronique Doisneau e seu cansaço, além do seu cantarolar ao dançar 

uma cena de um dos seus balés preferidos (RB JÉRÔME BEL, 2019). Esses 

elementos sonoros nos desvelam sensações, por suas significações irradiadas; de 

maneira que podemos pensá-los como “[...] indivíduos, quer dizer, seres em que não 

se pode distinguir a expressão do expresso, cujo sentido só é acessível por um contato 

direto”, como nos diz Merleau-Ponty (1945/1999, p. 209). Eles não estão livres da obra 

que os constitui, e se propagam sem se desvincular dessa, sem abandonar a condição 

espacial e temporal de que são feitos. 

Em entrevista, ao ser solicitado quanto ao distanciamento da espetacularidade 

e da virtuose performática, peculiares à sua poética e estética, mas próprias dos balés 

de repertório clássico e notadamente presentes nas montagens do Ballet da Ópera de 

Paris, Jérôme Bel ressalta que nem todos os seus trabalhos possuem esse locus tão 

fortemente marcado, e que cada obra requer seu processo criativo. No caso dessa 

obra, essas peculiaridades se tornam inviáveis, pois a dança clássica requer uma 

virtuosidade, um apuro técnico e interpretativo, e um comprometimento sobremaneira 

dos seus intérpretes. Mas, em Véronique Doisneau (2005), como tentativa de 

 
22 Mats Ek, dançarino e coreógrafo sueco, iniciou seus estudos de dança em 1962, em Estocolmo. Em 
1973, começou sua atuação no Cullberg Ballet, onde permaneceu até 1993. Após sua saída, continuou 
a produzir trabalhos para grandes companhias de dança mundiais, além de manter seu interesse pela 
encenação de peças teatrais. Fonte: DANCE CONSORTIUM, 2019. 
23Céline Talon, formada pela Escola de Dança da Ópera de Paris, ingressou no corpo de baile, em 
1986, tendo uma vasta atuação nos balés do repertório clássico. Tem uma abertura à dança 
contemporânea e à criação, e é professora de dança certificada pelo Estado desde 1998. É mestre de 
balé clássico no Conservatório de Paris desde setembro de 2010. Fonte: CONSERVATOIRE DE 
PARIS, 2019. 
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conservação da distância reflexiva, meta de seu trabalho, que normalmente é cessada 

pelo encantamento diante do espetacular e do virtuoso, “[...] a dança será apresentada 

despojada de todos os elementos que normalmente a cercam: música, figurinos, 

luzes, parceiros e cenografia” (JÉRÔME BEL apud ENTREVISTA: 09.2004 

VÉRONIQUE DOISNEAU-RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Contextualizada a obra, iniciamos a descrição na primeira e segunda parte do 

vídeo. 

A cortina sobe. Palco limpo: sem elementos cenográficos e uma luz que se 

intensifica com sua entrada. Véronique Doisneau entra em cena. Sua imagem nos 

remete à suavidade, à tranquilidade e a um certo 

contentamento, como percebemos pela imagem 8. 

Posiciona-se à frente do palco, com o tutu 24 

sustentado no braço, sapatilha de meia-ponta na 

mão, garrafa d’água na outra mão. Veste-se como 

se estivesse pronta para um ensaio: collant cor-de-

rosa, sem mangas, sobreposto por uma blusa 

aderente ao seu corpo. A altura da blusa branca é 

até um pouco abaixo dos seios e as mangas até um 

pouco acima do cotovelo, num tom de rosa mais 

claro que o collant. Esta blusa é feita do mesmo 

tecido que as meias-calças próprias aos 

espetáculos e ensaios de dança. Veste também 

uma calça preta que vai até o meio das suas pernas 

e sapatilhas de ponta cor-de-rosa. 

Véronique para, olha por um instante para a plateia e inicia sua fala: 

Boa noite. Eu me chamo Véronique Doisneau. Eu sou casada... e eu tenho 
dois filhos ... de seis e doze anos. Tenho quarenta e dois anos... E estarei 

 
24 Tutu: saia composta por várias camadas de tule. Seu comprimento varia desde o tornozelo, sendo 

essa versão conhecida como tutu romântico, até os mais armados que permitem a visualização de todo 
o movimento das pernas da bailarina. Normalmente, o tutu é ligado a um corpete, formando assim uma 
peça única. Mas também, podemos encontrá-lo somente como saia. Independente do seu tamanho, o 
tutu possui um tecido mais firme – o filó de armação – que possibilita o volume necessário à criação da 
visualidade peculiar à bailarina clássica. Fonte: DELFIM, 2020. 

Imagem 8 
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aposentada em oito dias. Esta noite, é, portanto, meu último espetáculo pela 
Ópera de Paris. 

Novamente, para. Olha para a plateia, e diz: 

Para aqueles que estão longe [outra pausa] as pessoas dizem que eu lembro 
a atriz francesa Isabelle Huppert. [Encaminha-se um pouco para trás]. 
Quando eu tinha vinte anos, passei por uma cirurgia de hérnia de disco. Foi 
necessário retira todo o disco afetado... Eu nunca deveria ter dançado 
novamente. 

Outra vez, Véronique se mantém parada. Pausa. Depois, diz: 

Na hierarquia da Ópera de Paris, eu sou "sujet". Isso significa que eu danço 
tanto no Corpo de Baile como os papéis de solista. Eu ganho três mil e 
seiscentos euros por mês, aproximadamente vinte e três mil francos 
franceses. Eu não me tornei uma Estrela...a questão não surgiu...Eu penso 
que não fui talentosa o suficiente e também muito frágil fisicamente. O 
encontro com Rodolfo Nureyev foi fundamental para mim. Ele entendeu tudo. 
Ele nos deu a ideia de que é através do domínio da linguagem da dança que 
a emoção é criada. E nos pediu antes de tudo para respeitar o sentido do 
gesto e não para interpretá-lo. Eu adoro dançar a segunda variação The 
shades pas de trois, do terceiro ato de sua La Bayadère. 

Em seguida, a intérprete põe o tutu e a garrafa d’água no chão, e encaminha-

se para o fundo do palco, no sentido da esquerda, em relação à plateia. Posiciona-se 

de frente para a plateia, para logo em seguida, dançar a sequência sobre a qual falou 

há pouco. Por todo o tempo que dança, Véronique Doisneau cantarola a música da 

coreografia. A sequência possui um andamento acelerado, e envolve grandes saltos, 

saltitos, giros, corridas, várias elevações sobre a ponta da sapatilha, de maneira 

sequenciada, além de sustentações sobre a ponta, tendo como base uma única perna. 

À medida em que dança, percebemos o esforço, o trabalho do corpo. Isso se dá não 

só pela gestualidade dançada, mas também pela sua ofegação. A intérprete termina 

e seguem-se os aplausos. Ela deixa o som do seu cansaço ser microfonado. Caminha 

um pouco, também pára, volta a caminhar, enquanto o cansaço vai se diluindo. Pára, 

pega a garrafa d’água, toma um pouco d’água. Em seguida, olha para a plateia. Sem 

pressa, diz-nos: 

Os ballets que eu preferia dançar são os dos coreógrafos Marius Petipa, 
George Balanchine, Rudolf Nureyev e Jérôme Robbins. Aqueles que eu não 
gostava de interpretar vinham de Maurice Béjart e Roland Petit. [Pausa]. Eu 
também aprendi muito com Merce Cunningham... dançar o silêncio e escutar 
o ritmo do outro dançarino. Eu vou fazer uma cena de seu balé Points in 
space. 
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Véronique Doisneau senta no chão, troca a sapatilha de ponta pela sapatilha 

de meia-ponta, toma água. Sai de cena, e vai para a coxia. Fim da primeira parte do 

vídeo. 

No início da segunda parte do vídeo, Véronique Doisneau volta ao palco 

dançando a cena que havia falada anteriormente. Ao terminá-la, sai do palco, para em 

seguida, voltar. Aplausos. Pelo movimento da câmera, vemos o início dessa volta da 

coxia. Em sua volta da coxia, a intérprete ajeita o microfone, dirige-se para onde estão 

o tutu, a garrafa d’água e as sapatilhas de ponta. Senta-se próxima a esses elementos. 

Inicia a troca das sapatilhas de meia-ponta pelas sapatilhas de ponta. A câmera foca 

em seus pés e nos dá detalhes dessa troca. A imagem 9 é uma visualidade do 

momento em que percebemos seu oficio de bailarina clássica também pela facilidade 

e rapidez com que faz o nó que sustenta a fita da sapatilha de ponta em sua perna. 

Ao mesmo tempo em que realiza essa troca, a intérprete nos diz: 

Eu gostaria de ter dançado papéis masculinos... por exemplo: Abderame, em 
Raymonda, ou o papel da melancolia... nos Four Temperaments de 
Balanchine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Imagem 9 
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Terminada a troca das sapatilhas, a intérprete pára por um instante. Pernas 

estendidas sobre chão, um pouco separadas uma da outra, braços largados por sobre 

as pernas e as mãos unidas. Com a cabeça e olhar baixos, ela nos diz: 

Mas, meu sonho era dançar Giselle25. 

Em seguida, Véronique Doisneau se levanta. Pega o tutu que estava no chão, 

e veste-o ao prendê-lo na cintura com um fecho que fica às costas. Dirige-se para o 

fundo do palco e sai de cena. Deixa no palco a garrafa d’água e a sapatilha de meia-

ponta. Na coxia, Véronique inicia o cantarolar da música do balé Giselle. Nós o 

ouvimos enquanto temos a visão do palco apenas com os elementos citados. Em 

nossa próxima imagem, vemos Véronique Doisneau na coxia, cantarolando a música. 

Está concentrada. Prepara-se para retornar à visão do público. Vemos sua saída da 

coxia, para, logo em seguida, termos sua imagem entrando no palco. 

Em sua entrada, vem em passos cadenciados. Olha para o horizonte. Em seu 

tutu branco e mãos juntas, docemente levadas à região do coração, dá-nos a ver uma 

visão fluida e diáfana. Em cena, Véronique Doisneau cantarola e dança, dança e 

cantalora. Seu canto, que começa límpido e vai sendo borrado pela ofegação, 

denuncia seu esforço de vencer a gravidade, girar, saltitar, deslocar-se pelo espaço 

em várias direções e sentidos, e, ao mesmo tempo, cantarolar. À medida em que 

dança, percebemos o engendramento dessas forças do corpo em seu trabalho interno 

de instauração das linhas simbólicas e poéticas. 

Sua imagem expressa braços voláteis e leves, que possuem uma direção 

acertada; sabem exatamente para onde ir e as espacialidades que criam. O 

movimento de suas mãos, assim como de sua cabeça, expressa como que um 

drapeado que intensifica o drama vivido pela personagem. O movimento que se faz 

por todo seu corpo é firmado e afirmado pelos seus pés que encontram o equilíbrio na 

ponta das sapatilhas. Por vezes, esse equilíbrio se distancia, e vemos uma 

instabilidade breve, logo revertida em forma de um movimento que desliza pelo 

espaço e como que capturado na imagem 10. 

 
25 A obra coreográfica Giselle estreou em 28 de junho de 1841, na Ópera Nacional de Paris, tendo 
Carlotta Grisi no papel de Giselle. A música fora composta por Adolphe Adam, com roteiro de Théophile 
de Gautier e coreografia de Jules Perrot e Jean Coralli. (PORTINARI, 1989; BOURCIER, 1987). 
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Dança sozinha e, quando seria levantada pelo parceiro, Véronique Doisneau 

diz: “Levantada pelo parceiro”. Fala esta frase por duas vezes. Ressaltamos que, no 

balé Giselle (1841), a cena dançada por Véronique Doisneau faz parte do segundo 

ato. É o momento em que Giselle está com seu grande amor, Albrecht, para o último 

encontro. É uma cena dançada a dois, um pas-de-deux. Em Véronique Doisneau 

(2005), a cena é dançada tendo somente a intérprete no palco, mas Véronique 

mantém a relação com o parceiro. 

A sequência possui um andamento mais pausado, mais em adágio, o que nos 

proporciona um tempo para apreciarmos sutilezas de seu olhar, o cruzamento de um 

pé pelo outro, e o movimento de sua respiração para elevar-se as pontas e girar. Seu 

corpo é giro pelo espaço, é o roçar de sua sapatilha no chão, é a sustentação de si 

mesma a mostrar-nos aquele momento em que, como que suspensa no ar, seu corpo 

instala o silêncio, até de nossa respiração. Ao final da sequência, ela sai do palco. 

Seguem-se os aplausos. 

A partir dessa descrição evidenciamos nossas unidades de sentidos, que são: 

a póetica da voz e a poética do fluxo, trabalhadas num único subtópico intitulado A 

poética dos gestos: a voz e o fluxo do tempo. 

Imagem 10 
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A poética dos gestos: a voz e o fluxo do tempo 

 

[...] minha voz está ligada à massa de minha vida como nenhuma outra voz 
(MERLEAU-PONTY,1964/ 2005, p. 140). 

Parece inicialmente, com seus passos repletos de espírito, apagar da terra 
toda fadiga, e toda tolice... E eis que se abriga num lugar um pouco acima 
das coisas, e diríamos que encontra um ninho em seus braços brancos... 
Mas, agora, não parece estar tecendo com seus pés um tapete indefinível de 
sensações? Cruza, descruza, trama a terra com a duração... Ó encantadora 
obra, o trabalho precioso de seus artelhos inteligentes que atacam, que 
esquivam, que amarram e desamarram, que se perseguem, que levantam 
vôo! Que hábeis, que vivos, esses puros operários das delícias do tempo 
perdido!... Como esses pés murmuram entre eles, e querelam como 
pombas!... O mesmo ponto do chão leva-os a brigar como por um grãozinho! 
Eles se exaltam juntos, e se chocam no ar, ainda uma vez!... Pelas Musas, 
queria que meus lábios tivessem esses pés! (VALÉRY, 1921/1996, p. 39). 

Posicionada na boca de cena (região do palco bem próxima ao público, onde 

normalmente fica a cortina), pés levemente en dehors (para fora), a gestualidade 

primeira de Véronique Doisneau é manter-se em pé, diante do público, e cumprimentá-

lo com um “boa noite”. Olha-o num gesto de cumplicidade, como quem sente e gasta 

um tempo na vivência desse sentimento da presença do outro, de maneira que nos 

convoca a pensar o que nos diz Didi-Huberman em sua obra O que vemos, o que nos 

olha (DIDI-HUBERMAN, 1998): 

O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. 
Inelutável porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo 
que nos olha. Seria preciso assim partir de novo desse paradoxo em que o 
ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois. (DIDI-HUBERMAN, 1998, 
p.29). 

Escutamos o desdobramento e o eco, em nosso corpo, da voz da dançarina. 

Entre nós, há uma reflexividade, essa que se dá nos movimentos existentes entre a 

fonação e o ouvido, “[...] eles possuem sua inscrição sonora, as vociferações têm em 

mim seu eco motor (MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p. 140). Ressaltamos que, desde 

o início do filme com o qual estamos trabalhando, Véronique Doisneau está presente 

por sua sonoridade. Ela nos é apresentada por seu cantarolar, num certo solfejo, 

enquanto vemos imagens do Palais Garnier. Cantarola como quem marca uma 

música para passar o tempo, num certo estado distraído, ou como uma marcação dos 

passos na cadência musical já dançada. Fazemos muito isso, nos ensaios, ou nas 

coxias, quando “marcamos”, num exercício de apropriação, a música e os 

movimentos. 
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A primeira imagem da dançarina, em pé, olhando para o público, está grávida 

de sentidos, não só em seus signos, a nós conhecidos pela experiência com a arte 

coreográfica, mas também na abertura de camadas do tempo e da experiência de 

nossa vida como dançarina. Não tenho uma formação em ballet clássico, nem poderia 

me considerar uma bailarina clássica. Mas a imagem da bailarina clássica em sua 

expressão é-nos uma referência forte, e por muito tempo desejada. Há uma influência 

de sua presença em minha construção como dançarina. Num só golpe, sou tocada 

pelo visível, pelo espetáculo do mundo ao qual não somos estranhos, pois é 

necessário que aquele que olha não seja estranho ao mundo que sente, como nos diz 

Merleau-Ponty (1964/2005). 

Ao me envolver com a imagem, evoco um momento passado, como um retorno 

a uma experiência originária, a um tempo que me retorna em pessoa. Merleau-Ponty 

(1945/1999) diz-nos que: 

Quando evoco um passado distante, eu reabro o tempo, me recoloco em um 
momento em que ele ainda comportava um horizonte de porvir hoje fechado, 
um horizonte de passado próximo hoje distante. Portanto, tudo me reenvia ao 
campo de presença como à experiência originária em que o tempo e suas 
dimensões aparecem em pessoa, sem distância interposta e em uma 
evidência última. É ali que vemos um porvir deslizar no presente e no 
passado. Essas três dimensões não nos são dadas por atos discretos: eu não 
me represento minha jornada, ela pesa sobre mim com todo o seu peso, ela 
ainda está ali, não evoco nenhum de seus detalhes, mas tenho o poder 
próximo de fazê-lo, eu a tenho “ainda em mãos”. (MERLEAU-PONTY, 
1945/1999, p. 557). 

Não é uma abertura de camadas do tempo como que simplesmente por abrir, 

mas por uma evocação a qual eu não poderia resistir, dizer-lhe não. Sua intensidade 

é da ordem de um acontecimento que antes de ser pensado, já aconteceu. Nesse 

sentido das imagens, é uma ordem empática, como diz Didi-Huberman (1998). Os 

movimentos dos meus olhos, ao sentir a imagem de Véronique posta no tempo, assim 

como os movimentos dos olhos de Véronique para a plateia, acolhem e apalpam as 

coisas vistas, em estado de imbricação, cruzamento e diferenciação com elas pois a 

experiência do olhar, assim como do tato, não se dá por uma superposição, mas na 

consideração de que as coisas têm seu próprio lugar, seu próprio ser, e que, por essa 

espessura do olhar, com elas nos comunicamos, não nos confundimos, e mantemos 

nossa abertura ao mundo (MERLEAU-PONTY, 1945/1999; 1964/2005). 

Compreende-se então por que, ao mesmo tempo, vemos as próprias coisas 
no lugar em que estão, segundo o ser delas, que é bem mais do que o ser-
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percebido, e estamos afastados delas por toda a espessura do olhar e do 
corpo: é que essa distância não é o contrário dessa proximidade, mas está 
profundamente de acordo com ela, é sinônimo dela. É que a espessura da 
carne entre o vidente e a coisa é constitutiva de sua visibilidade para ela, 
como de sua corporeidade para ele; não é obstáculo entre ambos, mas o 
meio de se comunicarem. Pelo mesmo motivo, estou no âmago do visível e 
dele me afasto: é que ele é espesso, e, por isso, naturalmente destinado a 
ser visto por um corpo. (MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p. 131-132). 

Corpo esse compreendido enquanto estesiológico, sensível exemplar, 

percipiente, atado ao mundo e do mesmo tecido desse; que tudo sente em sua 

abertura erótica e libidinal, em direção ao outrem como meio de chegar ao interior das 

coisas. (MERLEAU-PONTY 1964/2005). 

Nessa operação expressiva e simbólica que fala sobre mim e o outro, em sua 

poética minimalista, o corpo em cena, e o meu, desdobram-se e se cruzam. Meu olhar 

me lança, num só momento, a toda uma significação da bailarina clássica no Ocidente, 

em sua permanência, leveza, brancura e fugacidade presentes em nossa memória 

coletiva. Ao mesmo tempo em que, por uma certa destituição da espetacularidade, 

encarnada na presença e volume do seu corpo, corpo esse preenchido pela técnica, 

estética e conhecimentos peculiares a uma maneira de experienciar a arte 

coreográfica, ela nos abre à profundeza de nossas próprias tatuagens e 

engendramentos, a nos fazer sentir-rememorar, as horas e mais horas de ensaios, os 

apuros técnicos e estudos, as alegrias, o cansaço, as frustrações, os encontros, e as 

ambiguidades vividas entre os sofrimentos e os prazeres, presentes em minha 

experiência como dançarina e professora. 

Ao refletirmos sobre essa abertura temporal, pensamos a relação entre corpo 

e memória, compreendendo essa última não como: 

[...] A consciência constituinte do passado, mas um esforço para reabrir o 
tempo a partir das implicações do presente, e se o corpo, sendo nosso meio 
permanente de “tomar atitudes” e de fabricar-nos assim pseudopresentes, é 
o meio de nossa comunicação com o tempo, assim como com o espaço 
(MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 246). 

Véronique Doisneau, com um certo ar de melancolia e nostalgia, dança, narra 

e expressa suas memórias, seus sonhos, as experiências e as escolhas, as coisas da 

vida comum, cenas de obras que dançou, e os aprendizados fundamentais vividos 
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com mestres, como Rudolf Nureyev 26  e Merce Cunningham 27 , sobre a dança 

enquanto linguagem, bem como, desvela em seus gestos, palavras e canto solitário a 

marcar o tempo de cada gesto, um estilo de ser no mundo, daquele que escolheu a 

dança como um modo de ser, de existir no mundo, num entrelaçamento da vida 

individual e da vida histórica, que se dá na temporalidade de maneira oblíqua, e não 

linear, como nos diz Merleau-Ponty (1945/1999). 

Por toda obra, a expressão de seu rosto é suave, assim como o timbre de sua 

voz, mesmo quando trata de assuntos que, sob nosso olhar, soam como delicados e 

dolorosos, e manifesta um leve sorriso. Seus textos, num sentido geral, seguem uma 

linha narrativa pausada. Pensamos que as pausas são propositais, como que para 

acentuar e nos fazer refletir, pelo silêncio, aquilo que nos cabe no que foi dito. Sobre 

essa relação fala e silêncio, lembro que, quando dirigida por Andrea Copeliovitch no 

espetáculo Fragmentos da Hora Absurda, pela Gaya Dança Contemporânea-UFRN, 

em 2007, em um de nossos ensaios, ela nos falava de como um podia acentuar o 

outro, na medida em que pudéssemos dar o tempo de cada um, pois, “[...] na 

realidade, esse pretenso silêncio é sussurrante de falas, esta vida interior é uma 

linguagem interior” (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 249). 

Essa linguagem interior nos fala como se estivéssemos ouvindo nossa própria 

voz, uma voz que se articula e é articulada no pensar, uma voz ancestral ouvida em 

suas marcas originais, ontológicas; pois a palavra, antes de ser signo, é gesto 

pertencente ao esquema corporal, e guarda “[...] esses traços ainda vivos de uma 

ancestralidade indelével” (MATOS, 2018, p. 177). Um silêncio para quem o poeta Paul 

Valéry dará como objeto à linguagem poética: 

A poesia - é a tentativa de representar, ou de restituir, por meio de linguagem 
articulada, estas coisas ou esta coisa que tenta obscuramente expressar os 
gritos, /[32]v(III2)/ as lágrimas, as carícias, os beijos, os suspiros, etc., e que 
parecem querer expressar os objetos, no que eles têm de aparência de vida 
ou propósito supostos. Essa coisa não é definível de outra forma. Ela é da 
natureza dessa energia que é gasta respondendo ao que é ... (Tel Quel I 

 
26  Bailarino e coreógrafo russo considerado um dos maiores artista do século XX. Sua atuação 
atravessa a história do balé Kirov, como solista, bem como a história da Ópera Nacional de Paris, tendo 
sido seu diretor. Fonte: THE RUDOLF NUREYEV FOUNDATION, 2018. 
27O bailarino e coreógrafo americano Merce Cunningham foi um dos maiores artistas da dança, tendo 
uma repercussão mundial. Em sua carreira de sete décadas, expandiu suas fronteiras para os 
contextos da arte contemporânea, das artes visuais, das artes cênicas e da música. Fonte: MERCE 
CUNNINGHAM TRUST, 2018. 
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p.144). (VALÉRY apud MERLEAU-PONTY, 1953/2013, p.94)28. (Sublinhados 
por Paul Valéry).  

Portanto, Merleau-Ponty (1953/2013), a partir do que nos diz Valéry, considera 

que a descrição desse mundo anterior à linguagem dá razão, primeiramente, ao 

silêncio de Valéry, bem como ao tipo de discurso que virá depois desse silêncio. Em 

suas sinergias poéticas e musculares, o olhar, a voz e o rosto de Véronique Doisneau, 

ao se referir à questão de não ter se tornado uma Étoile, mudam sutilmente o timbre, 

a nuança e fazem-nos sentir uma certa desolação. Em sua suavidade e poucas ações, 

ela nos mostra o sentimento presentificado e acentuado pela ação da câmera que 

fecha o foco em seu rosto, que agora, tem uma expressão mais concisa, reflexiva. 

Não se sentiu capaz. Não só por talento, mas por sentir em seu corpo uma fragilidade. 

Seu tom de voz e texto nos abrem um silêncio e camadas do tempo... e, na perspectiva 

estética de sentir junto, nosso corpo, recorda, de um só golpe, as inúmeras vezes em 

que na nossa vida de intérprete e de professora, não nos sentimos capazes. 

Ao pensar nas gestualidades minimalistas de Véronique Doisneau, e nos 

movimentos internos do corpo estesiológico em sua reflexividade carnal no mundo a 

expressar uma forma de ser, trazemos a reflexão de Merleau-Ponty (1964/2005). O 

filósofo nos fala da existência em nós de movimentos que não nos conduzem a 

nenhum lugar, não buscam nem mesmo a procurar no outro uma semelhança: “[...] 

são os movimentos do rosto, muitos gestos e, sobretudo, estes estranhos movimentos 

de garganta e da boca que constituem o grito e a voz” (MERLEAU-PONTY, 

1964/2005, p. 140), que se desdobram pela espessura sensível do mundo, 

atravessam as palavras, dando-lhes uma carnalidade que não são da ordem de um 

signo a representar, mas são a significação a exprimir um mundo. 

“A voz é modulante, disso não se tem dúvida. E se ela é modulante, móvel, ela 

sai e entra sem se fixar” (MATOS, 2018, p.174), e se as palavras, a fala e as imagens 

verbais em mim permanecem, esse fato se dá muito mais porque nelas há mais uma 

gestualidade emocional, precisa e geral do que uma representação. As imagens que 

elas nos criam são como os movimentos nos quais não preciso pensar para fazê-los: 

não precisamos representar o espaço, nem tampouco o corpo para que um possa se 

mover no outro. É suficiente que eles existam em mim, e que em torno deles eu 

 
28 Obra Recherches sur l’usage littéraire du langage, composta pelas notas dos cursos dados pelo 
filósofo Maurice Merleau-Ponty, no Collège de France, no ano de 1953. 
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construa um campo de ação. Da mesma forma, ocorre com as palavras: eu não 

preciso representá-las para pronunciá-las. É suficiente que possuamos suas 

essências articulares e sonoras como uma das modulações possíveis que o corpo tem 

o poder de expressar (MERLEAU-PONTY, 1945/1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse mesmo ar de desolação e um certo timbre de melancolia se manifestam 

quando Véronique Doisneau fala sobre à condição de imobilidade na qual as 

bailarinas do corpo de baile se colocam na cena do balé O Lago dos Cisnes29. 

Imobilidade essa que se expressa nas mais diversas vezes em que seu corpo repete 

as gestualidades que fazem a imagem 11. 

 
29 O Lago dos Cisnes teve sua primeira versão em 1877, com estreia no Teatro Bolshoi, em Moscou. 
Porém, essa estreia não foi bem recebida, sendo considerada um fracasso. Uma segunda montagem, 
encenada na cidade de São Petersburdo, em 1895, é consagrada até os dias atuais, tendo a 
coreografia, para a música de Piotr Tchaikovski, feita por Marius Petipa e Lev Ivanov. Fontes: 
PORTINARI (1989); MUNDODANÇA (2019). 

Imagem 11 
1010109 
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Entretanto, já é outro quando expressa um contentamento e prazer, ao falar 

sobre os encontros e influências que coreógrafos - como Rudolf Nureyev, Merce 

Cunninghan e Jérôme Robbins - e outras bailarinas – como Yvette Chauviré, Natalia 

Makarova, Dominique Khalfouni e Céline Talon -, tiveram em sua carreira no Ballet da 

Ópera de Paris. Ou quando fala sobre seus aprendizados, os balés que gostou de ter 

dançado, como La Bayadère, na versão de Rudolf Nureyev, e os papéis que desejou 

dançar e não pode, como os masculinos no balé Raymonda e o papel da melancolia 

no balé Four Temperaments, de George Balanchine. Ou ao se referir ao momento de 

agradecimento ao público, em que apresentação termina e ela se curva, e nos mostra 

três poses de agradecimento. Em suas gestualidades faladas e não faladas: “Ao final 

do espetáculo, eu gosto de ouvir o público e me inclinar” (VÉRONIQUE DOISNEAU 

apud VÉRONIQUE DOISNEAU (2005) - RB JÉRÔME BEL, 2019). Assim, Véronique 

o faz: uma pose, ou, outra pose, ou ainda, uma última pose. Ela nos sorri e sai. 

No sentido de pensarmos em suas sinergias, fisionomias poéticas e 

musculares, nas diversas gradações que Véronique Doisneau, em sua operação oral, 

dá-nos a sentir, trazemos o pensamento de Paul Zumthor, historiador da literatura e 

medievalista, em seus estudos medievais e das poéticas do oral, a partir de sua obra 

Performance, recepção, leitura (ZUMTHOR, 2007). O autor nos evidencia que a 

percepção plena do poético é dada pelo comprometimento do corpo no ato 

performático. Para ele, os antigos, ou a retórica da Antiguidade, já nos davam conta 

da participação do corpo na performance poética, ao distinguirem entre as “partes” 

(aspas do autor), a pronunciatio e a adio, e a essas partes era dada a função de 

produzir um efeito sensorial no ouvinte. Essa retórica que, depois de um longo período 

ausente hoje passa a ser ouvida com mais atenção, ensinava, ao seu modo, que, para 

se chegar ao sentido de um discurso, sentido esse que, em sua intenção, suposto 

naquele que nos fala, fazia-se necessário atravessar as palavras em suas espessuras 

densas, fato esse que exige uma intervenção corporal. Em suas palavras: 

[...] As palavras resistem, elas têm uma espessura, sua existência densa 
exige, para que elas sejam compreendidas, uma intervenção corporal, sob a 
forma de uma operação vocal: seja aquela da voz percebida, pronunciada e 
ouvida ou de uma voz inaudível, de uma articulação interiorizada. É nesse 
sentido que se diz, de maneira paradoxal, que se pensa sempre com um 
corpo: o discurso que alguém me faz sobre o mundo (qualquer que seja o 
aspecto do mundo de que ele me fala) constitui para mim um corpo-a-corpo 
com o mundo. O mundo me toca, eu sou tocado por ele; ação dupla, 
reversível, igualmente válida nos dois sentidos. (ZUMTHOR, 2007, p. 77). 
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A voz como essa modulação carnal da relação entre mim, o outro e o mundo, 

como intercorporeidade, que envolve os aparelhos anatômicos em seus usos culturais 

destinados à construção de uma linguagem operante, que, fundamentada no sensível, 

elabora seus signos conceituais e inteligíveis; mas que também, nos “[...] confere, 

através de cada timbre, um sinete autoral” (MATOS, 2018, p.178), uma poética da 

voz, um estilo que é nossa atitude no mundo em ato performático. Esse estilo está 

constituído no esquema corporal como: 

[...] sistema de equivalências que não se funda no reconhecimento de alguma 
lei, mas na experiência de uma presença corporal. Engajo-me com meu corpo 
entre as coisas, elas coexistem comigo enquanto sujeito encarnado, e essa 
vida nas coisas não tem nada de comum com a construção dos objetos 
científicos. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p.252). 

Ou a voz como órgão sonoro que, esculpido e articulado por movimentos da 

garganta e da boca, confirmam-nos também como seres sonoros, fonéticos e 

vibracionais, sendo essa vibração algo que ouço de dentro, e que atesta a 

subjetividade e a poética de minha voz e de meu corpo. 

Ao se referir às poéticas orais, Matos (2018, p. 174) nos esclarece: 

Quando falo em poéticas orais, estou, evidentemente, me referindo ao verbo 
poético que nasce na boca, entendida enquanto carnal de emissão de voz ou 
vozes. É lógico, pois, que a voz se produz (se esculpe) nos órgãos fonadores, 
que são também modeladores da voz. E a boca funciona também como um 
desses modeladores: abre-se e fecha-se como canal flexível que é. E faz 
passar a voz, rejeitando tudo o que “quebra a voz viva”. 

Penso que por a voz em cena, em ato performático, não é fácil. Ademais que a 

fala em obras coreográficas não é uma invenção das mais antigas ou das mais 

usadas. Vem a ser mais presente a partir do século XX numa aproximação com o 

teatro. A partir dessa operação poética vocal que a obra Véronique Doisneau nos dá 

a ver, que é a operação corporal de Véronique Doisneau, reflito sobre minha formação 

educativa e artística, cuja apropriação da palavra não se deu em aulas, oficinas e 

cursos nos quais ela fosse uma presença técnica e estética sistemática, assim como 

em outras técnicas do corpo como o balé clássico, a dança moderna, a dança afro, o 

jazz, e o Método-Dança Educação-Física (CLARO, 1988). A experiência da palavra 

em estado poético e performático se deu, assim como se dá na vida, por uma 

necessidade de comunicação, de se chegar ao intento por uma solicitação que reúne 

um chamado externo e um desejo interno de se lançar na aventura proposta. 
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A primeira vez em que fui solicitada à palavra em cena, num texto maior, e em 

solo, foi na obra Quatro (1996), do coreógrafo Sávio de Luna, pela Gaya Dança 

Contemporânea e uma das últimas, na obra Pequeno Mundo Vermelho (2015), do 

coreógrafo Clébio Oliveira, pela Anízia Marques Cia. de Dança. Escolhi essas obras 

e, dentro delas, essas cenas, porque, assim como os textos de Véronique Doisneau, 

os meus textos entrelaçam minha vida com a arte, seja falando sobre acontecimentos, 

encontros e desejos que fazem parte de minha carreira como dançarina, seja expondo 

dados da ordem da vida prática e do cotidiano na construção dramatúrgica das obras 

que, de certa forma, “[...] exigia essa vida”, como nos fala Merleau-Ponty (1945/2013b, 

p. 141), aqui referendado em seu pensamento acerca da comunicação entre a obra e 

a vida do artista, e, no caso de seu texto, entre a vida e obra de Cézanne. 

Em Quatro, inicialmente, sentia-me deslocada, com pouca apropriação, no 

sentido da precisão técnica e das sensações que cercam o aparelho fonador, as 

cordas vocais e a articulação das palavras. Era como se nunca tivesse parado para 

ouvir e refletir sobre minha própria voz, ou como uma certa distração acerca dela. 

Penso que sentimos e vivemos a voz com uma naturalidade tão presente, que ela 

passa, digamos, despercebida. Em Pequeno Mundo Vermelho, já um pouco mais 

experiente com a voz em cena, pude expressá-la em entonações diferenciadas da 

minha voz natural, dou-lhe, em alguns momentos, um timbre mais grave e com uma 

projeção mais forte e presente. Em Pequeno Mundo Vermelho, minha maior demanda 

foi justamente ter, a um só tempo, gestualidades faladas e não-faladas, ou seja, o 

sentido só se fazia presente quando ambas as ações aconteciam juntas. Mas, em 

ambas as coreografias, eu tinha um texto falado, que mesmo sendo sobre mim, e que 

seria dito por mim em cena, eu criaria sobre ele uma segunda camada de significação, 

pois estava em cena, e minhas entonações estavam sendo estudadas e percebidas, 

para dar vazão a um tipo de expressão que não é da ordem de uma inteleção nem de 

um estímulo-resposta, mas de um saber do corpo que passa pelas memórias e pelo 

imaginário. 

Aqui, em que faço um breve momento no qual relaciono minha experiência de 

por a voz em cena com a de Véronique Doisneau, intento, num primeiro momento, 

refletir, à luz da fenomenologia de Merleau-Ponty, sobre a temporalidade e o sentir. 

Nessa reflexão, compreendo que me educo sobre o tempo, não mais como esse rio 
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que corre de um passado nascente em direção a um futuro porvir, e do qual minhas 

recordações nada tem de relacionado com as implicações do tempo presente e 

histórico; mas como tempo vivido. Pois, ao perceber o tempo decorrido entre as duas 

coreografias nas quais fui solicitada à voz em cena, trago ao presente experiências 

vividas que foram significativas para meu aprimoramento, como por exemplo, a 

aproximação com o teatro. Todas essas experiências se encontram em minha síntese 

corporal, como tempos vividos, como subjetividades não dissociadas das 

contingências da história e do mundo, vividas num único tempo: o presente. 

Nas palavras do autor: 

O ato de olhar é indivisivelmente prospectivo, já que o objeto está no termo 
de meu movimento de fixação, e retrospectivo, já que ele vai apresentar-se 
como anterior à sua aparição, como o “estímulo”, o motivo ou o primeiro motor 
de todo o processo desde seu início. A síntese espacial e a síntese do objeto 
estão fundadas neste desdobramento do tempo. Em cada movimento de 
fixação, meu corpo ata em conjunto um presente, um passado e um futuro, 
ele secreta tempo, ou antes torna-se este lugar da natureza em que, pela 
primeira vez, os acontecimentos, em lugar de impelirem-se uns aos outros no 
ser, projetam em torno do presente um duplo horizonte de passado e de futuro 
e recebem uma orientação histórica. Aqui existe a invocação, mas não a 
experiência de um naturante eterno. Meu corpo toma posse do tempo, ele faz 
um passado e um futuro existirem para um presente, ele não é coisa, ele faz 
o tempo em lugar de padecê-lo. Mas todo ato de fixação deve ser renovado, 
sob pena de cair na inconsciência. O objeto só fica nítido diante dos meus 
olhos se eu o percorro com os olhos, a volubilidade é uma propriedade 
essencial do olhar. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 321-322). 

Num segundo momento, pensamos na expressão dramática, a partir dos 

cursos proferidos por Merleau-Ponty, nos anos de 1949-1952, na Sorbonne, Paris, 

compilados na obra Psicologia e pedagogia da criança (MERLEAU-PONTY, 

1949/2006), a partir de notas feitas por seus alunos. Nos cursos, o autor esclarece 

que há uma relação direta entre o uso do corpo e o que se deseja significar com a 

peça teatral, que consideramos que também pode ser pensada para a arte 

coreográfica, e, nesse momento, para as condutas de Véronique Doisneau (2005) e 

as possíveis significações dadas à obra. 

Nessa obra, Véronique Doisneau, em sua poética oral, usa suas entonações, 

timbres e sensações, ou seja, tem como anteparo seu próprio modo de falar, de 

maneira a nos propor uma relação como se estivéssemos numa conversa quase que 

cotidiana. Proposta essa, inclusive, que faz parte da estética do criador da obra, ao 
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colocar em suas obras a diluição da espetacularidade, da representação de 

personagens. 

Em Pequeno Mundo Vermelho, ao propormos um certo tipo de personagem, 

para o qual me é necessário estudar outras condutas para o meu corpo, outras 

poéticas vocais que não são as minhas cotidianamente, acontece um outro evento. 

Para Merleau-Ponty (1949/2006), o ator, quando empresta seu corpo a um 

personagem é movido no irreal ou no imaginário, mobiliza-se por inteiro para produzir 

o papel (MERLEAU-PONTY, 1949/2006). Ou seja, em Pequeno Mundo Vermelho, 

todo meu corpo envolve-se na construção, digamos, de um outro “ser”, que não sou 

exatamente eu, mas que que, sem mim, não existiria. Há uma permissão para que ele 

viva em meu corpo, com seus excessos e falas arranhadas como que nascidas entre 

o atrito de duas pedras. 

Mas, mesmo quando é o personagem que fala, ou quando pensamos, ou 

falamos para outros, ou para nós mesmos, a experiência auditiva não parece ser dá 

ordem de um monólogo, como se falássemos para ninguém. Essa experiência traz 

em seu cerne o outro, o ouvinte. Há no pronunciamento vocal o que Paul Zumthor 

chama de oralidade. 

[...] A oralidade implica tudo que em nós se endereça ao outro: seja um gesto 
mudo, um olhar (ZUMTHOR, 2010, p. 203): “o gesto não transcreve nada, 
mas produz significativamente as mensagens do corpo”; “o gesto denuncia o 
não dito” (ZUMTHOR, 2010, p. 205-6); “a gestualidade, às vezes, confere 
uma função ao silêncio: gestos zeros” (ZUMTHOR, 2010, p. 205). 
(ZUMTHOR apud MATOS, 2018, p.174-175). 

Uma gesticulação emocional que cria uma modulação da existência, um devir 

e uma significação advinda da experiência estética na qual o sujeito falante e o sujeito 

ouvinte são convocados a uma nova conduta construída pela abertura de um corpo 

ao outro, em presença, ou in praesentia, na intensidade do aqui agora presente na 

atualização poética (FERNANDES, 2018). 

 

[...] Assim, a aiesthesis da voz só ocorre quando o som sensibiliza o ouvido, 
na sensualidade da escuta, na sensitividade do corpo. A voz, mutante por 
natureza, é parte do corpo que não se reduz a um espaço, mas alonga e 
prolonga esse corpo, locus de origem, referência. Nesse movimento sinuoso, 
trapaceira, a voz se desdobra em perpetuum mobile. É exatamente essa 
complexa operação de dobras e desdobras, de tecidos plissados, que implica 
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o espelhamento sonoro de nossas marcas identitárias, de evocação de 
memórias. (MATOS, 2018, p.174). 

Para pensarmos sobre esta relação entre o sujeito que fala e o que escuta, 

mesmo que o ouvinte seja o próprio que fala, bem como a questão do sinete autoral 

(MATOS, 2018), como essa poética vocal própria de cada um sobre o qual falamos 

acima, trazemos Merleau-Ponty (1949/2006), quando esse reflete sobre os trabalhos 

de W. Wolf, relacionados a experiências acerca da relação entre a percepção de 

perfis, mãos, relatos, vozes e caráter. O filósofo nos diz que, quando a experiência se 

tratou da voz, W. Wolf se utilizou do recurso de intercalar a voz do sujeito a vozes 

alheias, inicialmente não o prevenindo, e, depois, prevenindo-o.  Para W. Wolf, o 

sujeito não se mostra neutro diante de sua própria voz, quando a ouve. Se detém em 

detalhes e julgamentos psicológicos muito mais do que em relação às vozes alheias. 

É quase um autorreconhecimento, favorável ou desfavorável, conforme o sujeito 

esteja ou não em paz consigo mesmo. Em sua reflexão, a esse respeito, Merleau-

Ponty nos diz que nossa voz, em sua expressão, é-nos dada como fisionomia, como 

sensação. Como uma vibração de nós mesmos que ressoa no mundo nossa conduta 

para nós mesmos. Poder-se-ia dizer que há decifração, antes de linguagem. 

Consideramos que a compreensão dos gestos fonéticos, sejam os nossos, sejam os 

alheios em nós mesmos, não se dá por uma interpretação intelectual, mas pelo 

engajamento do nosso corpo e sua motricidade no espetáculo do mundo. A voz é 

onda, vibra, é sensação. 

Faz-se necessário reconhecermos como irredutível esse movimento que me 

leva ao outro por inteiro, e, junto com ele, ao espetáculo do mundo, numa relação que 

antes de tudo precede às elaborações conceituais de sentidos. O sentido se forma de 

maneira pré-reflexiva, na operação expressiva vivida no corpo. Meu movimento é de 

abertura ao outro, assim como ele a mim, e assim como os demais gestos corporais 

são sua própria significação, nada existindo por trás deles: o gesto linguístico, por ele 

mesmo, realiza o seu sentido. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999). 

Quando falo, não represento a mim mesmo movimentos por fazer: todo o meu 
aparelho corporal se reúne para alcançar e dizer a palavra, assim como 
minha mão se mobiliza espontaneamente para pegar o que me estendem. 
Mais ainda: nem é sequer a palavra por dizer que eu viso, nem mesmo a 
frase, é a pessoa, falo a ela segundo o que ela é, com uma segurança às 
vezes prodigiosa, uso palavras, torneios que ela pode compreender ou às 
quais pode ser sensível, e, se eu tiver tato, minha fala é ao mesmo tempo 
órgão de ação e de sensibilidade, essa mão tem olhos em sua extremidade. 
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Quando escuto, cabe dizer não que tenho a percepção auditiva dos sons 
articulados, mas que o discurso se fala dentro de mim; ele me interpela e eu 
resôo, ele me envolve e me habita a tal ponto que não sei mais o que é meu, 
o que é dele. (MERLEAU-PONTY, 1969/2002, p. 41). 

Assim, considero que, ao experienciar à dança não só a partir dos gestos não-

ditos, mas também pelos gestos ditos, e relacioná-las às leituras sobre o tempo e a 

expressão dramática, na perspectiva da filosofia de Merleau-Ponty, houve todo um 

rearranjo e uma atualização do meu esquema corporal em cena e na vida uma vez 

que as referidas experiências fazem-me compreender a voz como essa vibração 

carnal que se faz som, gestualidade fonética e emocional, grito, canto, palavras. A voz 

carrega um fundo de silêncio em falas pensadas e não-ditas, ou em palavras ditas, 

nas quais, me ouço pronunciar de maneira diferenciada. Minha voz é emblema de 

minha vida, de minha presença no mundo e da história que eu e mundo construímos. 

“[...] Como disse Malraux, ouço-me com minha garganta” (MERLEAU-PONTY, 

1964/2005, p. 140), que, numa operação de reflexibilidade com os outros e com o 

mundo, “[...]do mesmo modo, não me ouço como ouço os outros, a existência sonora 

de minha voz é, por assim dizer, mal desdobrada; é antes um eco de sua existência 

articular, vibra mais através de minha cabeça do que lá fora” (MERLEAU-PONTY, 

1964/2005, p. 143). 

Nesse sentido, também consideramos que as experiências com a voz em 

performance cênica são significativas e nos educam sobre nossa própria voz, sobre a 

articulação das palavras, e as relações entre o pensamento e a fala, entre nosso 

aparelho fonador e os mecanismos que o corpo se atribui para falar. Bem como 

também nos educam a pensar a palavra como inseparável da atitude que ela inspira; 

a palavra toma posse de uma fisionomia singular a cada ser, de maneira imediata, de 

maneira indivisa, como um golpe, a partir desse atravessamento que o corpo lhe dá, 

como nos fala Merleau-Ponty (1945/1999). 

Este mesmo autor, a partir das palavras de Werner, convida-nos a essa 

compreensão: 

Tento apreender a palavra rot (vermelho) em sua expressão viva; mas 
primeiramente ela é para mim apenas periférica, é apenas um signo com o 
saber de sua significação. Ela própria não é vermelha. Mas repentinamente 
observo que a palavra abre uma passagem em meu corpo. É o sentimento - 
difícil de descrever – de uma espécie de plenitude atordoante que invade meu 
corpo e que ao mesmo tempo dá à minha cavidade bucal uma forma esférica. 
E, precisamente nesse momento, observo que a palavra no papel recebe seu 
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valor expressivo, ela vem ao meu encontro em um halo vermelho escuro, 
enquanto a letra o apresenta intuitivamente essa cavidade esférica que antes 
senti em minha boca”. Essa conduta da palavra permite compreender, 
particularmente, que a palavra seja indissoluvelmente algo que se diz, que se 
ouve e que se vê. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 316). 

Por esse olhar, compreendemos que a palavra não se basta como um signo 

geométrico, sonoro e escrito que, aqui em mim, e ali no outro, encontra-se como o 

invólucro de um pensamento. Ela tem uma significação imediata e direta. Ao ser 

preenchida por subjetividades, carrega as sensações, os pesos das experiências e 

tempos vividos dessas subjetividades, além dos desejos e prazeres que lhes são 

particulares, mas também, e num entrelaçamento sinuoso, os aspectos da 

universalidade, da história dos homens e dos tempos passados e futuros da 

humanidade, dada essa estrutura de duplo horizonte presente na síntese temporal 

que o corpo realiza ao fixar no tempo presente, todos os tempos. 

Quando olhamos o corpo de Véronique Doisneau sentado no chão, a trocar 

suas sapatilhas de meia-ponta pelas as de ponta, imediatamente, a imagem 12 nos 

remete às dançarinas de Degas, assim como, às muitas vezes em que sentamos no 

chão a colocar as nossas meias de ensaio, ou nossas sapatilhas, ou quando termina 

o ensaio e conversamos com outros intérpretes, num momento de relaxamento. Na 

síntese corporal de Véronique 

Doisneau, muitos tempos e 

situações pertencentes ao mundo 

da arte coreográfica. No momento 

da imagem, Véronique fala sobre 

os seus desejos.  Minutos antes, 

querelara com seus hábeis pés, o 

silêncio, ao interpretar um extrato 

de Points in space (1986), obra de 

Merce Cunningham. 

 

Véronique Doisneau, ao terminar a troca das sapatilhas, e como quem se 

entrega ao inelutável, diz-nos: “Mas, meu sonho era dançar Giselle”. (VÉRONIQUE 

DOISNEAU apud VÉRONIQUE DOISNEAU (2005) - RB JÉRÔME BEL, 2019). Ela 

põe o tutu, sai de cena. Ainda na coxia, ela cantarola a música da coreografia que 

Imagem 12 
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dançará a seguir. O palco se preenche da música do balé, nesse contexto, nascida 

das entranhas de Véronique Doisneau.  

Na coxia, o vídeo nos dá um ângulo que a plateia não teve: sua expressão 

criadora ao cantarolar e encarnar sua Giselle, aquele instante derradeiro antes de 

entrar no palco. 

O vídeo nos dá uma imagem, em seu arranjo temporal, suficiente para nos 

convocar sobre esse momento em que, na coxia, preparamo-nos para voltar ou entrar 

no palco, sobre a presença de um certo “oco” na barriga, que só se preenche à medida 

em que estamos em constante estado de criação desse campo energético e 

expressivo que não é só nosso, nem só do personagem, mas que é necessário para 

a expressão dramática. Em ato, na expressividade do corpo a construir esse conjunto 

de gestualidades com o qual a obra coreográfica vai se dando a ver, na relação direta 

com o público, na emoção do compartilhamento entre nós, o personagem e o público, 

nada é tão representacional ou puramente mágico. A magia está justamente quando: 

[...] o corpo do ator deixa de ser coisa para significar; uma vez que o ator 
arrasta meu próprio corpo na gesticulação do seu, o sentido do que ele faz 
não está num espírito, mas está no foco virtual de seus gestos, que é 
precisamente o que se chama “drama”. Os pensamentos do papel só existem 
nos gestos – em cena só há condutas, e todos os pensamentos são condutas; 
os objetos só estão presentes no drama por estarem integrados nos gestos 
do ator. O que realmente faz o grande ator é a pregnância do sentido do papel 
na conduta; há nele uma espécie de implicação dos outros atores (cf. Moreno: 
egos auxiliares). A magia dramática consiste no fato de que, junto com o 
corpo do ator, todo o resto é alçado ao imaginário pelos elos que se 
estabelecem entre os objetos. (MERLEAU-PONTY, 1949/2006, p. 561). 

Véronique entra em cena: é Giselle em seu drama. Ela catarola e dança, dança 

e cantalora: há uma interpenetração dos gestos, não se sabe se o canto a leva, ou se 

os gestos trazem o canto. Consideramos a expressão em sua totalidade. Nesse 

engendramento de forças, a dançarina cansa, quica, ora respira ofegante e cai da 

ponta, ora usa esse fôlego para se elevar nas mesmas pontas, ora se sustenta sobre 

essas mesmas pontas e vence a gravidade, e nos mostra, a um só tempo, a luta e o 

êxtase do corpo em um equilíbrio precário, preso ao chão pelo mínimo, sustentado 

em suas próprias forças e centralidade, a nos deixar desenhar em nossos imaginários 

todas as linhas de força que estão a atuar em um só corpo, em um dado tempo ínfimo, 

de engendramento de suas energias internas. 
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Em suas reflexões sobre a dança, nascidas do seu arrebatamento ao apreciar 

Madame Argentina em sua dança, que o faz compará-la a uma chama, Paul Valéry 

(1939/2015), convida-nos a pensar a dança como uma forma de tempo sustentado 

como que por uma consumação intensa de um fluxo energético de qualidade superior. 

Para o filósofo, o corpo em estado dançante, vivencia sensações que, enquanto 

motoras e movidas, a um só tempo, encadeiam-se numa certa ordem. “Elas se 

perguntam e se respondem umas às outras, como se elas se repercutissem, 

refletissem-se sobre a parede invisível da esfera de forças de um ser vivo” (VALÉRY, 

1939/2015, p. 24). Esse fluxo energético de qualidade superior gera energias de 

construção de um tempo que cria um campo expressivo e poético, como o filósofo nos 

fala: 

Parece-lhe que essa pessoa que dança se fecha, de certa maneira, numa 
duração que ela engendra, numa duração inteiramente feita de energia atual, 
totalmente feita de nada que possa durar. Ela é instável e progride instável, 
passa pelo impossível, abusa do improvável; e, à força de negar pelo seu 
esforço o estado ordinário das coisas, cria nos pensamentos a ideia de um 
outro estado, de um estado excepcional, - um estado que seria ação, uma 
permanência que se faria e se consolidaria por meio de uma produção 
incessante de trabalho, comparável à estação vibrante de um zangão ou de 
uma esfinge diante do cálice de flores que explora, e permanece, carregado 
por sua força motriz, imóvel e sustentado pelo batimento incrivelmente rápido 
de suas asas. (VALÉRY, 1939/2015, p. 23-24). 

Dança como tempo (VALÉRY, 1939/2015), como uma consumação intensa de 

uma energia de qualidade superior que se engendra e se atualiza em suas próprias 

forças, até o instante em que cessa. Seu esforço se encontra na superação das forças 

ordinárias da vida, mesmo que nascida dessa, e da criação de um tempo poético, ou 

de um “estado segundo” que chamamos poesia, conforme Morin (2005). 

Esse “estado segundo”, prenhe de sensações movidas e motoras encadeadas 

e ressonantes a um só tempo, está presente nos corpos dançantes – sejam todos 

participantes ou como apreciadores -, a seguir uma ordem e uma lei que são inerentes 

e nascidas no mistério do mundo, pois “[...] assim como o ver, a experiência de dançar 

é sempre enigmática, não vemos antes de ver, como não dançamos antes de dançar” 

(PORPINO, 2018b, p.68-69), como não há poema antes de ser pronunciado ou lido. 

Paul Valéry (1939/2015) também nos diz que a dança, como uma arte 

fundamental, a partir de sua universalidade, antiguidade imemorial e usos solenes, 

proveu-nos, sugeriu e gerou reflexões e ideias a partir dos dados da vida ordinária. 
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Mas, esse feito não se dá em forma de ações quaisquer, mas como uma poesia geral 

da ação dos seres vivos. Essa poesia, em sua própria materialidade - o corpo, gera 

gestualidades que ultrapassam um sentido utilitário e arregimentam as potências 

simbólicas humanas, e, como obra poética, seu sentido está sempre por terminar. 

Esse sentido é continuamente renovado por olhares novos, convocados a 

compartilhar do ato performático e a instituir outras significações. 

A esse respeito, Zumthor (2007) diz-nos que um texto poético não se basta na 

decodificação dos signos, na sua leitura pura e simples, analítica. Logo que ouvimos 

o poema, interessamo-nos pelo tom de voz, pelas gestualidades que parecem ser 

palavras, por palavras que se metamorfoseiam em gestos. Nesse metamorfosear, 

gesto e palavra não podem se separar sem que o sentido seja perdido. De maneira 

semelhante, um libreto não dá conta de nos dizer o que é a obra coreográfica em sua 

fisionomia. A obra coreográfica como experiência poética exige o ato, a relação corpo 

a corpo, ou seja, que possamos vê-la em suas intensidades e ressonâncias, na 

compreensão de ser uma experiência corporal, um acontecimento que para ser, e 

existir, tem no ato performático, na relação entre vidente e visível, sua poesia 

(NÓBREGA, 2015). 

Dessa forma, a obra Véronique Doisneau (2005), como ato performático, ao 

convocar nosso pensamento sobre a impossibilidade do gesto falado e do gesto não-

falado encontrarem-se separados, educa-nos acerca do sentir o outro e com o outro. 

Há uma indissolubidade necessária para que o sentido se faça. Não podemos dar às 

sonoridades e aos textos que Véronique Doisneau nos dá a ouvir uma qualidade fora 

de seu próprio corpo, como se os sons que ela produz, ou sua voz nos textos, não 

fossem uma coisa do seu corpo, mas de um espírito externo que o anima. Ou seja, 

toda sua fisionomia ao dançar nasce em seu corpo, e as significações são dadas ali, 

à hora do ato performático. 

Também compreendemos que a obra em questão nos dá a sentir toda a própria 

construção de uma arte que se faz e se perpetua nos corpos de seus intérpretes e 

nos corpos de seus apreciadores, por essa capacidade de construir um campo de 

afetos e de sensações, sendo esse mesmo campo um construtor, num momento 

posterior, de notações e registros outros que também se concretizam como formas de 

perpetuação. Nesse sentido, Merleau-Ponty (1960/1991a) nos diz que a expressão do 
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mundo, nos termos de uma percepção que nunca está acabada e de um mundo que 

engloba as nossas perspectivas, não pode se dar pelos conceitos, mas tão somente 

pela poesia, que nos reconvoca por inteiro em nosso prazer de expressar para além 

das coisas ditas. 

Quando Paul Valéry (1939/2015) traz esse tempo imemorial da dança e seus 

usos solenes, articulamos seu pensamento com o de Roger Garaudy, filósofo francês, 

em sua obra Dançar a vida (GARAUDY, 1980), na qual ele nos fala da dança como 

uma experiência humana com registros antigos e arcaicos, plenos de ancestralidade. 

Sua participação nas celebrações e rituais remetem-se a um tempo em que dançar os 

gestos de um animal tinha a qualidade de personificação de suas forças e permitia ao 

caçador uma possibilidade de vitória ante o bicho caçado. A dança se encontrava na 

centralidade de um ritual que antecedia à caça, e sua função se dava justamente 

nessa qualidade de elucidação dos caminhos para a sobrevivência do caçador e em 

sua volta à tribo trazer o alimento para matar a fome. Sua presença se confunde com 

a constituição das civilizações e “[...] os homens dançaram todos os momentos 

solenes de sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura 

e a colheita” (GARAUDY, 1980, p. 13). Dos rituais de caça, às salas de ensaios e 

espetáculos, a dança e a arte coreográfica, nas descontinuidades e potencialidades 

de seus vieses, em seus êxtases, pensamentos, estéticas e poéticas, dão-nos a ver 

sobre a cultura, a história e a vida dos homens. 

Ao pensarmos a perpetuação da história da arte coreográfica pelos corpos de 

seus intérpretes, a obra Véronique Doisneau (2005) nos convoca, por sua Giselle, a 

sentirmos com a intérprete, num primeiro momento, tantas outras dançarinas da 

Ópera Nacional de Paris que também realizaram em seus corpos a personagem 

Giselle como: Carlotta Grisi (1819-1899) e sua imortal Giselle, com uma certa 

ingenuidade infantil e melancolia; e Yvette Chauviré, que também imortalizou Giselle 

em sua marca fundamental: o lírico (GUEST, 1976). Num segundo momento, faz-nos 

pensar justamente sobre o corpo, seus sentidos e poéticas como meio de 

compreensão de nossa gestualidade cultural e inserção na história, a partir do 

pensamento de Merleau-Ponty quando nos diz que “[...] toda cultura continua o 

passado” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p.83), mas que o artista não se satisfaz 

em continuar esse passado por veneração ou revolta. Ele recomeça o gesto que 
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reinventa a cultura e a história de alto a baixo, procurando um sentido que ainda está 

por ser dito, mas que incorpora seu passado, esse nascido desde que surgiu um 

homem no mundo: no corpo de Véronique Doisneau, fragmentos de uma história única 

e cumulativa da arte coreográfica, reunida num só gesto que domina a dispersão do 

corpo. 

Em entrevista, Jérôme Bel diz que Véronique Doisneau reunia, nela mesma, 

todas as condições para viver essa obra, por ter interpretado diferentes papeis nos 

balés do repertório clássico da Ópera Nacional de Paris, bem como por ter trabalhado 

com notáveis dançarinos e coreógrafos do século XX. Além disso, quando da 

realização da obra Véronique Doisneau, a dançarina estava próxima à sua 

aposentaria. Esses fatos dão à Véronique Doisneau uma experiência com a arte 

coreográfica em que perpassa por muitos dos vieses construídos pela arte 

coreográfica em sua história, e por um longo período. 

Assim, é possível perspectivarmos a história da arte coreográfica em seu corpo, 

se pensarmos que sua operação expressiva não se descola dos primeiros 

movimentos dos caçadores em seus rituais para ter domínio sobre a caça, nem 

tampouco das futuras modulações pelas quais a arte coreográfica se reinventará. 

Pois, assim como o pintor tateia ante a tela e, num só gesto, expressa a história da 

pintura, e Renoir pedia ao mar em Cassis sua maneira de interpretar a água para que 

pudesse pintar o azul do regato de água doce, como nos diz Merleau-Ponty 

(1964/2013a; 1960/1991a), nossos olhos solicitam a Véronique que em sua poética 

abra os horizontes do tempo e da história e nos mostre, de uma só vez, num só gesto, 

a evocação de todos os outros, que, assim como esse, são constituintes da história. 

Constituintes não como uma sucessão de “agoras”, que nos chega como uma 

recordação ou uma consciência do passado, mas como uma percepção do presente 

que conserva uma percepção já vivida, desdobrada no tempo. 

O tempo é uma rede de significações, é tempo vivido, como nos esclarece 

Merleau-Ponty: 

A cada momento que chega, o momento precedente sofre uma modificação: 
eu ainda o tenho em mãos, ele ainda está ali, e todavia ele já soçobra, ele 
desce para baixo da linha dos presentes; para conservá-lo, é preciso que eu 
estenda a mão através de uma fina camada de tempo. É exatamente ele, e 
tenho o poder de alcançá-lo tal como ele acaba de ser, não estou cortado 
dele, mas enfim ele não seria passado se nada tivesse mudado, ele começa 
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a se perfilar ou a se projetar sobre meu presente, quando há pouco ele era 
meu presente. Quando sobrevém um terceiro momento, o segundo sofre uma 
nova modificação; de retenção que era, ele se torna retenção de retenção, a 
camada de tempo entre mim e ele se espassa. (MERLEAU-PONTY, 
1945/1999, p. 558). 

Merleau-Ponty nos diz que “[...] a história verdadeira vive integralmente em nós. 

É em nosso presente que ela adquire a força de trazer para o presente todo o resto. 

O outro que respeito vive de mim como eu dele” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, 

p.78). Esse fato nos traz a responsabilidade de compreendermos que há visões 

diferentes das nossas, e de criarmos possibilidade de convivência, pois a cultura nos 

instala uns nas vidas dos outros e nos entrega à construção de história única, em cujo 

cerne se encontra diferenças e similitudes. Véronique Doisneau, ao viver a sua 

Giselle, certamente nos dá a ver as gestualidades de uma obra criada no século XIX, 

que carrega as visões e perspectivas do tempo em que foi criada, mas realiza a 

aparição dessa personagem implicada com o tempo presente, dando conta de 

demandas e solicitações outras, que são da ordem de sua subjetividade, da poética 

do criador ao mesmo tempo em que reinventam novos modos para a arte coreográfica 

em sua história universal. 

Uma dessas reinvenções, situa-se, por exemplo, quando Jérôme Bel retira o 

parceiro, além de todo um aparato cenográfico, criando uma tensão entre o público e 

a obra, se considerarmos, principalmente, o público acostumado a ver espetáculos de 

dança. Essa atitude nos provoca a pensar acerca das diversas maneiras pelas quais 

uma coisa pode ser apresentada e refletida, bem como nos abre novos horizontes 

para pensarmos a dança e nossa relação com ela, nas possibilidades de 

relacionamento entre as diversas estéticas e técnicas pelas quais uma obra 

coreográfica pode ser criada, no sentido da produção de um discurso que fale sobre 

o sujeito e sua participação na existência. Lembramos que Véronique Doisneau (2005) 

não é uma obra de balé clássico, mas uma obra de dança contemporânea, feita 

especialmente para uma bailarina clássica, na ambiência de uma instituição que tem 

na dança clássica sua maior representatividade, que é o Ballet da Ópera Nacional de 

Paris, que, em sua gênese, carrega a realeza francesa. 

Portanto, há muitos fluxos de tempo evocados pela poética de Véronique 

Doisneau (2005), não somente em sua Giselle, mas em outros extratos nos quais a 

intérprete, na expressividade de seu corpo, nos abre o tempo da arte coreográfica, a 
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um só tempo: o tempo de fixação do nosso olhar em sua síntese espacial. Dessa 

forma, sentimos que essa obra nos permite ver a dança como uma gramática de 

sentidos, nos termos que nos fala José Gil em sua obra Movimento total (GIL, 2004). 

Consideramos essa gramática em sua semântica, no que os signos se deixam 

ser esquecidos para exprimirem uma circulação energética nascida dentro do próprio 

nexo coreográfico. O ato da dança constitui seu próprio sentido, que não está dado 

de antemão, dada sua natureza de experiência da expressão, conforme nos diz Gil 

(2004, p. 79): “porque a dança cria um plano de imanência, o sentido desposa 

imediatamente o movimento. A dança não exprime portanto o sentido, ela é o sentido 

(porque é o movimento do sentido)”, pois é na experiência do dançar e do apreciar, 

na relação intérprete e apreciador, que se encontra, justamente, o locus dessa 

circulação energética, sensorial e empática que dá sentido à obra. Nessa relação 

percebemos o desenho do trajeto de Véronique Doisneau, sua voz, suas 

gestualidades dançadas, seu corpo que, ao configurar esse sentido imanente à dança, 

em modulações espaciais e temporais, é leveza, é drama, é brancura, é melancolia, 

é prazer, é a concretude de muitos tempos, arcaicos e futuros. 

Na Giselle de Véronique Doisneau, assim como em outras; bem como na 

natureza da criação desse tempo poético, gerado pelas próprias forças, inerente à 

dança e à arte coreográfica, consideramos também a existência de uma luta entre o 

esforço de conter-se, para ser melhor visto, e o desejo de perder-se, esforço esse que 

torna tudo mais trágico, como nos diz Didi-Huberman (2002/2013, p. 225): 

[...] É preciso compreender que com o trágico vem o combate dos seres entre 
si, o conflito dos seres dentro deles mesmos, o debate íntimo do desejo com 
a dor. E que com o paradigma coreográfico vem enlaçar-se, mais terrível, um 
paradigma agonístico30: a guerra eterna heraclitiana, em suma. 

Ou seja, ao assemelhar-se ao paradigma agonístico, a arte coreográfica, na 

geração do tempo poético e da sua história, vive uma guerra eterna dos contrários: o 

esforço e a medida rigorosa que nos permite uma visibilidade mais apurada, e o desejo 

 
30 O paradigma agonístico se refere a um fluxo permanente de mudança, do devir, do tornar-se, numa 
guerra constante onde tudo se transforma no seu contrário. Essa guerra é harmonizada somente na 
unidade dialética, que, para Heráclito, é formada por Deus – fonte do conhecimento confiável - e o fogo, 
o elemento dessa eterna mudança. Em nossa cultura, é possível que daí venha a imagem do inferno 
presente na Igreja Católica e nas pinturas dos artistas ocidentais, relacionando o fogo à instabilidade, 
às revoluções, às mudanças, em oposição à harmonia divina. (PORFÍRIO apud BRASIL ESCOLA, 
2019). 
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pelo êxtase, a embriaguez, que, num ápice, deseja retornar à medida. E assim, 

sucessivamente, num combate eterno e cíclico. Esse conflito é percebido no esforço 

de Véronique Doisneau em dar conta de cantarolar e de dançar ao mesmo tempo, 

assim como, quando tem um leve desequilíbrio, e de imediato, ela retoma a simetria 

de seu passo. Para depois, perder-se no êxtase... para reencontrar a medida rigorosa, 

e não menos bela... pouco tempo depois, como nos dá a ver a imagem 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Didi-Huberman (2002/2013, p. 226), é com a entrada da Ninfa 

que esse ciclo de combates se abre para a perspectiva erótica, para o desejo: 

A Ninfa, portanto, erotiza – porque Eros é cruel – o combate dos seres uns 
com os outros. Depois, acaba reunindo tudo isso em seu próprio corpo: torna-
se, ela mesma, um debate, uma luta íntima de si para consigo, um nó de 
conflito e desejo impossível de desatar, uma antítese transformada em 
marca. O paradigma agonístico e o paradigma coreográfico são uma coisa 
só: desse ponto em diante, é o paradigma dionisíaco que impõe a figura da 
ninfa como mênade, seja ela pagã ou cristã. 

Também no corpo, amalgamada à técnica, e por essa também vivida, há a 

abertura para o outro, dentro de uma estrutura que não é somente procedimentos, leis 

e regras, mas que é, antes de tudo, desejante, libidinal, perceptiva, da ordem do 

pathos, da empatia. Em sua pulsação de vida, essa abertura busca o outro, tocá-lo e 

Imagem 13 
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apalpá-lo com sua dança, busca o êxtase, o engendramento de forças poéticas, que 

suplanta as leis e busca um estado em que o pensamento é todo ação e 

compartilhamento com o outro: dançar não para lutar, mas para sentir o patético, a 

morte, o ardor e a docilidade das potências poéticas. 

A Ninfa, “no debate interno de seus próprios movimentos contrários. Frente à 

Paixão de Cristo [Leiden Christi], a paixão da ninfa [Leiden-schaft Nymphae] junta um 

sofrimento atroz da alma a uma alegria selvagem do corpo [Leid, Freud]” (DIDI-

HUBERMAN, 2002/2013, p. 228), há de ser sempre erótica, numa abertura ao outrem, 

e fértil no sentido de uma poética da dança que, na obra coreográfica, enquanto carta 

do visível e cartografia do movimento, encontra-se no ato de ver. É nessa poética que 

Valéry (1921/1996) nos diz que as dançarinas31 falam e escrevem com suas mãos e 

pés, e que, em seus movimentos habita: 

Pelos deuses, as claras dançarinas! Que viva e graciosa introdução aos mais 
perfeitos pensamentos! Suas mãos falam, e seu pés parece que escrevem. 
Que precisão nesses seres que se dedicam a usar tão bem de suas forças 
tenras! Todas as minhas dificuldades me desertam, e não há no presente 
algum problema que me ocupe, tanto obedeço com alegria à mobilidade 
dessas figuras! Aqui, a certeza é um jogo; dir-se-ia que o conhecimento 
encontrou seu ato, e que a inteligência de imediato consente às graças 
espontâneas... (VALÉRY, 1921/1996, p.23-24). 

Estas interlocuções aqui postas, pensando a poética da voz e dos fluxos do 

tempo, faz-nos pensar a presença das ninfas em tantas outras expressões da dança 

como nas esculturas de Rodin (1840-1917), as quais pudemos ver e apalpá-las com 

o olhar numa apreciação que fizemos ao Musée Rodin, na cidade Paris, no ano de 

2016; assim como nas imagens de Trisha Brown, em exposição na Ágora, em 

Montpellier, no ano de 2018; nas das bailarinas de Degas, no Museu d’Orsy; em 

Isadora Duncan, evocada por Jérôme Bel e Elisabeth Schwartz na obra Isadora 

Duncan (2019), no Festival de Outono de Paris, em outubro de 2019, e em Karenine 

Porpino, quando nos diz que: 

Isadora retomou o sentido do corpo em sua mundanidade e em sua potência 
criativa, rompendo com as rígidas convenções de uma época em que a dança 
teatral era predominantemente apreciada pelo seu virtuosismo técnico. Tais 
convenções, no entender de Isadora, não permitiam “o estado de delírio 
dionisíaco que é necessário ao dançarino”, portanto, preferiu sensibilizar o 

 
31 Colocamos no gênero feminino, por conta do autor está se referindo em sua obra A Alma e a dança 
(1921/1996) às bailarinas que se encontravam no banquete. Mas, nesse texto, essa condição se refere 
ao corpo em estado de dança, seja de um homem ou de uma mulher. 
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corpo como primeiro passo para devolver a significação humana à dança 
(PORPINO, 2006/2018a, p. 29). 

Assim, as gestualidades dessa obra coreográfica, pela poética da voz e do fluxo 

do tempo, vividos na síntese corporal, educa-nos sobre essa ambiguidade existente 

na obra coreográfica, situada entre as leis específicas da contenção, da simetria, do 

apuro técnico, e o desalinho, o êxtase do desejo vivido, a embriaguez, a abertura para 

o outro, num engendramento de um tempo que insiste em ser poético. A poética da 

voz e do fluxo do tempo convidam-nos à possibilidade de não ter que escolher entre 

a sensibilidade e a inteligência, entre o pathos e o ethos, entre o êxtase e a contenção. 

Buscam ser expressão dramática, ser mênade em estado de dança, em ser ambíguo 

e sobrevivente na história, em se deixar esquecer dos signos e ser significação por 

suas imagens, pela construção dos afetos, das práticas, das notações, das cartas do 

visível. Nos corpos, em suas gestualidades, a expressão das poéticas, da cultura e da 

historicidade de uma sociedade, em seus tempos e espaços, que desvanece ao se 

encerrar o espetáculo, e permanece por desejo e empatia. 

Também nos educa sobre o tempo como subjetividade e experiência vivida 

que, a cada evocação de um passado, abre as camadas do tempo à percepção das 

circunstâncias do presente, e não como uma memória cristalizada numa linha 

temporal. O tempo como subjetividade abarca o passado e o futuro no presente, na 

síntese corporal, bem como, faz-nos compreender acerca da voz como essa marca 

autoral, pertencente a cada massa do corpo em singularidade, e não como uma 

inspeção do espírito que anima o corpo a falar; nem tampouco como estímulos 

nervosos sobre as cordas vocais, numa condição de estímulo-resposta, mas como 

atitude corporal diante do mundo, como pronunciamento e expressão do ser no 

mundo.  
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SEGUNDO ATO: PICHET KLUNCHUN AND MYSELF - AS 

FISIONOMIAS DA CULTURA 
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Aqui, o espírito do mundo somos nós, a partir do 

momento em que sabemos mover-nos, a partir do 

momento em que sabemos olhar. Esses atos 

simples já encerram o segredo da ação expressiva: 

movo meu corpo mesmo sem saber que músculos, 

que trajetos nervosos devem intervir, nem onde 

seria preciso procurar os instrumentos dessa ação, 

do mesmo modo que o artista faz seu estilo irradiar 

até as fibras da matéria que ele trabalha. 

(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p.69). 
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DANI: IMAGENS DA PRANCHA 3: PICHET KLUNCHUN AND MYSELF (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
 

 
Prancha 3 – Pichet Klunchun and myself (2005) 
 

 

Imagem 14 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Jérôme Bel dança Let’s Dance. Minutagem: 38min:24seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 15 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Jérôme Bel esclarece sobre seu trabalho. Minutagem: 

39min:56seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 16 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Jérôme Bel e Pichet Klunchun em diálogo. Minutagem: 

15min:55seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 17 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a personagem mulher. Minutagem: 

16min:47seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 18 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a personagem homem. Minutagem: 

16min:52seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 19 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a personagem demônio. Minutagem: 

17min:02seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 20 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a personagem macaco. Minutagem: 

17min:25seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 
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DANI: IMAGENS DA PRANCHA 4: PICHET KLUNCHUN AND MYSELF (2005)
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Prancha 4 – Pichet Klunchun and myself (2005) 

 

Imagem 21 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Circularidade quando Pichet Klunchun dança o Khon. 

Minutagem: 48min:13seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 22 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança o Khon. Minutagem: 49min:35seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 23 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun e Jérôme Bel dançam juntos a personagem 

mulher. Minutagem: 46min:06seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL.  

Imagem 24 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a representação da morte - o antes. 

Minutagem: 33min:31seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 25 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Pichet Klunchun dança a representação da morte – o depois. 

Minutagem: 35min:57seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 26 - Print screen do vídeo Pichet Klunchun and myself (2005): Jérôme Bel dança a representação da morte. Minutagem: 

1h:28min:34seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 
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Descrição dos extratos cênicos da coreografia Pichet Klunchun and 

myself 

 

Antes de adentrarmos na descrição direta dos extratos cênicos, apresentamos 

dados que contextualizam a obra Pichet Klunchun and myself no que diz respeito à 

estreia, ao vídeo utilizado, à concepção e a dados de luz, figurino e trilha sonora. No 

segundo momento, realizamos a descrição direta dos extratos. 

Reencontramos o estilo de Jérôme Bel em Pichet Klunchun and myself (2005), 

ao acender das luzes no palco. Criada por Jerôme Bel, essa obra estreou em 12 de 

dezembro de 2004, no festival Bangkok Fringe, em Bangkok – Tailândia. Seus 

intérpretes são Jérôme Bel e Pichet Klunchun. A obra faz parte, assim como Véronique 

Doisneau (2004), Isabel Torres (2005), Cédric Andrieux (2009) e Lutz Förster (2009), 

de uma série de obras nas quais as narrativas pessoais de seus intérpretes se 

entrelaçam à historicidade da arte coreográfica. A duração é por volta de 105 minutos. 

O idioma é o inglês, sem tradução (possibilidade de tradução simultânea, de acordo 

com a ficha técnica constante no site). A produção foi de Bangkok Fringe Festival 

(Bangkok), SACD Le Vif du Sujet (Paris), Montpellier 2005 Dance Festival 

(Montpellier), R.B. Jérôme Bel (Paris), com o apoio do Institut Français (Paris), da 

Alliance Française de Bangkok, do Serviço Cultural da Embaixada da França em 

Bangkok e do The Flying Circus Project em Singapore. Em 2008, Jérôme Bel e Pichet 

Klunchun foram premiados por esse espetáculo, pela Prix Routes Pricesse Margriet 

para a Diversidade Cultural - Fundação Europeia da Cultura. (RB JÉRÔME BEL, 

2019). 

Em nosso estudo, o vídeo utilizado é de uma apresentação no Kaaitheater, em 

Bruxelas - Bélgica, em março de 2011. O vídeo foi dirigido por Aldo Lee e Jérôme Bel 

com adaptação de Denise Luccioni, legenda CinéVidéocim, trabalho de câmera por 

Gerhard-Jan Claes, Aldo Lee e Olivia Rochette, e tem uma duração de 

1h:40min:01seg. Consideramos que o vídeo possui uma qualidade e uma precisão 

que não compromete as descrições, nem as análises feitas neste texto, pois, na 

maioria de sua duração, foi feito em cena aberta. Evitou-se focar apenas em um dos 



119 
 

 
 

artistas, de maneira que podemos apreciar a movimentação, a expressividade e a 

visão da cena em sua inteireza. 

A concepção dessa obra teve início por um convite feito a Jérôme Bel pelo 

curador e dramaturgo singapuriano Tang Fu Kuen, residente em Bankokg. O convite 

foi para o coreógrafo realizar um projeto em Bangkok, Tailândia, em 2004. Segundo 

as palavras de Jérôme Bel, depois de hesitar, aceitou o convite e se propôs trabalhar 

com um dançarino tradicional tailandês. À época, Jérôme Bel se interessava 

muitíssimo por práticas espetaculares, fossem coreográficas ou teatrais, que não 

fazem parte das práticas pensadas e realizadas na Europa. Esse interesse nascera 

desde que assistira a um espetáculo de Kabuki, em Tóquio, por volta dos anos 1980. 

Experiências semelhantes ocorreram com a dança tradicional indiana e o desfile das 

escolas de samba no carnaval do Rio de Janeiro. (RB JEROME BEL, 2018). 

O dançarino e coreógrafo pensado fora Pichet Klunchun, que aceitara o convite 

para encontrar com Jérôme Bel no mês de dezembro/2004, por ocasião do festival.  

Eles não se conheciam e nada sabiam, ou sabiam pouco, sobre as práticas artísticas 

um do outro. Jérôme Bel tinha algumas perguntas anotadas para fazer, de forma que, 

para o coreógrafo francês, foram as circunstâncias do próprio encontro entre eles que 

determinaram a natureza e a forma da obra criada. Alguns eventos e atividades 

ocorridas não permitiram muitos ensaios, de forma que levaram ao público uma 

espécie de relato teatral da experiência. Jérôme Bel considera que produziram uma 

espécie de documentário teatral e coreográfico sobre a situação real vivida durante 

esse projeto: uma obra que reuniu dois artistas que nada sabiam um do outro, com 

línguas, arcabouço cultural e práticas estéticas e artísticas muito diferentes e que, a 

partir de seus diálogos e gestualidades dançadas, procuraram descobrir ao outro, em 

especial, sobre suas respectivas práticas artísticas, dando conta de superar um 

abismo cultural abissal que os separava. (RB JEROME BEL, 2018). 

Pichet Klunchun é um tradicional dançarino tailandês que constrói uma relação 

entre a tradicional dança tailandesa e a contemporaneidade, usando de toda 

sensibilidade e respeito para manter os preceitos e ritos da tradição numa perspectiva 

mais próxima das estéticas contemporâneas. Ele foi formado na tradicional dança de 

máscara tailandesa, o Khon, aos 16 anos, com Chaiyot Khummanee, um dos maiores 

mestres de Khon da Tailândia. Graduou-se em dança clássica tailandesa na 
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Universidade Chulalongkorn em Bangkok. Ele trabalhou extensivamente no teatro, 

como dançarino e coreógrafo e, nesse ínterim, também trabalhou com a dança 

contemporânea. Atualmente, ele possui sua própria companhia Pichet Klunchun 

Dance Company em que perpetua a tradicional dança tailandesa a partir do ensino 

para os jovens. (PKLifeWork, 2018; RB JÉRÔME BEL 2019). 

Em Pichet Klunchun and myself (2005), ao nos referirmos à luz, percebemos 

que não há cores, apenas poucas variações de intensidade, e o palco fica iluminado 

por toda a coreografia. De certa forma, a luz é usada para intensificar a presença de 

ambos, criar uma ambiência de diálogo e clarificar o estado de performance e de 

atenção necessária para convocar o espectador a uma reflexão possibilitada pelas 

gestualidades dançadas por ambos e pelo diálogo que tramam acerca de suas 

experiências com a dança e de como essa expressa os valores da vida social e cultural 

em que cada um vive. 

Não há um figurino específico para a obra. Pichet Klunchun e Jérôme Bel se 

vestem com suas próprias roupas. Inclusive, podemos perceber isso nas fotografias 

das diversas apresentações feitas, que se encontram no site oficial RB JÉRÔME BEL. 

Nelas, há mudanças dessas vestimentas. No vídeo que utilizamos, Pichet Klunchun 

está descalço e Jérôme Bel calça um tênis. 

Com relação à trilha sonora, não há uma original. Entretanto, há dois momentos 

em que Jérôme Bel usa duas músicas que fazem parte do espetáculo The show must 

go on (2001), de sua autoria. As músicas são Let’s dance, de David Bowie, e Killing 

me softly with his song (1996), de Norman Gimbel and Charles Fox. Ele as usa quando 

questionado por Pichet Klunchun sobre a dança e a representação da morte, 

respectivamente. Por sua vez, Pichet Klunchun não usa música, mas sim a narração 

para compor algumas de suas gestualidades dançadas. 

Dessa forma, dando continuidade a descrição, ao finalizarmos acerca dos 

dados que contextualizam a obra, passamos para a descrição direta dos extratos 

cênicos utilizados em nossas análises. Como primeiro extrato, apresentamos o 

momento em que Jérôme Bel fala de sua poética. 

Pichet Klunchun e Jérôme Bel estão sentados em cadeiras. Um de frente para 

o outro. As cadeiras estão postas na parte da frente do palco, mais aproximadas do 
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público. Próximo a elas, há garrafas d’água e, próximo à cadeira de Jérôme Bel, no 

chão, há um notebook. Quando esse diálogo acontece, o espetáculo já está 

acontecendo acerca de 1 (uma) hora. Pichet Klunchun inicia o diálogo: 

PK- Qual é a sua profissão? JB- Eu sou considerado um coreógrafo, mas eu 
não sou um verdadeiro. PK- Por quê? JB - Um verdadeiro coreógrafo supõe 
criar danças, coreografias, movimentos. Eu não sou muito bom nisso. Na 
verdade, não sou nada bom. PK - O que você faz? JB- O meu trabalho é ... 
pensar o que pode acontecer num teatro. Mas eu não me importo, o que eu 
uso, você vê? Pode ser texto, música, objetos. Pode ser dança. PK – Perdão, 
eu não entendo. JB - Você não é o único. PK- Você pode me mostrar o seu 
trabalho? JB- Não. Não, eu sou coreógrafo. Eu tenho uma companhia, eu 
trabalho com dançarinos. Eles estão em cena, eu estou sentado. E nós ... nós 
concordamos com o que acontece em cena, ou eu decido. PK- Ok, Jérôme. 
Você me perguntou muito. Você pode fazer o macaco? Eu disse sim. Falar e 
dançar. Eu disse sim. JB- Ok. .32 

 

Jérôme Bel se levanta da cadeira, anda para o fundo do palco. Num momento, 

para, põe as mãos na cintura, balança-se um pouco, e durante toda essa 

movimentação fala o seguinte texto: 

JB- Você tem razão. Mas eu não sou bom, não faço isso. Às vezes, se alguém 
está doente, eu faço ... mas isso não é minha ... não é minha especialidade. 
Eu mostro minha cena favorita. Eu tento colocá-lo em todos os meus 
espetáculos. PK- Ok. JB - É um pouco especial. Eu te digo quando começa e 
quando acaba. 

Como começo da coreografia, Jérôme Bel fica parado, mãos ao longo do corpo, 

pernas juntas. Olha para Pichet Klunchun, depois para a platéia, põe os braços para 

trás – mãos unidas. Volta a olhar pra Pichet Klunchun, depois para a plateia. Volta a 

olhar para Pichet Klunchun, faz um gesto com as mãos – de dentro para fora, como 

quem diz: terminou. Volta para sua cadeira. Eles se olham por um certo tempo, em 

silêncio. Jérôme Bel rompe o silêncio com a seguinte pergunta: 

JB- Você quer que eu explique? PK- Por favor. JB- Eu fui dançarino durante 

oito anos. E um dia, parei, decidi parar. Não conseguia mais encontrar 

nenhum sentido nos movimentos, na dança. Então, ao invés de dar cursos e 

trabalhar com as companhias, eu li livros por dois anos. Eu li livros sobre 

teatro, história da dança, história da arte, crítica de arte, crítica de literária, 

sociologia, filosofia ... todas essas leituras me levaram a esse gênero de 

coisas. PK- Não. Eu não vi a relação. JB- Ok. 

 

 
32  JB: Jérôme Bel; PK: Pichet Klunchun 
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Jérôme Bel se levanta da cadeira e fala todo esse próximo texto em 

movimentação pelo palco, em gestualidades que completam suas falas, que nos 

remetem a uma vontade de que o gesto possa intensificar o que está sendo dito: 

Um desses livros se chamava "A sociedade do espetáculo" ou "A sociedade 
do divertimento". A ideia principal deste livro é que hoje vivemos rodeados de 
representações, isto é, claro, cinema e TV. E internet. Nós não vivemos a 
nossa vida. Vês? Apenas sua representação. É uma pena, claro. O 
espetáculo também é uma representação, vês? As pessoas se sentam. Eles 
não vivem mais. Ele olham ... Mas eu gosto do espetáculo. Eu procuro uma 
maneira de fazer um espetáculo, mas não da representação. É por isso que 
faço essa cena. Nesta cena, o que eu faço, o que os performers fazem, eles 
olham para o público, e eles mostram que eles estão assistindo o público, e 
eles fazem compreender que o público vê que eles os olham. Realmente. 
Você vê ... por exemplo, se alguém tosse ou ri, os artistas o ou a olham. No 
momento, como todo mundo está muito quieto, eu tento fazer algo em torno 
do som do teatro. Sem a representação, faça algo real: saber que as pessoas 
estão aqui e elas estão me observando. E vice versa. Foi um primeiro ponto. 
Então entendi que essa cena ... toca uma coisa muito importante do teatro, a 
essência do teatro é o aqui e agora, que só pode acontecer no teatro e que é 
muito importante. Por exemplo, se eu assistir a um filme com Marilyn Monroe, 
sei que ela está morta. Então isso foi feito antes. Se eu olhar para a tevê, isso 
pode acontecer ao mesmo tempo, mas em geral acontece em outro lugar. 
Essa cena serve justamente para mostrar isso, dizer "olhe o que é o teatro" e 
também que não é uma representação. 

Jérôme Bel volta e senta-se na cadeira. 

PK- Você acredita que o público entende? JB- Mais ou menos. É por isso que 

continuo fazendo isso. PK- Boa sorte. Jérôme. Você tem algo maior para me 

mostrar? JB - Sim, pois eu não posso fazer isso o tempo todo, não o 

espetáculo inteiro. Um pena, porque na minha opinião é o mais interessante 

no meu trabalho. Você quer algo maior? PK- Sim. JB- Posso te mostrar de 

dança? PK - Muito boa ideia. JB- Ok. Eu vou te mostrar uma dança do 

espetáculo "The show must go on ". Há trinta ou vinte artistas no palco, todos 

em semicírculo. Eles sempre fazem a mesma coisa juntos. Eu estarei 

sozinho, mas vou usar a música. Eu a tenho no notebook. [Ele pega seu 

notebook e coloca a música. A música é Lets’s Dance, de David Bowie]. 

Com a música colocada, Jérôme Bel se levanta da cadeira, vai para o fundo do 

palco e fica parado. Quando David Bowie canta let’s dance, Jérôme Bel começa a 

dançar. Não há sequência coreográfica. Ele se põe a dançar como dançamos em 

casa, numa festa, despretensiosamente solto, assim como nos dá a ver a imagem 14. 
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Ele para. Quando David Bowie canta novamente let’s dance, Jérôme Bel volta 

a dançar. Para, novamente. E faz um gesto como as mãos, girando um dedo indicador 

pelo outro, como quem diz: e assim continua. Volta para perto da cadeira, retira a 

música e diz: 

Continua. David Bowie ainda diz "vamos dançar" e todo o elenco dança. PK- 
Jérôme, estou muito desapontado. JB - Sim eu sei. É por isso que faço isso. 
PK - Por que você faz isso? JB- Para desapontar as pessoas. Então está tudo 
bem. O que você esperava? PK- Eu não procuro por isso. JB- Seja mais 
preciso. PK- Eu procuro ... eu espero ... uma técnica muito boa, grandes 
saltos ou ... 

Jérôme Bel se levanta, bate palmas elevando as mãos para cima, aproxima-se 

de Pichet Klunchun como se quisesse falar mais de perto, e deixar mais claro seu 

ponto de vista. Na imagem 15, vemos seu tronco ir mais à frente, como se quisesse 

deixar a voz chegar antes dele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 15 

Imagem 14 
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JB- Alguma coisa de extraordinário. PK- Sim, é o que queremos. JB- Algo 

especial que você nunca viu antes. PK- É o que queremos. JB- Eu sei. Eu sei 

que todo mundo quer isso. Mas não me interessa dar isso. De qualquer forma, 

eu não creio que seja capaz. Me cai bem que eu não esteja interessado. Ok, 

se eu subi a perna até então, por exemplo, virando e pulando ao mesmo 

tempo ... é impossível, mas você gostaria. PK- Bravo. JB- Incrível. É incrível. 

Não. Então, você me admiraria. Uau, Jerome é melhor que eu. Ele faz coisas 

que eu não posso fazer. Essa relação entre o performer e o público não me 

interessa. Eu não quero criar uma diferença ou uma admiração. Eu quero 

criar exatamente o oposto. Eu quero criar alguma coisa de igual. PK- O que? 

JB- Eu quero criar, encontrar uma igualdade entre o público e os artistas. Daí 

a música pop, porque pertence a todos, e essa espécie de dança. Todo 

mundo pode dançar. De acordo? PK- Sim. JB- É o meu projeto. Você, por 

exemplo, você tem um rei. PK- Sim. JB- Você representa ele? Pk- É isso. PK- 

Na França, o rei foi cortado sua cabeça há mais de 200 anos. Então somos 

iguais. PK- Realmente? JB - Bem, estamos trabalhando nisso. E eu tento 

trabalhar nisso. Eu tento trabalhar lá, pelo menos no teatro, onde eu trabalho. 

Eu tento criar a possibilidade de uma comunidade mais igualitária. PK- Eu 

compreendo. Bom. Se você examinar minha sociedade e a sua, sobre as 

idéias ... JB- Sim, o rei. 

Jérôme Bel volta a sentar na cadeira. O diálogo prossegue, iniciado por Pichet 

Klunchun: 

Pk- Ok. Eu compreendo porque você faz isso. Eu tenho outra pergunta. Eu 

concordo, todos podem fazer isso, sim. Eu também. Se eu posso fazer isso, 

por que eu pago? JB- Sabe, às vezes, o público quer ser reembolsado. PK- 

Depois do espetáculo? JB- Às vezes durante. PK- Ah, sim? E você devolve o 

dinheiro? JB- Não. Claro que não. Eu tenho que ... talvez ... explicar algo para 

você, eu não sei. O que eu faço pertence a uma pequena comunidade no 

Ocidente, aquela que é chamada de arte contemporânea. O que eu faço se 

coloca no campo da dança contemporânea, que faz parte da arte 

contemporânea. Na arte contemporânea, há dança, música, teatro 

contemporâneo, artes visuais, cinema. Isso forma uma comunidade de artes 

contemporâneas. Nesta comunidade, existem três grupos. Primeiro, os 

artistas. O artista, o artista contemporâneo, seu trabalho é criar novas formas 

para representar a realidade de hoje. Como a realidade de hoje é diferente 

da anterior, ele ou ela deve encontrar novas formas, sim? Porque é uma 

realidade diferente. Encontrar novas formas é difícil. Eles não podem usar as 

formas antigas. Eles precisam fazer pesquisas. A pesquisa leva tempo, e eles 

precisam ... comer. Eles precisam de dinheiro. Para fazer a pesquisa. Agora, 

o segundo grupo. O segundo grupo é o governo. Há pessoas no governo que 

decidem manter algum dinheiro para as artes contemporâneas. Eles dão esse 

dinheiro para artistas contemporâneos, para seu trabalho de pesquisa, para 

encontrar novas formas. Mas quando eles dão o dinheiro, eles não sabem o 

que o artista fará. Mas eles dão o dinheiro. O artista também não sabe o que 

vai fazer. Caso contrário, não é um artista contemporâneo. Quando você é 

um artista contemporâneo, não sabe o que vai fazer. Você tem que fazer 

alguma pesquisa. Se nós já sabemos, pfft. Terceiro grupo, o público. Quando 

o público compra um ingresso para um espetáculo de dança, ele não sabe o 

que verá. Então, eu não compreendo quando ele quer ser reembolsado. Eu 

não prometi nada. Eu sou um artista contemporâneo. Mesmo eu não sei o 

que faço às vezes. As pessoas vêm, e então eu entendo melhor o que eu fiz, 

conversando com elas ou ... você vê? É por isso que não há reembolso. Nós 



125 
 

 
 

não compramos nada. Nós apostamos. Se você quer comprar, se você quer 

ter certeza, por que você está pagando ... essa foi a sua pergunta, por que 

nós pagamos. Exemplo, em Paris, você vai à Ópera para ver "O Lago dos 

Cisnes". Você terá cisnes, você terá o lago, você terá Tchaikovsky e eles 

morrerão no final. Se você vai assistir a um espetáculo intitulado "O Lago dos 

Cisnes" em um festival de dança contemporânea, talvez você nem veja um 

cisne. Talvez um pato. Você vê, é diferente. Nós não sabemos. 

Minutagem: 1h:01min:31seg a 1h:23min:05seg. 

Finalizada a descrição do primeiro extrato, iniciamos a dos segundo e terceiro 

que se referem a momentos nos quais Pichet Klunchun nos apresenta o Khon. 

 

 

Sentados. Suas atitudes corporais, como nos dá a ver a imagem 16, já nos 

falam sobre um certo relaxamento atencioso de Jérôme Bel e sobre uma postura mais 

ereta de Pichet Klunchun que nos evoca as posturas das costas nas meditações. 

Jérôme Bel pergunta que tipo de personagens tem o Khon. Pichet Klunchun responde 

que são quatro: a mulher, o homem, o demônio e o macaco. Jérôme Bel pede que ele 

mostre. Pichet Klunchun hesita um pouco, mas diz que sim, porém, afirma que o 

macaco não é sua especialidade. Jérôme Bel concorda. E Pichet Klunchun inicia a 

demonstração pela explicação de que a sequência se inicia com a personagem da 

mulher, seguida pela do homem, do demônio e do macaco. Pichet Klunchun se 

posiciona com as pernas juntas e pés paralelos, e inicia a movimentação com gestos 

mais contidos. À medida que a sequência vai se desenvolvendo, as gestualidades 

tornam-se mais ampliadas. Há uma ênfase no movimento dos braços e das mãos, 

geralmente fletidas no punho e com movimentação profícua dos dedos. 

Há a presença da circularidade constante em torno do seu eixo, os joelhos 

fletidos, abertura de pernas e pés en dehors (para fora), e elevação dos joelhos com 

Imagem 16 
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a perna levantada e fletida. Ele faz saltitos, amplia o tamanho dessa fisionomia, até 

que as pernas, sempre fletidas, realizam uma grande abertura própria das bases das 

artes marciais para, em seguida, transferir o peso de uma perna para outra, 

balançando-se sobre essa base. Depois, dirige-se ao centro, realiza um salto, fica de 

costas para o público e coça-se por duas vezes, e diz: o macaco. Senta-se. Jérôme 

Bel, sempre atento, e sentado em sua cadeira, diz reconhecer o macaco e a mulher, 

mas não os outros. 

Pichet Klunchun diz que a ideia é fácil de compreender. Ele se levanta e dirige-

se ao fundo do palco. Diz-nos que o posicionamento das pernas retrata bem cada 

personagem. As imagens que se seguem nos falam dessas diferenciações. Posiciona-

se, de frente para o público, com as pernas juntas e pés paralelos. Fala-nos que essa 

é a posição da mulher (imagem 17). Em seguida, abre os pés para fora, mantendo os 

calcanhares juntos e joelhos fletidos, sendo essa a posição do homem (imagem 18). 

Depois, abre a base das artes marciais e diz que essa é a do demônio (imagem 19). 

Logo após, com a base aberta, empurra o joelho direito para dentro, como uma 

variante da base anterior, e diz que essa é a do macaco (imagem 20). 

 

 

 

 

 

Imagem 17 Imagem 18 Imagem 19 Imagem 20 
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Aliada às pernas, há a movimentação dos braços e das mãos. Pichet 

Klunchun realiza o movimento somente dos braços e mãos, para detalhá-los a Jérôme 

Bel. Alonga seu braço esquerdo, sem travá-lo, e mostra: para a mulher, o braço 

alongado, com a mão fletida que fica à altura do canto do olho; para o homem, à altura 

da sobrancelha; para o demônio, à altura do começo da testa, em relação à cabeça, 

e, para o macaco, o braço esquerdo desce, fica na frente do corpo, dobrado, com a 

mão fletida e os dedos para baixo e o polegar para dentro, e a mão direita se acomoda 

próxima ao punho da mão esquerda, com seus dedos alongados e juntos. Jérôme Bel 

diz que compreende porque não consegue perceber as diferenças nas angulações 

que o braço faz: “elas são tão pequenas”, ele diz [faz um gesto de mostrar no seu 

corpo o tamanho delas, que corresponde ao espaço que engloba o olho e a 

sobrancelha]. Pichet Klunchun discorda, e diz: “eu não sei, para mim existe uma 

grande diferença”. E mostra mais uma vez as angulações do braço. Minutagem: 

14min:47seg a 18min:46seg. 

Como as imagens 21 e 22 nos dão a ver, ao se referir a movimentação dos 

dedos e da circularidade presente no Khon, Pichet Klunchun nos diz: (Pichet Klunchun 

e Jérôme Bel estão em pé. A câmera fecha o foco em Pichet Klunchun). 

 

PK - Os dedos são muito importantes na minha dança. Nós os exercitamos 
muito, dedos e pernas. Todos os dias, fazemos os batimentos, depois 
exercitamos os dedos assim. [Mostra como os exercita]. Começamos 
pequeno, pequeno, depois vamos mais e mais longe. Sim, assim. Bom. Ok. 
A causa da ideia inicial da minha dança, eu copio a arquitetura. JB: A 
arquitetura? [Jérôme Bel se espanta] PK- Sim. O templo. O templo tailandês. 
O telhado do templo é assim. [Jérôme Bel aparece sentado, quando a câmera 
abre o foco]. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 21 
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Pichet Klunchun desenha à sua frente a fisionomia do telhado do templo: dois 

semiarcos que se formam a partir dos dedos indicadores juntos, no centro do corpo, 

na linha do diafragma, que se separam em sentidos opostos para fora, fazendo a curva 

para baixo. (Faz duas vezes). A união deste dois semiarcos formam a expressividade 

que Pichet Klunchun nos dá a ver na imagem 22. Então Jérôme Bel reinicia a fala: 

JB- Sim, como na Ásia. PK- Sim, na Ásia, o telhado é assim. 

 

 

Então, Pichet Klunchun abre as pernas na base das artes marciais, pés para 

fora, abre os braços na altura dos ombros, flete as mãos e os dedos já se pronunciam 

para dentro. Na imagem 22 podemos ver essa relação telhado-templo no corpo de 

Pichet Klunchun. Jérôme Bel o observa, atento. Depois, Klunchun permanece na base 

e diz que: dos braços para cima, é o telhado; dos braços para baixo é o templo. Pichet 

Klunchun sai da postura e, em pé, demonstra com os braços essa circularidade da 

qual fala, ao mesmo tempo em que fala: 

E nós temos o conceito, um conceito. No interior, temos um Buda instalado 
no centro. É a energia principal do templo. Acreditamos que o Buda tem o 
poder de fazer circular a energia em um círculo como esse. Ela vai ao templo, 
vai até o telhado, o teto se curva e traz de novo a energia para ele. JB- Espera, 
você quer dizer, é por isso que o telhado é curvo? Para que a energia do 
Buda vá e retorne? Esta é a razão da curva. 

Ao se refirir à circularidade de sua movimentação, Pichet Klunchun demonstra 

que a energia sempre retorna ao centro do seu corpo, que se localiza na região do 

diafragma. A imagem 21 pronuncia esse retorno que se faz numa movimentação das 

mãos em circularidade, seja pelo dedo indicador a mostrar por onde a energia passa 

Imagem 22 



129 
 

 
 

pelo seu corpo ou pelo corpo inteiro a desvelar essa fisionomia circular que sempre 

retorna ao centro do corpo de Pichet Klunchun. Ele diz: 

PK- Sim, essa é a razão. Tudo retorna ao centro. Como,quando eu danço, a 
energia principal está aqui. Eu exercito meus dedos, porque eu quero mover 
a energia daqui até aqui e trazê-la de volta para o centro. Por exemplo, um 
aqui e aqui. Você vê? Nós voltamos aqui e aqui, nos conectamos e trazemos 
de volta. Todo o tempo, quando eu danço, eu me movo, eu faço um pequeno 
círculo, um grande círculo, ao redor do meu corpo o tempo todo. Essa é a 
ideia. Essa é a ideia. JB- Você quer dizer que o princípio de sua dança é 
sempre enviar a energia e trazê-la de volta? [Ele também faz as 
gestualidades circulares]. 

Pichet Klunchun continua a gesticulação da circularidade e depois executa dois 

passos de balé para exemplificar o que seria jogar a energia para longe: 

PK- Sim, trago-a de volta. JB- Sempre? PK – Oui. O tempo todo, assim. 
Dentro, fora, dentro, fora, sim. É diferente de vocês. No Ocidente, quando se 
dança, joga-se a energia para longe. Vocês fazem ... Desculpe. 

Minutagem: 47min:12 seg a 50min:39seg. 

Finalizada a descrição desses extratos cênicos, iniciamos a do extrato cênico 

no qual Jérôme Bel e Pichet Klunchun dançam juntos. 

Jérôme Bel e Pichet Klunchun estão sentados. Jérôme Bel diz que não tem 

mais perguntas e propõe que Pichet Klunchun o ensine alguns movimentos do Khon. 

Eles se levantam e vão em direção ao fundo do palco. Param, um de frente para o 

outro. Pichet Klunchun quer ensinar os movimentos do demônio, mas Jérôme Bel 

prefere a personagem da mulher. Pichet Klunchun concorda. 

No fundo do palco, Pichet Klunchun olha para os pés de Jérôme Bel, e diz: 

 

PK- Antes de começar, eu gostaria que você tirasse seus sapatos. [Jérôme 
Bel  tira os sapatos]. JB- Posso guardar meus sapatos? PK- Sim.  
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Pela imagem 23, vemos-os juntos, no fundo do palco enquanto dançam a 

sequência coreográfica da personagem mulher. Pichet Klunchun vai indicando para 

Jérôme Bel, os detalhes das gestualidades, os lugares onde os dedos e as mãos se 

posicionam, como a cabeça é fletida, como os ombros se posicionam e os significados 

dos gestos. 

PK- Posição. Dedos juntos. Você os coloca aqui, no quadril. Você dobra seus 

joelhos, puxando seus quadris para trás. Mais ... JB- Mais o que? PK- O 

quadril. E você estica o corpo para cima. E ombros relaxados. Os dedos. A 

primeira linha e a segunda. Você coloca o polegar na segunda linha. Coloque 

aqui, no quadril. Dedos juntos. Você se dobra. Bom. Não esqueça esse 

quadril. Você está tentando pegar uma coisa, você subiu a perna. Você move 

o braço e dá um passo. E você deixa ir. Dobra-se. Bom. Ainda. Escolha uma 

coisa. Você dá um passo e deixa ir. Tente os dois braços. Escolha uma coisa. 

Você dá um passo. E você deixa ir. Mantenha a posição dos braços. Você 

subiu a perna. Dê um passo. Você faz um passo, o peso à frente e faz um 

grande círculo ao redor do corpo. O peso atrás e você escolhe ... JB- Espera, 

espere ... PK- Ok Repita o peso à frente e a perna sobe. Os dedos e o queixo 

juntos. 

Jérôme Bel reinicia a fala e pede pra parar: 

 

JB- Ok! Muito obrigada. PK- O suficiente? JB- Sim, eu acho. PK- Ok! De nada. 
JB- Muito obrigado sim. Isso dói. [Fazem o gesto de reverência característico 
das cultuas ocidentais – baixar a cabeça um para o outro]. PK- Os dedos? 
JB- Sim. Por que os dobra tanto? É uma tortura. 

Imagem 23 
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Minutagem: 42min:43seg a 47min:09seg. 

Finalizada a descrição desse extrato cênico, passamos à descrição dos 

extratos acerca da representação da morte. 

Pichet Klunchun e Jérôme Bel estão sentados: 

JB- Agora, gostaria de ver uma cena em que o personagem morre no palco. 
PK- Morrer em cena? JB- Sim. PK- Não. Nós não representamos a morte no 
palco. JB- Porque? PK- Se eu representar a morte no palco, isso traz má 
sorte. JB- Má sorte para quem? PK- Para mim. Para o intérprete. Até para o 
meu país também. JB- Para a Tailândia. PK- Sim. Desde o começo, eu te 
disse que Khon representa o rei. O personagem principal é chamado Rama. 
Meu rei é chamado Rama. Nós acreditamos que é a mesma pessoa. Cada 
personagem da história é um deus. Nós acreditamos nos personagens. Se 
eu representar a morte no palco, isso traz má sorte. [Silêncio, uma pausa para 
pensar sobre o que viu]. JB- Então, você tem uma grande guerra, na história, 
os combates e ninguém morre. PK- Nós morremos muito, sim. Mas nós não 
morremos no palco. Temos outra estratégia para representar a morte no 
palco. JB- Ok! Você pode me mostrar? PK- Eu posso te mostrar, mas ... eu 
não posso fazer isso sozinho. Você pode me ajudar? [Jérôme Bel aponta para 
si] PK- Sim, se você quiser ver. 

Pichet Klunchun e Jérôme Bel se levantam. 

PK- Venha. JB- Não é perigoso? [em pé, parado] PK- Não. Fica aqui. [Pichet 

Klunchun aponta o lugar} Aqui. JB - É isso. PK- Você se lembra da posição 

quando a gente envia a flecha? [ele mostra] JB- Sim, sim. [ele faz o gesto] PK 

- É isso. Ok, você dobra [a mão] JB- Assim? PK - Sim. Um pouco mais em 

cima. Eu quero ver. Abra seus dedos.ok! Quando eu pula, você abre seus 

dedos. JB- Sim. É ... [Pichet Klunchun salta, e Jérôme Bel não abre os dedos] 

PK- Eu disse, quando eu salto, você abre os dedos. JB- Esta é a minha 

primeira vez, ok? Eu preciso repetir. PK- Ok. JB- Eu não sabia quando você 

iria pular, fiquei surpreso. Agora eu sei, eu posso fazer isso. 

Pichet Klunchun salta novamente, Jérôme Bel abre os dedos. Logo depois, 

vemos Pichet Klunchun cambalear numa certa colisão, para a coxia, com uma mão 

no peito outra em sua frente. A sua precipitação e quase fim são retratados na imagem 

24, numa velocidade moderada que nos deixa vê-lo. Entra na coxia. Jérôme Bel o 

procura. Pichet Klunchun sai, e Jérôme Bel reinicia o diálogo: 

JB - Então você morre nos bastidores. PK- Eu morro em outro lugar. [aponta 

para a coxia]. JB- Como o público entende que o personagem está morto, e 

não caído ou ... PK- Porque ele não volta mais. JB - Está claro. [mas, seu 

gesto nas mãos e expressão da voz demonstram uma certa ironia]. PK- 

Sim.Ok. PK- Muito boa pergunta. Por que o público entende que o 

personagem está morto. Nós vamos para a próxima cena. Depois da partida 

dele, é a próxima cena. Ok? É muito fácil, apenas marcha, ok? Eu te mostro. 
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Jérôme Bel senta. Pichet Klunchun sai do palco e entra pela coxia, muito 

lentamente. Seus pés tocam cuidadosamente o chão, olhar para baixo, e braços 

colocados ao lado do corpo. Segue sua travessia em direção ao outro lado do palco. 

A imagem 25 captura um instante de sua travassia que nos evoca uma calma e uma 

lentidão que suspendem o tempo e nos roubam completamente a atenção. Próximo 

ao meio, olha para Jérôme Bel, vai parando e esse retoma a fala: 

JB - É tudo que você faz, você atravessa o palco e sai? Nada mais? PK- É 
isso. JB- Sabendo o contexto, quero dizer a cena anterior, que você anda 
lentamente, de cabeça baixa, para mim pode ser o funeral? [Pichet Klunchun 
se senta]. Então é porque o público olha para o funeral que ele entende que 
o personagem está morto. PK- É isso. JB- A sua estratégia é mostrar 
exatamente o antes e exatamente o depois, mas não ... a própria morte. PK- 
Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 25 

Imagem 24 
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Minutagem: 30min:25seg a 37min:01seg. 

No momento do espetáculo, quando Pichet Klunchun pergunta se Jérôme Bel 

representa a morte em suas obras, ambos estão sentados. Pichet Klunchun pergunta: 

PK- Nos seus espetáculos, você representa a morte em cena? JB- A morte 

em cena, sim. Sim, eu faço muito isso. Esta é a minha segunda cena favorita, 

morrer em cena. Sim, eu posso te mostrar. PK- Por favor. 

Jérôme Bel se levanta, anda e pega alguns objetos, como as garrafas e umas 

moedas, e diz: 

JB- Sim. Eu te mostro a do meu primeiro espetáculo. Era uma peça com 

objetos, muito chata. Houve uma morte na minha primeira peça. Eu te mostro. 

Eu não tenho os objetos que eu preciso, tanto faz. 

Posiciona-se com os garrafa e moedas entre as mãos, alonga os braços, joga 

os objetos no chão e deita-se no chão. Fica. Pichet Klunchun diz: 

MMMMMMM... está claro. Sim. Sim. 

Jérôme Bel se levanta, e enquanto junta os objetos, e reinicia o diálogo: 

JB – Sim. É muito simples. Foi a minha primeira. Você quer ver outra? PK- 
Se você tiver outras. JB – Sim, eu estou cheio. Então eu te mostro ... Eu te 
mostro outra do "The show must go on", ok? Eu tenho a música. [Vai para o 
notebook e põe a música]. 

Jérôme Bel põe a música Killing me softly with his song, de Norman Gimbel e 

Charles Fox, posiciona-se em pé, no fundo do palco, olha para Pichet Klunchun e, 

sem desviar o olhar, ele canta, ao que nos parece, numa contenção do som, como se 

estivesse dublando, ou talvez, o áudio do próprio vídeo nos impeça de ouvi-lo cantar. 

Lentamente, ele se leva ao chão, senta-se com as pernas dobradas, fica um pouco, e 

aos poucos, continua indo ao chão. A imagem 26 capturada do vídeo nos mostra ele, 

agora deitado, a posicionar a cabeça de maneira a não perder o olho de Pichet 

Klunchun, como se fosse o último olhar antes da morte inexorável. Até que, fecha seus 

olhos e ali, no chão, permanece por toda outra metade da música.  
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Jérôme Bel se levanta e vai pra cadeira. Um pouco lento. Pichet Klunchun, 

emocionado, está silencioso, e retomando a fala: 

PK- Você me lembra alguém que eu amo. Eu penso em minha mãe. Ela 
morreu há sete anos. Eu fiquei muito feliz com a morte dela. JB - Por que? 
PK- Ela estava doente. Paralisada. Fazia onze anos. Ela não se mexia mais. 
Nós nos comunicávamos com os olhos. Quando o último momento chegou, 
sim, passo a passo, ela desapareceu. Foi muito lindo. JB - Porque ela morreu 
devagar. Agora, estou "feliz" com o que você está dizendo porque ... é 
exatamente o que eu quero produzir com isso, entende? Uma das minhas 
estratégias é deixar muito tempo e espaço para o público. Você pode ter 
notado. Eu faço muito pouco, porque quero que o público também trabalhe. 
Muitas vezes, ele se entedia, é um problema. Nesta cena, claro, o assunto é 
a morte, mas como eu poderia, Jérôme, fazer uma declaração sobre a morte, 
entende? Eu falei sobre igualdade. Eu não sou melhor que o público. Eu não 
sei mais do que o público sobre a morte. Eu sei mais sobre teatro, e uso o 
teatro para fazer as pessoas pensarem e se moverem, e aqui precisamente 
com a morte. Por exemplo, a música é de 4 minutos e 47, mas eu morro muito 
cedo na música. Então, quando estou morto, nada acontece. É para que algo 
aconteça com você, entende? para você refletir, que você sente em sua 
relação com a morte, porque eu não posso dizer nada, entende? é tão 
privado, pessoal e íntimo. 

Minutagem: 1h:23min:33seg a 1h:33min:33seg. 

Dessa feita, a partir das descrições realizadas, evidenciamos nossa unidade 

de sentidos: o corpo estesiológico, enfatizando o quiasma corpo e mundo. Fizemos 

sua análise em três subtópicos que são: O quiasma corpo e mundo: a poética de 

Jérôme Bel; O quiasma corpo e mundo: o Khon; e O quiasma corpo e mundo: as 

representações da morte. 

 

Imagem 26 
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O quiasma corpo e mundo: a poética de Jérôme Bel 

 

Para pensamos o quiasma corpo e mundo a partir da poética de Jérôme Bel, 

partimos de sua própria definição como um artista contemporâneo, não somente no 

sentido de viver em nossos dias, mas de pensar novas formas de representar. Jérôme 

Bel se define como um artista contemporâneo, e como tal, “seu trabalho é criar novas 

formas pra representar a realidade de hoje” (JÉRÔME BEL apud PICHET KLUNCHUN 

AND MYSELF, 2005). Entretanto, essa tarefa é difícil, pois requer uma pesquisa que 

não se sabe exatamente aonde vai dar, que resultado terá, “caso contrário, não é um 

artista contemporâneo. ‘’Quando você é um artista contemporâneo, não sabe o que 

vai fazer’’ (JÉRÔME BEL apud PICHET KLUNCHUN AND MYSELF, 2005). 

Aproximando da nossa realidade local, essa reflexão acerca da dificuldade com 

a arte contemporânea, e, no caso desse trabalho, com a dança contemporânea, 

pensamos que o recrutamento dos recursos financeiros seja um dos fatores que 

obstacula, de maneira mais marcada, a produção de obras, pois o acesso a partir dos 

órgãos governamentais, via editais, ainda é escasso. E, quando pensamos o uso dos 

recursos das leis de incentivo à cultura há, por parte das empresas que a utilizam, 

uma preferência por eventos de grande porte como festivais e feiras. Nesse sentido, 

a produção dos grupos e artistas independentes fica, de um modo geral, restrita às 

parcerias, à concorrência dos editais nacionais ou aos recursos arregimentados pelos 

próprios artistas, recursos esses, geralmente, advindos de outros trabalhos por eles 

realizados. Falamos acerca dos grupos e artistas independentes porque, em nossa 

realidade, são eles os que mais produzem no contexto da dança contemporânea. 

Em sua busca por novas formas de refletir a realidade do seu tempo, Jérôme 

Bel propõe uma concepção de trabalho na qual não é exatamente a dança no sentido 

da performance física, do virtuosismo técnico, ou da estética de cada viés – por 

exemplo, clássico, hip-hop ou contemporâneo -, que interessa. Seu interesse é o 

discurso que cada um desses estilos, códigos e estéticas pode dizer sobre as relações 

humanas, e o uso que se pode fazer desses vieses para falar sobre a vida em 

sociedade. Deseja pô-los a nu, apresentá-los, principalmente nos efeitos que suas 

regras produzem. Nessa tarefa, não tem uma intenção de julgá-los, apenas desvelá-

los e provocar a reflexão e uma autonomia do pensamento, tanto do público quanto 
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do intérprete.  Para esse último, gostaria que suas obras pudessem, também, 

funcionar como dispositivos de reflexão sobre a arte vivida. Em suas palavras: 

Sim, porque o que me interessa é a relação do indivíduo com a estrutura 
social a que ele pertence e a do performer com a estrutura da coreografia. 
Repito novamente, é a relação entre política e arte, do real com a 
representação. Como essas duas entidades jogam uma com a outra, como a 
arte é representação da sociedade, ou como a arte produz ferramentas para, 
se não mudar a sociedade, em qualquer caso, fazê-la refletir. (JÉRÔME BEL 
apud ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU-RB JÉRÔME BEL, 
2019). 

Pichet Klunchun pergunta se Jérôme Bel possui “algo maior” para lhe 

apresentar. Ele diz que sim e mostra uma cena do espetáculo The show must go on 

(2001) na qual os intérpretes dançam ao som da música de David Bowie, Let’s dance. 

Mas não apresenta uma sequência coreográfica e virtuosismos técnicos, mas sim uma 

dança pessoal, plena nas singularidades dos intérpretes, principalmente quando 

convocados pela letra da música quando diz let’s dance (vamos dançar). Ao apreciar, 

Pichet Klunchun se diz muito desapontado, pois esperava ver uma ótima técnica, 

grandes saltos, e pergunta por que Jérôme Bel faz as coisas dessa maneira. Ele diz 

que é para desapontar e, logo depois expõe que seu projeto é o de uma dança 

simples, onde todos possam se fazer intérpretes. E que deseja construir com seu 

trabalho uma comunidade mais igualitária. 

Em sua poética, e no exercício de engendramento de uma possível estética da 

igualdade e da reflexão sobre as relações humanas, o coreógrafo se utiliza da 

perspectiva de que cada obra requer um modo singular e único de ser construída, sem 

uma determinação prévia do que a criação irá precisar, ou de como a obra se 

apresentará. Percebemos que em seu trabalho há um sentido da errância, da abertura 

ao povir do processo criação (LEPECKI, 2016; UNO 2018), assim como o uso da 

palavra como gestualidade, como nos fala Merleau-Ponty (1945/1999), e o 

entrelaçamento entre as narrativas pessoais e da arte coreográfica. Além disso, há 

também o desejo por uma igualdade entre intérprete e público; além da busca por 

uma autonomia do pensamento. Consideramos que esses princípios, que regem seu 

fazer, são experienciados como poética e como estética. 

Jérôme Bel também pensa em produzir, justamente, uma distância reflexiva, 

que coloca como desejo de trabalho. Para tal, suas obras são apresentadas sem 

artifícios, despojadas de todos os elementos que, normalmente, cercam as obras 
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coreográficas em suas espetacularidades: música, figurino, luzes, parceiros, 

cenografia, virtuosismo técnico, e a própria “coreografia” no sentido das sequências 

de ações que, em geral, caracterizam as obras coreográficas. Ademais, problematiza 

questões relacionadas à natureza da arte coreográfica quando trabalha com corpos 

que fogem aos padrões estéticos da beleza apolínea, busca uma naturalidade, sem 

impostação de voz, une numa mesma obra coreográfica, dançarinos e não-dançarinos 

e diversos vieses da dança e apresenta a arte coreográfica em suas hierarquizações 

e instituições sociais, nas modulações da cultura, na coexistência da tradição e dos 

modos contemporâneos de atuação artística. 

Ao tomar essa atitude, o coreógrafo nos permite a visibilidade de territórios 

poéticos e políticos, diríamos que nos causam a estranheza. Essa estranheza, “[...] 

adquire aqui o poder de intensificar um gesto presente, destinando-o ao tempo 

fantasmático das sobrevivências” (DIDI-HUBERMAN, 2002/2013, p. 216), na medida 

em que desloca nosso pensamento para a possibilidade da obra coreográfica, em 

suas poéticas e estéticas, não se interessar exatamente em falar sobre outra coisa 

que não envolva a implicação histórica dos discursos que a arte coreográfica produz 

e expressa no mundo. Não no sentido de julgá-los, mas de problematizá-los, pô-los 

em evidência, e envolver nesse destaque, a possibilidade de uma autonomia do 

pensamento, tanto para o público quanto para os intérpretes: para todos. 

Ao pensarmos essa estética da igualdade, na medida em que, com o seu 

trabalho, Jérôme Bel nos convoca à percepção de que todos podem dançar, 

pensamos o corpo, que desde as ações mais corriqueiras, às mais performáticas, 

extra-cotidianas (BARBA; SAVARESE, 1995), é, como nos diz Merleau-Ponty 

(1945/1999, p. 203): 

[...] Nosso meio geral de ter um mundo. Ora ele se limita aos gestos 
necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós 
um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros gestos e passando 
de seu sentido próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um 
novo núcleo de significação: é o caso dos hábitos motores como a dança. 

Como meio geral de ter um mundo, em sua permissividade e reversibilidade, “o 

corpo passa no mundo e o mundo passa no corpo” (MERLEAU-PONTY, 1959/2006, 

p. 341). O mundo se espalha em suas articulações, nervos, olhos, em sua inteireza, e 

o corpo, por sua vez, expressa para o mundo os enigmas de sua expressão criadora, 
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produz e já é linguagem, torna-se sistema significante, significação. Dessa forma, 

todos, indistintamente, em nossa ontologia corporal, podemos dançar e, em ato 

performático, ser linguagem a expressar os dados do mundo pela espessura da obra 

coreográfica. Gerald Siegmund (1963-), crítico de dança e de performance alemão, 

ao se referir a The show must go on (2001), diz-nos que os corpos, ao entrarem em 

cena, são autores de suas próprias ações simbólicas, e expressam um núcleo de 

força, energia e potência erótica em gestos muito simples e pessoais, ao atuarem em 

suas interpretações, de maneira literal, ao que cada letra de cada música diz (RB 

JÉRÔME BEL, 2019). 

Como espaço também de subjetividades, as obras de Jérôme Bel nos dão a 

sentir diferenciações que se desvelam em suas maneiras de dançar no mundo, de ser 

no mundo pela dança. Cada uma revela suas imagens, seus modos de compreensão 

sobre as demandas coreográficas e dramatúrgicas solicitadas pelo coreógrafo. 

Jérôme Bel diz que não é um verdadeiro coreógrafo porque não coreografa, não cria 

movimentos para seus intérpretes. Suas coreografias não nos dão a ver sequências 

coreográficas, no modo como conhecemos: um coreógrafo propõe ou um intérprete-

criador cria junto com ele. Nesse sentido, consideramos que sua poética cria campos 

de possibilidades para a expressão do que já está posto, do que já existe na 

corporeidade dançante, e que esperava por uma situação cênica que lhe 

proporcionasse a expressividade. 

Em sua fala, Jérôme Bel nos diz sobre os silêncios e as pausas que se colocam 

presentes em suas obras, numa temporalidade distendida. Ele nos fala que pretende, 

com isso, a partir do contexto dramatúrgico e coreográfico no qual eles estão 

inseridos, que as corporeidades envolvidas – intérpretes, espectadores e criadores - 

possam sentir as imagens e refletir sua própria conduta no mundo, seu exercício de 

liberdade ou contenção. Além disso, pensamos, também, que nos silêncios e nas 

pausas propostas, existe o germe de um revoltar-se do pensamento e da carne, um 

subverter dos movimentos de nossas vidas e de nossos mundos, um comprometer-

nos poeticamente conosco e com o mundo, na prosaicidade (MORIN, 2005) do 

cotidiano. Ele apresenta um desses momentos quando Pichet Klunchun pede que ele 

mostre algo do seu trabalho. Depois de relutar, Jérôme Bel dança sua cena favorita e 

diz que tenta colocá-la em todas suas obras, mas que nem sempre é possível, pois 



139 
 

 
 

se torna enfadonho para o público, fato esse que para ele é uma pena. A cena é: ele 

fica parado, olhando para Pichet Klunchun e para a plateia, durante um certo tempo. 

Pode parecer tranquilo estar em cena parado, mas essa imobilidade pulsante 

é a manutenção do corpo num estado de dilatação exigente, num estado de presença 

em que as sensações de pertencimento e de relação com o público se intensificam no 

corpo por inteiro. Estamos ali, com todas as linhas de força diretamente conectadas 

com o espectador, em contínuo fluxo de pequenas ações. É um olhar, um leve sorriso, 

ou uma sensação de angústia tratada nos mínimos movimentos, nos gestos mais sutis 

a criar espaços e fluxos de tensão entre nós e o espectador. É uma condição de viver 

o trabalho e não de representá-lo. As forças se dão exatamente no momento da 

performance, na presença do corpo dilatado. Em minha experiência em Pequeno 

Mundo Vermelho (2015), lembro haver nessa imobilidade pulsante uma sensação de 

desnudamento ante o outro e uma relação de tensional com o outro de natureza 

intensa. 

É considerar o fluxo das tensões em suas poéticas, em sua relação com a 

tonicidade muscular, num jogo cujas nuances se criam “num dentro” para atingir “um 

outro dentro”, por um estado de foco e concentração que se compreende máxima, 

num mínimo da gestualidade. Louppe (2012) esclarece que Émile Jaques-Dalcroze, 

no começo dos anos 1900, foi o primeiro a considerar a importância das alterações 

da tonicidade muscular na construção do simbólico, do tempo e do espaço, à 

semelhança de outros dispositivos de expressão, a partir de seus estudos do “eu-

rítmico”, vividos no corpo. Para a autora, considerar a poética dos fluxos em suas 

mudanças, como nos propõe Dalcroze, dá-nos a abertura para a compreensão de 

como nossas descargas corporais são expressividades imediatas de um ritmo interno, 

de nossa vida interior, bem como do corpo “como vetor de um ‘desejo sem fundo’, tal 

como Nietzsche anunciava em O Nascimento da tragédia” (LOUPPE, 2012, p. 167), e 

que, mais do que uma representação do mundo, os produtos do imaginário são 

emanações desse “canto interior”. 

Nesse sentido da poética dos fluxos e da presença cênica, Lacince e Nóbrega 

(2010) consideram o corpo como a fronteira entre o sujeito e o objeto, e a sensação 

como elo principal que os une. O corpo como presença, no ato performático da dança. 

Ao privilegiarmos obras e poéticas que lidam numa proximidade com as sensações 
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do movimento, constituímos espaços de ultrapassagens de normas estabelecidas, de 

linhas de fuga para uma experiência que desfia os sentidos do corpo como nos dizem 

Lacince e Nóbrega (2010) em direção a relações inesperadas e desconhecidas até 

então. 

Essa mesma busca, podemos encontrar no trabalho de dança butô de Hijikata 

Tatsumi, em sua gênese ligada à sua terra natal e à sua infância. Em seu movimento 

de revolução, propôs uma dança errante e sensorial, não apartada do mundo, mas 

sim atravessada por ele, vivida no corpo em seus esgotamentos, rasgos, violências, 

sexualidades e desejos. Uno (2018) ao referir-se ao um interesse pela passividade da 

carne e a imobilidade vivido por Hijikata, relata-nos que “em sua coreografia, havia um 

estranho princípio de impessoalidade baseado na passividade e na imobilidade“ 

(UNO, 2018, p. 40), e traz-nos a seguinte citação do texto de Goda Nario, acerca da 

performance Cores proibidas (Kinjiki), performance essa que expressa, como Uno 

(2018) diz, essa intransigente singularidade: 

Sozinho, um belo rapaz aparece no canto iluminado. Ele olha para a mão. Em 
seguida, ele apenas olha uma mão violada pela homossexualidade, cujo 
gesto é visível, mas Hijikata Tatsumi, que atua com ele, não sai em nenhum 
momento do escuro. Ele apenas observa intensamente o gesto do rapaz na 
penumbra. (UNO, 2018,p. 40). 

Ressaltamos a presença dessa qualidade de trabalho também no teatro, como 

o trabalho desenvolvido por Barba e Savarese (1995), na Antropologia Teatral, para o 

qual o que chamamos de força do ator é justamente essa “presença”. “Mas não se 

trata de algo que está, que se encontra aí, à nossa frente. É contínua mutação, 

crescimento que acontece diante de nossos olhos. É um corpo-em-vida” (BARBA; 

SAVARESE, 1995, p.54) no redirecionamento do seu fluxo de energias cotidianas. 

Também encontramos essa perspectiva no trabalho excepcional de Antonin Artaud 

(1896-1948), ator e dramaturgo francês, e seu Teatro da Crueldade, para o qual, o 

teatro torna a encontrar sua verdadeira linguagem no corpo percebido como elemento 

central, a partir da expressividade dos gestos, das atitudes, das expressões e das 

mímicas, dos gritos e das onomatopeias, em que a palavra tem sua importância ao 

fazer chegar a um domínio de maior reconhecimento os discursos líricos da música, 

dos gestos e dos signos ativos (ARTAUD, 1970/1995). 
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Há uma passagem no texto A dúvida de Cézanne em que Merleau-Ponty 

(1945/2013b) nos fala acerca da percepção que Cézanne possuía de um sentido já 

presente nas cores e que já nos é ofertado desde o início, sendo necessário que o 

arranjo que se faz com elas nos dê a vê-lo. Aqui trazemos a citação direta para 

pensarmos, juntamente com ela, esse sentido indivisível das coisas do mundo e que 

os criadores se embrenham nele com profundidade meditativa e intensa no sentido 

de captá-lo e deixá-lo cativo em suas obras: 

A coisa vivida não é reconhecida ou construída a partir dos dados dos 
sentidos, mas se oferece desde o início como o centro de onde estes se 
irradiam. Nós vemos a profundidade, o aveludado, a maciez, a dureza dos 
objetos – Cézanne dizia mesmo: seu cheiro. Se o pintor quer exprimir o 
mundo, é preciso que o arranjo das cores traga em si esse Todo indivisível; 
caso contrário, sua pintura será uma alusão às coisas e não as mostrará na 
unidade imperiosa, na presença, na plenitude insuperável que é, para todos 
nós, a definição do real. Eis por que cada pincelada deve satisfazer a uma 
infinidade de condições, eis por que Cézanne meditava às vezes durante uma 
hora antes de executá-la: ela deve, como diz Bernard, “conter o ar, a luz, o 
objeto, o plano, o caráter, o desenho, o estilo”. A expressão daquilo que existe 
é uma tarefa infinita. (MERLEAU-PONTY, 1945/2013b, p. 134). 

Nessa interlocução, ao apreciar a imobilidade de Jérôme Bel, apreciamos de 

corpo inteiro. Todo nosso movimento, nosso olhar, nossa operação corporal sente sua 

dança, a inteireza de todas as forças tensionais de seu corpo e carga expressiva de 

seu gesto. Ali, todo o sentido de ver e ser visto, de afirmar a presença e a certeza de 

que se está a olhar para o espectador e, nessa mirada, atestar sua presença no 

mundo. Nosso corpo se anima com o movimento do outro, buscamos compreender 

seus fluxos de intensidade, suas espacialidades e temporalidades, que ressoam nas 

nossas. Os afetos se conectam e percebemos, nos pequenos gestos dos olhos de 

Jérôme Bel, instantes de nossa vida, sentimentos passados, um movimento de nossa 

memória, uma afetação de todo nosso corpo, sem distinção de sentidos. Assim, meu 

corpo toca e é tocado pelo corpo de Jérôme Bel e pela póetica da obra, ao passo que 

a atualiza. Tocamo-nos mutuamente. 

Nessa perpectiva da sensorialidade e do quiasma corpo e mundo, a coreografia 

não se limita à noção de objeto, mas como uma experiência do mundo vivida pelo 

coreógrafo, pelo dançarino e pelo apreciador, tendo nesse, a renovação de sentidos 

outros. Ela se situa como um campo expressivo da existência intensificado por essas 

corporeidades. Esse campo expressivo se consuma num estado de reversibilidade e 

de empatia cinestésica no instante em que se torna um fluxo de intensidade que se 
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dá a sentir em toda a carga de pertubarções, linhas de forças tensionais, traços plenos 

de historicidade e de: 

Vida interior, toda essa construída de sensações de duração e sensações de 
energia que se respondem e formam uma espécie de caixa de ressonância. 
Essa ressonância, como qualquer outra, produz comunicação: uma parte do 
nosso prazer como espectadores é de nos sentirmos tomados pelos ritmos e, 
virtualmente, dançamos nós mesmos! (VALÉRY, 1939/2015, p. 32-33). 

Ao pensarmos o atravessamento vivido pelos seus criadores e intérpretes, 

compreendemos que estamos sendo continuamente atravessados pelos dados do 

mundo, numa organicidade que envolve todos os sentidos do corpo a um só tempo. 

A ação é de tal maneira que, ao nos movermos, criamos os contornos, as linhas de 

forças tensionais, as pulsações e as formas ganham suas expressividades e seus 

significados. Nesse momento, não há distinção entre forma e conteúdo, entre pensar 

e fazer, entre sentir e tocar, nem entre os sentidos do corpo. E, na obra, faz-se 

presente um sentido de mundo que se ofertou e foi percebido em sua inteireza por um 

corpo tocado por elas, e que se torna meio de sua expressão. 

Outro ponto que apresentamos acerca da poética de Jérôme Bel é o seu 

pensamento sobre o próprio espaço teatral. Ele se interessa por pensar o que pode 

acontecer nesse espaço, extrapolando inclusive, a ambiência da dança, no 

reconhecimento e experiência com outras áreas artísticas como a música, o texto, e 

os objetos. Essa permissividade em borrar fronteiras, em ampliar o movimento do 

olhar para outras poéticas e referências, não necessariamente artísticas, são 

exemplos que nos provocam a pensar justamente esse borrado das fronteiras entre 

as artes, a vida e arte, o artista e o espectador, entre os mundos, e que, por vezes, 

não cabem em classificações mais herméticas. Como exemplos podemos citar Cour 

d’honneur (2013), peça na qual os espectadores sobem ao palco e expressam suas 

memórias sobre um teatro no qual estiveram ou como fez em Véronique Doisneau 

(2005), ao hibridizar vieses da dança, ou como em Pichet Klucun and myself (2005), 

nos termos de uma obra que une culturas e mundos distantes a partir do diálogo como 

fio norteador de seu eixo dramatúrgico, por suas gestualidades dançadas e faladas, e 

nos fazer compreender o corpo como mediador do quiasma entre elas. 

Essa permissividade em borrar fronteiras é uma qualidade inerente à dança 

contemporânea, e Jérôme Bel se interessa por usá-la sem muitos pudores. Mas ele 
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não está só, e a dança, em seus termos contemporâneos, também extrapola a sala 

do teatro e habita outros espaços, outras perspectivas arquitetônicas e de 

engajamento do público, valendo-se da empatia cinestésica e do comprometimento 

do corpo na construção da obra. Pensando esse quiasma corpo-mundo e o 

movimento do olhar para outros artistas, trazemos aqui o trabalho de Boris Charmatz 

(1973-), dançarino e coreógrafo francês que dirige o Museu da Dança, em Rennes, 

na França. Para ele, o corpo do dançarino é exatamente o arquivo principal que 

mantém em pleno estado de vivacidade a própria historicidade, espacialidade e 

temporalidade da dança e da arte coreográfica. Sua obra E se o Tate Modern fosse o 

Museu da dança?, feita em 2015, no Tate Modern, em Londres, em colaboração com 

o Museu da Dança, na França, propôs, a partir de uma ocupação temporária de 

quarenta e oito horas, uma reflexão acerca da possibilidade, a partir do prisma da 

dança, da coreografia e do movimento, de metamorfose da visão que temos de um 

museu e de alargamento da nossa percepção para a visualidade de formas 

coreográficas que se escondem em todos os lugares, e em todos os corpos. Para tal, 

o trabalho coreográfico no Tate Modern envolveu festas, performances, instalações e 

exposições, vividas tanto por dançarinos, quanto por outros artistas e públicos. 

(TERRAIN - BORIS CHARMATZ, 2019; QUESTIONS OF PRACTIQUES, 2019). 

Como outra proposta de apreciação das obras coreográficas, ressaltamos a de 

Benjamin Millepied (1977-), dançarino e coreógrafo francês que, em 2016, foi 

convidado pelo Museu do Louvre para compor uma exposição, que se chamou Corps 

en mouvement: la danse au musée (MUSÉE DU LOUVRE, 2016). A exposição tratou 

sobre a representação do corpo e sua colocação em movimento, tendo a dança como 

arte escolhida para tal. Ele nos diz que a dança já está no museu, mas o olhar precisa 

ser despertado para vê-la nos movimentos entranhados nas pinturas, esculturas, 

esboços, desenhos, telas e cultura visual, dispositivos esses oferecidos pelos museus 

ao longo de sua história. Ao fazer a escolha das obras, ele usa o seu olhar apalpado 

pela experiência com a dança para contribuir no sentido de que outras pessoas 

possam sentir o movimento presente na obra. Ele nos diz fala sobre esse momento 

suspenso que possui o merecimento de ser apreendido (MILLEPIED apud MUSÉE 

DU LOUVRE, 2016) e que artistas visuais captaram tão bem. Num sentido inverso, 

quando a dança recebe a arte pictórica em suas obras, ele nos diz que a 
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“representação de Parade33 em 1917, para dar apenas um exemplo, não teria sido 

possível sem esses séculos de cultura visual; eu penso isso quando vejo a cortina de 

cena pintada por Picasso”. (MILLEPIED apud MUSÉE DU LOUVRE, 2016, p. 14). 

Ressaltamos que a dança contemporânea, como um viés da arte coreográfica, 

de acordo com Louppe (2012), dá seus primeiros passos nos anos finais do século 

XIX, e desenvolve-se por todo século XX. Essa maneira de viver a dança se expressa 

como um dos fenômenos artísticos que configura uma mutação cultural bastante 

pronunciada, nos termos do que a arte contemporânea deseja, partindo de uma 

ruptura com os moldes da arte clássica e a perspectiva de criação de um campo 

artístico relacionado à escuta sensorial, às possibilidades imaginativas, às 

subjetividades, às linhas próprias de pensamento, aos desejos, às criações inéditas – 

aquilo que ainda está por fazer- em suas potências de falar sobre o mundo, e aos 

métodos e às interpretações de mundo de cada criador (LOUPPE, 2012; LACINCE; 

NÓBREGA, 2010; PORPINO, 2006/2018a). 

Em sua poética, não há um projeto normativo e regulador advindo de uma 

compilação de regras, mas um caráter fundamental polimorfo e prismático de seus 

criadores, nascido de dois elementos essenciais: 

Trabalho do corpo, trabalho da dança para revelar o imaginário do corpo e 
conferir-lhe legibilidade. De seguida, um fundo não menos importante de 
pensamento, um pensamento que não é parasitário de nenhum outro saber, 
elaborado ao longo do século“ (LOUPPE, 2012, p. 21). 

Esse trabalho do corpo a produzir um pensamento, que não é parasitário de 

nenhum outro saber, nasce de um engendramento das forças e energias do corpo na 

produção de métodos e obras que não possuem um ponto de partida anterior – não 

há partituras, nem textos- e sim a partir do corpo em suas forças a produzir “[...] sua 

própria matéria e das suas fontes de energia profunda. À semelhança do trabalho de 

gestação, é o poder do corpo que segrega vida a partir da sua própria 

matéria“(LOUPPE, 2012, p.38). Para essa autora, esses elementos constituem uma 

nova maneira de sentir e de criar que envolve uma ruptura epistemológica que 

considera o corpo em movimento enquanto sujeito, objeto e ferramenta de seu próprio 

 
33 O espetáculo Parade é um balé em um ato. Sua concepção é de Jean Cocteau, coreografia de 
Léonide Massine, música de Eric Satie e cenografia e figurinos de Pablo Picasso. Foi apresentado no 
Théâtre du Châtelet, em 18.05.1917. Ressaltamos que referidas informações estão de acordo com o 
programa dos Balés Russos, na temporada de maio de 1917. Fonte: BnF-DATA, 2020.  
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saber, além de convocar o espectador a uma experiência estética compartilhada, ou 

seja, a obra não está terminada quando o criador termina seu processo no estúdio. 

Ao contrário disso, ela necessita do ato performático, da criação de um campo afetivo, 

do jogo empático com o público para efetivar sua continuidade como obra que 

sobrevive ao esquecimento. 

Dessa forma, em sua poética, que se faz nos termos da dança contemporânea, 

Jérôme Bel e os demais artistas de dança contemporânea, pelos corpos de seu 

intérpretes, dançarinos ou não-dançarinos, atores, ou pessoas de quais outras 

profissões, idades e culturas, por suas obras, educam-nos acerca da própria dança 

contemporânea em sua proposta de borramento e permissividade de fronteiras entre 

o corpo e o mundo, entre as diversas modulações da cultura, entre a representação e 

o real. Também nos educa a essa relação sensível e direta que tem o corpo, em seu 

esquema corporal, em se fazer obra de arte, a se reinventar no movimento, pois, nada 

está dado. Assim como o pintor diante da tela faz o traçado que o chamava 

(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a), e imprega de sentidos, que ali já estavam, o seu 

quadro, esses coreógrafos instalam-se em seus tempos, olham para o mundo e, por 

seus gestos e atitudes diante do mundo, impregnam suas obras coeográficas de 

visibilidades que não partem de um mundo diferente do seu, nem de um anteparo 

anterior, mas de um fundo de silêncio presente no mundo, e nos desvelam uma outra 

maneira de fazer vibrar a arte coreográfica e arrebatar-lhe novas fisionomias. 

 

O quiasma corpo e mundo: o Khon  

 

Para continuarmos a pensar as modulações da cultura, iniciamos por Jérôme 

Bel perguntando a Pichet Klunchun porque ele se tornou um dançarino. Ele nos diz 

que o Buda que lhe deu a vida gosta da dança tradicional tailandesa – o Khon - e que, 

como agradecimento pela sua vida, ele se tornou um dançarino dessa. Atualmente, 

não somente dança os espetáculos do Khon, como também atua na formação de 

outros dançarinos especializados nesse. 

Por toda sua fala e na poética do Khon, Pichet Klunchun nos apresenta uma 

maneira diferenciada de pensar a dança que está relacionada a uma circularidade que 



146 
 

 
 

se expressa em seu corpo e em sua dança, e que tem como princípio a circularidade 

presente na arquitetura do templo budista. Assim como a energia do templo sai do 

centro, onde está o Buda, e retorna a ele, a circularidade da dança de Pichet Klunchun 

sai do centro do seu corpo e a ele retorna, continuamente. Sua dança se encontra 

estreitamente ligada ao seu mundo-vida, e os princípios budistas que a regem 

encontram no seu corpo dançante um lugar de expressividade. 

Ao dançar, Pichet Klunchun expressa um domínio excepcional da escolha que 

fez como dançarino, ou, em atender o pedido do Buda do qual veio. As imagens 

produzidas pela movimentação do Khon nos fazem lembrar as das danças indiana e 

balinesa, por exemplo. Utiliza-se bastante da posição en dehors (para fora) dos pés, 

das entonações e angulações do queixo e das movimentações de mãos e dedos. 

Sobre a preparação corporal para o trabalho, Pichet Kluchun nos diz que as pernas e 

o quadril são regiões corporais por excelência exigidos, assim como as mãos e 

particularmente os dedos. Ele diz que trabalha muitos os dedos em seu treinamento, 

pois eles têm uma função primordial no retorno do fluxo energético, em grandes e 

pequenos círculos, para o centro do corpo, assim como o telhado faz retornar para o 

centro – para Buda -, a energia do próprio templo. Consideramos que não somente 

seus dedos, mas suas mãos, em suas gestualidades, são muitos dos significados, 

sentimentos e emoções expressas pelo Khon. E, para além da própria história narrada 

no Khon, trazem os gestos culturais que gravam no espaço e no tempo a consolidação 

de uma expressão que funda uma tradição presente em outros povos que não 

somente o seu, mas que com esse se comunica. 

Numa interlocução, que procura se aproximar da mão-fenômeno, da mão como 

aquela que detém a fórmula onde o movimento é capaz de realizar-se e marcar um 

estilo, trazemos uma citação de Merleau-Ponty. O autor se refere à escrita das letras 

em seus suportes físicos. E, nesse texto, por a possibilidade de uma formulação 

motora geral do corpo, transpomos para a escritura do movimento no espaço cênico: 

A lupa revela na medalha ou na miniatura o mesmo estilo das grandes obras 
porque a mão leva a toda parte o seu estilo, que está indiviso no gesto e não 
necessita, para deixar sua marca na matéria, sobrecarregar-se em cada 
ponto do traçado. Nossa escrita é reconhecida, quer tracemos as letras no 
papel, com três dedos da mão, quer com giz na lousa, com todo o braço, 
porque ela não é em nosso corpo um automatismo ligado a certos músculos, 
destinado a realizar certos movimentos materialmente definidos, mas uma 
potência geral de formulação motora capaz das transposições que constituem 



147 
 

 
 

a constância do estilo. Ou melhor, nem sequer há transposição: 
simplesmente, não escrevemos no espaço em si, com uma mão-coisa, um 
corpo-coisa aos quais cada situação nova apresentaria problemas novos. 
Escrevemos no espaço percebido, onde os resultados com mesma forma são 
instantaneamente análogos, as diferenças de escala ignoradas, como a 
mesma melodia executada em diferentes tons é imediatamente identificada. 
E a mão com que escrevemos é uma mão-fenômeno, que possui, com a 
fórmula de um movimento, como que a lei eficaz dos casos particulares em 
que este é capaz de realizar-se. Toda a maravilha do estilo já presente nos 
elementos invisíveis de uma obra equivale, pois, ao fato de que, trabalhando 
no mundo humano das coisas percebidas, o artista põe a sua marca até no 
mundo inunamo revelado pelos aparelhos de ótica, como o nadador passa 
inadvertidamente acima de todo um universo sepultado que ele se assusta 
de descobrir com os óculos de mergulho – ou como Aquiles efetua, na 
simplicidade de um passo, um somatório infinito de espaços e instantes. 
(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 68). 

Ao visualizarmos a expressividade de Pichet Klunchun, e particularmente a de 

suas mãos e dedos em gestualidades que expressam uma lágrima da mulher pela 

morte do marido ou as gotas de chuva que deixam mais triste o funeral dos mortos na 

guerra, por exemplo e, por esse olhar, evocarmos à memória as danças de outros 

povos que não o seu, mas que com esses possue aproximações culturais, filosóficas 

e religiosas, pensamos nessa potência que é o corpo do artista a expressar os 

emblemas do mundo através da obra de arte, ao mesmo tempo em que cativa nessa 

obra um sentido de mundo que não é só seu, mas de muitos. Nesse sentido, a obra 

coreográfica como escrita que testemunha a aparição do gesto no espaço, desvela-

nos um campo de significações culturais construído no tecido histórico da 

humanidade, cuja existência não nos era totalmente desconhecida, mas que, a partir 

do movimento do nosso olhar, agora mais engajado, põe-o mais para dentro do nosso 

mundo, bem como, em seu próprio ato, educa-nos sobre ser ela uma geração e 

geradora de cultura que nos permite a interpretação sobre os dados do mundo. 

À medida em que dança, por gestualidades ora faladas, ora dançadas, ora 

todas juntas, numa complementaridade que é própria da teatralidade dos atos 

performáticos, o corpo de Pichet Klunchun anima o meu, a partir do compartilhar de 

seus gestos, de suas perspectivas e de sua visão de mundo, de certa forma, tão 

diferente da nossa, mas também próxima. Essa animação e esse êxtase não se dão 

exatamente e sempre pela arte da dança, mas também, pela minha experiência com 

o aikidô, arte marcial japonesa que também tem nesta circularidade um de seus 

princípios. Na reflexividade dos corpos, o movimento do meu olhar sente nas palavras 

e nos gestos de Pichet Klunchun um certo entrosamento entre as coisas que vivemos. 
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Reconheço-as pelo envolvimento do meu corpo nesse mesmo princípio que não me 

é alheio e que se propaga entre nós por empatia cinestésica e por essa aderência 

carnal do sensível a que chamamos de intercorporeidade. Pois, “o corpo não é nada 

menos, mas também nada mais, do que a condição de possibilidade da coisa” 

(MERLEAU-PONTY, 1960/1991b, p. 191), e se posso, a partir do meu próprio corpo, 

compreender o corpo do outro é porque, desde já, somos co-presenças pertencentes 

a esse mesmo mundo sensível em abertura perceptiva uma a outra. Para Merleau-

Ponty (1960/1991b), é justamente no mundo percebido que todo o enigma da empatia 

se encontra e nele mesmo é resolvido, visto que se trata de co-percepção. 

Em suas palavras: 

Todo o enigma da Einfühlung está em sua fase inicial, “estesiológica”, e aí é 
resolvido porque é uma percepção. Aquele que “coloca” o outro homem é 
sujeito percepiente, o corpo do outro é coisa percebida, o outro por sua vez é 
“colocado” como “percepiente”. Trata-se sempre apenas de co-percepção. 
Vejo que aquele homem ali vê, como toco a minha mão esquerda que está 
tocando a minha mão direita. O problema da Einfühlung, como o da minha 
encarnação, desemboca pois na meditação do sensível, ou, se se preferir, 
transporta-se para ela. O fato é que o sensível, que se me anuncia em minha 
vida mais estritamente privada, interpela nela qualquer outra corporalidade. 
Ele é o ser que me atinge no que tenho de mais secreto, mas que também 
atinjo no estado bruto ou selvagem, num absoluto de presença que detém o 
segredo mundo, dos outros e do verdadeiro. (MERLEAU-PONTY, 
1960/1991b, p. 188)34. 

De maneira semelhante à compreensão da circularidade sobre a qual falamos 

há pouco, a obra coreográfica em questão também nos dá a ver essa noção da 

empatia quando Jérôme Bel pede a Pichet Klunchun que esse lhe ensine uma parte 

da coreografia de um dos personagens do Khon. Nessa relação de cumplicidade e 

aprendizagem, em ato cênico, em que ora é a palavra que traduz, ora é o gesto, ora 

são ambos, percebemos uma espécie de propagação, de invasão das coisas de um 

corpo no outro corpo. A um só tempo, Jérôme Bel procura dar conta de todo um 

arcabouço cultural até então desconhecido para ele, e Pichet Klunchun busca 

comunicar-se com ele, encontrar palavras e um certo trato na velocidade das ações 

que possa ser pelo outro melhor apropriada. É certo que, num dado momento, Jérôme 

Bel desiste, diz que os gestos fazem seus dedos sentir dor, mas, mas, num momento 

anterior à desistência, podemos perceber essa relação de busca pela pessoa e pelo 

seu discurso que passa a habitar o meu corpo, num envolvimento tal que habitar-me  

 
34 Einfühlung: Empatia. Fonte: (MERLEAU-PONTY, 1959/2006, p. 338). 
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e ressoar e habitar em mim, num envolvimento tal que já não sabemos o que é de um 

e o que é do outro. Dessa forma, podemos dizer que um homem existe para o outro 

num momento anterior ao pensamento, sendo de ordem perceptiva e estesiológica. 

Mas, esse momento também nos leva a pensar que o corpo, em suas 

singularidades, tatua com suas memórias, temporalidades, historicidades, limitações 

e êxtases, a expressão de uma concepção de vida, um olhar interpretativo sobre o 

mundo. Ele cria significações distintas, deformações e acomodações outras. Sendo 

carne presente em sua inteireza, é uma perspectiva de habitar o mundo que produz 

seus atos criadores e seus próprios contornos e “[...] há significação quando 

submetemos os dados do mundo a uma ‘deformação coerente’” (MERLEAU-PONTY, 

1969/2002, p. 87). Dessa forma, quando Jérôme Bel recebe os dados de Pichet 

Klunchun, interpreta-os e os atualiza a partir de uma acomodação coerente com suas 

experiências vividas. Nesse caso, ele sente dor, e o coerente é parar e dialogar sobre 

este fato, tanto que questiona Pichet Klunchun acerca do porquê existir uma 

movimentação tão torturante dos dedos. 

Assim como a movimentação dos dedos vai dar conta do sentido de 

circularidade energética presente na movimentação, Pichet Klunchun nos diz que 

todos os movimentos têm um sentido relacionado à história contada pelo Khon, que 

trata de uma guerra entre o rei Rama e o demônio. 

O Khon é um espetáculo de dança e de teatro, criado há mais de 200 anos pelo 

rei Rama I, e sua ideia original vem da Índia, do Ramayana, que, na Tailândia, ganha 

a denominação de Ramakian. O rei Rama I criou a história, o livro sagrado, e o rei 

Rama II, a coreografia. Até o rei Rama VI, o Khon foi uma forma de dança bastante 

apreciada na Tailândia, despertando o interesse do público. Entretanto, com a 

mudança política do país e consequente diminuição do poder da figura política do rei 

para a do primeiro-ministro, o Khon perdeu sua visibilidade. O novo regime não se 

interessa pelo Khon, e nem o rei já o dança.  

Há um processo de ocidentalização, diz Pichet Klunchun, com o qual o novo 

governo deseja dar à Tailândia um “ar” ocidental, rejeitando as formas tradicionais. 

Dessa forma, os artistas e intérpretes passam a atuar com o que Pichet Klunchun 

chama de danças da sociedade, que são Chá-chá-chá e o tango, por exemplo. Nesse 
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processo, o Khon se tornou um produto cultural dançado para turistas, em 

restaurantes ou à beira da piscina. Nas palavras de Pichet Klunchun, “o Khon faz parte 

dos pacotes de viagem para a Tailândia, que incluem além dele, um hotel cinco 

estrelas e sua gastronomia” (PICHET KLUNCHUN apud PICHET KLUNCHUN AND 

MYSELF, 2005). 

Questionado se dança para turistas, Pichet Klunchun diz que: “não”. Ele diz 

que, um dia, quis saber por que os tailandeses não se interessam mais pelos 

espetáculos de Khon. Em sua busca, descobriu que, atualmente, eles não sabem o 

significado do Khon, nem dos seus movimentos, não conhecem o código e o sentido 

dos gestos, não conseguem “lê-lo”. Nessa constatação, Pichet Klunchun, tanto na 

condição de dançarino quanto atuando na formação de outros dançarinos de Khon, 

empreende um trabalho de possibilitar o retorno da dança tradicional tailandesa, em 

suas semânticas, sintaxes e afetos, ao mundo dos tailandeses. Seu desejo é que 

esses possam, talvez dessa forma, sentir prazer em apreciar os espetáculos, assim 

como sentimos prazer em ler um livro no qual as palavras mantêm seu calor e seu 

viço, “[...] sustentadas pelo movimento de nosso olhar e de nosso desejo, mas também 

sustentando-o, reativando-o sem parar” (MERLEAU-PONTY, 1969/2002, p. 32). Mas, 

para isso, é necessário, primeiramente, que o apreciador traga consigo essa massa 

de signos com significações já estabelecidas sem a qual não poderá, num dado 

momento, secretar um sentido novo, uma nova significação, uma experiência de 

expressão. 

Um outro ponto que ressaltamos quanto ao trabalho de Pichet Kluchun, em 

atuar na perpetuação da dança tradicional tailandesa, reside no sentimento de 

pertencimento e identidade do povo tailandês a partir do Khon. Em ambos pontos, 

consideramos o trabalho de Pichet Klunchun como uma experiência educativa 

significativa e, agora nos referindo às questões de pertencimento e identidade, 

pensamos sobre às danças tradicionais brasileiras e, mais especificamente, às que 

fazem parte do repertório norte-riograndense, como o Coco-de-zambê, o Boi-calemba, 

o Caboclinhos e o Araruna. 

Nossas reflexões se concentram no sentido de termos cada vez mais espaços, 

onde possamos vivenciar e nos educar quanto às relações entre as danças 

tradicionais e o sentido de pertencimento a uma cultura e de coletividade. Dessa 
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forma, pensamos que, no contexto escolar, isso possa se dar em disciplinas como a 

Educação Física, a Dança, a História, como exemplos, mas não limitadas a elas e 

para além desse contexto, em outras situações como seminários, festivais, festas 

populares, cortejos, e, principalmente, na presença dos que por elas são atravessados 

em seus afetos, como o caso de Pichet Klunchun com o Khon e, no Rio Grande do 

Norte, pelos que fazem o Grupo Araruna, conforme nos aponta Santos (2019), em sua 

obra A estética do araruna: corpo, dança e educação física. Consideramos que suas 

ações, nascidas na ordem dos afetos, desdobram-se e tornam-se possibilidades de 

favorecimento à construção de realidades nas quais as semânticas, sintaxes e afetos 

das danças da tradição possam ser vividos. 

O Khon é um espetáculo de dança que une duas linguagens cênicas: a dança 

e o teatro. Nas tradições orientais, a distinção entre essas duas linguagens é menos 

marcante que no ocidente, haja vista o teatro kabuki japonês, que, se não tivesse esse 

nome, diríamos que é um espetáculo de dança (BARBA; SAVARESE, 1995). No 

Khon, há uma especificidade: a narração é feita por uma única pessoa que conhece 

os textos de todos os personagens. Ou seja, o dançarino se irrealiza (MERLEAU-

PONTY, 1949/2006) dando vida ao personagem em seu corpo, enquanto o narrador 

se irrealiza dando vida aos personagens por sua voz. Para que a plateia compreenda 

a que personagem se refere o texto dito, os demais personagens ficam imóveis, 

enquanto o outro atua em seu texto narrado, ou, podemos pensar, que o texto narrado 

é dito pelas ações. De certa maneira, podemos pensar que, no Khon, o próprio 

espetáculo, nas atribuições de cada linguagem, se divide entre dois corpos: narrador 

e dançarino. 

Sua operação expressiva é da qualidade da precisão e do sentido estrito entre 

a narração e o gesto e exige uma conexão bastante estreita entre o narrador e o 

dançarino, na medida em que, se o gesto não passa pela angulação correta, a 

ondulação da mão não é àquela, o texto pode não corresponder, inclusive, ao 

personagem que está em ação. Percebemos que as ações possuem um sentido muito 

preciso, um movimento bastante codificado e rico em detalhes, muitos deles, 

consideramos imperceptíveis para olhares não educados à visualidade do Khon. Esse 

fato, inclusive, dar-nos a pensar sobre o quão rico é para a própria Tailândia, em suas 
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visualidades e tradição da dança, o trabalho desenvolvido por Pichet Klunchun na 

realização de sua honra ao Buda que lhe deu a vida. 

Para nós, é um rearranjo de nossa corporeidade, ao olharmos para uma 

perspectiva tão distinta das que conhecíamos até então, em algumas poéticas da 

dança que, quando unidas aos princípios do teatro para compor coreografias, utilizam-

se da voz como recurso dramatúrgico e estético. Nesse sentido, trazemos o trabalho 

desenvolvido pela dançarina e coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009), à frente 

do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Nessa poética, é o corpo do intérprete que 

dará conta, nele mesmo, das duas linguagens, e, no processo criativo, há uma base 

marcadamente forte dos conteúdos existenciais dos dançarinos. Além disso, eles têm 

a possibilidade de renovar seus solos, em pequenos e sutis detalhes e 

intencionalidades, sem que os mesmos percam o nexo coreográfico (GIL, 2004). A 

composição original permanece, mas vai adquirindo elementos outros em sua 

configuração, independente da própria estreia, que não “fecha” a obra. 

Dessa feita, no contexto de Pichet Klunchun and myself (2005), ainda temos 

uma outra perspectiva que é a do próprio Jérôme Bel que, em seu ato criador, ao fazer 

do diálogo o eixo norteador no qual o acontecimento cênico e coreográfico se 

desenvolve, educa-nos o olhar para a dança contemporânea como um campo de 

invenção de novos sistemas de expressão. Nessa invenção, consideramos a 

presença de todos os tempos e vieses da dança vividos como que pertencentes a um 

mesmo expressivo e simbólico universo e imbuídos na mesma tarefa de fundar e 

sustentar o ímpeto de uma linguagem falante: o mundo da dança e da obra 

coreográfica, assim como Merleau-Ponty (1960/1991a) nos convida a compreender o 

mundo da pintura como uma história única da pintura feita por todos os pintores, de 

todos os tempos e mundos. 

E, assim, essa obra é para nós uma experiência de expressão a nos instalar 

em mundos ainda não conhecidos, a nos fornecer matrizes de ideias, nos termos que 

nos fala Merleau-Ponty: 

O que não é substituível na obra de arte, o que a torna muito mais do que um 
meio de prazer: um órgão do espírito, cujo análogo se encontra em todo 
pensamento filosófico ou político quando positivo, é ela conter, mais do que 
idéias, matrizes de idéias, é nos fornecer emblemas cujo sentido nunca 
terminamos de desenvolver, é, justamente porque se instala e nos instala 
num mundo cuja a chave não temos, ensinar-nos a ver e finalmente fazer-
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nos pensar como nenhuma obra analítica consegue fazê-lo, porque a análise 
encontra no objeto apenas o que nele pusemos. (MERLEAU-PONTY, 
1960/1991a, p.81). 

A expressão “trata-se de uma operação que tende à sua própria destruição, 

uma vez que se suprime à medida que se propaga, e se anula se não se propaga” 

(MERLEAU-PONTY, 1969/2002, p.58). Assim, não podemos falar de uma expressão 

que chega ao termo de seu fim. Sua natureza é a do inacabamento, do que está 

sempre por fazer, e ainda por ser dito, continuamente, pois: 

A expressão jamais é absolutamente expressão, o expremido jamais é 
completamente exprimido; à linguagem é essencial que a lógica de sua 
construção jamais seja das que se podem colocar em conceitos, e à verdade, 
que jamais seja possuída, mas apenas transpareça através da lógica confusa 
de um sistema de expressão que traz os vestígios de um outro passado e os 
germes de um outro futuro. (MERLEAU-PONTY, 1969/2002, p.60). 

Ao apreciar a obra coreográfica Pichet Klunchun and myself (2005), 

esquecemos ser um espetáculo de dança feito por dois artistas nascidos em culturas 

distintas que se propuseram a conhecer um ao outro em seus arcabouços artísticos e 

envolvemo-nos num campo de gestualidades e significações culturais capaz de nos 

fazer compreender esse paradoxo presente no cerne da expressão: ela supõe um 

campo constituído por signos já estabelecidos, onde uma forma se destaca, e, não se 

tornando habitual, mantém um fundo inexaurível de significações ainda não dadas. 

Não se trata de nela encontrarmos conceitos ou verdades, mas sim uma operação 

expressiva onde há, a um só tempo, um mundo que nos é compreensível e inesgotável 

em suas poéticas, sensações, êxtases e sentidos outros. 

 

O quiasma corpo e mundo: as representações da morte 

 

As modulações da cultura e o quiasma corpo e mundo também se expressam 

quando os artistas conversam sobre e representação da morte em seus trabalhos 

artísticos. Iniciamos esse tópico com uma citação de Uno (2018), que diz: 

Os dançarinos e as dançarinas são frequentemente mortos, a dança está 
sempre atravessada pela luz da morte. Dançar é reencontrar os mortos, o si-
mesmo depois da morte, dançar como um morto, dançar para retornar da 
morte. Mas como é impossível se identificar completamente com um morto, 

é preciso dançar a distância entre si-mesmo e a morte. (UNO, 2018, p. 223). 
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Dançar é também uma forma de morrer. Não se dança duas vezes a mesma a 

coisa. O que foi dançado, já foi. Dali para frente, ou para trás, o que temos é sempre 

uma animação do corpo que termina como um sonho no qual poderia continuar 

indefinidamente, como nos diz Paul Valéry (1939/2015), um ato, um acontecimento 

regido no tempo poético e extático que não permite uma repetição ipsis litteris. Dançar 

a distância entre nós mesmos e a morte é a experiência da morte como continuidade 

da vida num fluxo que desencadeia a expressão de mapeamentos, singularidades e 

gestualidades outras, talvez já presentes no corpo, mas que se desvelam a partir das 

operações sinérgicas e capacidade expressiva dos corpos. Nesse sentido, a dança 

de Pichet Klunchun e de Jérôme Bel nos desvela, a partir de suas gestualidades 

faladas e dançadas, fisionomias outras sobre as representações da morte na arte 

coreográfica, ao passo em que nos educa tanto sobre a morte quanto sobre a 

qualidade simbólica e expressiva do corpo. 

No diálogo entre ambos, Jérôme Bel pede para ver como os personagens do 

Khon morrem em cena. Pichet Klunchun diz que não representa a morte em cena, 

pois esse ato trará má sorte para ele e, até, para seu país. Nas palavras de Pichet 

Klunchun: “Cada personagem da história é um deus. Nós acreditamos nos 

personagens. Se eu representar a morte no palco, isso traz má sorte” (PICHET 

KLUNCHUN apud PICHET KLUNCHUN AND MYSELF, 2005). Sobre esse fato de 

que interpretar é tornar-se o próprio ser, encontramos uma similitude com o teatro 

indiano, trazida por Merleau-Ponty, (1949/2006) quando nos diz haver nesse uma 

fortíssima crença na realidade da personagem mítica quando da interpretação: ao 

interpretar o deus, o ator torna-se o próprio, assim como ao representar o rei Rama o 

intérprete, no Khon, torna-se ele. 

Para representar a morte em cena, há uma outra estratégia, que consiste em 

representar o antes e o depois, mas não a morte em si mesma. No extrato visto, o 

antes se expressa numa luta travada com flechas, na qual Jérôme Bel atira e mata 

Pichet Klunchun, e esse sai em movimentos de queda em direção à coxia. A morte, 

em si mesma, acontece na coxia, fora de cena. É na cena seguinte  - o depois -, que 

o público compreende que houve morte, pois Pichet Klunchun retorna à cena numa 

travessia de um lado ao outro do palco, caminhando lentamente, com  o olhar cerrado 

numa diagonal para baixo. 
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É justamente a operação expressiva dessa imagem do depois, traçada pelo 

artista na maravilha de uma marcha em lentidão e silêncio, que evoca nossas 

memórias e experiências vividas, não só como artista, mas também na vida de 

criança. Nela, tanto a presença dos antigos enterros que vi por tantas vezes na minha 

infância, nos quais o morto era levado à cova por uma procissão lenta e cantada, 

quanto o final da coreografia Arroq (1998) - em armênio, oração -, de Ivonice Satie, 

que se fazia por uma travessia, também lenta, onde o olhar não estava numa diagonal 

baixa, mas de certa forma, encontrava-se cerrado num tempo que pedia o controle da 

ansiedade e a sensação de entrega ao infinito, por que não dizer, à eternidade. Hoje, 

ao evocar essas memórias, sinto, na maquinaria do meu corpo, a presença do tempo 

como essa rede de siginificações a emaranhar os acontecimentos de nossas vidas, 

como nos fala Merleau-Ponty (1945/1999), bem como, o quanto as imagens 

significativas sobrevivem ao esquecimento, atualizam nossas memórias, e deixam 

seus vestígios em nossos corpos.  

Assim, no movimento de nosso pensamento, inicialmente, refletimos sobre a 

expressão dramática do artista a produzir uma linguagem que, nascida nos enigmas 

e nas maquinarias do corpo, destina-se a um outro corpo e que não é de uma ordem 

intelectual ou analítica, mas da ordem de um saber que orienta o ator em seus 

primeiros contatos com o texto. Em sua meditações, Merleau-Ponty trata do teatro, e, 

em nosso texto, trazemos para essa obra dada haver em sua composição, não só a 

linguagem teatral, como também a criação coreográfica dos personagens a partir de 

uma narrativa literária, assim como nossa consideração da participação do corpo na 

construção da linguagem.  Dessa feita, Merleau-Ponty nos diz que o ator ‘’[...] se 

chora, vê seu pranto como algo análogo ao pranto real; não é a personagem que se 

realiza no ator, é o ator que se irrealiza na personagem.” (MERLEAU-PONTY, 

1949/2006, p.558), sendo o exercício da expressão dramática uma atuação no campo 

do imaginário que mobiliza os corpos que da experiência estética da obra teatral 

participam: o intérprete, que se mobiliza desde o processo de criação, e o apreciador 

quando da experiência do apreciar, ao ser pela obra envolvido. 

Mesmo sendo o Khon um espetáculo tradicional, no qual os personagens são 

bem definidos em suas gestualidades narradas e faladas e em seu contexto histórico-

social, consideramos que há sempre um elo expressivo a ser feito, um elo por se 
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realizar no encontro apreciador-obra, corpo do intérprete-corpo do apreciador, sendo 

esse elo um acontecimento que não passa pela ordem dos conceitos, mas por essa 

comunicação estesiológica, empática entre os corpos. Nessa reversibilidade entre os 

corpos, e entre esses e o mundo, podemos pensar que em Pichet Klunchun vemos 

partes de nós mesmos, como no espelho vemos desdobrar-se o nosso corpo e os 

corpos alheios. 

‘’Doravante meu corpo pode comportar segmentos tomados do corpo dos 

outros assim como minha substância passa para eles, o homem é espelho para o 

homem’’ (MERLEAU-PONTY, 1964/2013a, p. 27). Seu corpo traduz e duplica meu 

sensível tornando visível imagens que como espectros permeiam minha existência, 

ao passo que, em meu corpo, inscrevo a aparição do Khon como memória imagética 

e sensorial. Dessa feita, as imagens já não são somente pertencente ao mundo em 

que foram feitas, mas, agora, desdobram-se em outros mundos, em seus valores de 

luto, de choro e de desejo de devolver os mortos à imortalidade, em seus lugares de 

lembranças pertencentes a outros corpos que não somente os dos intérpretes, mas 

nossos. 

Um outro ponto que também destacamos, a partir desse depois, refere-se à 

percepção de que podemos encontrar a mesma marcha lenta e silenciosa e o 

sentimento de entrega ao infinito, tanto no Khon, como em Arroq (1998), mesmo que 

sejam obras feitas em tempos tão distintos e culturas diferentes. Merleau-Ponty 

(1960/1991a) nos aponta que reclamamos uma causa que explique as semelhanças 

entre as culturas e entre as obras de arte, e que, numa tentativa de darmos conta 

disso, ‘’[...] falamos de uma Razão na história ou de Superartistas que guiam os 

artistas’’ (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 70). Entretanto, o autor nos convida a, 

mais do que pensar nas semelhanças, ater-nos às diferenças e às variações da 

cultura, acontecimentos mais presente. 

Em suas palavras: 

O verdadeiro problema é compreender por que culturas tão diferentes se 
empenham na mesma busca, propõem-se a mesma tarefa (em cujo caminho 
encontrarão, ocasionalmente, os mesmos modos de expressão), por que isso 
que produz uma cultura tem sentido para outras culturas, mesmo que não 
seja seu sentido original, por que nos damos ao trabalho de metamorfosear 
fetiches em arte, enfim, por que há uma pintura ou um universo da pintura. 
(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 70). 
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O autor ainda nos diz que isso só se torna um problema quando nos colocamos 

num contexto de mundo geográfico ou físico, e nesse mesmo mundo inserimos as 

obras de arte, percebendo-as como eventos separados que não podem conter 

semelhanças ou parentescos, fato esse que imporia uma explicação. Dessa forma, o 

autor nos propõe-nos pensar ‘’ [...] a ordem da cultura ou do sentido como uma ordem 

geral do advento 35 ’’ (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p.71), não derivada dos 

eventos puros, fechados e terminados, ou percebida apenas com encontros 

extraordinários, uma vez que: 

Se o próprio do gesto humano é significar para além de sua simples existência 
de fato, inaugurar um sentido, daí resulta que todo gesto é comparável a 
qualquer outro, que se prendem todos a uma única sintaxe, que cada um 
deles é um começo (e uma seqüência), anuncia uma seqüência ou 
recomeços, na medida em que não está, como o evento, fechado em sua 
diferença e de uma vez por todas terminado, na medida em que vale mais do 
que sua mera presença, e nisso é de antemão aliado ou cúmplice de todas 
as outras tentativas de expressão (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 71). 

Nesse sentido, pensando a ordem da cultura como advento, e tendo como 

referência as meditações de Merleau-Ponty acerca da história da pintura e sua 

capacidade de concentrar nos ‘’[...] gestos de todos os pintores numa única tentativa, 

suas produções numa única história cumulativa, numa única arte’’ (MERLEAU-

PONTY, 1960/1991a, p. 71-72), ousamos a reflexão de que, assim como a pintura, a 

dança e a arte coreográfica, por uma compreensão que as percebem como um 

universo único que abarca em sua constituição todos os tempos, espaços e estilos de 

seus criadores e vieses e admite sintaxes diferenciadas e a invenção de novos 

sistemas de expressão, dão-nos a ver esse abarcar no único e concentrado gesto da 

marcha lenta e silenciosa dos corpos, seja em Arroq (1998), seja no Khon, num 

desdobramento que nos faz pensar desde os primeiros gestos dançantes dos 

caçadores (GARAUDY, 1980) às estéticas plurais e diferenciadas dos dias atuais, e a 

quase eternidade da arte a se confundir com a quase eternidade da existência 

encarnada, como nos diz Merleau-Ponty (1960/1991a): 

O campo das significações picturais está aberto desde que surgiu um homem 
no mundo. E o primeiro desenho nas paredes das cavernas somente fundava 
uma tradição porque retinha outra: a da percepção. A quase-eternidade da 
arte se confunde com a quase-eternidade da existência encarnada, e temos 
no exercício do nosso corpo e de nossos sentidos, na medida em que nos 
inserem no mundo, os meios de compreender nossa gesticulação cultural na 
medida em que esta nos insere na história. Os lingüistas às vezes dizem que, 

 
35 O autor nos esclarece que a expressão é de Paul Ricoeur (MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p.71). 
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não havendo a rigor nenhum meio de marcar na história a data em que, por 
exemplo, o latim acaba e o francês começa, não há senão uma única 
linguagem e praticamente uma única língua em trabalho contínuo. 
(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 73). 

Assim, ao movimentarmos nosso olhar para a representação do estilo artístico 

de Jérôme Bel, retornamos ao momento em que Pichet Klunchun pergunta a Jérôme 

Bel se ele representa a morte em suas obras. Ele diz que sim, muito, sendo essa, 

inclusive, sua segunda cena preferida e mostra duas formas de fazê-la, uma de sua 

primeira obra, e a outra da obra The show must go on (2001). Essa última foi por nós 

escolhida, a partir do critério da imagem pathos, naquilo que nos educa à 

compreensão da participação da emoção, das memórias e das sensações na 

construção de uma linguagem poética. 

Retomando um pouco a descrição, Jérôme Bel põe a música Killing me softly 

with his song, de Norman Gimbel e Charles Fox, que, não sendo acaso, mas sim, 

recurso dramatúrgico, significa “matando-me gentilmente com sua canção”. 

Lentamente, ele se leva ao chão, senta-se com as pernas dobradas, fica um pouco, 

e, como que passo a passo, continua indo ao chão até que, deitado, posiciona a 

cabeça de maneira a não perder o olho de Pichet Klunchun. Então, fecha seus olhos 

e ali, no chão, permanece por toda outra metade da música. Durante a ação, ele canta, 

ou dubla a cena. Ao final, Pichet Klunchun diz que essa cena o faz lembrar sua mãe 

em sua morte, passo a passo vivida, depois de onze anos num estado de paralisia, 

que só permitia sua comunicação pelos olhos. Disse que ficou feliz com sua morte. A 

felicidade também toma conta de Jérôme Bel, pois é exatamente isso que deseja 

quando propõe um tempo e um espaço distendido para o espectador: que ele, no ato 

de imobilidade dos intérpretes, pense sobre sua relação com a morte e, nesse pensar, 

aconteça algo com ele. 

Muitas são as sensações, memórias e percepções que nos tomam. Como nos 

diz Nóbrega (2015), há uma diferença entre o que se produz internamente em nosso 

corpo e o que conseguimos expressar em sons, palavras, vibrações e imagens, de 

maneira que a qualidade dessa expressão é de menor intensidade. Dessa forma, é 

fundamental que, tanto nos permitamos à imersão, para emergir em nós mesmos 

novas sensações e experiências, quanto liberemos o potencial do corpo por meio da 

expressão corporal, na aceitação de que não temos o controle de tudo e de que na 

expressão há silêncios e não-ditos. 
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Neste sentido da imersão, em imbricamento com os estudos da estesiologia, 

para pensarmos na questão de que o sentido jamais é completamente exprimido, 

trazemos o pensamento de Bernard Andrieu, filósofo e professor francês, em seus 

estudos da Emersiologia36. Em seus estudos, o filósofo nos diz que é no corpo vivo 

que se vive a sensação primeira, em seus processos inconscientes e nervosos, e que 

essa sensação primeira nunca será vivida, na consciência perceptiva, em mesma 

qualidade e intensidade, em função do retardo inerente à própria emersão da 

sensação do corpo vivo para o corpo vivido. E também nos esclarece que aquilo que 

ainda não sei, presente no corpo vivo por seus processos inconscientes, dá-se a 

perceber por atos falhos, impulsos, espasmos, orgasmos, confissões de impotência, 

nos momentos em que a consciência falha e expõe os atravessamentos e intenções 

pelos quais o corpo vivo passa secretamente (ANDRIEU, 2018). Os estudos da 

Emersiologia, aliados ao que nos diz Merleau-Ponty sobre a impossibilidade da 

expressão ser por inteiro expressão, não a invalida, mas nos faz compreender os seus 

silêncios, o espaço do que ainda não foi dito, e que, por vezes, talvez nunca o seja, 

dos subentendidos, da transitoriedade dos meios de expressão, dos quase- silêncios 

e nos dá uma razão para o esforço em nos exprimirmos. 

Entre Pichet Klunchun e Jérôme Bel, entre ambos e os espectadores, entre nós 

e a cena, não podemos  falar de uma relação de expressão da ordem de um objeto e 

de um sujeito distanciados, ou meramente relacionados por um fluxo de sistemas 

mecânicos e fisiológicos; mas sim de uma relação vivida por seres encarnados que 

se desdobram em suas espessuras, na espessura do tempo e do espaço, na 

generalidade da carne do mundo, e abrem camadas de significações. Na experiência 

da empatia cinestésica que a obra nos proporciona, educa-nos acerca do pathos, da 

emoção. Sobre essa, Merleau-Ponty apud Nóbrega e Lima Neto (2018) amplifica 

nossa compreensão ao meditar sobre esse fenômeno para além das condições 

psíquicas e internas. Ele o faz a partir de sua reflexão sobre o cinema: 

 

 
36 Tivemos acesso aos estudos da Emersiologia a partir, tanto das palestras dadas pelo profº Dr. 
Bernard Andrieu como pelas vivências práticas, nos seminários e colóquios realizados pelo grupo 
Estesia-UFRN, por intermédio de convênios entre a UFRN e a Universidade Paris-Descartes, instituição 
na qual o professor atua no curso de Educação Física; quanto pelas pesquisas desenvolvidas no grupo 
Estesia. 
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A emoção não é um fato psíquico e interno, mas uma variação de nossas 
relações com o outro e com o mundo, legível em nossa atitude corporal. Não 
é preciso dizer que, isolados, os sinais da cólera ou do amor são dados ao 
espectador estrangeiro e que o outro é apreendido indiretamente e por uma 
interpretação desses sinais. É preciso dizer que o outro me é dado com 
evidência como comportamento. Nossa ciência do comportamento vai bem 
mais além do que acreditamos. Se apresentamos a sujeitos, sem avisá-los, a 
fotografia de diversos rostos, diversas silhuetas, a reprodução de diversas 
escritas e a gravação de diversas vozes, e se lhes solicitamos que montem 
um rosto, uma silhueta, uma voz, uma escrita, constatamos que, de uma 
maneira geral, o agrupamento é feito corretamente ou que, de todo modo, o 
número de conjuntos corretos é superior ao de conjuntos errôneos. A escrita 
de Michelangelo é atribuída a Rafael em 36 casos, mas ela é corretamente 
identificada em 221 casos. Por isso reconhecemos uma certa estrutura 
comum à voz, à fisionomia, aos gestos e ao olhar de cada pessoa, cada 
pessoa não é para nós nada além dessa estrutura ou dessa maneira de ser 
no mundo. Vemos como essas observações poderiam ser aplicadas à 
psicologia da linguagem: assim como o corpo e a “alma“ de um homem são 
somente dois aspectos de sua maneira de ser no mundo, a palavra e o 
pensamento que ela designa não devem ser considerados como dois termos 
exteriores, e a palavra carrega sua significação como o corpo é a encarnação 
de um comportamento. (MERLEAU-PONTY apud NÓBREGA; LIMA NETO, 
2018, p. 158-159). 

Em minhas palavras, a obra é liquetante, derrete as camadas musculares do 

pensamento, invade minhas vísceras e meus ossos. Procuro a verbalização dos 

sentidos, uma palavra que expresse ao máximo aquilo que sinto, mesmo que eu a 

crie, mesmo que eu pense que a criei, por não a conhecer. Mas não a encontro. Ela 

fica como que na garganta, não quer sair, prefere permanecer dentro, anônima. Eu 

aceito. Meu corpo como encarnação de uma conduta, de um estilo, de uma maneira 

de ser no mundo com a qual nos relacionamos, é um ouvido e um olho abertos às 

percepções e às possibilidades da criação de sentidos. 

Para nós, a morte é um acontecimento comovente, e a cena sobre a qual 

falamos acima, em suas gestualidades e imagens, está plena de significações e 

estesias que atualizam nosso esquema corporal, nossa imaginação, nossa 

corporeidade e pontos de vista sobre o mundo e sobre a morte. Quando Jérôme Bel 

insiste em continuar olhando para Pichet Klunchun, reencontro o adeus e suas 

sensações ambíguas ante a morte de um ente querido: uma procura silenciosa do 

olhar, um certo desamparo nas pernas, e a imediata quentura do coração, como se 

ali eu pudesse guardá-lo para sempre. E, ao reencontrar essa sensação na 

visualidade da cena, em sua linguagem poética, educo-me à compreensão 

participação do pathos, dos afetos, e da sensação em minhas interpretações acerca 

dos dados do mundo. 
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Como sujeitos da sensação, Merleau-Ponty (1945/1999) nos diz que não 

somos pensadores distanciados que notam uma qualidade, nem mesmo um meio que 

poderia ser afetado por ela, mas sim: 

[...] Potência que co-nasce em um certo meio de existência ou se sincroniza 
com ele. As relações entre aquele que sente e o sensível são comparáveis 
às relações entre o dormidor e seu sono: o sono vem quando uma certa 
atitude voluntária repentinamente recebe do exterior a confirmação que ela 
esperava. Eu respirava lenta e profundamente para chamar o sono e, 
repentinamente, dir-se-ia que minha boca se comunica com algum imenso 
pulmão exterior que chama e detém minha respiração; um certo ritmo 
respiratório, há pouco desejado por mim, torna-se meu próprio ser, e o sono, 
até ali visado enquanto significação, repentinamente se faz situação. Da 
mesma maneira, dou ouvidos ou olho à espera de uma sensação e, 
repentinamente, o sensível toma meu ouvido ou meu olhar, eu entrego uma 
parte de meu corpo ou mesmo meu corpo inteiro a essa maneira de vibrar e 
de preencher o espaço que é o azul ou o vermelho. (MERLEAU-PONTY, 
1945/1999, p. 285-286). 

Assim, ao apreciarmos a cena e fazermos dela um pulmão exterior, 

continuamos a reencontrar atualizações outras de nossas estesias tanto acerca do 

acontecimento da morte quanto sobre essa capacidade que ela tem de nos dá a ver, 

na expressividade dos corpos e em sua linguagem poética, um sentido e um estilo de 

ser no mundo que nos faz compreender o quiasma corpo e mundo e as diversas 

fisionomias que a cultura como advento nos desvela. Mas isso não se dá numa 

separação entre nós e mundo, mas sim na relação empática que temos com ele, na 

experiência do outrem como intercorporeidade. 

Ao “morrer lentamente“, distendendo o tempo como estratégia de abertura a 

uma reflexão por parte nossa, apreciadores, acerca das sensações e valores diante 

da morte, a cena da morte tanto nos educa à percepção dos sentidos e às emoções 

como nos faz atualizar nossa experiência artística e acadêmica com o acontecimento 

da morte. Isso se dá na medida em que abre as camadas do tempo e nos faz 

reencontrar Nós, Sós (2010), coreografia que fez parte de nosso mestrado acadêmico 

em Artes Cênicas, criada a partir das experiências vividas com a morte por suas 

intérpretes-criadoras, como já relatamos em nosso prólogo. Bem como no trabalho 

coreográfico chamado Ad Infinitum (2011), dirigido pelo arquiteto francês Mathieu 

Duvignaud, no qual a morte foi expressa como meta de vida e lugar que contempla 

um certo contentamento e alegria. Como referência para a construção estética e 

dramatúrgica da cena, trabalhamos com a perspectiva da festa do Dia dos Mortos da 

cultura mexicana. 
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Nas pesquisas realizadas durante o mestrado acadêmico, compreendemos 

que, desde as sociedades paleolíticas, a morte é sentida como uma passagem, uma 

entrada para o mundo dos antepassados, um acontecimento e que, o traumatismo da 

morte, a consciência do seu acontecimento e a crença na imortalidade formam o triplo 

dado antropológico, estudado pelo antropólogo e filósofo francês Edgar Morin em seu 

livro O homem e a morte (MORIN, 1970), que se renova continuamente, seja nas 

sociedades arcaicas, seja nas contemporâneas. E, ao pensarmos no Ocidente, para 

o historiador Philippe Ariès, em sua obra Sobre a história da morte no ocidente 

(ARIÈS, 1989), o movimento das mentalidades acerca da morte parece permanecer 

o mesmo por muito tempo, bem como seus ritos. Entretanto, esse movimento revela 

mudanças que a transformaram de uma morte familiar, como se dera na Idade Média, 

a uma morte interdita, nos tempos atuais. Para ambos os autores, a morte na 

atualidade ocidental é um fenômeno interdito, sobre o qual refletimos como se não 

fizesse parte da vida, mas como acontecimento exterior a ela, que a interrompe. 

Dessa feita, nessa abertura das camadas do tempo que hoje se faz por esse 

texto, compreendemos que nosso interesse por essa cena, de certa forma, já se 

inscrevera nos tempos em que realizávamos as pesquisas e dançávamos as 

coreografias já relatadas. Ao mesmo tempo, essa mesma abertura, leva-nos à 

percepção de ser uma experiência educativa tanto o contato com as emoções que a 

obra nos causa, numa situação em que há não uma morte em si mesma, quanto 

acerca das muitas maneiras pelas quais ela pode ser representada a partir das 

operações expressivas que as obras coreográficas nos dão a ver haja vista, Jérôme 

Bel se utilizar da estratégia de distender o tempo e do movimento minimalista e 

Mathieu Duvignaud das cores intensas da La Catrina, as intérpretes-criadoras em 

Nós, Sós dos tecidos e fios, e o Khon da coxia como espaço de morte. Em todas essas 

expressões, há um estilo do ser no mundo, que expressa a um só tempo, sua 

subjetividade e sua universalidade37. 

Assim, consideramos que as experiências vividas com a representação da 

morte a partir da obra coreográfica, seja como intérprete-criadora ou apreciadora, 

educa-nos à compreensão de que a sensação não se refere a um dado somente da 

 
37 La Catrina é o nome que se dá à caveira mexicana presente nas festividades dos Dia dos Mortos. 
(CORREIO BRASILIENSE, 2019). 
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ordem dos fenômenos fisiológicos, numa relação de causa e efeito, de estímulo-

resposta, nos moldes de um pensamento empirista, ou um engodo do corpo para 

ludibriar e enganar o espírito em suas reflexões, nos moldes uma reflexão idealista 

(MERLEAU-PONTY, 1945/1999). A sensação, que contém os dados dos circuitos 

nervosos e da natureza também fisiológica do corpo, bem como funda nossas 

reflexões, compreende o sentido que as coisas têm para nós, a maneira como elas 

nos atravessam e nos afetam, ligando-nos uns aos outros. E o pathos, como o que 

“[...] define nossa situação originária de ser afetado, afetar e afetar-se, estabelecendo 

uma disposição permanente para o sofrimento. Tal disposição se define pela 

experiência do sentir“ (CAMINHA, 2018, p.50) como relacionado “[...] à cinestesia do 

corpo no espaço e no tempo, cujos ecos podemos ouvir, escrever, cartografar, 

coreografar, dançar“ (NÓBREGA, 2015, p. 279), e que nos permitir criar outros 

horizontes de sentido para a morte ao apreciarmos as gestualidades faladas e 

dançadas no contexto da obra coreográfica Pichet Klunchun and myself (2005). 

Quando nos referimos ao estilo em sua expressão de uma subjetividade e de 

uma universalidade a um só tempo, tendo o corpo como mediador, o que queremos 

dizer é que em todas essas expressões dramáticas, em seus contornos, gestos, 

vozes, silêncios, olhares, e relações tramadas com as culturas das quais se originam, 

haverá, como nos diz Merleau-Ponty (1964/2013a) acerca da pintura, uma maneira 

certa de ser carne dada por inteiro, uma modulação notável e peculiar da norma do 

andar, do falar, e também do dançar, ou seja: 

[...] haverá o emblema de uma maneira de habitar o mundo, de tratá-lo, de 
interpretá-lo tanto pelo rosto como pela roupa, tanto pela agilidade do gesto 
como pela inércia do corpo, em suma, de uma certa relação com o ser 
(MERLEAU-PONTY, 1960/1991a, p. 55-56). 

Nessa compreensão, não só a cena da morte, como toda a obra, em sua 

operação de expressão, nos dão a sentir em seus diálogos e gestualidades, de 

maneira sutil e com uma boa dose de humor, as diversas fisionomias culturais, em 

suas aproximações e distanciamentos, com relação aos hábitos, as condutas e visões 

de mundo. Isso acontece, por exemplo, quando Pichet Klunchun estranha o fato de 

Jérôme Bel não ser casado, porém pai. Ou quando diz que, na cultura tailandesa, é 

muito importante para uma mulher que ela se case, o que, em nossa sociedade ainda 

é uma ideia difundida. Ou quando Pichet Klunchun diz o motivo pelo qual se tornou 

dançarino e, no silêncio de Jérôme Bel, percebemos uma estranheza semelhante ao 
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espanto que tive quando Pichet Klunchun se referiu à duração do espetáculo, ou ao 

perceber que entre o real e a representação, no Khon, a linha de separação é muito 

tênue. 

Também percebemos em suas posturas ao sentar. Pichet Klunchun, de uma 

maneira geral, mantém-se com a coluna mais ereta, o que nos faz lembrar a atitude 

da coluna nas posições meditativas; Jérôme Bel, manifesta uma atitude mais sinuosa 

e descontraída. Seus usos do corpo são diferenciados, mas ambos estão vivendo a 

mesma experiência de sentar. Reconhecemos que, não só no sentar, como nas 

demais atitudes do parágrafo anterior, há uma aprendizagem dos dados da cultura 

(REZENDE, 1990) nos quais estamos imersos, que envolve o hábito e as técnicas do 

corpo nos termos que nos fala Mauss (2003). 

Essa aprendizagem, que cria os hábitos e as condutas, nos dão a entender, 

pelos seus usos imemoriais e rotineiros, que os signos da linguagem falada e gestual 

alheias possuem um nexo, uma lógica que do nosso se aproxima, porém possui suas 

singularidades. Valendo-nos do exemplo da fala, “justamente por que falamos, somos 

levados a pensar que nossas formas de expressão convêm às coisas mesmas e 

buscamos nos falares estrangeiros o equivalente daquilo que é tão bem expresso pelo 

nosso” (MERLEAU-PONTY, 1969/2002, p. 47), deparamo-nos a procurar nos hábitos 

alheios, os nossos. 

Ocorre que nos deparamos com signos semelhantes, porém, em nossa relação 

com as variações da cultura, precisamos evitar os subentendidos, pois, “[...] a ideia 

mesma de uma expressão adequada, de um significante que viria cobrir exatamente 

o significado, enfim, a ideia de uma comunicação integral é inconsistente” (MERLEAU-

PONTY, 1969/2002, p. 51-52), e devemos compreender que tanto a frase, quanto à 

postura e à atitude são gestos que tocam um conjunto cultural (MERLEAU-PONTY, 

1969/2002), diferente do nosso, e por nós reconhecido por esse emblema geral 

perceptivo que possuímos por estarmos atados ao mesmo tecido do mundo, por 

sermos seres intercorporais. 

Assim, Pichet Klunchun, ciente de que as danças tradicionais sofrem as 

influências da contemporaneidade, investe seu potencial artístico na perpetuação da 

tradição do Khon e nos dar a sentir uma expressão dramática em dança que mantém 
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uma relação mais estreita com um princípio filosófico-religioso e com um caráter 

ritualístico e mítico, ao aceitar o convite de Jérôme Bel para, numa coreografia de 

dança contemporânea expressar os traços, as temporalidades e espacialidades, os 

princípios da cultura que regem sua dança. Dessa forma, a obra nos educa sobre as 

essas muitas maneiras poéticas que possue a arte coreográfica de manifestar os 

dados de uma cultura, suas leis e suas modulações simbólicas. 

Por sua vez, Jérôme Bel encontra na expressão interdita da morte no Ocidente 

um motivo para, em suas coreografias, questioná-la, levá-la à reflexão pelo 

espectador e pelo intérprete. Como um artista de dança contemporânea, assim como 

o pintor que busca um traço que nunca foi feito, ele busca encontrar o emblema, a 

expressão criadora que desperta experiências e sentidos novos que não cessam de 

existir, e, assumindo a cultura desde seu começo, e fundando-a novamente: 

[...] Lança sua obra como um homem lançou a primeira palavra, sem saber 
se ela será mais que um grito, se ela poderá destacar-se do fluxo de vida 
individual onde nasce e apresentar, seja a essa mesma vida em seu futuro, 
seja às mônadas que coexistem com ela, seja ainda à comunidade aberta 
das mônadas futuras, a existência independente de um sentido identificável. 
O sentido daquilo que o artista vai dizer não está em parte alguma, nem nas 
coisas, que ainda não tem sentido, nem nele mesmo, em sua vida não 
formulada. Em vez da razão já constituída na qual se encerram os “homens 
cultos”, ele invoca uma razão que abarcaria suas próprias origens. 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2013b, p. 139). 

A obra não está acabada, ela tende ao infinito das experiências e ao devir dos 

afetos, da percepção erótica do sistema eu-outrem na reversibilidade da carne, da 

empatia cinestésica e da experiência do sentir com o outro, vivida no tecido da 

intercorporeidade e no tempo poético. Como linguagem das sensações, a arte se faz 

expressar nas palavras, nas cores, nos sons e nos gestos. Assim, como o escritor se 

serve das palavras e cria sintaxes que deslocam seus sentidos daqueles usados na 

linguagem ordinária, o coreógrafo, no anteparo das ações utilitárias, e, incorporando-

as, nos faz relembrar a capacidade simbólica do humano e a construção de uma 

linguagem falante. E faz isso por seu estilo, sua maneira de ser no mundo, mantendo 

o ímpeto de um campo único expressivo: o da dança e da arte coreográfica. 
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TERCEIRO ATO: JÉRÔME BEL E GALA - CORPO, 

CONSCIÊNCIA DO CORPO E EDUCAÇÃO
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Jérôme Bel: então eu perguntei a mim mesmo e te 

pergunto agora: o que é absolutamente essencial 

para a dança? 

Pichet Klunchun: o corpo. 

Jérôme Bel: bingo. É por isso que os coloco nus. Eu 

tirei tudo, só havia o corpo.  

(Diálogo em Jérôme Bel e Pichet Klunchun, numa 

referência a obra Jérôme Bel apud Pichet Klunchun 

and myself , 2005). 

 

Gala: dispositivo flexível para um espetáculo feito 

por amadores, no sentido também do que ama, e 

profissionais da dança interessados pela vivência 

do desejo da expressão numa dança desinibida e 

despretensiosa. (Florian Gaité sobre Gala apud RB 

JÉRÔME BEL, 2019). 

Gala: A educação e o mundo de toda a gente, 

parafraseando Merleau-Ponty. (Ana Cláudia Viana, 

2019) 

.
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IMAGENS DA Prancha 5: Jérôme Bel (1995)  
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Prancha 5 - Jérôme Bel (1995) 

 

Imagem 27 - Imagem editada a partir da fotografia original: Frédéric Seguette com a data de seu nascimento escrita no abdômen. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 28 - Imagem editada a partir da fotografia original: Claire Haenni com a data de sua defloração escrita ao redor do púbis. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL.  

Imagem 29 - Print screen do vídeo Jérôme Bel: entretien avec Jérôme Bel (2005). A cena em que Frédéric Seguette urina. 

Minutagem: 36min:01seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 30 - Print screen do vídeo Jérôme Bel: entretien avec Jérôme Bel (2005). A cena em que Claire Haenni escreve seus dados 

biográficos na parede. Minutagem: 31min:57seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 31 - Print screen do vídeo Jérôme Bel: entretien avec Jérôme Bel (2005). Claire Haenni se posiciona ao lado de seus dados 

biográficos. Minutagem: 32min:59seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 
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IMAGENS DA Prancha 6: Jérôme Bel (1995) 
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Prancha 6 - Jérôme Bel (1995) 

 

Imagem 32 - imagem editada a partir da fotografia original. Cena em que Claire Haenni estica sua pele. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 33 - imagem editada a partir da fotografia original. Detalhe da cena em que Claire Haenni estica sua pele. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 34 - Print screen do vídeo Jérôme Bel: entretien avec Jérôme Bel (2005). Cena em que Frédéric Seguette bate sua mão em 

Claire Haenni. Minutagem: 21min:40seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 
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IMAGENS DA Prancha 7: Gala (2015) 
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Prancha 7 – Gala (2015) 

   

Imagem 35 - Print screen do vídeo Gala (2015). Início da cena Michael Jackson, com a dama de bolero. Minutagem: 33min:09seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 36 - Print screen do vídeo Gala (2015). Passagem do moço de azul, na cena Michael Jackson. Minutagem: 35min:34seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 37 - Print screen do vídeo Gala (2015). Passagem da menina de saia, na cena Michael Jackson. Minutagem: 36min:30seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 38 - Print screen do vídeo Gala (2015). Passagem da dama de rosa, na cena Michael Jackson. Minutagem: 36min:58seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 39 - Print screen do vídeo Gala (2015). Passagem da dama de vermelho, na cena Michael Jackson. Minutagem: 

37min:39seg. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 40 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Improvisation en scene tous 3 minutes. Minutagem: 29min:57seg. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 41 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Compaigne Compaigne: a roda. Minutagem: 1h:05min:28seg. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 
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IMAGENS DA Prancha 8 – Gala (2015)
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Prancha 8 - Gala (2015) 

 

Imagem 42 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Compagnie Compagnie: Paris, Paris! Minutagem: 1h:16min:45seg. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 43 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Compagnie Compagnie: Cancan. Minutagem: 1h:17min:07seg. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 44 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Compagnie Compagnie: jogando as roupas no ar. Minutagem: 1h:17min:48seg. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 45 - Print screen do vídeo Gala (2015). Cena Compagnie Compagnie: êxtase. Minutagem: 1h:18min:04seg. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 
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Descrição dos extratos cênicos da coreografia Jérôme Bel 

 

Iniciamos nossa descrição, assim como nos demais capítulos anteriores, 

pela descrição de dados contextualizadores da obra quanto ao vídeo utilizado, à 

concepção, à luz, ao figurino, à trilha musical, à estreia e ao intérpretes. Em 

seguida, descrevemos os extratos cênicos. 

Jérôme Bel (1995): segunda obra criada por Jérôme Bel. Sua estreia foi 

em 1 de setembro de 1995, no festival Bellones-Brigittines, na cidade de 

Bruxelas, Bélgica. Teve como intérpretes Eric Affergan, Claire Haenni, Yseult 

Roch, Michèle Bargues e Frédéric Seguette. A produção foi de R.B. Jérôme Bel 

(Paris), e sua duração de 50 minutos. Entre apresentações do espetáculo e do 

filme relacionado a ele, de 1995 a 2019, de acordo com o site do artista, foram-

se mais de 100 apresentações. (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Para nosso estudo, utilizamos o vídeo Jérôme Bel: entretien avec Jérôme 

Bel. Nele, Jérôme Bel é entrevistado por Christophe Wavelet, em 11 de janeiro 

de 2005, no Centro Nacional da Dança, em Pantin, Ilha de França, França. O 

vídeo foi editado nos Laboratoires d’Aubervilliers por Guillaume Robert. Sua 

constituição se dá pela entrevista, por extratos do filme Jérôme Bel, o filme, de 

Luciana Fina e do espetáculo Jérôme Bel (1995), filmado por Daniel Crétois, e 

um Post Scriptum 38 . Nesse vídeo, o espetáculo tem como intérpretes Eric 

Affergan, Claire Haenni, Gisèle Pelozuelo, Frédéric Seguette e Yseult Roch. 

Essa entrevista está disponível no site oficial de Jérôme Bel – RB Jérôme Bel. 

(RB JÉRÔME BEL, 2019). 

O vídeo possui vários cortes de edição. Entretanto, os referidos cortes não 

comprometem suas potencialidade e significação, no sentido das visibilidades e 

poéticas que ele nos propõe para nossas redes de significações e relações com 

o fenômeno educativo, pois as imagens vistas, em suas expressividades, aliadas 

 
38 Nesse Post Scriptum, feito em um outro momento que não o da entrevista, o coreógrafo nos 
fala acerca da obra Jérôme Bel (1995), no que diz respeito tanto ao título e à sua intenção ao 
criá-la, quanto ao recurso de subtração de coisas para criar os significados, recurso esse utilizado 
no processo de criação.   
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à voz e à fala do coreógrafo, às atitudes dos intérpretes e à composição cênica, 

na experiência poética da obra coreográfica, evocam nossas estesias aos 

detalhes, às sutilezas, a “sentir o corpo do outro muito de perto”. Essas 

sensações são importantes para os nossos estudos neste capítulo. 

A obra Jérôme Bel (1995) teve seu início relacionado à primeira obra 

coreográfica criada por Jérôme Bel, em meados dos anos 1993 e 1994, chamada 

Nome dado pelo autor (1994). Essa primeira obra, mais precisamente, foi 

nascida no banheiro de sua residência. Ele diz que isso se deu em função da 

bagunça do ensaio (RB JÉRÔME BEL). Compreendemos que, de um processo 

de criação, talvez tenham surgido duas obras: Nome dado pelo autor (1994) e 

Jérôme Bel (1995). O artista inicia as experimentações em seu próprio corpo, o 

que, para ele, fora muito bom, pois não precisava de ninguém. Em suas palavras: 

Quando eu te disse que trabalhava no meu próprio corpo. Todo mundo 
tem um corpo. Todas as pessoas que existem têm um corpo, ou não 
existem. Era o material ... As pessoas podiam se relacionar totalmente. 
Ninguém pode negar seu corpo. (JÉRÔME BEL apud JÉRÔME BEL: 
ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BEL – RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Porém, para nós, essa singularidade do ensaio no banheiro, e do iniciar e 

vivenciar, em si mesmo as questões que o atravessavam, tem a particularidade 

de falar da presença, já na gênese da obra, do que ela viria a ser: uma obra que 

procurou retirar ao máximo os elementos teatrais da representação cênica e que, 

ao despir os corpos, desejou mostrar o que o corpo é o essencial para um 

espetáculo de dança. Mas, nesse desejo, compreendemos que ele também nos 

mostra o que somos, nossa essência existencial: corpo, carne do mundo 

(MERLEAU-PONTY, 1949/2006; 1964/2005). 

No Post Scriptum, o coreógrafo, acerca da obra ter como título o seu 

nome, diz-nos que essa escolha segue a linha de nomeação presente no 

contexto da obra, em que todos os participantes e elementos que ali estão são 

apresentados pelos seus legítimos nomes: intérpretes e inventores – referindo-

se aos compositores e músicos e ao inventor da lâmpada elétrica. Dessa forma, 

considerou que ele, enquanto pessoa que reuniu esses elementos e criou a obra, 

pudesse ter, no título, a referência ao seu nome. Além disso, Jérôme Bel também 

significa que a obra encerra uma visão pessoal e subjetiva do corpo: em cena, 

instala-se o que Jérôme Bel, como subjetividade, pensou acerca do corpo, à 
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época em que tudo foi feito – 1993/1994. Sobre esse contexto histórico, ele 

afirma que a criação do espetáculo teve uma ligação forte com a descoberta do 

vírus HIV e a proliferação da AIDS e que a peça foi uma tentativa de encontrar 

outros caminhos de relação com o corpo. Em suas palavras: 

Eu penso que a peça foi uma maneira de eu tentar encontrar uma 
relação com o corpo que não fosse uma relação sexual. Porque o sexo 
na época, e ainda hoje, era perigoso. Todas essas ações com o corpo 
foram uma maneira de entrar em uma relação ... de pensar, de 
trabalhar e sentir o corpo dissociado do sexo. (JÉRÔME BEL apud 
JÉRÔME BEL: ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BEL – RB JÉRÔME BEL, 
2019). 

Ao nos referirmos à luz, nessa obra, ela foi pensada para ser feita pela 

lâmpada elétrica do Thomas Edison, uma luz comum, dessas que tem o formato 

de bulbo e não por uma luz cênica advinda de refletores e lâmpadas apropriadas 

para o espaço teatral. No diálogo, na estrevista: 

JB: Para a lâmpada de Thomas Edison... Encontro uma pessoa que 
será a projetista da luz e que segurará a lâmpada do começo ao fim. 
CW: Para iluminar as ações... JB: Para iluminar as ações.  (JÉRÔME 
BEL; CHRISTOPHE WAVELET, apud JÉRÔME BEL: ENTRETIEN 
AVEC JÉRÔME BEL – RB JÉRÔME BEL, 2019)39. 

Ou seja, essa lâmpada não está colocada em um ponto específico da 

caixa cênica, mas sim segurada por uma das intérpretes que realiza essa função 

por todo o espetáculo, sendo também a pessoa responsável pelo desenho de 

luz - a iluminadora. Na entrevista, não há uma explicitação de como opera essa 

luz: se a liga e a desliga direto nos interruptores, se há mais de uma lâmpada, 

ou se a(s) mesma(s) pode(em) estar dimerizada(s), ou seja, passando por um 

aparelho que regula suas intensidades, ligamento e desligamento. Na ambiência 

teatral, essa luz também pode ser chamada de “luz de serviço”, ou seja, aquela 

que fica ligada para dar conta dos preparativos e ensaios que antecedem aos 

espetáculos, quando a luz propriamente dita “cênica” não está ligada ou está 

sendo colocada. 

Ao nos reportarmos à trilha musical, ela não está presente nos extratos 

descritos. Entretanto, há outros tipos de sonoridades, como respirações, batidas, 

ruídos, e sons provocados pelos fluidos, como podemos ouvir, mesmo que em 

 
39 JB: abreviatura do nome do coreógrafo Jérôme Bel. CW: abreviatura do nome do entrevistador 
Christophe Wavelet. 
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volume baixo, no extrato em que o intérprete urina, ou quando ele bate com sua 

mão no tronco da intérprete e ouvimos o estalo. A esse respeito, numa crítica do 

jornal francês Libération, datada de 10.1995, é falado que, ao trazer o murmúrio, 

esse trabalho se contrapõe ao barulho (RB JÉRÔME BEL, 2019). Nos extratos 

descritos, também há uma profusão de silêncio e pausas. 

Mas, na entrevista, Jêrôme Bel nos diz que usa A Sagração da Primavera, 

do compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971), e também faz referência a 

Sting (1951-), cantor e ator britânico. Não se refere a uma música do Sting, 

especificamente. As músicas são cantadas ao vivo, sem acompanhamento 

instrumental e destituída das qualidades próprias dos estudos voltados às 

técnicas musicais. Em sua solicitação à cantora, Jérôme Bel pede que ela cante 

como se estivesse pensando em outra coisa, ou como se estivesse no banho, e 

relaciona as músicas de Stravinsky e Sting. (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Em suas palavras: “Coloquei-os um ao lado do outro. [...] No mesmo nível, 

apenas num momento diferente. Peço que ela: cante ‘A Sagração’, que é uma 

peça musical, um trabalho musical importante, como um refrão da música pop 

inglesa”. (JÉRÔME BEL apud JÉRÔME BEL: ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BEL 

– RB JÉRÔME BEL, 2019). Para o coreógrafo, Igor Stravinsky foi um 

revolucionário, e faz todo sentido sua música na obra, pois, esse compositor é 

uma personalidade marcadamente forte na história da dança. Quando põe lado 

a lado “A Sagração da Primavera” e a música pop de Sting, já se pronuncia a 

busca de Jérôme Bel por uma desierarquização (palavra que ele usa) e 

banalização (palavra que ele também usa) das coisas. Percebemos essa mesma 

busca quando despectaculariza o balé clássico em Véronique Doisneau (2005) 

e quando põe no palco dançarinos e não-dançarinos em Gala (2015). 

O figurino é a nudez: a pele, os pelos, as cicatrizes, os cabelos, os fluidos, 

todos ficam à mostra. Ele estende e pensa a nudez não somente nos corpos, 

mas também para a música e para a luz a luz. Por isso, ele desloca seu 

pensamento da luz cênica para a primeira modulação da luz elétrica e traz a 

lâmpada em forma de bulbo para o palco, a lâmpada do Thomas Edison, como 

chama. A nudez para a música se encontra justamente na voz que canta à 

capela e sem os artifícios das técnicas musicais. Em suas palavras: 



180 
 

 
 

JB: Exatamente! Elaboro uma lista de requisitos. Uma lista! Então, eu 
decido ter música. Ótimo, teremos música e luz. Três elementos: 
corpos, música e luz. Por causa da idéia de tirar tudo. De não ter nada 
... digo para mim mesmo, eles estarão nus. E quanto à música, eu 
decido que também deve estar nua. O que é música nua? Obviamente 
não é instrumental. Isso não é nudez. Então, teremos uma voz. Uma 
voz sem ferramentas, um cantor ao vivo. Então está bem. Pela luz: 
tomaremos o sol porque é luz nua. Se estamos todos nus, e 
precisamos da luz do sol, há pouca chance de nos apresentarmos nos 
teatros. Não nos apresentarmos em teatros, é um problema. Decido, 
portanto, adotar a primeira luz elétrica, que é a lâmpada do Thomas 
Edison. (JÉRÔME BEL apud JÉRÔME BEL: ENTRETIEN AVEC 
JÉRÔME BEL-RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Os movimentos percebidos nessa obra não são exatamente o que 

costumamos encontrar nos espetáculos de dança, nos termos das sequências 

coreográficas feitas por um coreógrafo para os intérpretes, ou por esses na 

função de intérpretes-criadores. No segundo ato desse texto, na obra Pichet 

Klunchun and myself (2005), Jérôme Bel esclarece a Pichet Klunchun que não é 

exatamente um coreógrafo nos moldes tradicionais, ou seja, aquele que cria 

gestualidades, a partir de uma temática, ou que deixa as gestualidades 

improvisadas demonstrarem um tema para esse ser dançado por seu corpo, ou 

por corpos de intérpretes outros. Na entrevista que estamos utilizando agora, ele 

nos diz algo semelhante. O diálogo: 

CW: Com "Jérôme Bel", você queria fazer uma peça de dança. JB: Sim. 
CW: Você listou os parâmetros básicos de uma peça de dança como 
corpos, música, mas também precisa dançar. JB: Sim. CW: Então? JB: 
Então, nós falhamos! Obrigado e adeus! Segunda falha! E não será a 
última! Não tivemos sucesso, isso é verdade. Porque, como sempre, 
ficamos interessados em outra coisa. Como maus alunos olhando pela 
janela os pássaros voando. [Direciona seu olhar para uma janela do 
prédio em que está localizado]. Como em um poema de Prévert. Não, 
não tivemos sucesso. Nós produzimos outra coisa. Produzimos 
inversamente, se você quiser. O que me interessou formalmente em 
"Jérôme Bel" foi que queríamos começar do zero, fazer um, dois, três, 
quatro, cinco, oito ... Algo cada vez mais complexo e rico ... Fizemos 
menos um, menos dois, menos três ... Ou seja, em vez de começar 
com esse corpo colocado no espaço e no tempo em movimento ... 
entramos e olhamos o que estava acontecendo lá. E descobri, por 
caminhos estranhos ... como mostrar o interior. É por isso que existe a 
cena famosa ... É verdade que até eu me senti... mas era tão lógico 
que não havia ... nenhuma hesitação. (JÉRÔME BEL; CHRISTOPHE 
WAVELET, apud JÉRÔME BEL: ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BEL – 
RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Ademais, trazemos outra fala que consideramos importante, presente no 
Post Scriptum: 

A segunda coisa que eu queria dizer é a importância da fraqueza e da 
vulnerabilidade na peça. Se você olhar atentamente a peça, perceberá 
que há produção de significado e de efeitos, não adicionando coisas, 
mas, pelo contrário, diminuindo as coisas. Algo que aparece 
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claramente no final da peça. Subtraindo letras das palavras, 
descobrimos outras palavras. Mais significado é criado não 
adicionando palavras, mas subtraindo letras. Como é claro na cena ... 
da urina onde o corpo é esvaziado, soltando algumas coisas que 
tornarão possível criar significado, produzir algo. Isso foi muito 
importante.  (JÉRÔME BEL apud JÉRÔME BEL: ENTRETIEN AVEC 
JÉRÔME BEL - RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Dado por finalizado esse primeiro momento de descrição, passamos para 

a descrição direta dos extratos cênicos escolhidos, sendo o primeiro extrato 

aquele no qual os intérpretes pintam o corpo. 

O palco é completamente preto. Nele, o intérprete Frédéric Seguette 

inclina-se para baixo, em direção ao chão, e pega um batom com a mão direita. 

Anda lentamente para frente, e posiciona-se ao lado e perto da intérprete Claire 

Haenni. Ela está em pé e cria com seu corpo uma diagonal que nos permite ver 

a frente do seu corpo, o lado esquerdo no sentido do público, e o direito para o 

fundo do palco. Seu cabelo está amarrado, e, acima do seu busto, há o desenho 

de uma linha horizontal vermelha que toma toda a largura do seu tronco, assim 

como outra desenhada um pouco abaixo de sua cintura, e um pouco acima do 

umbigo que também toma toda a largura abdominal. Ambas as linhas 

desenhadas são vermelhas. Quando o Frédéric Seguette chega, ele se 

posiciona de frente para o público, perto de Claire Haenni e ao seu lado, de 

maneira que permite que sua próxima ação seja vista também por ela.  

Ele baixa o olhar, olha para o batom que está em suas mãos, desenrosca-

o, acomoda a mão esquerda na linha lateral do corpo, e, com a direita, partindo 

da região estomacal, descendo pelo baixo ventre e subindo para a região do 

fígado, ele desenha com o batom de cor vermelha, em torno do umbigo, em 

números grandes que tomam todo o abdômen, a data 21.03.65. Ainda com o 

olhar baixo, olhando para seu abdômen, agora com a data exposta, ele começa 

um movimento de estufá-lo, como uma grande inspiração que o estende 

bastante, de maneira que os números ficam mais evidentes, como se “estivesse 

grávido”; sustenta por um tempo essa ação para depois, num movimento de 

expiração, “secá-lo” e recolhê-lo, como nos dá a ver a imagem 27. 
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Frédéric Seguette se vira e fica de frente para Claire Haenni e de perfil 

para o público, entregando a ela o batom. Ela o recebe, desenrosca mais um 

pouco, e se posiciona de frente para o público. Percebemos que, em suas 

pernas, existem números inscritos. Com o olhar direcionado para as coxas, ela 

escreve com o batom, na coxa esquerda, de fora para dentro, e com fisionomia 

circular, o número 25; na perna direita, de dentro para fora, de baixo para cima, 

o número 12. Ela puxa a pele do baixo ventre para cima, com o intuito de deixar 

a região mais plana e no baixo ventre, da esquerda para a direita, ela escreve o 

número 1978. O desenho dessa data se faz ao redor do púbis, também em 

números grandes, bem visíveis: 25.12.1978.  Ela relaxa os braços ao longo do 

corpo, e ambos permanecem parados, em silêncio, em suas posturas. Ele 

observa. Seu corpo respira com leves acentuações do abdômen, como vemos 

na imagem 28, sem grandes movimentações. Ela se volta para o bailarino e 

entrega a ele o batom. Fim. 

Imagem 27 
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Finalizada a descrição do extrato anterior, passamos à descrição do 

extrato cênico em que o intérprete saliva e urina no palco. 

Quando o extrato cênico se apresenta no vídeo, vemos três intérpretes 

em cena: no fundo palco, lado esquerdo com relação à plateia, Frédéric 

Seguette, em diagonal e de frente para a plateia; do lado direito, Gisèle 

Pelozuelo, parada, de frente para a plateia, fundo do palco, rente a parede, logo 

abaixo do nome STRAVIN, proveniente do nome STRAVINSKY, depois de 

algumas letras apagadas; mais ao centro, Claire Haenni, sentada no chão, 

debruçada em parte do seu peso sobre o braço esquerdo, de costas para a 

plateia, e de cabeça baixa. Além desses, a iluminadora que está de costas para 

o público e situada entre Frédéric Seguette e Gisèle Pelozuelo. Ela segura a 

lâmpada que ilumina o espetáculo, e que, por sua posição nesse momento, dá 

ênfase ao nome THOMAS EDISON, escrito no centro da parede do fundo do 

palco, em letras garrafais. Ainda na parede do fundo do palco, pelo movimento 

da câmera, vemos os nomes THOMAS EDISON, STRAVIN e o final do que foi 

escrito por Claire Haenni. 

Imagem 28 
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A câmera fecha a imagem, que agora só concentra Frédéric Seguette, a 

iluminadora e parte do corpo de Claire Haenni que continua sentada e de costas 

para a plateia. À medida que a câmera se aproxima, percebemos que Frédéric 

Seguette está salivando e que a saliva escorre para o chão, podendo ser vista 

como um filete na luz. Pouco tempo depois, ele urina. Na imagem 29, 

percebemos que a saliva e a urina se precipitam juntos para o chão. Depois 

cessam, ambos. A iluminadora que está de costas para a plateia dá cinco passos 

para frente, lentamente, em direção ao fundo do palco, afastando-se. A câmera 

abre, enquanto Claire Haenni, que estava sentada, levanta-se, tendo sobre ela 

muito pouca luz. Mas a iluminadora que estava de costa vira-se para a plateia e, 

nesse movimento, nós podemos ver tanto os três intérpretes quanto que, onde 

Claire Haenni estava sentada, também há uma poça de líquido. Fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29 
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Finalizada a descrição do extrato anterior, passamos ao extrato em que a 

Claire Haenni escreve na parede. 

Claire Haenni está em pé, de costas para o público, e escreve com giz 

branco, na parede preta do fundo do palco, seu nome em letras garrafais: 

CLAIRE HAENNI. Momentos de seu movimento de escrita são vistos nas 

imagens 30 e 31. Ela fica um pouco na diagonal, enquanto escreve. A iluminação 

vem do lado direito do palco, de forma que, durante a escrita seu lado esquerdo 

fica na penumbra, quando não, quase invisível para a lente da câmera. Abaixo 

de HAENNI, ela escreve o número 1,68, abaixo desse, 52 e abaixo desse, 42. 

Inclina o tronco, e, embaixo do 42, escreve 2347,72. Logo depois, ajoelha-se, e, 

abaixo desse último, escreve 0145405346. Tudo é escrito lentamente. O começo 

da escrita dos demais números está alinhado com o início do primeiro. Ela se 

levanta, posiciona-se de frente para o público, próxima aos números e, do lado 

direito deles, abaixo do nome CLAIRE, bem rente à parede, em silêncio fica 

parada. Agora, é seu lado direito que não fica por inteiro visível. Seu cabelo está 

solto. Fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31 

Imagem 30 



186 
 

 
 

Para finalizar a descrição dos extratos cênicos, a seguir descreveremos o 

extrato cênico em que a intérprete toca sua pele e no qual os intérpretes se 

tocam. 

Claire Haenni está com o cabelo amarrado. De frente para o público, de 

cabeça baixa, ela mira o lado direito do seu corpo e estica a pele na altura da 

cintura, segura-a. Com a outra mão, puxa a pele na altura das costelas, abaixo 

do peito direito. Solta a pele na região da cintura e, com as duas mãos, puxa-a 

e movimenta-a na região abaixo dos peitos. Segue esse contato com pele, 

esticando-a, saindo pelo lado esquerdo, dando a volta nas costas, e volta pelo 

lado direito, e esticando a pele embaixo do peito, mostra-a. Segura-a com uma 

mão e com a outra estica a pele do peito direito e depois a pele do pescoço, do 

lado direito. Eleva o rosto, e percebemos seus olhos cerrados e uma 

protuberância nas maçãs do rosto, como se tivesse com algo dentro da boca 

que, uma vez dentro da cavidade bucal, provocasse uma saliência redonda que 

também estica a pele. Tudo é feito com lentidão e observação de si mesmo, 

como nos dá a ver as imagens 32 e 33. Fim.  

 

 

 

 

 

 

 Imagem 32 

Imagem 33 
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Frédéric Seguette está de perfil para o público, e segura o batom; Claire 

Haenni de frente para o público. Claire Haenni olha para ação dele de 

desenroscar ainda mais o batom. Eles já estão marcados com as datas inscritas 

no corpo, descritas em nosso primeiro extrato, da primeira prancha desse 

capítulo. Com o batom na mão esquerda, ele escreve ou desenha algo na sua 

mão direita. Quando termina, ele baixa a mão, ela se vira e fica de frente para 

ele, numa atitude encontro, como nos mostra a imagem 34. Ela levanta o braço 

esquerdo e deixa à mostra para o público toda sua lateral esquerda. Ele bate sua 

mão na região do dorso dela, na lateral, na região das costelas. Deixa a mão por 

um tempo. Tira-a lentamente, e surge a palavra AIE, que em francês significa 

“ter”, mas também é a onomatopeia do “ai”, daquilo que dói. Ela olha para a 

palavra, e com sua mão direita, apaga-a. Fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 34 
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A partir dessa descrição referente aos extratos cênicos, evidenciamos 

nossa unidade de sentidos: o corpo estesiológico, enfatizando a percepção. Ela 

será trabalhada no subtópico intitulado A consciência do corpo: o corpo como 

órgão do sentir. 

 

A consciência do corpo: o corpo como órgão do sentir  

 

Nessa obra, ao apreciar as imagens e no que elas nos evocam, ao 

descrever os extratos e fazer o exercício da escuta da fala do coreógrafo, de 

maneira a perceber também suas entonações, eu encontro a escassez, sinto a 

falta e o pretume de uma noite recheada por rasgos de luz. Vivo um 

recolhimento, um “ir para dentro” exposto e desmascarado, mas que não me dá 

tudo. O poder que tem a iluminação, por sua fraqueza, de criar uma dialética 

entre o visível e o invisível, chega a ser angustiante para quem quer tudo ver, 

tudo saber. Ao mesmo tempo, educa-nos sobre as lacunas e nos faz lembrar 

que nossa visão é limitada e a memória possui lapsos. Mas, também me remete 

às pinturas de pintor italiano Caravaggio (1571-1610), que não me permitem ver 

tudo, há sempre uma sombra, um fundo negro, angustiante. Vivo essas 

sensações não por um conceito, ou uma abstração espiritual vinda de algo 

externo a mim, mas primeiramente por a obra ser, para mim, fascinante, e meu 

olhar sentir-se engajado no espetáculo perceptivo, e ofecere-lhe outros halos de 

interpretação e significação. 

Jérôme Bel diz que em Jérôme Bel (1995) não há dança. Por suas 

palavras, interpretamos que a dança está sendo pensada como o corpo colocado 

no tempo e no espaço em movimento. Consideramos que a dança se dá no 

tempo e no espaço, com música ou sem ela, mas, às questões do tempo e do 

espaço, colocamos também outras, como: as dos corpos dos intérpretes em 

suas experiências vividas com a dança; dos nossos olhares de artistas e 

professoras de dança, em nossas experiências; e da história, marcada na 

coreografia pela música de Igor Stravinsky, na evocação que ela faz a todas as 

montagens da obra A Sagração da Primavera, e que atualiza no tempo essa 
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mesma história a cada apresentação da obra Jérôme Bel (1995). Por essa 

perspectiva, consideramos a presença da dança nesta obra, mesmo que o que 

vejamos, de imediato, sejam os corpos num movimento de descoberta de si 

mesmos e apresentando-nos a concretude do corpo como esse sensível 

exemplar (Merleau-Ponty, 1964/2005), fato esse que nos provoca estesias e 

deslocamentos dos nossos pensamentos. E, como o coreógrafo nos diz, os 

corpos em cena fazem essa apresentação por caminhos estranhos, ou, por 

caminhos menos pensados no âmbito da dança. Como, por exemplo, ao mostrar 

o interior do corpo, com a famosa cena da urina no palco, que, na voz do 

coreógrafo, está relacionada, com tantos outros elementos retirados de cena, 

bem como à ideia de um espetáculo que não adiciona coisas, mas diminui 

coisas. 

Na escrita em cena e na fala do coreógrafo, percebemos, inicialmente, o 

desejo do coreógrafo em poder, nem que seja somente na duração do 

espetáculo, atribuir à dança uma espécie de permanência, de “estancar” essa 

efemeridade que a faz desfazer-se a cada movimento vivido, já que os escritos 

não sucumbem de imediato a um passado. Um desejo de deixar rastros e traços 

menos voláteis, um testemunho, de maneira semelhante às próprias 

apresentações das obras coreográficas, em suas gestualidades e visibilidades e 

aos seus registros posteriores, feitos por notações, desenhos, imagens, 

figurinos, programas, vídeos, fotografias, libretos e tantas outras maneiras de 

cartografar o visível, o movimento. (NÓBREGA, 2015; POUILLAUDE, 2009). 

Essas imagens e falas também movimentam nosso pensar, no sentido da 

reflexão acerca da relação entre a palavra escrita e o ser que a escreve, na 

percepção de reencontrarmos nelas o mesmo ser que as escreve. Antes de 

serem um índice conceitual, elas expressam o acontecimento que se apossa do 

corpo e circunscrevem uma zona de significação a qual ela pertence (MERLEAU-

PONTY, 1945/1999). Ela se pronuncia como um desdobramento do ser, uma 

parte dele, que, por seu movimento se torna visível, presença marcada no tempo 

também aos meus olhos que as buscaram. Claire escreve seus dados mais 

particulares, torna-os públicos, assim como Frédéric Seguette também o faz, e, 

ao fazê-lo, infla sua barriga, como quem dilata a palavra e, com esse gesto, 

amplifica nossas sensações acerca do nascimento, não só dele, mas de todos 
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nós. Assim, como Merleau-Ponty (1964/2005) nos diz que o corpo não é coisa, 

nem ideia, é mediador no mundo, seu interior se faz exterior, seus pensamentos 

e ideias encontram na carne do corpo. 

Em suma, meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros 
objetos, um complexo de qualidades entre outros, ele é um objeto 
sensível, que ressoa para todos os sons, vibra para todas as cores, e 
que fornece às palavras a sua significação primordial através da 
maneira pela qual ele as acolhe. Não se trata aqui de reduzir a 
significação da palavra “quente” a sensações de calor, segundo as 
normas empiristas. Pois o calor que sinto lendo a palavra “quente” não 
é um calor efetivo. Ele é apenas o meu corpo que se prepara para o 
calor e que desenha, por assim dizer, a sua forma. (MERLEAU-
PONTY, 1945/1999, p. 317). 

As palavras são fisionomias que abrem seus próprios valores expressivos 

e nossas estesias a partir da maneira como cada corpo as acolhe, vive-as e as 

lança para o mundo. São sentimentos em nossos corpos que falam sobre nossas 

condutas e comportamentos que, por um remanejamento de um interior salta 

para a periferia e expõe-se em minhas mãos ou em minha boca, em direção aos 

olhos e ouvidos meus e de outros, numa sinergia de todo o corpo arregimentado. 

As palavras, faladas e escritas, pronunciam meu estilo, minha expressividade no 

mundo. No movimento de Claire ao escrever, vai-se concretizando, na textura 

da parede, seu projeto, sua intencionalidade de mostrar-se, bem como a 

intencionalidade do pensamento do coreógrafo na busca por uma aproximação 

e identificação entre os intérpretes e os públicos, bem como tantas outras 

possibilidades que ficam às sombras, como um dos lados de Claire, e que 

poderão, a qualquer momento, serem vistas por outros videntes, em outras 

espacialidades e perspectivas. Merleau-Ponty (1960/1991b) esclarece-nos que 

outras possibilidades são possíveis face à natureza do mundo sensível de abrir-

se continuamente a mais de um sujeito sensível, e do mundo primordial em 

abarcar todas as testemunhas, pretensões e estesias. Em suas palavras: 

Isso é possível aqui porque a abertura perceptiva ao mundo, mais 
desapossamento do que posse, não tem pretensões ao monopólio do 
ser, e não institui a luta de morte das consciências. Meu mundo 
percebido, as coisas entreabertas diante de mim têm, em sua 
espessura, elementos para fornecer “estados de consciência” a mais 
de um sujeito sensível, têm direito a muitas outras testemunhas além 
de mim. Um comportamento desenhar-se nesse mundo sensível que 
já me ultrapassa é apenas uma dimensão a mais no ser primordial, que 
contém a todas. Logo, o outro não é impossível já na camada 
“solipsista”, porque a coisa sensível é aberta. Ele se torna atual quando 
um outro comportamento e um outro olhar tomam posse de minhas 
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coisas, e mesmo isto, essa articulação de uma outra corporalidade no 
meu mundo, efetua-se sem introjeção, porque os meus sensíveis, por 
seu aspecto, por sua configuração, por sua textura carnal, já 
realizavam o milagre de coisas que são coisas pelo fato de serem 
oferecidas a um corpo, faziam da minha corporalidade uma 
experimentação do ser (MERLEAU-PONTY, 1960/1991b, p. 188). 

Nesse sentido das estesias, voltamos nossos olhares também para o 

esvaziamento do corpo, em mostrar o interior pelo ato de urinar. Assim, 

reportamo-nos aos movimentos mais internos do corpo, como o das glândulas 

sudoríparas ao produzirem e expelirem o suor, dos ureteres para expelir a urina, 

da pele em sua renovação, o do sentir com o toque da mão, da reversibilidade 

dos sentidos e do corpo em seu quiasma com o mundo. A ação do intérprete ao 

urinar no palco, em pé, e, talvez, a da intérprete no chão, remete-nos também, 

para além dos processos motores internos, à maneira como culturalmente cada 

lugar e cada contexto cria suas próprias maneiras de usos do corpo, suas 

técnicas e hábitos, como nos faz perceber Marcel Mauss em sua obra Sociologia 

e antropologia (MAUSS, 2003). Haverá de ter lugares nos quais a cultura cria 

outros caminhos e experiências, como o da minha vizinha de infância, que, com 

seus longos vestidos, não se importava de urinar em pé, assim como o intérprete. 

Caminhos e experiências esses que influenciam na própria conformação dos 

processos sensórios-motores e que o pensamento objetivo jamais poderá 

observar em seus microscópicos, mas que desenham em filigranas as 

possibilidades da realidade global num contexto microscópico, como nos diz 

Merleau-Ponty (1959/2006). 

Bem como, ao ouvir a fala do coreógrafo sobre a recepção da cena “da 

urina”, nem sempre calorosa, com o público saindo da sala do teatro, o corpo em 

cena desvela os tabus e as dificuldades que temos em lidar com atitudes que 

expõem nossas intimidades e vergonhas, todos construídos, ao mesmo tempo 

em que constroem, esse tecido histórico e carnal que nos sustenta e do qual 

emergimos, essa carne do mundo. Dessa forma, pensamos que a obra nos 

educa ao problematizar esses tabus, pô-los em evidência a partir da 

expressividade do corpo em sua organicidade, natureza, afecções e fluidos, bem 

como sobre técnicas de sensibilização corporal que permitam ao bailarino um 

certo controle da musculatura pélvica, para reter a urina e soltá-la no momento 
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destinado à cena. Com relação a esse tempo, não temos conhecimento se, em 

cena, haveria um momento certo ou não. 

Nesse sentido, compreendemos que, em nosso processo de civilidade, na 

sociedade ocidental, perdemos uma certa naturalidade e espontaneidade diante 

de situações nas quais fluidos e excrementos possam ser colocados às vistas, 

publicamente. Ademais, se forem relacionados à região pélvica, como no caso 

de urina e fezes, e em sua relação com a sexualidade, há uma interdição, ou 

pelo menos, um certo desconforto. Mesmo em obras artísticas. Na compreensão 

de que as interdições são vividas pelas corporeidades e num nível de trabalho 

de conscientização corporal terapêutico, encontramos os estudos do médico e 

psicanalista Wilhelm Reich (1897-1957) acerca das “couraças de caráter” (aspas 

do autor), compreendidas como resistências do caráter, da personalidade do 

indivíduo, que impossibilitam o gozo de sua energia genital enquanto 

impulsionadora da vida. Essas couraças se localizam em regiões corporais, 

dentre uma delas a pélvica, e relacionam-se com as experiências vividas pelo 

indivíduo e suas emoções. (REICH, 1975). 

Numa relação de interlocução com a teoria das couraças de caráter, 

pensamos na bexiga, como esse espaço oco que se preenche de fluido, e, 

remetemo-nos aos estudos do terapeuta americano Stanley Keleman (1931-

2018), em sua obra Anatomia Emocional (KELEMAN, 1992). Nessa obra, o 

estudioso nos fala da anatomia como auto-identidade, e que o corpo tem um 

projeto, no qual os músculos geram sensações de ritmo, de contenção, de 

alongamento, e, numa estreita relação com emoções e respiração, cria um 

estado de consciência. Em suas palavras: 

Assim, tecidos ocos, suaves e densos produzem diferentes sensações 
e sentimentos. Há um diálogo sensorial entre as cavidades e os 
sólidos, entre as câmaras líquidas do cérebro e as células musculares 
de feixes densos. Esse relacionamento global gera um estado básico 
do tecido que forma um padrão contínuo de consciência (KELEMAN, 
1992, p. 72). 

Também trazemos, no contexto de outras perspectivas de sensibilização 

e conscientização corporal, sem necessariamente adentrar no campo 

terapêutico, o trabalho do engenheiro e físico ucraniano-israelense Moshe 

Feldenkrais (1904-1984), que criou um método – Método Feldenkrais, com o 
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intuito de provocar a percepção de si mesmo e a imaginação, a partir do 

movimento. Um de seus exercícios refere-se à região pélvica que, ao se 

movimentar no sentido horário, tendo como base um relógio imaginário posto na 

pélvis, busca o refinamento do controle sobre a posição da pélvis e o 

alinhamento da coluna, fato esse que incrementa a sensibilização e o contato 

com a região pélvica (FELDENKRAIS, 1977), e dá-nos mais segurança quando 

da solicitação de uma performance artística dessa natureza. 

No que diz respeito à ideia de uma nudez para a voz e para a luz, são 

ideias faladas e visíveis, até então, impensadas, e que, por essa operação 

poética e performática da obra coreográfica em questão, e da fala do criador, 

podemos deslocar nossas perspectivas sobre as possibilidades da cena, 

educando nossos sentidos sobre as múltiplas possibilidades da capacidade 

simbólica humana e a produção da linguagem pela comunicação sensível do 

corpo. Merleau-Ponty (1964/2005) nos diz que a ideia literária, a ideia musical, 

as paixões, as articulações da luz, os modos de exibição do som e do tato, a 

dialética do amor, e a experiência do mundo visível são, assim como a ciência 

de Lavosier e de Ampère, a exploração de um mundo invisível prenhe de ideias. 

Mas que, na experiência do visível, as ideias, diferentemente da experiência do 

cientista, não se separam de suas aparências sensíveis, são, ao contrário, o seu 

dúplice, e falam-nos sobre o mundo dentro de suas próprias lógicas, coerências, 

imbricamentos e concordâncias. Para o autor, elas possuem suas próprias 

forças, suas próprias leis e seus modos peculiares de existência. 

Essas forças e concordâncias não se encontram na ideia do que seria um 

raio de luz, em uma mensuração puramente técnica e conceitual, mas envolve a 

maneira como ele é articulado e modula, sendo modulado pela forma do bulbo 

da lâmpada, ao mesmo tempo. Nesse ínterim, o movimento do corpo da 

iluminadora, em sua espacialidade, coloca-se como um anteparo que faz a luz 

incidir para os lados e nos permite ver o filete de urina que se precipita para baixo 

do corpo de Frédéric Seguette ao seu lado, assim como, ao se articular com o 

corpo de Claire Haenni, que escreve na parede do fundo do palco os seus dados 

particulares, dar-nos a ver uma dialética entre o claro e o escuro, o visível e o 

invisível, dando ao espaço objetivo modulações sobre as quais podemos atribuir 

sentidos, derivadas do quiasma corpo e movimento. 
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Essa dialética se dá pela operação perceptiva e expressiva do corpo em 

movimento, em sua abertura intencional ao mundo e aos outros. Como campo 

criador de sentidos e estesias, é na experiência do corpo estesiológico que o 

sensível nos dá elementos para pensarmos formas de compreensão do mundo 

que ultrapassam as perspectivas racionalista e empirista do conhecimento, ao 

considerarmos a percepção na gênese do conhecimento. Nóbrega 

(2005/2016b), esclarece-nos que: 

[...] é preciso enfatizar a vivência do corpo em movimento como campo 
criador de sentidos, isso porque a percepção não é uma representação 
mentalista, mas, sim, um acontecimento da motricidade. A percepção 
do corpo é confusa na imobilidade, pois lhe falta a intencionalidade do 
movimento. A intencionalidade não é algo intelectual, mas uma 
experiência da motricidade. (NÓBREGA, 2005/2016b, p. 106). 

Assim, o corpo em sua estesiologia envolve a compreensão de nós 

mesmos como seres situados no mundo, como essa massa sensível que não é 

somente coisa, substância, uma soma de eventos microscópicos, nem tampouco 

um sujeito de representações, mas um ser de relações que se faz no 

enovelamento de si mesmo e da massa do sensível do qual emerge, numa 

relação de coexistência de sua natureza com a natureza do mundo, que 

reconhece a animalidade porque nela está inserido, que deseja, e que, nos 

enigmas de seu próprio corpo, é capaz de desdobrar-se e produzir linguagem,  

de ser simbólico. O corpo estesiológico se expressa como um órgão do sentir, 

que adere ao mundo e se abre ao outro pelo uma animação da ordem do desejo, 

movimenta-se em sua busca não exatamente pelo conhecimento, mas por uma 

relação do que ele é e do que deseja. 

Esse olhar vai de encontro ao pensamento clássico, na medida em que o 

último compreende não existir nenhum vínculo entre a sensação – como posse 

de uma qualidade, uma contemplação feita pela consciência - e o movimento, 

pertencente à ordem da matéria, como uma ação, comandada pelas sinergias 

do sistema nervoso, que objetiva modificar um meio. Essa distinção feita pelo 

pensamento clássico devira de correntes e razões filosóficas bem alicerçadas, 

como, por exemplo, a noção de consciência contemplativa e dualista que 

caracteriza, de maneira marcante, o pensamento filosófico ocidental 

(MERLEAU-PONTY, 1945/1999; MERLEAU-PONTY, 1949/2006; NÓBREGA, 

2005). 
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Em suas meditações, Merleau-Ponty nos convida à compreensão da 

percepção como “[...] o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é 

pressuposta por eles” (Merleau-Ponty, 1945/1999, p. 6), ela é totalidade, um 

princípio organizador da totalidade do visível. 

Com efeito, a percepção não nos fornece coisas, mas aquilo que 
vemos. Nesse meio fenomenal, nada impede que o todo seja outra 
coisa que a soma das partes, sem ser todavia uma entidade 
transcendente. [...] A totalidade percebida não está para além do 
espaço e do tempo, ela é percebida como imbricação do que atravessa 
o espaço e o tempo. (MERLEAU-PONTY, 1959/2006, p.249-250-251). 

Matisse, ao olhar para o conjunto aberto de sua tela, fez o traçado que 

estava em vias de ser criado, e, numa imbricação de várias escolhas sobre as 

quais não precisou pensar com o olhar da mente, mas num jogo de tateio entre 

o pincel e a tela, fez o traço por fim escolhido dentre todas as outras 

possibilidades. Sua escolha nasce na intencionalidade de criar um quadro ainda 

não existente, da sua percepção como movimento a interpretar os dados do 

mundo. (MERLEAU-PONTY 1960/1991a). 

A percepção como experiência corporal, carnal e erótica,  vivida na 

existência, construtora de sentidos e de linguagem, não somente decodifica 

estímulos provenientes do ambiente, mas os interpreta e cria significações 

outras numa multiplicidade de sentidos permeada por uma dinâmica de 

circularidade que une as dimensões biológica, cultural e sensível. Em seus 

estudos, Merleau-Ponty (1949/2006), tendo como referência a Psicologia da 

Forma – Gestalttherapie, diz-nos que: 

Os psicólogos da forma descobrem uma relação tão estreita entre 
percepção e motricidade que lhes parece impossível dissociá-las: é 
preciso considerá-las como dois aspectos de um mesmo fenômeno. 
[...] cada cor determina uma atitude de nosso corpo, prepara para uma 
atividade ou inatividade motora. Há um elo essencial entre “sentir” e 
“assumir uma atitude diante do mundo exterior”; todo movimento se 
desenrola sobre um fundo perceptivo, e toda sensação implica uma 
exploração motora ou uma atitude do corpo. (MERLEAU-PONTY, 
1949/2006, p.174). 

Nos extratos descritos, percebemos que a luz transita pelo palco, ela se 

faz pelo movimento da iluminadora em cena. Sua intensidade é sempre muito 

tênue, fraca, nunca está aberta e a dar toda a cena por completo. Permite-nos a 

ver sombras nascidas de uma movimentação de todos - iluminadora e 
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intérpretes, lugares claros e outros escuros, penumbras, nuances, detalhes e 

graduações de intensidades nascidas do corpo da iluminadora como um centro 

de maior intensidade, in praesentia (no tempo presente), que se difundem para 

fora, em doses menos presentes, até se desvanecer em nossos olhos, que 

passam a ver somente um tom mais negro, que nos permite alguns contornos. 

No contexto cênico, a lâmpada faz parte de seu esquema corporal, da síntese 

do seu corpo. De maneira semelhante, podemos perceber quando Frédéric 

Seguette desenrosca o batom e escreve em seu corpo a data de seu nascimento, 

e Claire Haenni escreve a data sua primeira relação íntima e sexual com um 

outro. 

Os objetos não são exatamente algo separado deles, que eles seguram 

para efeitos de iluminação ou de uma escrita destituída de uma relação 

perceptiva com eles, mas fazem parte de sua espacialidade corporal, 

reorganizam suas corporeidades, e novos movimentos e usos para o corpo, até 

então em estados de potência motoras e perceptivas, juntam-se aos antigos e 

elaboram outras perspectivas para o ato de se mover e de ser no mundo. É na 

visibilidade dessas novas perspectivas que nosso esquema corporal também 

vibra e reelabora novas significações e modos de ver, sem necessariamente 

passar pela ordem dos conceitos, mas sim pelas imagens da obra coreográfica, 

a nos provocar a estesia do inusitado, outros movimentos de nossos 

pensamentos. 

Em seus estudos, Merleau-Ponty (1945/1999) aponta-nos que essa 

síntese corporal, como organização sempre aberta e provisória, em relação com 

o mundo e com os objetos, é de ordem motora e perceptiva. Os hábitos motores 

são, ao mesmo tempo, hábitos perceptivos, e nos apresenta como exemplo a 

relação entre a bengala e o cego. À medida que o objeto vai se tornando familiar, 

a pressão na mão, a bengala em si, deixam de ser dados ou um objeto que o 

cego perceberia, mas, ao contrário, ela se tornará um elemento de percepção. 

Nesse momento, o filósofo nos diz que o mundo dos objetos táteis já não começa 

mais na epiderme, mas na extremidade da bengala. Ela vai se incorporando à 

estrutura perceptiva, ao modo de ser do cego no mundo, à sua expressão, e 

passa a atuar em sua expressividade e comunicação com o mundo. Essa 

organização corporal, de ordem estesiológica, mantém-se em constante relação 
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com o espaço externo e objetivo, realizando um conhecimento sensível sobre o 

mundo numa relação de coexistência com o mundo, com a natureza, com o outro 

e consigo mesmo (NÓBREGA, 2005/2016c40 ; SAINT AUBERT, 2011, apud 

Merleau-Ponty, 1953/201141). 

Nesse sentido, a percepção nos dá uma totalidade (MERLEAU-PONTY, 

1959/2006), uma fisionomia que nosso olhar percorre e percebe o movimento da 

iluminadora, o movimento da intérprete que escreve, as ideias do coreógrafo, 

uma evocação da pintura de Caravaggio, as sombras, um jogo entre o negrume 

e a brancura, o contraste, o visível e o invisível, a presença de um passado 

aderido ao presente. Mas uma totalidade que compreende suas próprias 

lacunas, posto que só consigo ver as partes do objeto que estão sob o meu olhar. 

Para ver as outras, preciso sair de onde estava para ver sua outra face. Como 

nos diz Nóbrega (2005/2016b): 

A percepção é uma porta aberta a vários horizontes, porém é uma 
porta giratória, de modo que, quando uma face se mostra, a outra 
torna-se invisível. O objeto é ambíguo e cada sentido se exerce em 
nome das demais possibilidades. Sob o meu olhar atual, surgem as 
significações. Mas o que garante a relação entre o que vejo e seu 
significado? Entre o dado e o evocado? Essa relação é arbitrária, 
depende das intenções do momento, de dados culturais e de 
experiências anteriores. (NÓBREGA, 2005/2016b, p. 108). 

Nessa fisionomia que o mundo percebido nos fornece, os acontecimentos 

e as mudanças não se destacam da textura sensível, sendo esse mesmo mundo 

sensível que nos dará, a posteriori, todas as condições de elaborarmos as 

significações e as análises posteriores, sejam científicas, filosóficas, 

sociológicas, educacionais. Porpino (2006/2018a, p. 55) convida-nos à 

compreensão de que: 

O homem percebe o sentido do percebido percebendo-se, pois 
percebido e percebedor imbricam-se no mundo intercorporal. Existindo 
na comunhão com os outros corpos, o homem percebe-se também 
percebendo o outro e o mundo. A percepção dá-se no corpo e pelo 
corpo, no movimento de um constante interpretar, é a gênese do 
conhecimento. 

 
40 Texto O Corpo é sexuado: itinerário de busca. Esse texto foi publicado originalmente no ano 
de 2005, nos Anais do II Encontro Nacional de Ensino de Artes e Educação Física – UFRN, p. 
94-100). Fonte: Nóbrega (2016). 
41 Prefácio feito por Emmanuel de Saint Aubert para a obra Le monde sensible et le monde de 
l’expression (2011), de Maurice Merleau-Ponty – notas do curso no Collège de France, 1953. 
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Dessa forma, consideramos que a percepção como movimento, pelo 

movimento do corpo em sua poética, também nos educa acerca da compreensão 

da linguagem como um processo de síntese aberta e provisória, comprometida 

com o tempo, com a história e a cultura. Uma linguagem pura, que não esteja 

contaminada pelos eventos do mundo, não pode falar sobre esse mundo, nem 

tampouco comunicar e exprimir-se, posto que ela usa os signos, os vocabulários 

e os elementos antigos e, será através deles, que outros sentidos poderão ser 

vistos. E, a esses mesmos vocábulos e às mesmas letras, colocaremos outras 

significações, cujos germes, ali, já se achavam, em segredo; como, no caso 

dessa obra coreográfica, as relações com a pintura, um olhar outro para a 

iluminação cênica e para os conceitos filosóficos advindo de experiência vivida 

por nós, no tempo de escrita deste texto. 

Merleau-Ponty (1959/2006), em suas meditações, também nos abre a 

visão dessa impossibilidade do outro não existir em mim muito antes de eu 

pensar sobre isso, dada essa espessura carnal que nos une e nos atrela ao 

mundo e da qual temos visibilidade pelo o corpo como interposto capaz de unir 

essas duas massas que o constituem: “a massa sensível que ele é e a massa 

do sensível de onde nasce por segregação, e à qual, como vidente, permanece 

aberto” (MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p.132). A carne não é matéria, mas 

enovelamento do visível sobre o vidente, do tangível sobre tangente, confirmada 

principalmente quando o corpo se vê e se toca vendo e tocando as coisas, numa 

espécie de reflexão que não se refere à descida de uma consciência sobre um 

corpo-objeto, mas o enrolar de um corpo sobre si mesmo, em seu circuito com o 

mundo e em Einfühlung. 

Nessa abertura do corpo estesiológico ao outrem, a carne já me envolveu 

com o ser percebido pela empatia do corpo que, em seu poder de sentir e 

projetar, já é desejo. Assim, “[...] a estrutura estesiológica do corpo humano é, 

portanto, uma estrutura libidinal, a percepção um modo de desejo, uma relação 

de ser e não de conhecimento” (MERLEAU-PONTY, 1959/2006, p. 340). A 

relação intercorporal, perceptiva, envolve uma penetração do sensível pelo 

corpo e a compreensão das coisas como aquilo que falta ao corpo para fechar o 

seu circuito. É abertura, existindo uma reciprocidade, onde minha corporeidade 

é também feita da deles e a deles pela minha, assim como toco a minha mão 
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tocante e o esquema corporal é um meio de um corpo conhecer o outro. Como 

órgão para o outrem ou intercorporeidade, o corpo é também campo de 

simbolismo e constitui linguagem, uma linguagem tácita e silenciosa (MERLEAU-

PONTY, 1959/2006; NÓBREGA, 2018b). 

Na linguagem silenciosa dessa obra coreográfica, Claire Haenni puxa a 

pele, estica-a por todos os lados, costas e frente, pescoço, barriga, próximo aos 

seios. É tocante-tocado, vidente-visível. Em suas ações de nos mostrar o corpo 

como ele é, a partir de sua epiderme, e na concretização do desejo de coreógrafo 

de encontrar outras possibilidades de relacionamento com o corpo para além da 

relação sexual, como nos fala, vejo-a em suas ações e sinto a minha pele. Tenho 

vontade de tocá-la, e, num movimento de olhar para Claire Haenni, e para mim, 

ao mesmo tempo em que me toco, percebo nossa humanidade e animalidade 

fêmeas em nossos seios e púbis, os sinais da minha pele, as diversas texturas 

que ela tem, as marcas do tempo, as cicatrizes de cirurgias, a mistura que hoje 

é a cor do meu cabelo entre brancos e castanhos e os fios negros do dela. Assim 

como também, nossos umbigos, volumes, pelos e cores. Imagino que sua pele 

seja mais branca que a minha morena, pois, mesmo na incidência da luz, ela 

aparece ter mais brancura que morenice. Nesse momento, somos 

diferenciações de vermelhos nascidas de uma mesma carne, somos co-

existências intercorporais. 

A pele, por Ashley Montagu (1905-1999), antropólogo inglês, em sua obra 

Tocar: o significado humano da pele (MONTAGU, 1988), como esse invólucro 

que nos preenche de percepções volumétricas, de profundidade, e formas, em 

suas variações de textura, odores, inervações e temperaturas. Mas também 

como um sensível que nos constitui como memória, como tempo, em suas 

camadas arqueológicas e imaginárias, como campo emocional, de natureza 

reversível, estendendo-se por nossos cabelos, e penetrando em nossos olhos e 

orifícios para “dentro do corpo”, em uma relação de comunicação entre o interior 

e o exterior, envolvendo os dados sensório-motores e do ambiente, como 

sensações, emoções e paixões. Ficamos vermelhos de raiva, pálidos de medo. 

Sinto o tremor da pele, sua vibração, ante o som que está muito alto ou quando 

alguém sussurra em meu ouvido. 
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Essa obra coreográfica também nos faz refletir a consciência do corpo, na 

percepção das sensações tendo a pele como um espaço de reversibilidade dos 

sentidos na medida em que faz uma comunicação entre o interior e exterior, 

tendo o corpo como sensível exemplar, como mediador da carne do mundo. 

Dessa forma, numa tentativa de pensarmos sobre a reversibilidade dos sentidos 

e a pele, retomando a questão entre natureza e cultura, animal e homem, 

recuperamos um seminário que fizemos no grupo de pesquisa Estesia acerca 

dos estudos sobre os movimentos expressivos, a partir do trabalho do 

antropólogo holandês Frederik Buytendijk (1887-1974), em sua obra Attittudes 

et mouvements: étude fonctionelle du mouvement humain (BUYTENDIJK,1957). 

Destacamos o ponto, em que o autor evidencia os efeitos vegetativos das 

emoções, e que, num envolvimento de todo o corpo em sua aparência, em sua 

pele, a expressividade se faz: há uma turgescência e uma explosão interna 

pronunciada na injeção de adrenalina, na contração ou dilatação dos vasos 

sanguíneos, nos movimentos peristálticos do intestino, no alargamento ou 

diminuição dos olhos, na secreção do suor, na tonificação muscular, na dinâmica 

do diafragma, no mimetismo de peixes e anfíbios, em situações de ataque, 

defesa e ameaça. 

Como resultado dessas múltiplas inervações, a aparência do animal 
muda de várias maneiras durante um distúrbio emocional. Alguns 
órgãos, cheios de sangue (a crista do galo, o babado do peru) são 
inflados; pelos e penas se levantam; peixes e anfíbios mudam de cor. 
Esses signos externos vegetativos unem-se a atitudes e movimentos 
para formar a imagem total da reação afetiva. Eles acompanham a 
recuperação da cabeça, o alargamento dos olhos ou da boca, a 
agitação da juba ou da crista, o enrolamento dos lábios, a ereção das 
barbatanas (BUYTENDIJK, 1957, p. 312). 

Para Buytendijk (1957), o homem ainda carrega vestígios desses 

comportamentos como corar de raiva, vergonha ou timidez, ficar branco de 

medo, esverdeado de nojo. Entretanto, o rubor tem relação com sua cultura, há 

um componente da experiência significativa em relacionamento com a natureza 

e a consciência de ser-no-mundo. Situações definidas como cometer um erro, 

ser objeto de elogios, falar em público, ser observado e receber uma crítica, 

cometer um ato que nos envergonha são ocasiões onde a expressividade da 

vermelhidão é a única forma de percebermos que se passa algo, pois ruborizar 

não significa agir em termos de se tomar uma atitude ante o fato. 
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Há uma diversidade de possibilidades para que a vermelhidão se 

pronuncie, e, como nos diz Merleau-Ponty, o vermelho expresssa uma certa 

diferenciação, uma modulação de ser no mundo: 

Certo vermelho também é um fóssil retirado do fundo de mundos 
imaginários. Se exibíssemos todas as suas participações, 
perceberíamos que uma cor nua e, em geral, um visível, não é um 
pedaço de ser absolutamente duro, indivisível, oferecido inteiramente 
nu a uma visão que só poderia ser total ou nula, mas antes uma 
espécie de estreito entre horizontes exteriores e horizontes interiores 
sempre abertos, algo que vem tocar docemente, fazendo ressoar, à 
distância, diversas regiões do mundo colorido ou visível, certa 
diferenciação, uma modulação efêmera desse mundo, sendo, portanto, 
menos cor ou coisa do que diferença entre as coisas e as cores, 
cristalização momentânea do ser colorido ou da visibilidade. 
(MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p.129). 

Dentre esses diversos coloridos e diferenciações que o mundo e a dança 

em suas expressividades nos dão a ver e a sentir, compartilho a experiência 

vivida no projeto de extensão Tardes do Vazio, realizado pela profª Drª Karenine 

Porpino, no Departamento de Artes da UFRN, durante o segundo semestre do 

ano de 2016. Trago-a por reencontrar, no ver e no sentir, a partir do seu texto 

Circularidades e aquiescência do sentir: para pensar a dança e a educação 

(PORPINO, 2018b), as imagens que tenho de Karenine Porpino dançando “em 

sua pele” e as muitas vezes em que ouvi sobre seu desejo de escrever acerca 

desta experiência de dançar “sentindo a pele tocar em sua roupa”. 

Encontrávamos nas tardes de sexta-feira, e, em algumas dessas tardes, também 

contávamos com a presença do músico Eri Aráujo e da profª. Drª Larissa 

Marques – Departamento de Artes/UFRN. Lembro que, nesse ano, nossos 

encontros estenderam “sua pele” para outros espaços da cidade do Natal, ao 

nos apresentarmos no Espaço a3, Ribeira, em uma das edições do Circuito 

Cultural Ribeira, evento organizado pelos espaços culturais Casa da Ribeira e 

DoSol. Ao ler o texto, e por suas palavras, ponho novamente em meus olhos sua 

imagem próxima à janela, - sentindo o silêncio e o vento, ou com os olhos 

fechados, no movimento de seu corpo, deixar-se invadir pela sensação 

provocada pela roupa na pele, num movimento análogo ao que meus olhos 

fazem ao percorrer o corpo de Claire Haenni, que, em seus olhos fechados, 

deixa-se percorrer por suas mãos. 

Em citação direta, o movimento de sua dança e de seu pensamento: 
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Seja ouvindo os sons que brotam do silêncio, que faço 
deliberadamente, seja ouvindo e compartilhando uma música sugerida 
para dançar, sinto que é pela pele que o som me invade. Parece ser 
na pele dos meus ouvidos que essa vibração se faz presente e se 
reconhece como som, mas é por todo o meu corpo que essa vibração 
se espalha, dada a natureza contínua da minha pele que faz unir o 
dentro e o fora de mim mesma. Essas percepções das vibrações táteis 
convidam sutilmente a dança a dois; mesmo quando vejo o outro de 
longe, deixo-me levar por uma vibração compartilhada que faz 
aproximar os corpos numa empatia surpreendente do olhar que me 
sugere infinitas formas de dançar. (PORPINO, 2018b, p. 64). 

A dança de Claire Haenni também nos evoca a pensar sobre esse 

enrolamento que ela faz sobre si mesma, ao se vê tocando seu corpo com suas 

mãos, ao mesmo tempo em que seu corpo toca suas mãos. Sobre essa 

reversibilidade dos sentidos, na relação mão/olho, Merleau-Ponty (1945/1999; 

1964/2005), no aprofundamento dos seus estudos, permite-nos a compreensão 

de que o corpo da intérprete se abre à experiência tátil de suas mãos e, mesmo 

que cada uma delas possuam uma experiência tátil diferente, elas continuam a 

tocar um único corpo, pois, assim como a visão realiza uma operação na qual os 

canais oculares nos dão uma única visão ciclópica, os trajetos feitos pelas 

experiência tátil encontra um único ser da experiência (MERLEAU-PONTY, 

1964/2005). Mesmo que, em sua operação perceptiva, o tato não consiga 

abarcar por inteiro as suas costas, essas, em seu conjunto, continuam a existir. 

Nesse sentido do conjunto, da reversibilidade e permissividade dos 

sentidos em emprestar-se um ao outro, os estudos de Merleau-Ponty 

(1945/1999) sobre a visão nos cegos, tanto de nascença quanto os operados, 

elucidam a noção de que para o cego a possiblidade de ver o conjunto, a 

integridade do todo, é uma indicação nocional, abstrata, mas nem por isso, 

inexistente. Para o autor referido, essa possibilidade da reversibilidade e da 

permissividade dos sentidos, é uma prerrogativa de todos, dada a condição de 

uma função geral de substituição com a qual podemos dar uma significação 

abstrata àquilo que não vivemos, mas sobre o qual podemos falar. O organismo 

se vale dessa prerrogativa, quando uma parte lesada encontra em outra um 

possível lugar de integridade das funções orgânicas. Quando o cego de 

nascença, após a operação, diz ser o mundo visto diferente daquilo que ele 

esperava, equivale quando dizemos que uma pessoa é diferente daquilo que se 

sabe dela. Sendo o mundo do cego e o do normal diferentes, tanto pela 



203 
 

 
 

quantidade de materiais disponíveis quanto pela estrutura do conjunto, o que 

ocorre de fato é que a visão não só lhe proporciona novos elementos como uma 

nova síntese e apresentação corporal. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999). 

Todas essas mudanças ocorridas no mundo tátil e mundo visual ocorrem 

num terreno sensorial único. E, mesmo que reconheçamos as diferenças e 

especificidades do mundo tátil e do mundo da visão, e que eles não são 

transponíveis um para o outro em exatidão e precisão perfeitas, é possível 

reconhecer essa reversibilidade e comunicabilidade dos sentidos, porque o 

corpo é o ser da percepção e da experiência em sua inteireza, e não um 

organismo cujos sentidos não se conectam, onde cada um realiza sua função 

sem fazer uma comunicação entre si. Ao contrário do que o empirismo nos faz 

acreditar, há um sensível que permeia por todo o corpo e faz a unidade corporal 

(MERLEAU-PONTY, 1945/1999; MERLEAU-PONTY, 1964/2005). Na 

perspectiva estesiológica, o corpo realiza uma reflexão da ordem física - “[...] 

toco-me tocante” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991b, p. 184), e instala-se numa 

via de mão dupla. O corpo tocado torna-se tocante, permite-nos afirmar que o 

tato se espalha por todo o ser, e que esse ser, em sua natureza estesiológica, 

carnal e empática, deseja sair de si mesmo, ver e sentir outros corpos, projetar-

se noutros, e neles encontrar o que lhe falta, o que não pode ver de si mesmo. 

Nesse sentido, o corpo de Claire Haenni substitui a mão esquerda de 

Frédéric Seguette, coloca-se como extensão de sua co-presença, e anexa o 

mundo dela ao dele. São participantes da mesma rede sensível que existe entre 

eles, que os atravessa e passa para além deles e aquém de suas peles. São 

órgãos de uma mesma intercorporeidade, e, como tal, afetam um ao outro em 

seus movimentos, sinergias, ausências e pensamentos. Não por pertencerem a 

uma única consciência, mas por aderência do carnal, do sentiente ao sensível, 

e desse àquele, numa operação concordante do corpo dela com o dele: o batom 

que ele vê e enrosca, invade a visão dela, sem que saia da visão dele. Há uma 

circularidade do palpado e do palpante, do visível e do vidente, “[...] há até 

mesmo inscrição do palpante no visível, do vidente no tangível e reciprocamente” 

(MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p. 139), uma diversidade de trocas sinérgicas 

dentro do corpo e entre todos os corpos. Isso se dá por segregação da massa 
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sensível e pela existência da massa do sensível, sendo essa fundante da 

comunicação entre os órgãos do corpo e a transitividade de um corpo a outro. 

Merleau-Ponty (1960/1991b) medita sobre a reabilitação ontológica do 

sensível como essa aderência que une meu corpo ao corpo do outro, às coisas 

e ao mundo. Essa carne sensível, esse grão concentrado que detém a 

articulação de um corpo no outrem, que anexa o mundo do outro ao meu, e de 

onde todo o conhecimento se faz. O filósofo nos apresenta suas compreensões 

a partir do aperto de mão: 

Se, ao apertar a mão de outro homem, tenho a evidência de seu estar-
ali, é porque ela se substitui à minha mão esquerda, porque meu corpo 
anexa o corpo do outro a essa “espécie de reflexão” da qual ele é 
paradoxalmente a sede. Minhas duas mãos são “co-presentes” ou 
“coexistem” porque são as mãos de um único corpo: o outro aparece 
por extensão dessa co-presença, ele e eu somos como que os órgãos 
de uma única intercorporalidade (MERLEAU-PONTY, 1960/1991b, p. 
186). 

Para Merleau-Ponty (1960/1991b; 1964/2005), o desvelamento dessa 

transitividade de um corpo ao outro dá-se no acontecimento das trocas 

sinérgicas e na expressividade dos movimentos que, “como expressão 

constituem o ponto de intersecção do falar e do pensar no mundo do silêncio” 

(MERLEAU-PONTY, 1964/2005). Isso acontece ao estabelecerem relações 

entre os órgãos do meu corpo e, entre meu corpo e o corpo do outro, como no 

aperto de mão, no tocar o corpo do outro, na escuta sensível da fala, do sussurro 

e da vociferação, no choro, no riso, na voz, na cooperação de nossos órgãos na 

falta de um, na vermelhidão da pele quando sinto raiva ou vergonha, ou quando 

exponho meu pensamento ou ideias. Também ocorre por palavras escritas e 

imagens, como, na obra coreográfica, no momento em que Frédéric Seguette 

tira sua mão do corpo de Claire Haenni, e vemos escrito no corpo dela a palavra 

AIE (em francês, TER). Num jogo de construção simbólica, numa alusão ao 

processo inerente à construção desta obra coreográfica, que é de esvaziamento, 

ao retirarmos a letra E, lemos o som da batida da mão dele no corpo dela. Mas, 

se nos referirmos à palavra inteira, na poética da obra, a intérprete expressa sua 

recusa a ser objeto de posse, no movimento de apagar a palavra do seu corpo. 

Se conseguimos compreender o que está expresso, mesmo em outra 

língua, é porque os signos nos quais essa expressão se faz acontecer não são 
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para nós desconhecidos, e ali podemos colocar nossos pensamentos e nada 

além disso, pois, com afirma Merleau-Ponty (1960/1991b, p.186-187): “o 

pensamento dos outros nunca é para nós inteiramente um pensamento”. [...] 

Nunca poderei rigorosamente pensar o pensamento do outro: posso pensar que 

ele pensa”. Mas posso senti-lo, e interessar-me por ele, dada a empatia como 

essa capacidade de sentir o outro e com o outro, empatia essa que traz consigo 

um fundo imemorial e arqueológico que funde em nosso corpo, natureza, cultura, 

memória e afeto (MERLEAU-PONTY, 1959/2006; WARBURG, 2012), e faz 

vibrar o corpo por inteiro, sem uma separação entre o pensamento, o afeto e a 

expressão. 

No sentido da ampliação de nossa compreensão sobre a empatia, 

trazemos o pensamento Livet, a partir do texto de Nóbrega e Lima Neto (2018): 

De acordo com Livet (2015), a noção de empatia implica aquela do 
afeto e da emoção, mimeses e comunidade, partilha de afetos. 
Emoções ocorrentes são aquelas que nos emocionam, ressonância 
afetiva ligada à percepção na qual não temos garantia que outros 
partilhem nossas expectativas, preferências e apreciações no domínio 
do belo, do cômico, do trágico, do poético. A experiência estética é 
subjetiva. (NÓBREGA; LIMA NETO, 2018, p. 158). 

Na partilha dos afetos, e pela minha visão, sei que o outro vê. Assim como 

também sei que ele chora e ri, e até pode chorar de rir, pois vejo seus olhos 

molhados no meio da gargalhada. Consideramos que, a depender da cultura, o 

riso pode ser por vergonha, ou por timidez, mas a experiência do outro, em sua 

expressão já me revela um estado emocional, uma alteração do seu ser. Essa 

alteração por nossa textura carnal e sensível, já me afetou, já me provocou uma 

nova organização da percepção, e, por força de uma eloquência singular do 

corpo visível, a empatia vai do corpo para o outro, pois, quando uma outra 

conduta corporal me aparece, vem por inteiro, como um bloco no qual todas as 

suas possibilidades estão presentes, sejam elas quais forem, como nos diz 

Merleau-Ponty (1960/1991b). Consideramos que tal possibilidade se dá pela 

percepção cinestésica, pela capacidade de sentir, como vínculos corporais dos 

quais o corpo estesiológico se ocupará, como nos desvela Merleau-Ponty 

(1960/1991b). 
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No texto O Homem e a adversidade 42 , publicado na obra Signos 

(1960/1991c), Merleau-Ponty traz o pensamento de Paul Valéry para pensar que 

a consciência do corpo é a obsessão do outro. Quando os olhares se prendem, 

não somos totalmente dois, no sentido de um fundir-se no outro, mas há um 

quiasma de dois ‘destinos’, de duas maneiras de ver, uma copercepção, numa 

espécie de limitação recíproca e simultânea: “Tu tomas a minha imagem, minha 

aparência, eu tomo a tua. Não és eu, uma vez que me vês e eu não me vejo. O 

que me falta é esse eu que tu vês. E a ti, o que falta é tu que eu vejo” (MERLEAU-

PONTY, 1960/1991c, p. 262). O corpo estesiológico como um órgão do sentir e 

do tocar em relação com o outrem, como sensível exemplar, é um corpo da 

alteridade, da copercepção, da coexistência. O corpo estesiológico expressa 

essa “[..] aderência carnal do sensível, da linguagem, dos afetos, da história e 

da cultura” (NÓBREGA, 2018b, p. 386) compreendida como intercorporeidade. 

Essa textura sensível é como que uma visibilidade geral e anônima que nos 

permite ser atravessados pelas mesmas paisagens e se permite ser vista nas 

trocas sinérgicas – seu fundamento-, entre os diferentes corpos e desses com o 

mundo, por ações como o aperto de mão, a escuta, a voz, a visão. 

Essa lacuna sobre a qual falamos, já é dada na arquitetura de nossa 

corporeidade (MERLEAU-PONTY, 1964/2005; NÓBREGA, 2018b), posto que 

sabemos de nossos olhos e dorso por olhares alheios, sendo justamente essa 

lacuna que nos movimenta em direção ao outro e ao mundo. Dessa maneira, 

podemos considerar que nas obras coreográficas de Jérôme Bel encontramos 

um mundo nascido de suas ideias, que agora também nos pertence e nos 

atualiza em nosso estilo e expressividade de ser no mundo. Mas nossa 

atualização, de certa forma, atualiza a obra, na forma de uma visão subjetiva 

sobre ela, como também nos educa sobre a experiência do outrem como 

fenômeno educativo de transformação da cultura, da história, das 

intersubjetividades, considerando a participação da vida perceptiva e do corpo 

em movimento. 

 
42 Conferência de 10 de setembro de 1951, no contexto dos Encontros Internacionais de 
Genebra. Fonte: Signos (1960/1991). 
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Finalizada a parte desse capítulo que se refere à obra Jérôme Bel (1995), 

em suas descrições e unidade de sentidos, passamos à descrição e análise dos 

extratos da coreografia Gala (2015). 

 

Descrição dos extratos cênicos da coreografia Gala 

 

No início da descrição, consideramos os dados acerca da concepção da 

obra, de sua estreia, dos intérpretes, da luz, do figurino, bem como do vídeo 

utilizado para apreciação da coreografia. Em seguida, descrevemos os extratos 

cênicos escolhidos. 

Gala é um espetáculo nascido a partir dos ateliês dados por Jérôme Bel 

para amadores, na região de Seine-Saint-Dennis, próximo a Paris, França. Sua 

primeira apresentação se deu no dia 08 de maio de 2015, no 

KunstenFestivaldesArts, em Bruxelas, Bélgica. Nessa obra, há uma mudança 

recorrente dos intérpretes, no sentido de que essa escolha, provavelmente, 

possa ocorrer pela disponibilidade à experiência, tanto dos ateliês quanto da 

apresentação cênica. Porém, na constituição do elenco, há uma constância da 

presença de amadores “no sentido forte da prática apaixonada da arte”, como 

diz o crítico de arte francês Florian Gaité, e de profissionais da arte da dança. A 

produção é de R.B. JÉRÔMEBEL (Paris), e sua duração é de aproximadamente 

1h:30min. (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

No espetáculo, cada cena é apresentada ao público por uma espécie de 

catálogo, em formato de calendário de mesa, porém, de tamanho A3, que fica 

colocado no chão, do lado esquerdo do palco. O anúncio de cada cena é feito 

por um dos intérpretes, quando ele passa a folha. As cenas são as seguintes: 

BALLET – na qual todos os intérpretes realizam uma pirueta e depois uma 

sequência de passos bastante presente em aulas de balé; VALSE – onde eles 

dançam em pares ao som de uma valsa; IMPROVISATION EN SILENCE TOUS 

3 MINUTES – onde, todos ao mesmo tempo, dançam em estado de 

improvisação; MICHAEL JACKSON – onde todos dançam o passo moonwalk; 
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SALUTS – onde todos apresentam seus agradecimentos à plateia; SOLO – onde 

uma pessoa do elenco se apresenta em solo; COMPAGNIE COMPAGNIE – 

onde todos seguem uma sequência coreográfica proposta pelo intérprete que 

está à frente. 

Em nosso trabalho, utilizamos um vídeo que nos foi cedido pela produção 

do artista – via site, a partir do código de acesso que possibilita a apreciação da 

obra integralmente. Como já demos ciência na Introdução ou A Primeira Dança, 

nem todos os espetáculos estão disponíveis na internet para o público em geral. 

Assim, é necessário que o pesquisador, a partir da aprovação do seu cadastro, 

seja habilitado pela produção do artista a receber um código de acesso que, no 

caso deste trabalho, é a minha orientadora. Nessa apresentação, os intérpretes 

são: Taous Abbas, Sheila Atala, Michèle Barques, Ryo Bel, Coralie Bernard, 

Vassia Chavaroche, Houda Daoudi, Raphaëlle Delaunay, Diola Djiba, Shadé 

Djiba, Nicole Dufaure, Chiara Gallerani, Nicolas Garsault, Stéphanie Gomes, 

Marie-Yolette Jura, Françoise Legardinier, Magali Saby, Oliviane Sarazin e 

Shuntaro Yoshida, ao todo,  19 pessoas. A filmagem tem a direção de Aldo Lee, 

com câmeras de Sima Khatami e Aldo Lee. Sua duração é 1h:20min:44seg. A 

produção é de R.B. Jérôme Bel: @2016 R.B. Jérôme Bel (RB JÉRÔME BEL).  

Ressaltamos que o movimento da câmera privilegia o plano da cena 

aberta, ou seja, ele nos dá a ver o palco inteiro, pela maioria do tempo. Quando 

não o faz, não fecha por completo, “passeia” num quadrante do palco, para logo 

abrir ou acompanha o intérprete em sua ação. Esse movimento possibilita que o 

apreciador veja a cena em sua extensão e numa perspectiva mais abrangente, 

abarcando o maior número de participantes, uma vez que eles são muitos. 

 Na primeira imagem, vemos a cortina fechada, a plateia sentada, em seu 

burburinho. Depois, surge uma imagem com o nome do espetáculo e seu autor, 

para, em seguida, visualizarmos imagens das mais diversas fisionomias que a 

estrutura teatral pode ter, desde as mais suntuosas e grandes salas teatrais, com 

seu formato italiano, aos palcos vistos das cabines de iluminação, às arenas em 

seu formato circular ou quadrangular, ao ar livre (num contato direto com a 

natureza) ou em prédios. Também vemos salas de espetáculos com mesas para 

jantares, bem como a estrutura teatral criada àquele momento em que foi 
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preciso, ou seja, colocou-se alguns assentos em semicírculo, um tablado a sua 

frente, e o teatro está feito. Nesse sentido, percebemos a relação entre o que vê 

e o que é visto, em ato performático, evidenciando a essência teatral: público e 

intérprete. Durante a apresentação das imagens, escutamos tosses, batidas e 

pigarros. Quando as imagens se encerram, o público aplaude, as luzes se 

acendem, e vemos um palco vazio, sem elementos cênicos, em seu linóleo 

branco e cortinas pretas. 

Nessa obra coreográfica, diferentemente de Jérôme Bel (1995), a luz em 

sua expressão se utiliza dos aparatos tecnológicos desenvolvidos ao longo da 

história da própria linguagem cênica, com o uso de refletores e gelatinas 

apropriados para o contexto da cena (RB JÉRÔME BEL, 2019). Aqui, a luz, como 

nos diz Patrice Pavis, em sua obra Dicionário de Teatro (PAVIS, 1996/2007), 

está em sua função de nos possibilitar a leitura da obra e de sustentar a transição 

de momentos cênicos ou de nos dar a deixa, como no extrato na cena da 

improvisação, onde, ao sinalizar o começo e o fim do tempo de duração de três 

minutos, ela é a própria expressão do tempo cronológico dado aos intérpretes. 

Mas, para além do aspecto cronológico, não menos importante para a 

leitura da obra, a luz, numa associação com uma fisionomia de cena que traz o 

branco, o preto e o vazio, convoca-nos à produção de sensações e à educação 

dos nossos sentidos para a visualidade de um todo, uma totalidade vazia, 

silenciosa. Nesse vazio, a cena está plena em suas possibilidades. Numa delas, 

podemos apreciar o contraste entre o branco e o preto, como se o preto fechasse 

o branco, mas esse escapulisse por baixo do drapeado das cortinas, em direção 

aos lados, para cima, como se produzisse uma certa reflexão difusa da luz, bem 

como para baixo, quando produz as sombras dos intérpretes no chão, 

perceptíveis ao nosso olhar, de maneira mais significativa, quando os intérpretes 

dançam suas improvisações. 

Noutra, remete-nos à imaginação de que esse palco possa ser, numa 

analogia, algo semelhante às pranchas de Warburg (2012). Suas pranchas 

buscavam na unidade cromática do conjunto, em seus tecidos pretos, reunir 

“numa mesma escolha cromática branca e preta, ou melhor, na espécie de claro-

escuro formado pela reunião das fotografias, quando vistas de longe” (DIDI-
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HUBERMAN, 2002/2013), por em evidência as heterogeneidades possíveis, 

desnorteadoras, provocadoras de tensões e de expressão das mais diversas 

culturas e tempos. Consideramos que as corporeidades atuantes em Gala 

(2015), que se colocam e atravessam uma caixa preta com um chão branco, 

nessa unidade cromática que o palco se tornou, são como os tantos vermelhos 

presentes no mundo, como nos diz Merleau-Ponty (1964/2005): concreções de 

um único mundo, que, por suas singularidades, falam sobre este mesmo mundo 

por diversas perspectivas, pontos de vista e experiências vividas. Dão-nos a ver 

uma diversidade de culturas, sobrenomes, tempos, idades e práticas corporais. 

Ao refletimos sobre as sombras, pensamo-las como esse duplo, essa 

extensão de nossa subjetividade a penetrar as camadas da espacialidade, que 

nos dá, assim como ao outro, uma visibilidade de nós mesmos, uma quase 

presença prenhe de valor humano e perceptível em outras dimensões e texturas. 

Em seus estudos sobre o relacionamento das crianças com outrem, Merleau-

Ponty (1949/2006), esclarece que a imagem não é um simples reflexo, mas 

quase uma presença: “com quatro anos, o filho de Preyer percebe que tem 

sombra e fica com medo” (MERLEAU-PONTY, 1949/2006, p. 313), e uma 

menina, de idade aproximada, que anda sobre a sombra do filósofo e psicólogo 

francês Henri Wallon (1879-1962), declara que anda sobre ele. 

Para Merleau-Ponty (1949/2006), a sombra é investida de valor humano. 

Ela não é da ordem intelectiva, mas da ordem do tudo ou nada. Sua 

compreensão é da ordem de uma vez por todas, tomada por uma única visada, 

e estende a síntese corporal pelo espaço objetivo, preenchendo-o com uma 

imagem unicamente nossa. Essa perspectiva se difere do pensamento 

cartesiano acerca da imagem. Um cartesiano não se vê no espelho, a imagem 

especular não é ele, não faz parte de sua carne: ela é resultado de efeitos da 

mecânica das coisas, e o reconhecimento que o homem faz de si, nela, é uma 

operação do seu pensamento (MERLEAU-PONTY, 1964/2013a). 

Dessa forma, nessa relação com a luz e com o contraste das cores que 

fazem o palco, a obra, em sua poética, permite-nos fazer relações com o método 

warburguiano que, em nosso trabalho, tem sido referência para a construção de 

nossas pranchas. Na obra, a partir de um exercício imaginativo, encontramos a 
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abertura para perspectivarmos a forma warburguiana de contar sobre o tempo e 

a história. Além disso, reencontramos a possibilidade de falarmos sobre a 

sombra, a partir do pensamento merleau-pontiano, que a considera como 

investida de valor humano, uma forma de encarnação do ser, diferentemente do 

pensamento cartesiano, onde o homem não se vê no espelho, e a sombra é 

enganadora do espírito, uma ilusão. 

Sobre as músicas, não encontramos informações se elas são as mesmas 

a cada apresentação, ou se mudam de acordo com os intérpretes. Atrevemo-nos 

a imaginar que, dada a permissividade em relação à mudança de intérpretes, 

consideramos a possibilidade de não haver créditos musicais justamente em 

função da constituição da trilha mudar constantemente. Ressaltamos que, no site 

oficial do coreógrafo, nas fichas técnicas de outras obras suas, há os créditos de 

autoria musical quando da utilização de músicas no contexto da coreografia. 

Consideramos que este fato se apresenta como uma demonstração de cuidado 

com as criações de outros artistas, com relação à informação dos créditos. 

Nessa apresentação, reconhecemos: Danúbio Azul, de Johann Strauss e 

Johanes Brahms; Billie Jean, de Michael Jackson; New York, New York, de Fred 

Ebb e John Kander; Sinnerman, de Nina Simone. 

O figurino é pensado pelos intérpretes. Cada um escolhe sua roupa de 

gala. Os intérpretes chegam em “suas roupas de festa, vestidos em seus guarda-

roupas pessoais”, como atesta Florian Gaité (RB JÉRÔME BEL, 2019). São 

roupas muito coloridas, brilhosas, justas no corpo, mas também pode um tutu de 

cor mais sóbria, que contrasta com uma meia-calça amarela ou uma legging43 

rosa ou estampada com tules fixados na altura dos tornozelos. Essas cores 

também estão nos pés vestidos com meias cor-de-rosa, verdes, vermelhas, com 

sapatilhas de balé, com sapatilhas outras, e polainas. 

Em Gala (2015), o figurino nos faz sentir a alegria, uma certa irreverência 

e a permissividade em abusar das cores e de suas combinações, em se permitir 

ao exagero, ao que extrapola, ao demasiado, ao que beira o ridículo, mas que, 

o estilo do artista transforma em emblemas de uma maneira de habitar o mundo, 

 
43 Calças justas que vão da cintura até o tornozelo, ajustada no quadril, geralmente usadas em 
práticas esportivas. Fonte: ASSISCITY, 2019. 
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de interpretá-lo também pela roupa, assim como pelos gestos (MERLEAU-

PONTY, 1960/1991a). Emblemas esses que falam sobre nossa própria 

propensão ao intenso, à transgressão e ao ridículo. É a obra de arte, em sua 

expressividade, a falar-nos sobre nós e nossos segredos, para nós mesmos. 

Finalizado esse primeiro momento de descrição, em que 

contextualizamos a obra, passamos para a descrição dos extratos cênicos 

escolhidos, iniciando com o extrato cênico MICHAEL JACKSON. 

Nas laterais do palco, cortinas drapeadas que formam as coxias44 e, no 

fundo, uma outra cortina de veludo preto (RB JÉRÔME BEL, 2019) de fisionomia 

mais lisa, sem drapeados, à frente do ciclorama45. Ambas são pretas e revestem 

o palco de cima até embaixo. O linóleo46 é branco, e entra pelas coxias. Do lado 

esquerdo - para quem está na plateia -, há um elemento, no formato de 

calendário de mesa ou de um grande catálogo, tamanho A3, acomodado no 

chão. Nele está escrito, em letras garrafais as seguintes palavras: 

IMPROVISATION EN SILENCE TOUS 3 MINUTES - IMPROVISAÇÃO NO 

SILÊNCIO, TODOS, 3 MINUTOS.  

A dama de bolero (para cada intérprete, usei uma designação a partir de 

uma cor ou de uma peça de roupa que me chamou atenção) sai da primeira 

coxia, entra no palco, passa a próxima folha na qual está escrito, em letras 

garrafais: MICHAEL JACKSON. Ouvimos, na plateia, alguns: “Ahhh!”. Pela 

imagem 35, percebemos que ela se posiciona atrás da placa e espera a entrada 

música. A música Billie Jean, de Michael Jackson, começa a tocar. 

Imediatamente, ela baixa o seu tronco, leva a mão direita para frente e começa 

 
44BASTIDOR/COXIA: Espaços não visíveis ao público, destinados ao movimento de cenografia 

e acesso de atores. Estão localizados nos extremos laterais e de fundo do palco. As laterais 

devem ter, minimamente, a metade do tamanho do palco, e o fundo, uma medida que permita a 

passagem dos atores. Fonte: DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E GÍRIAS DE TEATRO – 

Repositório - UFSC, 2019. 

45 “Cortina esticada, semelhante a uma tela, que se estende pelo fundo do palco com armação 
em forma de "U" aberto e que é colocada ao fundo do palco. Pode ser nas cores branco, pérola, 

cinza ou azul claro”. Fonte: DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E GÍRIAS DE TEATRO – 

Repositório - UFSC, 2019 
46  “Tapete de borracha especial colocado como forração do piso do palco, com função de 
proteção e/ou acabamento; também utilizado para amortecer o impacto dos movimentos, sendo 
muito utilizado em espetáculos de dança”. Fonte: DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E 
GÍRIAS DE TEATRO – Repositório-UFSC, 2019. 
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a se mover de costas - para trás. Mexe seus braços à frente do tronco e sempre 

levando a mão direita à cabeça. Movimenta-se de maneira relativamente lenta, 

e com o olhar sempre para baixo, enquanto atravessa o palco. Sai pela outra 

coxia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O passo é o moonwalk, criado pelo músico e dançarino estadunidense 

Michael Jackson (1958-2009), no qual um pé fica sustentado pelo metatarso e 

dedos, como se servisse de base, enquanto o outro pé desliza pelo chão, 

projetando todo o corpo na direção que se quer ir; porém, de costas. Assim como 

a dama de bolero, nesse sentido da esquerda pra direita, em relação a um 

observador da plateia todos os demais intérpretes irão atravessar o palco 

dançando o moonwalk. 

A dama de bolero sai, entra a menina de preto: seu moonwalk tem o 

quadril fletido, mão esquerda na região do sexo e a direita na cabeça. Ela, 

enquanto atravessa, mexe a cabeça de um lado para o outro, levanta o olhar, ri, 

e, quando vai chegando próxima ao outro lado, olha para trás, chega a parar, e 

Imagem 35 
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entra na coxia com todo seu corpo de frente, desfazendo-se do passo. Entra a 

dama de preto: movimenta-se com o tronco reto, a mão esquerda se pronuncia 

bastante, a direita já nem tanto, e seu pé não desliza, mas leva o calcanhar para 

o chão. Seu moonwalk é prudente, cuidadoso. Antes dela sair, entra a dama de 

short azul, ficando duas pessoas no palco. A dama de short azul movimenta-se 

para trás com um molejo no quadril, e uma movimentação constante dos braços, 

como se marcasse o ritmo musical com as mãos, ela olha bastante para o chão, 

e seus passos ora são largos, ora pequenos, e saltitados. Antes da dama de 

short azul sair, entra a dama de tutu, com a mão esquerda na altura do quadril, 

pegando no tutu e mão direita na testa. Olha para baixo, tronco ereto, seus 

passos são pequenos e saltitados, e os seus pés não deslizam pelo chão. Seu 

passo começa na ponta dos dedos, passa pela meia-ponta (sustentar-se sobre 

os dedos), chegando a ficar sobre as duas meia-pontas, e termina com o 

calcanhar no chão. Seu ombro e braço esquerdo se movimentam, o movimento 

de seu quadril e do tronco também impulsiona seu movimento para trás, e, 

quando ela sai, olha de lado e põe as duas mãos para frente, na altura dos 

ombros. 

Logo depois que a dama de tutu sai, entra a dama do laço vermelho: seu 

movimento é de um andar saltitado para trás, em passos começando na ponta 

dos pés e terminando com o calcanhar no chão, sempre com o olhar para baixo, 

e com a mão esquerda na cabeça e a mão direita na cintura. Ao sair, entra a 

dama brilhosa: seu moonwalk é fluido, com o olhar para baixo e quadril um pouco 

fletido para trás. Suas mãos, sempre fletidas, assim como os pés, marcam o 

andamento musical com precisão. No dado momento em que a música diz: He 

he!, ela para e, com o braço direito levantado, o esquerdo para baixo, o olhar 

para o horizonte e o peso no pé direito, ela canta He, he!. Depois, reorganiza o 

moonwalk e sai. Entra a dama de azul: ela começa seu movimento a passos 

largos e rápidos, mão esquerda na testa e olhar para baixo e, ao se locomover, 

mantém a meia-ponta num dos pés e seu tronco é inclinado. Do meio para o fim, 

ela muda a dinâmica, chegando a fazer o passo no mesmo lugar, mexe a cabeça 

e os braços ficam soltos e se movimentam ao lado do tronco. Em sua saída, à 

beira da coxia, ela se desfaz do movimento e entra de frente. Entra a dama com 

listras: seu moonwalk é marcado no quadril, no estalar dos dedos e num certo 
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movimento da boca. É rápida em sua passagem e, ao sair, procura a entrada da 

coxia. 

Entra o moço de azul: seu moonwalk projeta rapidamente seu corpo para 

trás, como podemos perceber pela imagem 36. Seu tronco está fletido e o passo 

é longo, o olhar para baixo, a mão esquerda na testa, a direita no sexo, pelo meio 

do palco, ele para, junta os pés, leva a mão direita para a frente, e, com a 

esquerda, aponta para a plateia, depois fica na meia-ponta, nos dois pés, e, 

rapidamente, desfaz tudo, volta a pegar no sexo e na testa e saí movimentando 

o ombro esquerdo. Entra a dama com fivela: seu movimento é lento e com 

passos pequenos. Ela movimenta os dois braços para cima, em direção à lateral 

da cabeça, e projeta seu quadril para frente, ao mesmo tempo, em que leva a 

mão esquerda para as nádegas. Seu pé esquerdo está como se o calcanhar não 

tocasse o chão e o direito se encontra todo no chão. Já no final, ela leva a mão 

esquerda ao sexo e a direita nas nádegas e projeta seu quadril para frente. Sai 

marcando o andamento musical com dois socos no ar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra o moço oriental: seu tronco está todo fletido e os joelhos flexionados. 

Sua mão direita está na testa, como se olhasse para longe e a mão esquerda na 

Imagem 36 
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altura do quadril. Seu passo é suave. Num dado momento, sem parar, ele tira a 

mão da testa faz um movimento circular à altura dos seus olhos, volta a mão, e 

segue. No final de sua travessia, ele baixa a mão que estava na testa e leva em 

direção ao chão. Logo depois, entra a menina de saia: ela entra com os braços 

estendidos em direção ao chão, o tronco fletido. Ela desliza seus pés pelo chão 

e seus passos são como que marcando o chão. Num dado momento, ela levanta 

o olhar para a plateia e movimenta a boca, abrindo-a, como nos dá a ver a 

imagem 37, volta à posição que vinha antes e segue. No palco, agora, a dama 

com óculos: seus passos são saltitantes; com suas mãos na cintura, ela mexe a 

cabeça e o ombro esquerdo. Num dado momento, para, leva a mão direita ao 

sexo, tira rapidamente, e segue. Entra a dama de rosa: seu moonwalk é muito 

deslizado, como se o pé não saísse do chão. Seu tronco é alongado e inclinado 

e seu pescoço, em sua postura e movimento acentua a cabeça para frente. Sua 

mão esquerda está na lombar e a mão direita no sexo, por toda a travessia. Seus 

ombros, tronco e quadril se movimentam como se tivesse fracionando uma onda 

que ora se acentua num lugar, ora noutro e marca as acentuações da música 

por movimentos no pescoço e na boca, ora num suspiro, ora num movimento 

como se fosse cuspir, como vemos pela imagem 38. Ambas as imagens nos 

evocam uma proximidade com a figura do Michael Jackson na ação extática do 

seu moonwalk. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 37 Imagem 38 
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A dama de rosa sai e entra a dama na cadeira: ela entra empurrando a 

cadeira para trás, ri um pouco, olhar sempre numa diagonal baixa, e continua 

sua travessia. Ao sair, vira-se de frente. Entra a dama de vermelho: ela entra 

com o olhar para baixo, mão esquerda no sexo e a direita solta à altura da testa, 

movimenta-se livremente. Seu tronco também se movimenta, de baixo para 

cima, de cima para baixo, os ombros são soltos, leva a mão à testa. Num 

momento, para e projeta o quadril para frente, com a mão no sexo, para logo em 

seguida prosseguir sua passagem. Está atenta, como nos dá a ver a imagem 39. 

Com a dama de vermelho ainda no palco, o moço de amarelo entra, de maneira 

muito rápida, a passos longos, mão esquerda na testa e direita na cintura. Ele 

prossegue muito rápido, eles se veem, ele continua, a dama de vermelho se 

afasta e deixa-o passar. O moço de amarelo sai do palco antes da dama de 

vermelho. Entra a dama de coque: mão direita na cabeça, esquerda no quadril, 

movimenta-se como se acariciasse o corpo, enquanto segue na travessia. Num 

dado momento, para e olha a plateia, segue. Um pouco mais à frente, faz um 

movimento de tocar um pé no outro. Segue e, na chegada, desfaz-se do 

moonwalk e saí andando. Aplausos. Fim. Minutagem: 32mim:53seg a 

38min:17seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 39 
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Finalizada a descrição desse primeiro extrato, passamos ao segundo que 

se intitula IMPROVISATION EN SILENCE TOUS 3 MINUTES. 

 

 

 

A dama na cadeira entra, passa a folha do catálogo, e vemos escrito: 

IMPROVISATION EN SILENCE TOUS 3 MINUTES. Depois, dirige-se para o 

outro lado do palco, enquanto os outros intérpretes entram. Todos se colocam 

no palco de maneira a preenchê-lo por inteiro e de diversos modos. Em relação 

ao público, os intérpretes ficam de costas, de frente, no fundo do palco, de perfil, 

mais à frente ou no meio. Em diagonal, deixando o ombro direito à mostra, com 

os braços ao longo do corpo ou com as mãos juntas, próximo ao queixo ou ao 

abdômen, parados ou balançando-se, com o olhar para a plateia, o horizonte ou 

para baixo. A luz apaga e logo acende - como deixa47-, e eles começam suas 

ações de improvisação, como nos dá a ver a imagem 40: a menina se ajoelha, a 

outra salta; uma pessoa olha para o teto, enquanto muitas abrem os braços, 

ficam de joelhos. Ao mesmo tempo, outra toca a face e o peito, ou torce seu 

tronco. 

 

47 “DEIXA: A fala (ou outra marca) depois da qual um ator entra ou tem de proferir a sua fala”. 
Fonte: DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E GÍRIAS DE TEATRO – Repositório – UFSC, 
2019. No caso desse texto, após a deixa, os intérpretes realizam suas improvisações. 

Imagem 40 
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Em outros momentos da cena, os intérpretes criam o espaço com o 

movimento de seus braços alongados ou contorcidos, outros com pequenos 

gestos de mãos e dedos. Outra se debruça, saí e percorre sua cadeira, 

sustentando-se nela. Outras só andam, como uma atitude meditativa, por todo o 

palco, como a dama de fivela ou ficam num só lugar a se movimentar, como a 

dama de listras, ou na região do palco escolhida, como a dama de short azul. 

Outra só para e observa, como a menina de saia, e outra que corre e salta muito, 

como a menina de preto, ou giram e saltam, de maneira que nos faz lembrar a 

bailarina da caixa de música, como a dama com óculos. Contorcem-se, passam 

um pé pelo outro, vão ao chão e, num impulso de todo corpo, sobem, como o 

moço de amarelo, sempre veloz. Giram, rodam com os braços abertos, sobem, 

descem, engatinham e se arrastam, como a dama de vermelho, deixam-se levar 

pelas mãos. Faz uma “estrelinha” e leva-se ao chão, como o moço de azul, que 

cria movimento no corpo todo, como se uma ”onda” passasse por ele. 

Entrelaçam-se no espaço do palco, tomam-no por inteiro, vão de um lado para o 

outro, rápido como o moço oriental e a dama de rosa, que também se movimenta 

com a cortina, acocoram-se, como a dama de azul. Os intérpretes passam uns 

pelos outros, confundem-se, misturam-se pelo espaço, de maneira que cada um 

se ocupa de ocupar os possíveis espaços vazios. Não há um contato pele a pele, 

e os olhos se revezam entre si mesmo e o espaço externo, a depender da 

intenção. A plateia ri, constantemente, fica inquieta, tosse, burburinha pela cena 

inteira. A luz apaga e acende logo depois, como deixa de fim. Eles se 

reorganizam e começam a sair, pelo mesmo lado que entraram. Minutagem: 

28min:38seg a 32min:52:seg. 

Finalizada a descrição do extrato IMPROVISATION EN SILENCE TOUS 

3 MINUTES, passamos para a descrição do extrato cênico COMPAGNIE 

COMPAGNIE. 

Antes de iniciarmos a descrição do extrato propriamente dita, vale 

ressaltar que, nesse momento, os intérpretes trocaram suas roupas entre si e 

que a dama de vermelho está mais vermelha que antes, continuando a chamá-

la por essa designação. Entretanto, a dama de bolero, chamaremos de dama 

com braço vermelho, por ela, agora, usar em seu braço, uma espécie de 
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acessório dessa cor. Referimo-nos a elas, pois os extratos a seguir as possuem 

como protagonistas. 

No catálogo, escrita, duas vezes, a palavra COMPAGNIE COMPAGNIE, 

uma abaixo da outra. Os intérpretes estão no palco e parecem burburinhar um 

pouco entre si e se olham, numa atitude de consentimento e espera. A dama de 

vermelho se dirige ao centro do palco e eles a rodeiam, à espera, entre olhares. 

Ela fica um pouco mais à frente, suspira, a música começa e ela se inicia em sua 

dança com uma gestualidade que deixa seus braços abertos, o que acontece 

num desenho de idas e vinda, de um lado para o outro do palco, pelo cruzar de 

uma perna na outra, ora a direita na frente, ora a esquerda. Depois, ela muda 

para um salto, com uma perna que serve de base e a outra fica com o joelho 

fletido. 

As pernas de base se revezam e também vão todos de um lado para o 

outro. Os gestos da dama de vermelho são apropriados pelos demais intérpretes. 

Eles a seguem em suas propostas de gestualidades dançadas, cada um à sua 

maneira de organizá-las em seu corpo e no espaço do palco. Isso se dará por 

toda a cena. Logo depois, ela fica no centro de um certo semicírculo que os 

outros intérpretes fazem ao seu redor. Vai um pouco para trás, como quem quer 

ganhar espaço à frente, e, numa ação conjunta de todo o corpo, todos os 

intérpretes, ao mesmo tempo, vão à frente, elevam os braços, descem-nos e 

voltam para trás, numa ida e vinda, por duas vezes. Logo depois, sem perder o 

fluxo dessa ação, entram em outra que se expressa por um giro em torno do 

próprio eixo, com uma mão na cabeça e outra pelo espaço do palco, balançando-

se freneticamente. A dama de vermelho muda o sentido do giro, assim fazem 

todos, e as mãos se revezam em suas posições. Depois, os intérpretes se 

colocam de frente para o público, dobram os joelhos, próximos um ao outro, e 

se movimentam rapidamente por um afastamento e aproximação das pernas, 

para logo em seguida, abrirem os braços e a dama de vermelho propor uma 

grande roda. 
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A roda se move para um sentido pelo mesmo cruzar de pernas já descrito 

do início, para depois diminuir para dentro e aumentar para fora, assim como a 

nossa ciranda. Eles soltam as mãos e fazem o mesmo giro em torno de si 

mesmos já descrito acima, para depois fazerem a roda girar, com o movimento 

de aproximar e fechar as pernas com os joelhos fletidos, assim como pelos saltos 

numa perna só; mudam de sentido várias vezes, num jogo de ir e vir, como 

vemos pelo movimento presente na imagem 41. A música vai terminando, a roda 

vai parando de girar e se desfazendo; o público entende que terminou, e aplaude. 

Os intérpretes se reorganizam, pela mesma aproximação dos corpos e dos 

olhares, dirigindo-se para o fundo do palco. A música não me é conhecida, em 

seu nome, e não consta na apresentação, nem na ficha técnica da obra 

coreográfica, no site oficial do artista. Fim. Minutagem: 1h:03min:14seg a 

1:05:43seg. 

No catálogo, a mesma palavra escrita duas vezes, uma abaixo da outra: 

COMPAGNIE COMPAGNIE. A dama com braço vermelho sai dentre os 

intérpretes, posiciona-se bem próxima à boca de cena. Num movimento de quem 

sabe que chegou a sua hora de propor, ela os olha. Eles se organizam: todos 

juntos, com os pés paralelos, em perfil, de frente para o lado esquerdo do palco, 

em relação ao público. A câmera chega mais próximo e vimos que o pé direito 

está em meia-ponta enquanto o outro está todo no chão. A música começa: New 

York, New York, cantada por Liza Minnelli. De imediato, o corpo se balança e os 

dedos da mão direita se estalam como a marcar o andamento musical, enquanto 

Imagem 41 
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os pés se revezam entre ficar todo no chão e ficar em meia-ponta, e o braço 

direita faz um grande círculo de baixo para cima. 

Essa é primeira gestualidade proposta pela dama com braço vermelho, 

dentre tantas outras propostas por ela e apropriadas por todos, às suas 

maneiras, durante todo o extrato. Ela se vira de imediato para a plateia, e, junto 

com ela, todos se movimentam numa grande abertura de braços e cruzamento 

de pernas, num ir e vir no palco, que termina num giro com os braços para cima 

e no refrão da música que diz New York, New York. É um gesto como que de 

apresentação para o público, numa atitude de expansão, como quem diz: 

estamos aqui! O refrão da música leva-os a posicionarem seus braços para cima, 

num movimento de abertura como se não coubesse em si mesmo e quisesse 

abarcar o mundo. Essa sensação de não caber em si mesmo, da necessidade 

de extrapolar na expansão é sentida por toda obra, como nos evoca a imagem 

42. 

 

 

 

Por todo o extrato, a dama com braço vermelho cantará a música, 

gestualidade essa que será apropriada por alguns corpos, em determinados 

momentos, e por outros não. Depois, ela aponta para seu pé, virando-se para 

direita, e todos elevam e desdobram uma de suas pernas, e depois a outra, 

alongando-as até o final, ao mesmo tempo em que alongam os braços e 

balançam os ombros, para depois, voltarem numa certa corrida para o outro lado 

Imagem 42 
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do palco - ela mantém, constantemente, o olhar entre a plateia e os intérpretes. 

Mais uma vez, escutamos o refrão New York, New York! Todos elevam os 

braços. Os intérpretes se mantêm nessa dinâmica de corrida, saltam com os 

braços para cima, uma perna fletida e a outra alongada, giram, para depois se 

precipitarem sobre as cortinas que formam as coxias e abraçá-las, num 

acariciamento do corpo e das cortinas que os fazem trazê-las até um ponto do 

palco, para soltá-las e se precipitarem para o outro lado do palco de costas e a 

realizarem várias gestualidades que nos lembram os musicais da Broadway, em 

New York/EUA. Param, perna direita em meia-ponta, e começam a passar o 

dedo indicador pelo corpo, ao mesmo tempo em que soltam o quadril para frente 

e para trás, e intencionam com olhar um jogo de sedução que logo é 

concretizado quando todos se viram de frente e passam suas mãos por tantas 

outras partes do corpo, fechando os olhos numa expressão de prazer que se 

espalha por todo o corpo e palco. 

Os intérpretes correm, cantam, levantam os braços, até que, num dado 

momento, eles se juntam, combinam algo, voltam-se para o público, e, no 

momento da música em que se diria New York, New York!, a música para, e eles 

cantam: Paris, Paris! e repetem logo a seguir: Paris, Paris!. A dama com braço 

vermelho os convoca e, juntos, braços entrelaçados, eles formam uma grande 

fileira, todos de frente, a dançar o famoso Cancan, envoltos em muita alegria, 

como vemos na imagem 43, ao mesmo tempo em que se dirigem à frente, para 

a boca de cena. Logo a seguir, eles se soltam e, em frenesi, socam o ar e mais 

uma vez cantam, em expansão: Paris, Paris! e, então, num movimento visceral, 

que arregimenta toda a potência do corpo em êxtase, a dama com braço 

vermelho se aproveita da sílaba Pa, inicia um grito, retira seu acessório vermelho 

do braço, gira-o no ar, e joga-o para cima. 
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Neste ínterim, todas as demais peças, que havia em outros braços, são 

jogados no ar – e, mesmo que não tenham acessórios para jogar, os intérpretes 

fazem a gestualidade de retirá-los e jogá-los. Os intérpretes se encaminham para 

um lado do palco e, mais uma vez, passam a mão pelo corpo e balançam os 

ombros, como a se apropriar e a balançar, por dentro do corpo, cada vez mais 

esse êxtase. Voltam ao centro do palco, e mais uma vez cantam: Paris, Paris!, 

olhando para o público, com os braços para baixo para, em seguida, livremente, 

retirarem as roupas que os cobriam, até então, a parte de cima de seus corpos, 

numa expressão de entrega, desprendimento e soltura de si mesmo, como nos 

convocam as imagens 44 e 45.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 43 

Imagem 44 
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Mais uma vez, a dama com braço vermelho convoca os intérpretes a 

reunirem toda a potência de expressividade e efusividade dos seus corpos e 

cantarem: Paris, Paris!. Plenos nessa potência que reverbera, eles giram em 

torno de si mesmos, requebram os quadris, socam o ar e, como que num 

recolhimento rápido desse ápice, entregam-se à gravidade. A luz se apaga. Fim 

do espetáculo. Minutagem: 1h:14min:53seg a 1h:18min:15seg. 

Dessa forma, tendo finalizada a descrição, evidenciamos nossa unidade 

de sentidos, que é: o corpo estesiológico, enfatizando o esquema corporal. Ela 

é trabalhada no subtópico intitulado A consciência do corpo: o esquema corporal 

e a expressividade dos corpos.  

 

 

 

Imagem 45 
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A consciência do corpo: o esquema corporal e a expressividade dos 

corpos 

 

Gala, a obra coreográfica como um mundo de toda a gente, parafraseando 

Merleau-Ponty48. Nela, as corporeidades dançantes dão-nos a ver e a sentir, por 

nossa empatia cinestésica, essa capacidade que nós, como espécie e como 

humanidade, temos de dançar, de arregimentar o tempo em sua poesia, de 

simbolizar pelos nossos gestos, de conhecer e interpretar o mundo, e de nos 

extasiar conosco “mesmos” e com o outrem. Vemos esse mundo de toda a gente 

a partir dessas corporeidades em suas experiências de vida; em suas 

heterogeneidades e similitudes, em suas gêneses culturais distintas, em seus 

sobrenomes que atestam o mais longínquo e o mais próximo dos mundos, em 

seus mais diversos modos de organizar o movimento em seus corpos, na 

espacialidade do palco e na relação com o outro, em seus tons de pele - 

morenos, negros, brancos, amarelos - e cabelos pretos, castanhos, louros, lisos, 

crespos, ondulados, curtos, longos. Também em suas infâncias, velhices, vidas 

adultas e adolescências e seus tempos vividos e poéticos, assim como em suas 

mais diversas profissões e práticas corporais, sejam amadoras ou profissionais, 

sem interesse pela distinção entre profissionais da dança ou não. 

Consideramos que Gala (2015), em seus extratos e imagens que 

compõem a descrição fenomenológica, possibilita-nos perceber e compartilhar o 

sentido de que, no mundo de toda a gente, os arranjos perceptivos são de 

diversas modulações. Cada um percebe e interpreta o mundo à sua maneira, à 

maneira de seu corpo a organizar sua compreensão das sensações, do espaço 

e da relação com o outro. Ao mesmo tempo, consideramos que nos possibilita a 

abertura à percepção da dança como esse êxtase e deslumbramento do corpo 

em sua pulsação energética e sinérgica na busca pelo outrem, na criação de um 

 
48 Essa expressão – “o mundo de toda a gente”, nasce no contexto das meditações do filósofo 
Maurice Merleau-Ponty. Ela se refere à necessidade da filosofia dialogar com a experiência 
vivida, a cultura, a produção do conhecimento e a arte, tendo o corpo como sensível exemplar e 
mediador desse diálogo. Em nosso texto, utlizamo-la a partir do escrito Merleau-Ponty: o filósofo, 
o corpo e o mundo de toda a gente! da profª Drª Petrúcia Nóbrega. Nesse texto, a autora traz a 
expressão a partir da obra Parcours deux (1951-1961), publicado pela Editora Verdier, ano 2000. 
Fonte: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/Corpo/Habilidades/leituras/m2.pdf. 
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espaço-tempo que é, primeiramente, uma relação do ser em sua expressão com 

o mundo, para logo depois, por seus desdobramentos e enovelamentos, tornar 

visível um outro nível da vida perceptiva a que chamamos de linguagem. Aqui, 

uma linguagem expressiva, poética e educativa. 

O palco é atravessado pelos mais diversos moonwalks, desde os que 

mais se aproximam à maneira como Michael Jackson o criou e dançava-o, até 

os que, com essa maneira, assemelham-se por signos expressos como a mão 

na cabeça, o olhar para baixo, a empinada do quadril para frente com a mão no 

sexo, uma visada para o público de maneira rápida. Nem sempre dando conta 

do movimento deslizado e com uma certa contensão que caracterizam 

fortemente o passo, o moonwalk está em cada um dos intérpretes. Mas não há 

nenhum demérito em não dar conta de ser muito semelhante, ao contrário, cada 

um à sua maneira, é o seu moonwalk, e mostram-no para nós. Cada um está 

engajado em sê-lo, em expressá-lo, e nos fazer sentir vontade de também estar 

ali, para, em nosso estilo e traço, sermos o nosso moonwalk. 

Nessa realização, os intérpretes exploram suas plasticidades e 

imaginários corporais, suas crenças, gostos, modos de uso e técnicas pelas 

quais seus corpos foram se organizando a partir de suas práticas corporais e 

culturais (MAUSS, 2003). Podemos perceber esse acontecimento na 

expressividade do olhar baixo e distante do moço oriental, nos requebros da 

dama de listras, no tronco ereto da dama de tutu, no ponto marcado na testa da 

dama de short azul - símbolo das tradições filosóficas e religiosas indianas - e, 

nas mãos fletidas da dama brilhosa. Os intérpretes colocam todo seu arcabouço 

cultural e de uso das técnicas do corpo a serviço do engendramento de serem 

seus moonwalks. Seus corpos estão empenhados em viver e expressar esse 

dado do mundo, assimilado por eles no exercício dessa capacidade que temos 

de ser, ao mesmo tempo, videntes e visíveis, tocantes e tocados. 

Assim como o pintor “empresta seu corpo”, diz Valéry, e nesse 

oferecimento do seu corpo ao mundo o pintor transforma o mundo em pintura 

(MERLEAU-PONTY, 1964/2013a), os corpos dos intérpretes são operantes e 

atuais, reabrem as camadas de um tempo, não muito distante, que se encontra 

em seus corpos como uma potência à espera de um momento de ser traçada no 
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tempo, na história e na espacialidade do mundo. Eles se fazem obra de arte a 

lembrar-nos que não somos somente um feixe de funções e sinapses nervosas, 

mas também articulações que imaginam, mãos que contam histórias, pés que 

dançam o tempo, numa construção de afetos e de conhecimentos. 

Seus moonwalks preenchem o espaço do palco de subjetividades e 

diferenciações: a cada entrada de um intérprete, o palco é redesenhado por uma 

síntese corporal diferente, uma forma de percepção e organização de si mesmo, 

ante a proposta do passo, o espaço ao seu redor, a tarefa de atravessar, o 

andamento da música, e o desejo de interpretar com o máximo de verdade. Cada 

um torna esse espaço cênico um outro, em constante atualização de suas 

poéticas espaciais, temporais e gestuais. Tudo é o mesmo passo, mas não é o 

mesmo. Tudo nasceu do mesmo estofo de carne, mas cada corpo, por seu 

esquema corporal e consciência perceptiva, realiza sua expressão de ser no 

mundo um moonwalk. 

A noção de esquema corporal, no contexto da fenomenologia de Merleau-

Ponty, constrói-se a partir de seus estudos da Gestalttheorie, da neurologia e da 

psicologia (MERLEAU-PONTY, 1945/1999; 1949/2006). Compreendemos que, 

no movimento do pensamento de Merleau-Ponty, de uma fenomenologia do 

corpo para uma ontologia da carne, o filósofo aprofundará a compreensão 

fenomenológica e ontológica da corporeidade a partir da noção do esquema 

corporal como “[...] mediador a um só tempo perceptivo e simbólico” (NÓBREGA, 

2018a, p. 13). O esquema corporal se constitui como uma unidade, "uma camada 

existencial" não referente à coisa no espaço, mas como um sistema de 

referências que se encontra em relação constante com um espaço exterior que 

ele frequenta e com o qual se une. Como nos diz Saint Aubert no prefácio da 

obra Le monde sensible et le monde de l’expression de Merleau-Ponty 

(1953/2011): 

Sua unidade, que não é decididamente a de "um objeto de 
conhecimento", "só se compreende como unidade de uma ação no 
mundo, de uma práxis". E Merleau-Ponty conclui: “então o esquema 
corporal não é percebido [...]. Ele é antes a percepção explícita. Exige 
[um] redesenho de nossa noção da consciência ". (SAINT AUBERT, 
2011, apud Merleau-Ponty, 1953/2011, p. 29). 
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Como um sistema de equivalências intersensoriais imediatas e de 

coexistência, o esquema corporal se incorpora a tudo com o qual se une por seu 

movimento e projeto motor. Em sua dinamicidade, faz-se na motricidade como 

espacialidade pré-objetiva que não se percebe, como um fundo sobre o qual 

todas as ações de consciência e de designação são visíveis e tornam-se 

compreensíveis (NÓBREGA, 2018a; SAINT AUBERT, 2011 apud MERLEAU-

PONTY, 1953/2011). No movimento do pensamento de Nóbrega (2018a), 

encontramos outros elementos que fortalecem nossa compreensão acerca do 

esquema corporal no pensamento da ontologia e estesiologia de Merleau-Ponty:  

Nessa compreensão, o corpo como esquema corporal redefine nosso 
ponto de vista sobre o mundo. Não se trata de um mecanismo ou de 
um grupo permanente de sensações cinestésicas, mas de um centro 
de perspectiva. Numa função como a motricidade, decomposta em 
“representação de movimento” de uma parte, e de outra parte, em 
“fenômeno nervoso”, irá aparecer como indissociavelmente perceptiva 
e nervosa. Todo movimento do corpo próprio é ligado a um “projeto 
motor”; e esse projeto varia quando passamos do movimento de 
tomada de consciência ao movimento de designação, mesmo se os 
músculos são os mesmos (MERLEAU-PONTY, 2000). Com bases em 
estudos de neurologia, psicologia, biologia, psicanálise, literatura e 
estética, Merleau-Ponty redefine a noção de esquema corporal, 
compreendendo-o também como simbólico. (NÓBREGA, 2018a, p.14). 

Quando vejo a entrada de cada corpo no espaço do palco, cada um deles 

não é uma reunião de órgãos justapostos, mas são como que uma posse 

individa, um centro de perspectiva que envolve o espaço exterior por seu 

movimento. Nesse movimento, o espaço objetivo ganha afetos, expressões e 

carga simbólicas outras. Por exemplo, quando o moço de azul entra fluido e 

deslizante pelo espaço, com uma velocidade que meu olhar capta como se fosse 

constante, nesse instante, tenho a percepção de que o palco se move para frente 

e ele, mesmo indo para trás, parece permanecer. É como aquela sensação que 

temos quando estamos dentro de um trem e o fluir de seu movimento pelos 

trilhos nos faz perceber o mundo lá fora descolar-se de acordo com a sua 

velocidade. Inclusive, o movimento do moço de azul também me faz perceber 

que o próprio moonwalk (o passo) tem essa ambiguidade, de ir para trás, 

seguindo para frente. Um outro exemplo refere-se ao moço oriental que, ao 

entrar no palco, torna-o um campo de procura, pois ele  parece procurar, com o 

seu olhar, algo distante, como se quisesse permanecer a ver o que vai se 

distanciando. Ou quando a menina de saia entra e me diz na fisionomia do seu 
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movimento que ela tem um cuidado e uma atenção com o que está fazendo, que 

está completamente envolvida pelo prazer de realizar a ação. Ou quando a dama 

de óculos, em seu movimento, toca seu sexo com a mão, ao mesmo tempo em 

que empina o quadril para frente. Sua ação acontece de maneira tão rápida que 

me envolve numa timidez misturada a um desejo de ver-se e ser vista naquela 

ação. 

Todos são momentos e passagens deste corpo fenomenal que é carne do 

mundo e compreende condutas afetivas, desvela afetos e sensações, cria 

espaços expressivos, ao mesmo tempo em que é espaço expressivo. Esse corpo 

fenomenal torna o palco, que minutos antes era curiosidade de como eu 

reencontraria a presença de Michel Jackson, em um campo de concreções 

singulares. 

Ademais, como sistema de equivalências, o corpo compreende o mundo 

sem passar por representações ou conceitos objetivantes e que permite que as 

mais diversas atividades motoras me sejam imediatamente transponíveis 

(MERLEAU-PONTY, 1945/1999). Quando dizemos que os intérpretes, na 

realização da proposta de atravessar o palco cada um em seu moonwalk, 

causam-nos a sensação de que arregimentam todas as suas experiências 

anteriores, práticas corporais e teores imaginativos e simbólicos para o 

empreendimento de realizar tal tarefa, consideramos que são nessas mesmas 

experiências que eles encontram a condição de uma nova significação motora, 

não por justaposição, mas por apreensão, por uma compreensão feita pelo corpo 

em sua motricidade. Isso acontece por uma reflexividade dos sentidos, sendo 

essa perspectiva diferente de pensar a aquisição de hábitos e de modos de uso 

do corpo, em resposta às variadas solicitações do mundo, por uma elaboração 

intelectualista, examinando todos seus ângulos matematicamente ou numa 

espécie de colagem ou identidade parcial dos movimentos. 

Merleau-Ponty (1945/1999), tendo a dança como exemplo, traz-nos um 

pensamento acerca desse sistema de equivalências, relacionando-o ao hábito: 

Por exemplo, adquirir o hábito de uma dança não é encontrar por 
análise a fórmula do movimento e recompô-lo, guiando-se por esse 
traçado ideal, com o auxílio dos movimentos já adquiridos, aqueles da 
caminhada e da corrida? Mas, para que a fórmula da nova dança 
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integre a si certos elementos da motricidade geral, primeiramente é 
preciso que ela tenha recebido como que uma consagração motora. É 
o corpo, como freqüentemente o disseram, que “apanha” (kapiert) e 
que “compreende” o movimento. A aquisição do hábito é sim a 
apreensão de uma significação, mas é a apreensão motora de uma 
significação motora. (MERLEAU-PONTY, 1945/1999, p. 197-198). 

Em sua abertura ao mundo, o esquema corporal é a expressão de um 

certo estilo, de uma maneira de existir no mundo na frequentação do espaço. 

Trata-se de um saber corporal que compreende e faz suas potências motoras e 

existenciais se gerarem na expressão e organização de si mesmo a cada 

momento presente, na frequentação do espaço que não é “vazio”, nem tampouco 

sem relação com eles. No palco, em suas gestualidades, os intérpretes sabem 

onde estão seus membros e localizam-se em situação no espaço, mesmo que 

para isso tenham que olhar para trás, ou virar-se por inteiro, como o moço de 

amarelo e a menina de preto. Mas é, também, relação com o outro, com a 

linguagem, com o pensamento, com a cultura, e desvela-nos que a experiência 

do corpo é a experiência do mundo e que a experiência do moonwalk não é 

somente dos intérpretes, mas também de todas e quaisquer pessoas que já o 

experimentaram e que poderão fazê-lo. Há uma circularidade dos saberes que 

não se dá somente dentro dos corpos, mas na reflexividade entre os corpos, pela 

intercorporeidade, e dessas corporeidades com a história, a cultura, a memória 

e o tempo. 

Quando a dama de vermelho vai para frente e propõe seu projeto motor 

para os demais intérpretes, esse projeto torna-se o de todos. Nesse conjunto, os 

corpos, como esquema corporal, não só convocam novas significações motoras 

para suas próprias experiências vividas, como, em suas expressividades, 

juntam-se à dama de vermelho para expressarem o mundo, a cultura e os 

tempos vividos por ela, até então. Desde que atuara pela primeira vez nessa 

obra coreográfica, e por todas as demais apresentações feitas, o mundo da 

dama de vermelho é tomado por outros que dele fazem outros modos de uso, 

criam sentidos novos e atualizam a cultura e a própria obra. Esses outros podem 

estar na condição de intérpretes ou de apreciadores, pois, assim como os 

intérpretes, nós, apreciadores, atualizamos nossos esquemas corporais e 

nossas expressividades corporais no compartilhamento dos afetos, dos desejos 

e dos conhecimentos a partir da obra coreográfica. 
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Em Nóbrega e Lima Neto (2018), no movimento de seus pensamentos em 

articulação com o pensamento de Merleau-Ponty, o cinema e a obra La danse 

do pintor francês Henri Matisse (1869-1954), encontramos uma compreensão 

significativa da relação entre o esquema corporal e a expressividade do corpo, 

compreensão essa fundamental para a tessitura de nossa rede de significações: 

Conforme Merleau-Ponty (1996), o cinema nos dá a conduta, os 
comportamentos, as fisionomias, dimensões que nos abrem um campo 
fecundo de estudo sobre a expressividade do corpo. Compreendemos 
a expressividade, aqui, a parir das reflexões que o filósofo trabalhou no 
curso O mundo sensível e o mundo da expressão (1953), no Collège 
de France. Agora, três temas se destacam: a visão, o movimento e o 
esquema corporal. O esquema corporal relaciona-se com o corpo e sua 
expressividade no espaço, sendo ao mesmo tempo um agenciamento 
interno e uma abertura existencial. Tem-se, desde então, um novo 
sentido para a palavra sentido, que abandonará, doravante, a 
vinculação à noção de essência. O sentido é, antes, uma paisagem. É 
o que se nota, por exemplo, na pergunta sobre o que é o círculo para 
a percepção e sobre a própria definição do círculo. Merleau-Ponty 
refere-se ao sentido circular e a certo modo de curvatura que muda de 
direção a cada instante, mas sempre da mesma maneira (MERLEAU-
PONTY, 2011). Pra compreender essa circularidade, voltemo-nos para 
outro exemplo: a imagem de La Danse, de Matisse [...]. Não se busca 
a essência do círculo, o que ele é em ideia; busca-se a sua 
expressividade, ou seja, a circularidade vivida como modulação típica. 
Então, a expressividade aqui relaciona-se com a criação de sentidos a 
partir das experiências vividas e do mundo da cultura e da história na 
qual estamos inseridos. (NÓBREGA; LIMA NETO, 2018, p. 154). 

Nesse sentido, é que também trazemos a imagem da roda como essa 

maneira de existir no mundo e de frequentação do espaço, na qual o esquema 

corporal está comprometido com uma totalidade e a expressividade do corpo, a 

partir da percepção de que a “fisionomia desta curva faz-se reconhecer pelo fato 

de mudar a cada instante de direção e de ela própria mudar também” 

(MERLEAU-PONTY, 1959/2006, p. 250). Assim, a expressividade dos corpos 

dos intérpretes ao dançarem em roda dá-nos, de imediato, a circularidade, a 

ideia de uma existência que vai e volta, que muda de direção, que forma outros 

pequenos círculos de mãos dadas ou não e que se juntam e fazem uma roda 

menor. Todas essas formas são variações da mesma fisionomia. 

Merleau-Ponty (1959/2006) nos diz que é dessa experiência perceptiva, 

dessa fisionomia que de imediato nos chega, que a ciência irá libertar todas as 

significações e os dados inteligíveis sobre o que é um círculo. Antes de se definir 

o que é um círculo, nós sentimos o círculo: essa roda que se move de um lado 

para o outro, que faz esse ir e vir num movimento cruzado das pernas dos 
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intérpretes, e aumenta e diminui o seu tamanho. Nesse movimento, também nos 

reporta, imediatamente, à nossa ciranda, tão popular no Nordeste do Brasil e, 

talvez, também em algum outro lugar no qual a dama de vermelho a conheceu 

e se investe dela para realizar a sua dança, juntamente com seus parceiros de 

palco. 

É a obra coreográfica a nos educar sobre as modulações da cultura, no 

sentido de admitirmos que elas nascem de um mesmo estofo - o mundo do 

sensível - e têm por suas subjetividades a criação, a perpetuação e a reinvenção 

de seus objetos. Ademais, ao pensarmos nossa experiência com a dança, a obra 

nos educa quanto ao poder das imagens em sobreviver ao esquecimento, 

perpetuando suas fisionomias nos mais diversos modos. Seja na ciranda de 

roda, na obra pictórica, ou na obra coreográfica, a roda e seu sentido agregador 

se faz presente e nos convoca à compreensão do seu potencial simbólico e 

arcaico de partilha e de celebração. 

Em Gala (2015), o envolvimento do espaço objetivo pelos corpos 

dançantes também ganha os contornos de suas improvisações. Os intérpretes 

não só abrem as camadas do tempo e atualizam a história da dança com seus 

moonwalks, como nos desvelam, por seus deslocamentos de um lado para o 

outro, passando uns pelos outros, todos ao mesmo tempo, a capacidade do 

corpo em se situar nele mesmo, na espacialidade do palco e na relação com o 

outro. 

No palco, um corpo penetra o espaço que, há poucos segundos, outros 

haviam passado. São fisionomias, passagens, ora lentas, ora rápidas, ora 

intermitentes, ora espasmódicas. Os intérpretes vivenciam a experiência da 

corporeidade que dança de maneira tal que não lembra o que foi feito poucos 

segundos atrás, dada a imersão vivida. Em suas improvisações, há um tempo 

que, como diz Valéry (1939/2015), gera sua existência a partir das próprias 

forças internas dos intérpretes, como se, quase ao chegar ao fim de um instante, 

o próximo já se alimenta desse prestes a se esvair. 

Na arte coreográfica, a improvisação pode ser um recurso de criar o 

elemento fundamental do processo de criação. Nessa condição processual, o 
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eixo de criação se coloca num entre o coreógrafo e os intérpretes. Recorremos 

a esse pensamento a partir das reflexões de Gil (2004) acerca do trabalho 

realizado pelo Tanztheater Wuppertal Pina Bausch quando das obras 

construídas pela coreógrafa alemã Pina Bausch. O autor nos diz que o 

envolvimento de ambos – coreógrafa e intérpretes - no processo era a base para 

que ele acontecesse. Os intérpretes doavam suas histórias, e a coreógrafa as 

direcionava no sentido de retirar-lhes o caráter hermeticamente subjetivo, num 

processo que abarcava frases coreográficas compostas em estado de 

improvisações e respostas dadas pelos dançarinos às perguntas feitas por ela. 

Dessa forma, a estrutura coreográfica nascia de situações que envolviam a 

improvisação e uma relação de proximidade entre os atuantes. Trazemos a 

experiência do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch por considerarmos que ela 

se constitui numa das referências fundamentais acerca dos processos de criação 

em dança no contexto ocidental, influenciando muitos artistas e grupos 

profissionais e de pesquisa em dança, inclusive a nós. 

Ademais, a improvisação também pode se dá na busca pelo 

desvelamento de gestualidades inscritas nas vísceras, nos ossos, nas camadas 

mais profundas dos músculos, pela exaustão do corpo no exercício de esvaziar-

se e encontrar dobraduras outras e pela consideração da sensação como fonte 

primária para a dança que se estar por fazer, como na experiência da dança 

butoh (PORPINO, 2018a; UNO, 2018), bem como, em ato performático, em 

cena, como se dá em Gala (2015), numa relação direta do esquema corporal 

consigo mesmo, com a espacialidade do palco e com o outro – público e demais 

intérpretes, no acontecimento do ato performático. Para pensarmos esse estado 

de improvisação, numa compreensão estesiológica, trazemos o pensamento de 

Nóbrega (2015) sobre a obra de Hélio Oiticica e o convite que o artista nos faz a 

um mergulho no corpo: 

O artista propõe um mergulho no corpo para fazer emergir sensações 
que podem vir a constituir-se como poética. Para ele “essa experiência 
em que desemboca a arte, o próprio problema da liberdade, do 
dilatamento da consciência do indivíduo, da volta ao mito, 
redescobrindo o ritmo, a dança, o corpo, os sentidos, o que resta enfim, 
a nós, como arma de conhecimento direto, participativo, participante 
(OITICICA apud NÓBREGA, 2015, p. 259). 
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Consideramos que os três minutos nos quais os intérpretes improvisam 

sem música, sejam, de maneira semelhante, um convite que Jerôme Bel os faz 

para mergulharem em seus corpos, assim como nos fez Hélio Oiticica por meio 

de suas obras, e Nóbrega (2015) por meio de suas palavras: um convite ao 

conhecimento direto, que se faz no corpo e por ele, no dilatamento de suas 

camadas sensoriais e na expressão de uma dança prenhe de organicidade. 

Ao apreciarmos os intérpretes em suas improvisações, percebemo-los 

como uma fisionomia que se locomove para vários sentidos e direções. 

Buscamos uma mão e, de repente, ela já se encontra em outro lugar, vemos uma 

torção, mas logo ela se desfaz. Nosso olhar não alcança os mais diversos 

caminhos feitos nessa fisionomia. Não abarcamos tudo. Por minha experiência 

com a improvisação, revivo, nas gestualidades deles, minhas sensações de 

liberdade e êxtase, como também de não saber o que fazer. Reconheço, na 

expressividade dos corpos em cena, minhas velocidades preferidas, as mesmas 

torções e me pego imaginando o que se passa com eles, se pensam e o que 

pensam, se estão entediados, ou se completamente envolvidos. Vejo-os 

imbricados na construção de um campo expressivo em cena. Mesmo que cada 

um pareça estar em seu mundo, sem um contato pele a pele, eles buscam com 

o olhar o espaço que está vazio para preenchê-lo. Reconheço que a 

improvisação nos leva a um lugar “para dentro”, envolve-nos na tarefa de chegar 

cada vez mais para dentro, como se quiséssemos tocar com o nosso corpo o 

que há de mais sensorial dentro dele. E tudo se passa ali, àquele momento em 

que me desloco no espaço, e amplio minha consciência para, de maneira 

imediata, perceber-me entre outros, na motricidade que a cada instante atualiza 

meu esquema corporal. 

A improvisação é a dança em seus desvios da elaboração prévia e das 

medidas externas ao próprio corpo que a vive. Em sua natureza fortemente 

sensorial, expressa-se na presença de um corpo que, de tão presente, torna-se 

ausente e numa qualidade do tempo e da penetração dos espaços interno e 

externo que torna nossas gestualidades inapreensíveis. Busca não ser guiada 

dentro de uma normatividade do passo já codificado, mas desvelar o que se 

passa por dentro, expor nossas emoções, sensações e desejos. É a dança na 

realização da menor proximidade entre o que sinto e o que faço. É a dança como 
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quasemesma, como que a tentativa de um sintofaço, se houvessem essas 

palavras em nosso vocabulário. 

Nesse sentido, quando pensamos a presença que, de tão presente se 

torna ausente, e a impossibilidade de se viver exatamente o que se passa no 

sentir mesmo, reportamo-nos à natureza lacunar da consciência perceptiva. 

Dada essa natureza, a consciência perceptiva possui seus pontos escuros e é 

anônima a si mesma: não vejo meus olhos, nem minhas costas, não me percebo 

quando estou percebendo. Ao mesmo tempo, é ela, e somente ela, a consciência 

perceptiva “[...] que me dá a noção ‘do proximal’, do ‘melhor’ ponto de 

observação da ‘própria coisa’” (MERLEAU-PONTY, 1964/2005, p. 46). Também 

nos reportamos à condição estesiológica do corpo (MERLEAU-PONTY, 

1959/2006), em sua estrutura sensível e libidinal, em que nem tudo o que vivo 

está sob minha consciência, como as pulsões, o desejo, os impulsos, o 

movimento de minhas vísceras, o inconsciente, o sentir mesmo. Esse sentir 

mesmo refere-se ao mais fundo do meu próprio ser, lugar em que repousam 

todas as condições para a criação e renovação dos atos voluntários, da cultura, 

da linguagem. 

Ao pensar o sentir mesmo, num imbricamento dos estudos da estesiologia 

com os da emersiologia, no sentido do retardo que há entre as sensações 

primárias vividas no corpo vivo e sua emersão para o corpo vivido, Andrieu 

(2018) nos diz que a diminuição desse retardo é tentada a partir técnicas e 

práticas corporais como o uso de drogas, do álcool e do sexo, por essas 

atenuarem o estado de atenção e de vigilância. Mas, de acordo com Porpino 

(2018b), o autor acima referido também reconhece, em sua obra Donner le 

vertige, a improvisação em dança como um dispositivo emersivo capaz permitir 

um aprofundamento nas sensações e o desvelamento de sentidos outros. Ainda 

dentro desse imbricamento, também encontramos o pensamento de Nóbrega 

(2015) que percebe a improvisação como uma abertura para novas poéticas na 

dança contemporânea, por esse seu aprofundamento em direção aos centros 

sensoriais e o de Porpino (2018b) quando nos propõe pensar a dança como um 

dispositivo imersivo provocador de movimentos até então latentes e não 

reconhecidos no corpo. 
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Pensando no retorno aos centros sensoriais, na provocação de 

movimentos ainda não reconhecidos pelo corpo, e na atenuação da vigilância, 

aspectos propostos pelos autores acima, trazemos a expressividade dos corpos 

dos dançarinos profissionais presentes em Gala (2015). Nessa expressividade, 

reconhecemos as gestualidades que os fazem dançarinos de dança 

contemporânea, ou clássica, ou ambas, e consideramos que estão relacionadas 

às experiências com uma formação sistemática. Partindo do que nos propõem 

os autores referidos no parágrafo anterior, compreendemos que, no contexto 

dessa obra, a improvisação se torna um espaço, em que os dançarinos 

profissionais encontram uma abertura para se aproximarem da sensorialidade, 

numa  diluição de um uso exacerbado técnica e a favor de uma dança que se vê 

na busca de um élan, de um entusiasmo extático, e da vivacidade que as 

crianças e os amadores, como diz Florian Gaité, possuem quando envolvidos na 

realização de suas brincadeira e paixões. 

Na continuação das articulações entre o corpo estesiológico, a 

emersiologia e a improvisação, considerando a relação entre o corpo vivo e o 

corpo vivido, remetemo-nos à experiência vivida em um dos seminários no Grupo 

Estesia, em agosto de 2017, no qual a improvisação em dança foi uma das 

atividades integrantes. A atividade constituiu-se de dois momentos: o primeiro, 

de filmagem do trabalho de improvisação e um segundo de auto-confrontação 

com as imagens. Na auto-confrontação, reunimo-nos todos: os participantes da 

improvisação, os filmadores e os pesquisadores à frente do trabalho, Profª. 

Petrucia da Nóbrega e o Profº. Bernard Andrieu. As filmagens foram feitas da 

seguinte forma:  ao mesmo tempo, pelos filmadores (uma pessoa com sua 

câmera), e por câmeras GoPro ajustadas nos corpos dos participantes da 

improvisação. No momento da autoconfrontação, o professor Bernard Andrieu 

nos chamou a atenção para pequenos movimentos que o corpo vivo realiza 

durante a ação, mas os quais não nos damos conta. Por exemplo, quando 

nossos pés, no momento da improvisação, encontram, nos pequenos gestos, 

automáticos um ajustamento inconsciente para que o corpo vivido possa 

prosseguir em sua gestualidade num estado de equilíbrio. Na experiência da 

autoconfrontação, foi possível perceber essa relação entre ações que nos são 

automáticas e inconscientes, mas nem por isso menos expressivas. Elas nos 
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falam sobre nossas condutas mais internas, de regiões que são silenciosas em 

nosso corpo vivido, mas que atravessam o nosso corpo vivo. Falam ao mundo 

sobre nós mesmos, inclusive, sem um consentimento. 

Retornando à Gala (2015), compreendemos que saber onde estou é 

preencher um espaço objetivo de um conhecimento subjetivo. Conhecemos à 

medida que nos movemos e nos movemos por conhecermos, sem uma 

subordinação da motricidade pela consciência ou vice-versa. Há uma passagem 

de Nóbrega (2015) na qual a autora traz o teatro dançado numa reflexão acerca 

do trabalho de Pina Bausch, em articulação com o pensamento de Servos. A 

autora nos diz: 

Essa erupção do corpo em movimento é o objeto mesmo do teatro 
dançado. Porque o corpo se coloca a dançar e o que o anima? Para 
Servos (2001), as possibilidades do teatro dançado aparecem lá onde 
a dominação do homem ultrapassa o quadro racional e verbal, lá onde 
a dominação ‘exterior’ acompanha aquela da natureza ‘interior’. A 
consciência racional do mundo encontra aqui a experiência que lhe fez 
o corpo. O entendimento encontra na consciência do corpo um parceiro 
à sua altura. (NÓBREGA, 2015, p. 219-220). 

É justamente nessa percepção da coreografia como uma experiência em 

que o entendimento encontra na consciência do corpo uma parceira à altura que 

consideramos a obra coreográfica em sua perspectiva poética e educativa, pois 

ela nos dá a ver, em ato performático, esse saber do corpo que é, a um só tempo, 

consciência e motricidade, movimento do pensamento e pensamento do 

movimento, natureza e cultura. Florian Gaité, em suas reflexões, diz-nos que, 

em Gala (2015), o palco se transforma num lugar de representação dos saberes 

intuitivos. Para esse autor, os gestos artesanais dos intérpretes ilustram a ideia 

de uma "igualdade de inteligências", teorizada por Jacques Rancière na obra O 

mestre ignorante, acontecendo no campo da dança (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Ao saber intuitivo e à igualdade de inteligências, convocamos o corpo como 

esquema corporal, como esse saber que une em seu coração, a um só tempo, 

a consciência e a motricidade. Saint Aubert (1953/2011), no prefácio da obra Le 

monde sensible et le monde de l’expression de Merleau-Ponty (1953/2011), 

esclarece que, ao final de suas reflexões sobre a intricação complexa entre 

consciência e motricidade, Merleau-Ponty diz só ser possível se falar sobre uma 

consciência no coração do esquema corporal a partir de sua motricidade. 
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De fato, Merleau-Ponty observa, “a consciência, no sentido de 
conhecimento, e o movimento, no sentido de deslocamento no espaço 
objetivo, são dois aspectos abstratos de uma existência" que é 
consciente na medida mesma onde ela é móvel". “É a mesma coisa ser 
móvel no sentido humano e consciente ". (SAINT AUBERT, 2011, apud 
MERLEAU-PONTY, 1953/2011, p. 32). 

Dessa forma, compreendemos ser a consciência do corpo à percepção 

de si mesmo num entrelaçamento com o outro e o com mundo, em seus 

acontecimentos e contingências. Sua perspectiva é intersubjetiva, atada ao 

mundo vivido, sendo intencional e inacabada. Por esse olhar, a percepção tem 

seu eixo deslocado da perspectiva de uma representação intelectual e empirista, 

que concebe o corpo como organismo constituído de partes distintas agrupadas 

tão somente por ações mecânicas e fisiológicas destituídas de relação com o 

mundo, para o eixo de uma experiência corporal vivida na existência, construída 

e construtora de sentidos culturais e produtora de linguagem, que não somente 

decodifica estímulos provenientes do ambiente, mas os interpreta e cria 

significações outras numa multiplicidade de sentidos. Essa experiência é 

permeada por uma dinâmica de circularidade que une as dimensões biológica, 

histórica e sensível e, em sua capacidade interpretativa e criadora, não somente 

supera os ditames dos determinismos reprodutivistas, como se expressa 

enquanto possibilidade de reflexão sobre o mundo. 

Quando pensamos o corpo como criador de um conhecimento 

interpretativo nascido de sua experiência motora no mundo, e essa circularidade 

que une o sensível, o biológico e o histórico a um só tempo, os estudos do 

neurobiólogo Humberto Maturana e do biólogo Francisco Varela, no campo das 

Ciências Cognitivas, são-nos significativos. Essa significação se dá a partir da 

compreensão da enação como essa condição de aprendizagem pela 

interpretação relacionada à percepção. E sua concretização se dá na relação de 

reciprocidade histórica existente entre o ser e o meio. 

Para os autores: 

O fenômeno interpretativo é uma chave central de todos os fenômenos 
cognitivos naturais, incluindo a vida social. O significado surge em 
referência a uma identidade bem definida, e não se explica por uma 
captação de informação a partir do interior. (MATURANA; VARELA, 
1997, p. 48). 
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Nesse processo, o ser não apenas recebe as perturbações provenientes 

do meio, de maneira instrutiva e unilateral, como também o provoca. Além disso, 

responde às provocações recebidas de acordo com as mudanças que essas 

produzem em sua auto-organização. Ou seja, não há uma resposta única, pois 

a fisionomia que cada auto-organização dará ao conhecimento produzido está 

relacionado à sua própria identidade e autonomia. Nesse processo, a auto-

organização mantém sua integridade e traz consigo todo o aprendizado 

resultante das deformações sofridas. Sendo essas deformações vividas no 

âmago do sistema nervoso e no decorrer do processo histórico humano, 

podemos dizer que o sistema nervoso não é um sistema ahistórico. Ele está 

prenhe de nossas transformações, seja na dimensão subjetiva quanto universal. 

Nesse sentido, o processo de aprendizagem requer uma circularidade que 

compreende uma reflexividade entre o corpo e o outrem, a natureza e a história, 

a relação observado e observador e o aprender germinado nas organizações 

celulares, em suas filigranas. Essa perspectiva se aproxima das reflexões 

fenomenológicas acerca da percepção, notadamente das de Merleau-Ponty. 

Conhecer não seria, então, somente absorver os estímulos originados do 

ambiente, mas transformar o mundo. É um fenômeno interpretativo, que tanto 

está na célula quanto nos processos de cognição de maiores complexidades, na 

medida em que o ser necessita por-se enquanto projeto no mundo, enquanto 

chamado a ser atuante e participativo na construção de sua história e da história 

do mundo que também é a sua. Há na auto-organização uma reflexividade que 

se coaduna com a noção de intercorporeidade como experiência do outrem. Em 

nosso texto, esta noção é compreendida como educação e advinda das 

articulações do pensamento de Nóbrega (2018b) com os estudos da 

fenomenologia de Merleau-Ponty. 

A partir dessas referências e das articulações que com elas realizamos, 

consideramos que, ao “nos deformarmos”, a partir de nossas experiências 

vividas com o outrem, nós apreendemos, à nossa maneira, os seus dados, os 

seus mundos, numa emergência que não é, primeiramente, de uma ordem da 

razão, mas da percepção. Ao mesmo tempo, damos a esses dados do mundo, 

nossa subjetividade, não existindo uma linearidade de respostas. Há uma 
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variedade que é da ordem da vida individual, sendo essa marcada pela história, 

pelo tempo e pela cultura em suas fisionomias mais diversas. 

Nessa “deformação”, conhecemos o que nos era desconhecido, o que nos 

faltava. Esse desconhecido nos modifica justamente por, ao acoplar-se à nossa 

experiência anterior, esse novo dado, por sua operação de expressão, refaz 

nossa expressividade no mundo, nosso esquema corporal em suas filigranas. 

Não se acopla por justaposição, mas por aderência carnal. Ao nos movermos, 

dentre tantos outros seres moventes, conhecemos o que esse mesmo 

movimento nos dá a conhecer. Portanto, esse conhecimento sofre as 

contingências do mundo, ele não é absoluto. Essa condição já nos é dada em 

nossa própria arquitetônica corporal, pois não nos é possível ver o todo. Para 

ver uma perspectiva, uma outra se torna anônima e, quando olhamos para um 

outro ser, em seu movimento ele já não nos permite ver o todo. Portanto, a 

percepção é lacunar, e o conhecimento também. Há nele mistérios, enigmas, 

sombras e irrefletidos, assim como há visibilidades. 

Dessa forma, a experiência do corpo relativiza as verdades e nos permite 

a experiência da educação como um reaprender a ver o mundo. Esse reaprender 

se dá pela motricidade e na experiência do outrem, considerando-se a abertura 

que tenhamos para ele. E, nessa abertura, por sua vez, vivemos a possibilidade 

de atualização dos nossos discursos sem nos separarmos das coisas que nos 

chamam a atenção, sem nos separarmos do mundo, pois já estamos atados a 

ele por nascimento. 

Na obra coreográfica Gala (2015), podemos perceber esse reaprender a 

ver o mundo pela experiência do outrem na cena dos solos. É nessa cena em 

que a dama com braço vermelho nos propõe o despir-se das roupas com um 

êxtase à flor da pele em suas gestualidades. A dama na cadeira, ao se dirigir ao 

chão para realizar sua proposta, reinventa os modos de uso do palco e a 

expressividade dos corpos e a dama brilhosa traz suas massas e propõe uma 

gestualidade baseada em sua experiência particular da Ginástica Rítmica49. Na 

 
49 “A Ginástica Rítmica é uma modalidade olímpica, praticada oficialmente apenas por mulheres, 
consistindo em exercícios complexos (séries) acompanhados por música, com o uso de cinco 
aparelhos portáteis (corda, arco, bola, maças e fita)” (CAVALCANTI, 2017, p.19). As séries 

podem realizadas com apenas uma ginasta ou em grupos de cinco ginastas. 
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proposta da dama com braço vermelho, percebemos a alegria e o prazer 

proporcionados pelo estado de dança. Há uma vulcanidade e uma rapidez nas 

mudanças de direções e nos gestos que, ora confundem os intérpretes, ora os 

levam ao gozo. Nas duas últimas, percebemos o quão pode se tornar difícil para 

os demais intérpretes, sejam dançarinos profissionais ou não, propostas de 

gestualidades que fazem parte de arcabouços técnicos e existenciais muitos 

específicos. Entretanto, seja diante das dificuldades ou dos prazeres, os corpos, 

em seus esquemas corporais, abrem-se à interpretação do mundo ali colocado 

e animam-se a implementar novas configurações e rearranjos de suas 

capacidades motoras, significativas e de aprendizagem. 

No contexto dessa cena, estar à frente é uma conduta de propor, e estar 

um pouco mais atrás, uma conduta de aceitar. Do mesmo modo, estar à frente 

significa dizer que se sabe um pouco mais sobre aquilo que é proposto, e estar 

atrás, que a proposta se mostra um tanto desconhecida e se deseja conhecê-la. 

Em nós, apreciá-los em suas ações, reveste-se em uma conduta de reaprender 

a ver o mundo. Como seres interpretativos, estamos continuamente a elaborar 

os dados do mundo e revestindo-os de qualidades subjetivas. Essa interpretação 

do mundo tem na percepção sua gênese e no esquema corporal sua 

expressividade. Quando é solicitado aos intérpretes que apreendam as 

gestualidades de um outro intérprete que está à frente, todos se reorganizam por 

um saber corporal que responde de maneira imediata, sem a necessidade de 

desvincular o pensamento da ação. A ação se faz pensamento e o pensamento 

se faz ação, em ato. Para tal, há uma disponibilidade nas corporeidades 

envolvidas: uma que deseja propor e outra que deseja conhecer. Ambas se 

abrem uma a outra, movem-se com o intuito de apreender um novo, uma outra 

possibilidade. 

Esse aspecto também pode ser visto em Pichet Klunchun and myself 

(2005), quando Jérôme Bel pede a Pichet Klunchun que lhe ensine uma das 

coreográficas do Khon, e eles, juntos, dançam a coreografia da personagem 

“mulher”. Percebemos, nesse momento, o desdobramento de Pichet Klunchun 

para mostrar os caminhos e o de Jérôme Bel para reorganizar-se nessa nova 

experiência. Também encontramos em Jérôme Bel (1995), a partir do movimento 

do nosso olhar para ideias até então inusitadas, como a de uma nudez para a 



243 
 

 
 

luz tendo como dispositivo para se apresentar essa nudez o recurso da lâmpada 

de bulbo. Em Véronique Doisneau (2005), nos encontros que a intérprete teve 

com bailarinos como Rudolf Nureyeve e Merce Cunningham, que, por suas 

palavras, diz-nos o quanto eles foram importantes na construção de seus 

posicionamentos com relação à linguagem da dança e à emoção dos gestos. 

Ademais, em Isadora Duncan, a penúltima obra de Jérôme Bel, cuja estreia se 

deu no ano 2019. Nessa coreografia, ressaltamos o momento em que Jérôme 

Bel pede às pessoas da plateia que vão ao palco e, junto com ele e com a 

bailarina Elisabeth Schwartz, dancem a coreografia duncaniana intitulada 

Prélude, composta no início do século XX. 

Em nossa percepção, os corpos em cena, à medida em que apreendiam 

as gestualidades da coreografia duncaniana, educavam-se, como que por uma 

“corporificação”, acerca da história da arte coreográfica e educavam-nos tanto 

sobre o papel de Isadora Duncan como pedagoga quanto com relação ao poder 

das imagens em sua evocação da memória. Nesse sentido, Isadora Duncan 

(2019), numa aproximação e no sentido mais pedagógico, abre-nos as camadas 

do tempo à percepção de nossas aulas-espetáculo, quando Edson Claro, então 

diretor do Grupo de Dança da UFRN, levava-nos ao palco, para que, antes de 

apresentarmos nossas coreografias, encenássemos nosso caminho feito para 

chegar até ali: o Método Dança-Educação Física (CLARO, 1988). No palco, em 

ambas as experiências e envolvidos pela obra coreográfica como experiência 

poética e educativa: o criador da obra, seus intérpretes, e o público. O ato 

coreográfico, seja para os seus criadores, seja para os apreciadores, envolve 

vidas, envolve existências por elas transformadas, envolve experiências que se 

assemelham, e são vividas pelas subjetividades em suas sínteses corporais e 

na fixação do olhar sobre o fundo da temporalidade. 

Nesse sentido, para afirmarmos a obra coreográfica como experiência 

poética e educativa, além do lugar de apreciadora e intérprete, falamos também 

por nosso envolvimento com a obra coreográfica a partir da experiência como 

aluna e professora de dança e educação física. 

Essa trajetória se inicia tanto por nossa participação na Gaya Dança 

Contemporânea, à época Grupo de Dança da UFRN, quanto no curso de 
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Educação Física, na UFRN. Ambas as experiências estão no cerne da relação 

que compreendemos existir entre a obra coreográfica, a educação e a 

consciência do corpo, pois, percebemos, já em nossas primeiras incursões como 

dançarina e professora, uma busca por conhecer-se e conhecer o mundo, em 

entrelaçamento com esse, a partir do corpo em estado de dança. Isso se deu a 

partir do acesso à noção de consciência corporal, tanto a partir da experiência 

como dançarina e pelas leituras do Método Dança-Educação Física, quanto 

pelos estudos da obra Fenomenologia da Percepção (MERLEAU-PONTY, 

1945/1999), em disciplinas relacionadas ao conteúdo Dança, e na Iniciação 

Científica, ambas realizadas com a Profª Drª Petrucia Nóbrega. 

Assim, retornamos nossos olhares ao Método Dança-Educação Física 

(CLARO, 1988), no sentido de que, para seu criador, a contribuição desse, tanto 

para a Educação Física, quanto para a Dança e áreas afins, é pensar a 

consciência corporal como essa integração entre o estudo ortodoxo da anatomia 

e áreas que possuem suas reflexões voltadas à sensopercepção e à busca por 

uma eutonia. Dentre as técnicas corporais de sensibilização presentes em sua 

obra, destacamos a eutonia, a antiginástica, a biodança, e a dança criativa. 

Como aspectos fundamentais para a consciência corporal, seu método enfatiza: 

a bipedia: o pé como base e ligação com o chão e a mão como meio de 

comunicação; a postura, pensando os aspectos biomecânico e cinesiológico e 

os sentimentos e atitudes diante do mundo; as couraças musculares, em suas 

tensões musculares e psicológicas, a partir dos estudos de William Reich; e as 

técnicas e filosofias orientais, como o yin e yang e suas relações com a contração 

e expansão, a medicina oriental, a acupuntura e o Tai chi chuan. 

Nessa perspectiva, compreendemos que o método trazia em seu cerne 

uma relação com a educação, na medida em que nos possibilitava a abertura à 

percepção do corpo, em estado de dança e ato coreográfico, ser um campo 

expressivo e simbólico. Nessa mesma experiência, compreendemos haver 

também um acesso à dança e à obra coreográfica como uma experiência 

educativa, na medida em que havia uma ênfase nas questões da consciência do 

corpo como base para uma orientação da existência e da própria conduta 

profissional. Parafraseando as palavras do professor Edson, nessa consciência 

do corpo se encontram também as bases necessárias para, caso se deseje, 
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chegar à performance técnica e da virtuose, no caso da formação de artistas da 

dança, como também, do mesmo modo, as bases para se tornar um apreciador 

da obra de arte e um profissional, seja qual for a área de atuação, mais próximo 

de seu corpo, e da possibilidade de compreender melhor o corpo do outro. 

Ressaltamos que as corporeidades eram diversas e em grande número, fato 

esse que proporcionou a experiência do dançar e do criar, nos termos da arte 

coreográfica, a pessoas que não necessariamente eram ou seriam artistas da 

dança. No contexto, haviam dançarinos, não-dançarinos, estudantes de Direito, 

de Educação Física, de Psicologia, professores universitários, historiadores. 

Professor Edson Claro gostava de trabalhar com muitas pessoas. 

Assim como em Gala (2015), o Grupo de Dança da UFRN era o mundo 

de toda a gente. Nesse mundo, nutria-se fortemente o desejo de encontrar as 

gestualidades que aquele corpo, ou um outro, realizavam com melhor 

desenvoltura e organicidade, numa busca por uma aproximação entre o que o 

coreógrafo desejava e o que o corpo do intérprete organizava à sua maneira, em 

seu estilo. Ressaltamos que, assim como percebemos similitudes, existem 

diferenças entre os trabalhos artísticos de cada criador e em suas relações com 

o fenômeno educativo. Uma similitude reside, justamente, no reconhecimento 

dessa condição de que todos podem vivenciar a experiência da obra 

coreográfica, ser intérprete de uma obra coreográfica. Como diferença, 

ressaltamos o fato de, no trabalho de Edson Claro, existir um estado de 

representação teatral que o de Jérôme Bel deseja diluir ao máximo possível. 

Como aluna e professora, num desdobramento de nossas apreciações, 

tivemos outros olhares para as obras de Jérôme Bel. Dessa feita, no contexto 

acadêmico, por ocasião das duas docências assistidas que realizamos. Os 

primeiros olhares foram dos alunos do componente curricular Consciência 

Corporal, ministrado pela Profª Drª. Petrucia da Nóbrega, no curso de Educação 

Física-Licenciatura/UFRN. Nesse componente, trabalhamos a consciência do 

corpo e a cultura do movimento a partir de técnicas de sensibilização corporal. 

Um dos conteúdos foi a dança contemporânea, que envolveu a relação entre a 

dança e a consciência corporal. Na aula, por orientação, apresentei um trecho 

de uma das obras coreográficas – Gala (2015), no intuito de compreender 

perspectivas e visões outras advindas dos alunos acerca da obra coreográfica e 
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sua potência educativa. O que eles teriam a me dizer sobre aquela obra? O que 

eu poderia observar de aspectos educativos a partir de suas respostas? Essas 

foram algumas questões levantadas e que as respostas dadas me deram 

elementos a pensar na construção da tese. Um dos aspectos a que eles se 

referiram foi justamente a obra ser dançada por pessoas que não são bailarinos 

e que isso se mostrava diferente para eles. Mas que parecia bom, porque eles 

podiam pensar que também poderiam estar ali. Outro ponto foi a dificuldade em 

compreender a dança contemporânea, pois os movimentos são abstratos. Sobre 

isso, conversamos acerca da dança contemporânea possuir uma proposta 

poética e estética baseada na perspectiva da sensorialidade e não, 

necessariamente, voltada às narrativas dramatúrgicas e, quando as têm, 

poderem se usufruir das descontinuidades. Nesse diálogo, consideramos que 

essa proposta pode não vir a favorecer o interesse do público pelas obras de 

dança contemporânea, sendo pensada a necessidade de uma educação para 

sua compreensão. 

Os olhares seguintes foram dos alunos do componente curricular Técnica 

e Estética da Dança, no curso de Dança-Licenciatura/UFRN, ministrado pela 

Profª Dra. Karenine Porpino. Nesse componente, trabalhamos técnicas e 

estéticas relacionadas à dança clássica, às danças populares, à dança moderna 

e à dança contemporânea. Minha atuação em aula se deu na unidade que tratou 

das relações entre técnica e estética na dança contemporânea. Nas aulas, pude 

não somente direcionar a vivência propriamente dita, como apresentar a tese em 

andamento, o trabalho coreográfico desenvolvido por Jerôme Bel, bem como 

meu próprio trabalho com a dança contemporânea, desenvolvido na cidade do 

Natal/RN. Os trabalhos artísticos foram contextualizados como referências 

artísticas em dança contemporânea. De Jérôme Bel, apresentamos duas obras: 

Véronique Doisneau (2005) e Pichet Klunchun and myself (2011); e de nosso 

repertório: Ad Infinitum (2011), Cidade Vestida (2012), Experimento sobre a 

solidão (2018), e Pelo Pescoço (2018). A discussão foi significativa e pertinente, 

sendo tramada a partir de questões feitas pelos discentes. As questões 

envolveram, principalmente, aspectos relacionados aos processos criativos, às 

poéticas e estéticas que os artistas da dança contemporânea possuem e 

expressam em seus trabalhos, bem como acerca do caráter subjetivo presente 



247 
 

 
 

nas obras de dança contemporânea, cujas referências se encontram na relação 

que o artista trama com o outrem. Entretanto, essas subjetividades se fazem no 

contexto de uma universalidade e, desse modo, a experiência da obra de arte 

em dança nos educa sobre as relações entre o ser e o mundo e sobre sua própria 

capacidade de produzir linguagem. Nessa experiência, também foi destacada a 

questão da educação dos sentidos: ao apreciar a obra de arte em dança numa 

continuidade, educamo-nos em nossas emoções, aprendemos a perceber o que 

nos comove e o que nos incomoda, consideramos os nossos tabus, e os nossos 

medos. 

Na compreensão da educação dos sentidos, e do contato com suas 

emoções, medos e tabus, retorno meus olhares à oficina de dança 

contemporânea que ministro no Espaço a3, no bairro da Ribeira, em Natal-RN. 

O exercício de ministrar por mais de três anos essa oficina e ter alunos que estão 

desde o início faz-nos pensar que essa relação de proximidade e de tempo, em 

concordância com o engajamento do nosso olhar, dá-nos a condição da 

percepção das transformações que cada um vai pronunciando em seu estilo, em 

seu modo de ser no mundo. Consideramos que, de maneira semelhante, eles 

percebem as nossas mudanças também. Essas mudanças se dão nas atitudes 

diante da vida, nos trabalhos profissionais e no que diz respeito à dança e à arte 

coreográfica. Nós as percebemos desde as pequenas sutilezas gestuais 

expressas nas conversas, nas entonações da voz, nas variações de humor, na 

organicidade mais presente na dança, nos processos de criação das mostras e 

espetáculos e na qualidade de professora. 

Com relação à dança e à arte coreográfica, percebemos que a experiência 

lhes proporciona rearranjos de seus esquemas corporais, um desvelar da 

criatividade e um discurso mais apurado quando se referem às obras 

coreográficas apreciadas. Como professora, educamo-nos à escuta sensível, à 

compreensão de que cada corpo presente é uma história, um processo de vida 

que fez aquela maneira de ser no mundo. Também nos educamos a procurar os 

caminhos que nos parecem mais oportunos a uma possibilidade de 

sensibilização dos corpos, da consciência do corpo e da produção do 

conhecimento em dança e na arte coreográfica e que promovam uma 

experiência significativa para nós. Com mais frequência, como caminhos, 
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procuramos as técnicas de sensibilização corporal, a vivência com a dança 

contemporânea e o teatro e as leituras advindas de minhas experiências já 

apresentadas nesse texto. Nesse sentido, nem sempre conseguimos. Muitas são 

as situações nas quais uma proposta advinda de um dos alunos desvela um 

caminho mais profícuo. E, nesse sentido, educamo-nos à percepção de que 

estamos todos a aprender uns com os outros e que, o que me falta, encontro no 

outro. 

Ressaltamos que as experiências vividas com os alunos das disciplinas 

dos cursos de Educação Física, de Dança, e da oficina permanente de dança 

contemporânea também nos educam sobre a necessidade de proporcionarmos 

cada vez mais o acesso à apreciação de obras coreográficas, tanto da produção 

brasileira quanto mundial. Falamos isso no sentido do fortalecimento da 

perspectiva de que a poética da dança atua a favor da consideração da 

participação da empatia nos processos do aprender, bem como dos saberes do 

corpo na educação, nas mais diversas dimensões nas quais o fenômeno 

educativo possa se dar: escolas, exposições, poesia, literatura, universidades, 

encontro com os amigos, na experiência do medo e das frustações, na 

apreciação de sabores, odores, e obras coreográficas. 

Assim, ao afirmarmos a obra coreográfica como experiência poética e 

educativa, compreendemos que ela nos educa à compreensão de que sentir, 

conhecer, interpretar e fazer relações de inteligibilidade com o mundo são 

experiências do corpo que envolvem a motricidade, os desejos, a historicidade, 

a contingência, o sensível e a estesiologia. Em ato performático, ela nos 

possibilita atualizar nossos discursos, não de maneira imutável, mas na 

consideração da abertura ao devir e ao exercício da liberdade como construção 

permanente, nunca adquirida. Por fim, consideramos que sua experiência nos 

educa na condição da expressividade dos corpos e da empatia cinestésica, e na 

compreensão da educação como intercorporeidade, como experiência do 

outrem, como abertura de um ser ao outro, na falta do que há em um e que se 

encontra no outro. 
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O ATO DO DESVIO: A VIAGEM A PARIS
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Eu nasci à beira mar, e eu notei que todos os 
grandes acontecimentos da minha vida se 
realizavam à beira mar. Minha primeira ideia do 
movimento da dança certamente veio do ritmo das 
ondas. Eu nasci sob o signo de Vênus - Vênus, que 
também nasceu do mar, e quando sua estrela sobe 
ao céu, os acontecimentos me são sempre 
propícios. (DUNCAN, 1927/2013, p. 18). 
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Prancha 9 – O Ato do desvio: A viagem a Paris 
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Prancha 9 – O Ato do desvio: a viagem a Paris. 

 

Imagem 46 - Ingresso para o espetáculo Isadora Duncan (2019), no Centre Georges Pompidou, Paris. Fonte: Arquivo pessoal. 

Imagem 47 - Imagem editada a partir da fotografia original: a intérprete Elisabeth Schwartz. Fonte: RB JÉRÔME BEL. 

Imagem 48 - Imagem editada a partir da fotografia original: a intérprete Elisabeth Schwartz e sua parceira de cena. Fonte: RB 

JÉRÔME BEL. 

Imagem 49 - Imagem criada a partir da fotografia da entrada da GRANDE SALLE, no Centre George Pompidou, Paris. A dançarina 

Elisabeth Schwartz é a mulher que está de frente, vestida com um sobretudo rosa. Fotografia feita pela autora. 

Imagem 50 - A autora no Musée de l’Orangerie, em Paris. Foto: Pablo Araújo. 
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Isadora Duncan (2019) 

 

Isadora Duncan foi uma revolucionária e visionária filha de Vênus. Ao 

assistir à obra Isadora Duncan, na tarde de 05 de outubro de 2019, na Grande 

Salle, do Centre Pompidou, pelo Festival de Outono de Paris, testemunho, no 

corpo da dançarina Elisabeth Schwartz, assim como nos corpos que junto com 

ela dançaram coreografias duncanianas, gestualidades que nos desvelam 

embalos, suspensões, arroubos e entregas. Fico a imaginar que essas 

gestualidades possuem como seiva justamente esses embalos das ondas do 

mar que, ainda hoje, guarda o olhar de Isadora Duncan, assim como sua primeira 

ideia do movimento da dança. O mar não foi só sua testemunha, também lhe 

deu o movimento, e ela o presenteou com uma revolução. 

Isadora Duncan (2019) é a penúltima obra coreográfica de Jérôme Bel. 

Sua primeira apresentação, conforme site oficial do coreógrafo, foi em 16 de 

agosto de 2019, no Deutsches Theater – Hau – Tanz in August, em Berlim, 

Alemanha. A concepção é de Jérôme Bel e a coreografia de Isadora Duncan. No 

palco a dançarina e professora Elisabeth Schwartz, e, alternadamente, Sheila 

Atala, Chiara Gallerani e Jérôme Bel. A duração é estimada em 60 minutos. A 

produção é de R.B. Jérôme Bel. (RB JÉRÔME BEL, 2019). 

Elisabeth Schwartz é uma dançarina, professora e pesquisadora em 

dança, dedicada à obra da bailarina estadunidense Isadora Duncan (1877-1927). 

Sua aproximação da obra duncaniana se deu no ano de 1970, na cidade de Nova 

York-EUA, quando assistiu a um espetáculo feito por uma das filhas adotivas de 

Isadora. Após essa apreciação, Elisabeth Schwartz decidiu iniciar seus estudos 

duncanianos cujo desenvolvimento transcorre há mais de quarenta anos, 

envolvendo a difusão dos trabalhos coreográficos de Isadora Duncan a outras 

gerações. (RESMUSICA, 2019). 

Em entrevista a Florian Gaité, para o Festival de Outono de Paris, em abril 

de 2019, Jérôme Bel nos fala sobre a alegria de trabalhar com Elisabeth 

Schwartz, pois, com ela aprende muito e confirma suas intuições acerca do 
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trabalho de Isadora Duncan. Também nos esclarece acerca do seu interesse 

pela obra duncaniana. Para o coreógrafo, Isadora Duncan teve um pensamento 

revolucionário, e um caráter expressivo fortemente marcado em sua dança, 

principalmente no que se refere à musicalidade e à fluidez. Ademais, o 

coreógrafo nos esclarece que também trabalha com a obra Isadora Duncan, via 

skype, com a dançarina Catherine Gallant, atuante em Nova York-EUA. A razão 

para esse feito é ecológica, no sentido de diminuir as viagens aéreas. (FESTIVAL 

DE OUTONO DE PARIS, 2019). 

Minha experiência de apreciação dessa obra se iniciou no mês de agosto, 

mesmo que a apresentação tenha se dado somente em outubro. Lembro que 

um dia, pelos meados de agosto, chego em casa e encontro um envelope com 

palavras em francês e, ao abri-lo, vejo o ingresso e os folhetos de divulgação do 

festival e do espetáculo. Senti, ao mesmo tempo, felicidade e espanto, pois até 

aquele momento, não acreditava que a organização do evento fosse enviá-los 

pelos correios, mas aconteceu. 

E, o ingresso que havia chegado 

a Natal em agosto voltou a Paris 

em outubro. Na imagem 46, 

podemos ver como que a 

concretude dessa felicidade que 

pude pegar com as mãos. 

Assim, cheguei ao Centre Pompidou uma hora antes do início do 

espetáculo e, no foyer da sala de teatro posiciono-me à fila na qual já se 

encontravam quatro pessoas. À nossa frente, o letreiro, em letras garrafais, dizia: 

GRANDE SALLE. Após uns vinte minutos de espera, a porta da sala do teatro é 

aberta ao público. Entro, acomodo-me na primeira fila que fica no mesmo nível 

do palco e olho o movimento do público que, gradativamente, vai preenchendo 

o espaço até que, pouco tempo depois, uma senhora senta umas duas cadeiras 

depois da minha.  

Em um dado momento, não sei precisar, vejo Jérôme Bel no palco 

organizando a mesa e depois andando de um lado para o outro a observar o 

Imagem 46 
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movimento do público. Ao sair do palco, ele se dirige àquela senhora que sentou 

próxima a mim e ambos conversam animadamente, ao passo que  fiquei a 

imaginar se ela poderia ser uma conhecida, ou quem sabe, uma amiga, pois o 

sinto à vontade durante a conversa. Ao vê-los, penso, não sei quantas vezes, 

em falar com ele, mas não o fiz. Fui tomada por uma timidez, fiquei meio 

abobalhada, eu acho. Logo depois, chegou uma família e pareceu-me que 

Jérôme Bel os esperava. A conversa é retomada,  e aos poucos vou passando 

a me interessar em perceber seu tom de voz e seu humor que estão, de alguma 

forma, carregados de uma certa familiaridade. Não posso dizer que não me 

emocionei, afinal, uma parte significativa de minha existência, nos últimos três 

anos, foi preenchida pelos estudos de algumas de suas obras e pela 

compreensão do seu modo de pensar a dança e a arte coreográfica. 

O espetáculo é anunciado e Jérôme Bel retorna ao palco. Posicionado no 

centro, ele começa a apresentação dando os informes que, normalmente, temos 

nos programas, mas que, como ele nos diz, sua companhia solicitou ao festival 

que não os fizesse por motivos ecológicos. Depois desse momento, dirige-se à 

mesa que está no palco, abre o notebook e começa a ler alguns trechos do livro 

Ma vie (1927/2013) de autoria de Isadora Duncan. A luz ambienta a cena sem 

grandes efeitos e com poucas variações de intensidade.  

Jérôme Bel apresenta quem são Isadora Duncan e Elisabeth Schwartz, e 

logo depois dessa apresentação Elisabeth Schwartz entra no palco, vestida com 

uma túnica drapeada. A bailarina nos mostra uma firmeza e uma suavidade a 

um só tempo. Jérôme Bel põe a música e ela dança. Ao terminar, a bailarina sai 

de cena para depois voltar e dançar a mesma coreografia agora sem a música. 

É nesse momento, à medida que profere palavras, que Jérôme Bel impregna de 

sentidos outros as gestualidades feitas por Elisabeth Schwartz como se 

desejasse dar-lhes uma certa ostensividade. Nessa impregnação de sentidos, 

ele pronuncia palavras como por exemplo le monde (o mundo) para o movimento 

de abrir os braços e olhar para cima ao mesmo tempo, ou abandonée 

(abandonada) para quando ela joga os braços, flexiona um pouco seu tronco e 

olha para baixo, tudo a um só tempo. 
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Durante todo o espetáculo, entre uma coreografia e outra, Jérôme Bel 

narra sobre a vida e obra de Isadora Duncan. Nem sempre me foi possível 

entender o que Jérôme Bel dizia, mesmo lendo de uma maneira mais pausada, 

sua dicção e entonações ainda eram rápidas para o meu domínio da língua 

francesa. Mas, pela experiência vivida com outras obras suas por conta desse 

trabalho de pesquisa, por ter lido sobre Isadora Duncan, por conhecer sobre sua 

importância para a dança, bem como episódios de sua vida, e com a dinâmica 

do espetáculo, tornou-se possível compreender ao que ele se referia de maneira 

mais rápida. E quando eu não entendia durante a sua fala, a compreensão vinha 

pela complementaridade dada pela coreografia.  

Ao término do emblemático solo Prélude, Elisabeth Schwartz e Jérôme 

Bel se posicionam no centro de palco. Ele pede que a luz da plateia seja acesa, 

e, depois, olha-nos e convida-nos a dançar o solo há pouco terminado. Assim, 

vão ao palco, umas quinze a vinte pessoas que se posicionam logo atrás de 

Elisabeth Schwartz. Jérôme Bel põe a música e todos dançam; depois, dançam 

com o pronunciamento das palavras. Então, o coreógrafo propõe que Elisabeth 

Schwartz não fique mais à frente. A proposta é aceita, e elas dançam uma vez 

com a música, outra com o pronunciamento das palavras, e um terceiro momento 

no silêncio. 

Ao refletir sobre essa cena, corroboro com o que nos diz Delphine Goater, 

em seu artigo Une conférence dansée sur Isadora Duncan par Jérôme Bel 

(RESMUSICA, 2019), acerca do fato de que as palavras não só intensificaram 

os sentidos dos gestos como também foram um recurso para aprendizagem: 

desejar, tender, procurar, desistir, voltar a si mesmo, aceitar, são palavras-chave 

que permitiram que os gestos fossem memorizados e desvelados rapidamente. 

Além disso, a autora também nos diz que essa atitude coaduna com a prática de 

ensino de Isadora Duncan, uma vez que essa possuiu escolas em cidades como 

Berlim, Meudon e Moscou cujo ensino era gratuito e aberto a todos. Terminada 

a cena, os intérpretes são aplaudidos e voltam para suas poltronas. Elisabeth 

Schwartz, que os assistia, sai e Jérôme Bel nos relata, tanto acerca das mortes 

dos filhos de Isadora Duncan quanto sobre a morte da própria dançarina, todas 

trágicas; bem como, também nos conta sobre o amor que ela sentia pela 
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revolução russa. Após esse momento, Elisabeth Schwartz entra, vestida com 

sua túnica vermelha, e dança de maneira veemente e forte o comprometido 

Revolutionary, mas também, de maneira suave e muito delicada, Mother. É, 

simplesmente, lindo! 

Por toda a obra, sua fisionomia dançante ao se espalhar pelo palco nos 

conduz à abertura das camadas do tempo, evocando-nos, numa só mirada, à 

percepção do movimento presente tanto nas ondas do mar quanto nos vasos 

gregos que inspiraram Isadora Duncan, como nos evidenciam as imagens 47 e 

48. As túnicas aderem ao seu corpo e nos causam sensações de conforto, leveza 

e plenitude, e o movimento que fica como restante nos seus drapeados, 

convoca-nos a uma ampliação, a uma reverberação e a uma ressonância daquilo 

que já passou. É como se ele desejasse um pouco mais de proximidade e 

procurasse tocar-nos por baixo de nossas peles. Nus, seus pés tocam o chão e 

remetem-nos ao momento em que Isadora, por sua liberdade, ousou abdicar das 

sapatilhas e inaugurou uma dança que em sua organicidade, poética e estética, 

fez um retorno à natureza e às bacantes. Isadora Duncan (2019) é um encontro 

de tempos poéticos. Ouçamos o tempo! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 48 

Imagem 47 
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Ao final do espetáculo, muitos aplausos. Vagarosamente, o público 

esvazia a sala de teatro e eu espero um pouco mais, e saio. Já fora da Grande 

Salle, vejo Jérôme Bel ir embora e Elisabeth Schwartz aparecer alguns minutos 

depois. Ela conversa com algumas pessoas, e, assim me permite um tempo para 

que eu a fotografe. A imagem 49 traduz esse momento de permissão e de desejo 

pela perpetuação do vivido. Nela, Elisabeth Schwartz é a mulher que está de 

frente para a câmera, vestida num sobretudo rosa e perto de uma menina vestida 

com um macacão preto. Logo depois, já fora do Centre Pompidou, indo em 

direção à estação do metrô, vejo Jérôme Bel, em um bar com dois amigos numa 

animada conversa. Penso, mais uma vez, em lhe falar, mas, mais uma vez, não 

o fiz. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 49 
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O cheiro azul do encontro 

 

Durante o mês de outubro de 2019, fui a Paris.  

Fui para cheirar o ar e o élan de tantos que me inspiraram nesse texto.  

Havia um frio acolhedor. Um frio azul em todas as suas nuances. Mesmo 

que ele fosse quase-verde, ele continuava azul. Mas, nesse outubro, existiam 

muitas outras cores, como a lentidão marrom das folhas das árvores, o verde 

distante da Champs-Elysées, a quentura do vermelho do pires da xícara de café, 

a constatação cinza da chuva, a candura branca das palavras do Le Mur des Je 

t’aime, o verde criativo com algumas pinceladas de vermelho e azul de 

Montmartre, o encardido branco de Sacré-Coeur, e os vermelhos e dourados dos 

cadeados pendurados nas pontes e cercas, repletos de corações desenhados e 

ali fixados como prova de amor. 

Havia também, o vermelho luminoso do Moulin Rouge e a alegria 

vermelha de minhas botas no Trocadéro; o azul do vento no teto da galeria 

Lafayette, assim como nos detalhes dos pés das estátuas no Palais Garnier, em 

contraste com sua suntuosidade dourada; e o grafite rodopiante das sombras da 

bailarina sob o olhar de sua professora, no palco do Palais Garnier. Sim, o 

mesmo palco em que Véronique Doisneau dançou Véronique Doisneau pela 

última vez em outubro de 2005. Era também outono, e ao olhar aquele palco, 

não foi possível não a ver. 

Envolvida pelos detalhes, detinha-me a olhar a infinidade de imagens que 

fazem o teto do Palais Garnier, a sentir a maciez das suas cortinas aveludadas 

e os desenhos dos mosaicos que fazem o chão. De repente, deparo-me com a 

enorme largura dos corredores completamente dourados; como não se espantar 

ante o áureo suntuoso que invade os olhos? Continuo a desvelar o Palais Garnier 

e volto aos detalhes. 
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Um pouco depois, encontro, numa largura menor e talvez mais próxima 

do meu tamanho, um corredor impregnado pelo mundo da dança. A evocação 

desse mundo se faz pela pintura em quadros que retratam cenas de obras 

coreográficas e artistas da dança. Uma delas me convida a um olhar mais atento: 

Marie Taglioni. Seu rosto ecoa serenidade. Continuo a andar e encontro uma 

maquete do palco do Palais Garnier. Pensei: seria o mesmo em que há pouco vi 

os giros da bailarina a abarcar sua imensidão, e onde Véronique Doisneau 

narrou, dançou e nos fez conhecer o Ballet da Ópera de Paris em sua 

organização institucional, bem como em sua produção artística fundamental para 

a perpetuação da arte coreográfica no Ocidente? 

Noutros espaços, algumas vitrines, nelas estão expostos figurinos das 

muitas obras coreográficas dançadas no Palais Garnier. Olho-os, um a um. 

Procurava algum que pudesse ser de um dos trabalhos dançados por Véronique 

Doisneau. Numa dessas vitrines, vejo um figurino brilhoso e cheio de ornamentos 

dourados, composto por um vestido e um adereço de cabeça. Procuro de que 

espetáculo seria: La Bayadère, por Rudolf Nureyev. Essa versão de La Bayadère 

era um dos balés preferidos de Véronique Doisneau.  

E, lá, no fundo de um outro corredor, de maneira discreta em relação a 

todo o contexto de grandiosidade do Palais Garnier, um painel formado por 

fotografias, que, um olhar engajado, procuraria: bastidores da dança. Olho-o por 

um bom tempo, e percebo que o bastidor é mesmo essa complementaridade, 

essa coxia sem a qual o palco não acontece: são costureiras e costureiros 

provando figurinos nos bailarinos, são bailarinas que vestem uma peça, são 

trenas, manequins de prova, agulhas, tesouras e moldes. Nesse momento, de 

imediato, não vou a lugar algum que não seja à sala onde minha mãe costurava 

os vestidos e as roupas de tantos outros, além das roupas das filhas. 

Voltemos! São maquiadores, aderecistas e cabeleireiros no ofício de 

“personagizar” o corpo cênico, de criar uma atmosfera de ampliação do olhar e 

dos traços do rosto, de pintar os pés de amarelos e deixá-los mais pronunciados. 

Aqui, como antes, não vou a lugar algum que não me diga algo de familiar. O 

Palais Garnier é cheiro de tempo. 
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Havia também um labirinto. No Musée d’Orsay me senti nesse labirinto, 

quanto mais eu percorria, mais espaços o museu parecia ter. É como se ele 

crescesse à medida que eu o penetrava. Suas grandes esculturas tomavam o 

olhar por inteiro, e seu relógio não marcou só o tempo, mas também uma vista 

de Paris. Embrenho-me por dentro do labirinto, e num espaço intimista, encontro 

A origem do mundo, de Gustave Courbet. Ela é crua, lasciva e realista em seu 

ventre, sua vulva e seus pelos. Diante dela, não foi possível não me sentir como 

uma origem de um mundo. 

Segui em meu movimento labiríntico e encontro as muitas fisionomias dos 

impressionistas nas cores tenras, pastéis e esfumaçadas, que em seus 

movimentos não precisamos aonde termina o jardim e começa o céu. Mas as 

cores se intensificaram, e deram-me as pinceladas móveis das nervuras do 

paletó azul claro e o marrom da barba de Van Gogh, em seu Autorretrato. Além 

disso, ofertaram-me a explosão de maciez das maças de Cézanne: elas saem 

do quadro e pulam nas nossas mãos. Ou, é como que pulássemos dentro do 

quadro para tocá-las e comê-las, uma a uma, na maciez de cada uma, e sentir 

essa mesma maciez no céu da boca, e segurar algumas que parecem estar 

prestes a cair do pano branco a qualquer momento. Mas é também, como se 

elas estivessem descansando, embrenhadas naquele sofá meio torto, meio 

inclinado, que faz o meu pescoço girar para vê-las. 

Diante de tanto, algumas escolhas, não dava pra ver tudo. Assim, chego 

ao espaço onde elas estão: as bailarinas de Degas. As cores são bailarinas, são 

corpos marrons nus na pintura e no traçado, assim como nus estavam os 

dançarinos de Jérôme Bel; são a brancura esfumaçada e encardida das saias 

de Trois danseuses de ballet, gravura feita pelo movimento das pinceladas de 

tinta preta num papel creme; são o azul rodopiante das saias ligadas a corsages 

vermelhos, que cobrem o ventre e os seios de outras Trois danseuses a 

caminhar por uma floresta constituída das mesmas cores e movimentos delas. 

Nos cadernos de Degas, amarelados pelo tempo, rabiscos, desenhos, 

traços e textos. Nos seus traços e pinceladas, o desvelar de fisionomias de 

bailarinas cansadas nos bastidores, ou apenas a colocarem suas sapatilhas, ou 
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a se movimentarem enquanto conversam com suas amigas na sala de ensaios; 

mas também, o desvelamento de suas plenitudes, suas vivacidades e seus 

êxtases ao serem giros e piruetas, ou ao agradecerem, ouvirem os aplausos e 

receberem flores. 

Ademais, havia o movimento marrom da madeira de uma maquete do 

palco da Ópera de Paris, essa maior e com mais detalhes de toda a arquitetônica 

do que a que vi no Palais Garnier, assim como o marrom acobreado dos corpos 

nus das esculturas. E ali, num espaço disputado por muitos olhares, A pequena 

bailarina de 14 anos, nos muitos tons de marrom de seu corpo, na justeza de 

seu corpete e movimento de sua saia curta a mostrar-nos o delinear de suas 

pernas. O que ela estaria a ver por seus olhos cerrados? De que danças nos 

falaria os drapeados de sua saia? 

Aqui, eu saio do labirinto, mas o labirinto é também ouvido, e me ponho a 

escutar Degas à l’Opéra em sua busca pelo movimento a partir das cores e dos 

corpos das bailarinas, quer elas estivessem nos corredores, na sala de ensaio 

ou no palco da Ópera de Paris. E hoje, alguns bons anos depois, ouvimos seus 

passos nessa exposição, intitulada Degas à l’Opéra, que integrou a 

comemoração dos 350 anos da Ópera de Paris. 

Vi tudo que cheirei. Os cheiros preenchem os meus olhos com a ternura 

das diminutas cores das Ninfas de Monet e me levam a outras paisagens. De 

Itapipoca a Paris, um longo caminho percorrido, e tantos outros ainda por 

percorrer. Nos passos da vida e da dança que, entrelaçados e embalados pelos 

cantos das musas, são ora alegres, ora tristes, ora enfurecidos, ora vagarosos, 

ora rápidos, ora distraídos, ora atentos, encontra-se o grão da permanência da 

mudança, dos encontros preciosos, dos quases e das inteirezas. E a vida 

segue... 
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          DERRADEIRO ATO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Num retorno às nossas interrogações sobre os modos de operação e 

estratégias com as quais poderíamos confirmar a tese da obra coreográfica 

como experiência poética e educativa e no movimento do nosso olhar a partir 

da apreciação estética das obras e do estabelecimento de relações 

fenomenológicas entre o corpo, as imagens de dança e intercorporeidade, com 

vistas ao apontamento de perspectivas de compreensão da educação por meio 

da intercorporeidade, da obra coreográfica numa perspectiva poética e 

educativa e da consciência do corpo, apresentamos os horizontes de sentidos 

emergidos, as inscrições, perspectivas e desdobramentos dessa pesquisa. 

Para tal, retornamos ao corpus de análise constituído por quatro obras 

coreográficas criadas pelo coreógrafo francês Jérôme Bel, que são Véronique 

Doisneau (2005), Pichet Klunchun and myself (2005), Jérôme Bel (1995) e Gala 

(2015) e ao processo de pesquisa vivido, no qual entrelaçamos a redução 

fenomenológica com a referência do Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012), em 

suas pranchas, compreendidas como um fundo de memória e de tempo, 

construídas a partir das imagens sobreviventes. Dessa forma, as imagens que 

constituem nossas pranchas foram escolhidas considerando a pathosformel, no 

sentido de serem imagens atravessadas pelo afeto, bem como pela importância 

que elas possuem para a redução fenomenológica de nossa pesquisa. No 

processo, também fizemos apreciação das obras coreográficas e, a partir dessas 

apreciações, escolhemos os extratos cênicos que, pela expressividade dos 

corpos em cena, em suas visibilidades, temporalidades e espacialidades, deram-

nos a ver a obra coreográfica numa perspectiva poética e educativa e a 

educação como experiência do outrem, como intercorporeidade. A partir das 

descrições, foi-nos possível evidenciarmos nossas unidades de sentidos, que 

são: a poética da voz e a poética do fluxo do tempo, em articulação com a obra 

Véronique Doisneau (2005), nas quais trabalhamos com a voz como esse sinete 

autoral que compreende um falar e um compreender como um sistema eu-

outrem vivido na encarnação do ser e a produção de uma linguagem atravessada 

pelos afetos, juntamente com o tempo como subjetividade e uma rede de 

significações, na qual o presente tem um duplo horizonte que abarca o passado, 

o futuro e o próprio momento vivido na síntese corporal e na implicação do nosso 



267 
 

 
 

olhar. Também como unidade de sentidos, trazemos o corpo estesiológico, 

enfatizando o quiasma corpo e mundo, em articulação com a obra Pichet 

Klunchun and myself (2005), onde compreendemos as modulações da cultura, 

a capacidade simbólica humana e a construção de uma linguagem que 

ultrapasse o valor denotativo já estabelecido na busca por significações outras, 

tendo o corpo em sua expressividade como mediador desse processo. E, em 

articulação com as obras Jérôme Bel (1995) e Gala (2015), temos, como unidade 

de sentidos, o corpo estesiológico, com ênfase na percepção e no esquema 

corporal, na compreensão do corpo como campo criador de sentidos, estesias e 

conhecimento que, em sua estesiologia e expressividade, apresenta-nos 

elementos para pensarmos uma educação que compreende a participação da 

percepção, das sensações e do esquema corporal na gênese do conhecimento. 

Dessa feita, a partir de nossas descrições, unidades de sentidos e análises, 

evidenciamos como estesias e horizontes de sentidos emergidos: relações entre 

dança e obra coreográfica; a poética da reflexão e da expressividade das 

subjetividades; as relações entre a obra coreográfica, expressão e educação e 

as relações entre o corpo estesiológico, consciência do corpo e a educação 

como experiência do outrem. 

Dessa feita, ao relacionarmos dança e obra coreográfica, consideramos 

a dança como êxtase, como tempo (NÓBREGA, 2015; VALÉRY, 1939/2015), 

como profundidade, como penetração das fissuras e errância pelos caminhos 

enigmáticos do corpo, no exercício da capacidade ontológica de poetizar a vida 

no movimento em reversibilidade com o mundo. Dentro desse contexto, a obra 

coreográfica como carta do visível (NÓBREGA, 2015). 

Consideramos que, como carta do visível, a obra coreográfica atualiza 

nosso olhar sobre o mundo, manifesta a expressão criadora e a tradição artística 

do homem, bem como apresenta-se como um desdobramento do desejo de 

permanência e de perpetuação das imagens que, ao se dissiparem ao final do 

espetáculo, adquirem sua conservação por suas visibilidades, sensações e 

memórias que, em nós são inscritas pelo ato performático. Ao relacionarmos o 

ato de ver com a escritura dos traços e gestos, consideramos que a obra 

coreográfica assume sua efemeridade - como condição inerente à sua natureza  
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- e sua permanência - como o testemunho de sua aparição. Ou seja, a um só 

tempo, uma dupla condição: sua temporalidade e espacialidade tanto como ato 

performático e poético – in praesentia, quanto como escritura coreográfica, que 

lhe permite a conservação e a abertura a novos arranjos e poéticas. 

Dessa forma, ao pensamos a perpetuação dos gestos da dança e da arte 

coreográfica no curso do tempo, consideramos os dados da sensorialidade e dos 

sentidos que a obra consuma na relação intérprete-apreciador, assim como as 

notações, os livretos, ou gráficos feitos por seus artistas e estudiosos do 

movimento e, também, por outras formulações e modulações artísticas, como as 

artes plásticas, a literatura e os registros audiovisuais a partir dos desenhos, da 

pintura, dos esboços, da fotografia, dos livros, das colagens e dos vídeos. 

Quando pensamos a poética da reflexão e da expressividade das 

subjetividades, consideramos, inicialmente, que a obra de Jérôme Bel se insere 

no contexto da dança contemporânea, cuja poética não tem uma compilação de 

regras a seguir, mas uma característica que prima pela pluralidade das formas, 

nascida essencialmente do trabalho do corpo na revelação de seu imaginário e 

na legalidade desse mesmo imaginário na ordem dos acontecimentos artísticos. 

A poética da dança contemporânea prima pela construção de um pensamento 

que não se baseia em outro saber, que busca um engendramento das forças e 

energias do corpo, das subjetividades para a produção de métodos e obras que 

não possuem um ponto de partida anterior. 

Ademais, a obra de Jérôme Bel, em seu desvelamento do mundo a partir 

da expressividade dos corpos em cena, apresenta-se numa estética sem 

artifícios, despojada de todos os elementos que normalmente cercam as obras 

coreográficas, em suas espetacularidades: música, figurino, luzes, parceiros e 

cenografia. Percebemos esse acontecimento quando, por exemplo, em 

Vérônique Doisneau (2005), a intérprete se mostra em suas roupas de ensaio, 

cantarola sua música ao dançar, o cabelo em desalinho, a voz que se despe dos 

arranjos técnicos e se mostra como é, na entonação que lhe é inerente. Em 

Jérôme Bel (1995), os corpos estão nus, a mostrarem-se como são, em suas 

peles, cabelos, pelos e cicatrizes, mantendo também a ideia de nudez para a voz 

e para a luz a partir do recurso cênico da lâmpada de Thomas Edison, ou quando 
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a cantora canta como se estivesse a tomar banho; em Gala (2015), o palco, em 

branco e preto, abre-se ao público em seu vazio, livre de qualquer adereço ou 

cenografia, assim como em todas as demais coreografias vistas. 

Mesmo quando apresenta elementos no palco, como em Isadora Duncan 

(2019), onde há uma mesa com um notebook e uma cadeira, e Pichet Klunchun 

and myself (2005), onde há duas cadeiras, uma de frente para outra, garrafas 

d’água e um notebook, a organização desses elementos e recursos técnicos, 

como a luz, são despojados de um apuro cenográfico no sentido de transfigurar 

suas funções: ali, eles são realmente o que são e destinam-se a proporcionar 

uma atmosfera de diálogo, mais aproximado de uma conferência, de uma 

conversa. 

Mas suas obras não são somente diálogos. Elas nos oferecem 

gestualidades dançadas, que não são coreografias feitas por Jérôme Bel. Suas 

coreografias não possuem “coreografias” suas. Ele não cria no sentido que 

conhecemos de maneira mais habitual: uma obra que apresente um certo 

virtuosismo e qualidades técnicas e expressivas ou um encadeamento de 

sequências coreográficas ou um enredo dramatúrgico e coreográfico em que há 

personagens, por exemplo. Em Véronique Doisneau (2005), Pichet Klunchun 

and myself (2005) e Gala (2015), por exemplo, as gestualidades dançadas foram 

feitas por outros coreógrafos e artistas da dança e pertencem ao repertório de 

outros vieses da dança, como o da dança clássica ocidental, o da dança 

tradicional tailandesa e o moonwalk, passo criado pelo artista Michael Jackson. 

Ou, então, destitui-se da própria gestualidade dançada e busca o movimento do 

corpo pelo toque, como é o caso de Jérôme Bel (1995). Em seu propósito de 

problematizar o quê, e como, a dança e a obra coreográfica podem desvelar as 

relações do homem com ele mesmo e com o mundo, Jérôme Bel nos diz que 

essa problematização pode se dar por quaisquer vieses da dança, seja o balé 

clássico, a dança moderna, o hip-hop, ou a gestualidade falada. 

Assim, consideramos que a poética da reflexão e da expressividade das 

subjetividades se desvela no trabalho artístico de Jérôme Bel a partir de uma 

busca que reside justamente em tornar porosa, o quanto mais que possível, a 

fronteira entre a representação e o real, entre o intérprete e o público e em propor 

ao intérprete e o apreciador que, a partir da obra coreográfica, ambos reflitam 
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sobre suas relações consigo mesmos e com o mundo, podendo desenvolver 

uma autonomia do pensamento. Procura desvelar as imperfeições, o que fica na 

coxia, o que fica pelo avesso do tecido, os rasgos e as costuras, numa estética 

sem artifícios. Prima pelo tempo distendido, por uma lentidão que nos dá tempo 

de viver as pausas, os silêncios, os murmúrios, as batidas, os sons, os 

movimentos que constroem espacialidades e temporalidades numa certa atitude 

meditativa e que se contrapõe, à sua maneira, à vida mais tumultuada e 

barulhenta do dia a dia. Também se encontra na percepção do corpo como 

condição primeira do homem, como aquilo que se vê sem subterfúgios, como 

condição primeira para se viver e ver a dança e na proposta que cada ser 

dançante (dançarino e espectador), em suas gestualidades, movimentos, falas 

e olhares, possa encontrar sua própria dança, seu próprio movimento, seu estilo 

de ser no mundo, pelo engendramento de seu esquema corporal – esse, cinético 

e simbólico. 

Pensando o próprio estilo de Jérôme Bel, ressaltamos o amadurecimento 

do trabalho do coreógrafo, ao considerarmos o intervalo de tempo entre duas 

obras: Jérôme Bel (1995) e Gala (2015). Vinte anos as separam e as unem, no 

contexto intenso de trabalhos artísticos desenvolvidos por Jérôme Bel. Jérôme 

Bel (1995) foi um dos seus primeiros e Gala (2015) um dos que podemos chamar 

de últimos. Esse intervalo as separa quando pensamos a passagem do tempo 

dos calendários, em termos de Kronos, mas, une-as quando pensamos em 

termos de Kairós, um tempo vivido, poético e oportuno, no qual o artista vai 

amadurecendo seu trabalho e ele mesmo, assim como os que o contemplam e 

engajam seu olhar em suas visibilidades podem dar-se a perceber um estilo e o 

germe do que ele é hoje, já em suas primeiras obras. 

Nas reflexões acerca das relações entre obra coreográfica, expressão e 

educação, nossas estesias e horizontes de sentidos abarcam a vocalidade, a 

expressão, a temporalidade e a liberdade, em articulação com o fenômeno 

educativo. Dessa forma, iniciamos na consideração da fala como articuladora e 

produtora de linguagem. Consideramos que a fala está na linguagem como essa 

poética oral que nos provoca e nos convoca a sentir junto e ver o mundo por 

modulações invisíveis, por gestos fonéticos carregados de ancestralidade, 
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memórias e devir, pois, sendo criadora de intersubjetividades encarnadas no 

mundo, é capaz de estabelecer um relacionamento nosso, conosco mesmo, e 

com os nossos semelhantes, à medida que habita um campo geral, ao mesmo 

tempo em que, dentro desse campo geral, expressa uma diferenciação. Minha 

voz, em suas entonações e timbre, fala de mim mesma, e de mais ninguém, 

estando atada à minha carne como uma marca subjetiva. 

Falar e compreender são, portanto, partes de um mesmo sistema eu-

outrem constituído por seres encarnados no mundo. Não seres puros, mas seres 

dotados de um corpo atravessado pelo mundo, pela natureza, por signos 

culturais e com capacidade de significação. Este sistema eu-outrem produz 

linguagem e os gestos fonéticos fazem parte dessa construção linguística, não 

como elementos de representação de um pensamento interior, ou como a 

expressão de um espírito exterior que anima o corpo, mas como a própria 

significação. Isso se dá nos primeiros balbucios infantis, suspiros, gritos, até o 

pronunciamento das palavras que, em suas entonações e modulações, trazem 

tanto esse tempo passado dos balbucios, dos sons inarticulados quanto o tempo 

presente, do contexto da fala proferida, em sua poética oral, sensações 

provocadas, camadas de significações e aprendizagens significativas. 

Matos (2018) nos diz que Paul Zumthor descobre a voz como vocalidade, 

como essa espécie de cena teatral que envolve signos vocais, mudos, gestuais, 

sonoros, que não se reduzem à pronúncia da palavra, à reprodução desse signo 

no espaço de maneira vazia, oca, mas como encenação que envolve toda uma 

sonoridade corporal. Os gestos sonoros já não fazem sentido se não estiverem 

aliados, unidos, a uma gestualidade que ora o completa, ora é completada por 

eles. Assim como vemos em Pichet Klunchun and myself (2005), quando Pichet 

Klunchun faz a gestualidade do personagem e narra, ao mesmo tempo, e no 

diálogo entre Jérôme Bel e Pichet Klunchun, no desenrolar da coreografia; ou 

quando Véronique Doisneau (2005) cantarola a música de Giselle enquanto 

dança, num ato performático que nos envolve na experiência estética e poética 

da encenação, numa construção de linguagem que não se trata somente de um 

logos conceitual, mas de sensorialidade e percepções, sem as quais, esse 

mesmo logos conceitual não tem a completude de sua natureza ontológica. 
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Dessa forma, consideramos que essas obras coreográficas, no sentido da 

fala em sua poética oral e em ato performático, educam-nos sobre essa 

capacidade que o corpo possui de comunicar e nos afetar pelo sensível, pela 

empatia cinestésica e abrem caminhos e possibilidades a uma meditação sobre 

o fundo perceptivo da inteligência, da participação dos afetos e do pháthos na 

construção do conhecimento sobre si mesmo, a cultura e o mundo. Também nos 

educam, a partir de sua resistência a uma categorização implicada com uma 

perspectiva de classificação menos porosa (é dança? É uma conferência, uma 

palestra?), acerca da transversalidade das visões e das perspectivas que 

extrapolam o campo das disciplinas, bem como questionam a separação entre 

arte e educação, entre a experiência estética e a produção do conhecimento, 

entre a poesia e a prosa, no sentido em que nos permitem fazer relações de 

inteligibilidade com a existência na experiência performática, no ato de ver e na 

consideração da relação que se efetiva entre os corpos que performam e os 

corpos que são convocados a performar por sua apreciação, por seu 

engajamento na construção de possíveis ressonâncias e novos sentidos 

nascidos das visualidades ali percebidas. 

Ao nos referirmos à temporalidade, consideramos que as gestualidades 

cantadas e dançadas por Véronique Doisneau ao interpretar Giselle, em 

Véronique Doisneau (2005), as gestualidades de Pichet Klunchun ao dançar o 

Khon, em Pichet Klunchun and myself (2005), e de Elisabeth Schwartz ao dançar 

Prélude, em Isadora Duncan (2019), como exemplos, dão-nos a ver o tempo 

como uma rede de intencionalidades e significações, como tempo poético e 

vivido, na medida em que suas gestualidades abarcam um duplo horizonte: 

passado e futuro, na presentificação corporal, num ciclo de recomeço constante. 

Cada recomeço abarca um novo sentido, uma nova percepção, de forma 

que, ao abrirmos as camadas do tempo, nunca trazemos o passado de volta, 

mas a percepção que temos dos acontecimentos vividos, bem como a 

prospecção de um futuro. Assim, as obras coreográficas, nos corpos de seus 

intérpretes, não nos apresentam as gestualidades que foram criadas em outros 

presentes distantes, hoje passados, mas a experiência perceptiva que temos 

delas, num único movimento do olhar e do instante como presente. Nesse 

sentido, compreendemos que, no movimento do nosso olhar e na síntese 
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corporal de Véronique Doisneau, assim como de tantos outros artistas da dança, 

em suas gestualidades, a temporalidade da história da arte coreográfica se faz 

num único gesto. Num único gesto, em sua operação expressiva, a presença 

dos movimentos ritualísticos dos caçadores, como nos diz Garaudy (1980), aos 

futuros movimentos pelos quais a arte coreográfica irá se reinventar, no 

desdobramento do tempo. 

Essa compreensão educa nossos sentidos acerca do tempo como 

subjetividade. O tempo não se pronuncia como um desenrolar do passado para 

o presente, em uma linha reta que sai do passado em direção ao futuro, e não 

se trata de uma justaposição de acontecimentos exteriores e de “agoras”. O 

presente abarca tudo isso, encontrando-se na síntese corporal. O tempo nos dá 

essa quase sensação de eternidade, mas é a eternidade que se alimenta do 

tempo a partir de seus desdobramentos em si mesmo, como nos diz Merleau-

Ponty (1945/1999). 

No que se refere à expressão, iniciamos nossas considerações com 

Pichet Klunchun and myself (2005), como uma obra coreográfica na qual dois 

artistas nascidos em civilizações com aparelhos culturais distintos e experiências 

estéticas e artísticas muito diferentes estão juntos a nos apresentar seus 

mundos. Esse distanciamento no decorrer da obra se faz sentir não como um 

obstáculo intransponível, mas com a estranheza suficiente para provocar um 

espanto e novo olhar sobre o contexto da dança, em seus mais diversos vieses, 

poéticas e estéticas. Isso, não somente para eles, mas para nós também. 

Assim, consideramos a noção de expressão como esse momento em que 

os signos, em seus sentidos já postados, deixam-se escapar à aventura de 

sentidos outros, ao deslocamento do ainda não dado. Assim, a experiência da 

expressão é um acontecimento que tem seu cerne uma natureza paradoxal: ela 

necessita de um fundo estabelecido, mas que comporta a existência de uma 

maneira não habitual, que se destaca e provoca outras sensações. No momento 

de seu acontecimento, ela se dilui, de maneira que o exprimido jamais é 

exprimido completamente e o sentido, para ser dado, precisa ser no 

compartilhamento com o outro, pois é neste outro que a expressão se concretiza. 

Sua natureza é a do inacabamento e comporta um fundo inesgotável de 
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sentidos. A expressão cria significações distintas, contornos outros e 

interpretações múltiplas acerca do mundo relacionadas à maneira como cada 

um é por ela afetado, considerando-se o quiasma corpo e mundo em suas 

contingências, em suas dimensões culturais e históricas. 

Quando pensamos as diversas modulações da cultura que se dão a ver 

como operações expressivas do ser no mundo, como um estilo, as obras 

apreciadas demonstram-nos a riqueza poética e estética da dança e nos atestam 

os diversos modos pelos quais a arte coreográfica desvela as coisas do mundo, 

não para respondê-las, mas para pô-las à visibilidade. Na reflexividade dos 

corpos, o movimento do meu olhar faz esse reconhecimento por empatia 

cinestésica, na aderência carnal que nos é dada pela intercorporeidade. Pela 

intercorporeidade somos copercepção, meu corpo se abre ao corpo do outro e 

ao mundo por sua estrutura libidinal e erótica, desvelando o quiasma corpo e 

mundo e a possibilidade de compreensão dessas modulações culturais como 

partes de um emblema geral perceptivo que possuímos por estarmos atados ao 

mesmo tecido do mundo. 

Dessa forma, podemos considerar que compreendemos as gestualidades 

alheias, sejam faladas, dançada ou culturais, por elas terem um nexo, uma lógica 

que do nosso arcabouço se aproxima. Mesmo mantendo suas singularidades, 

valemo-nos das equivalências e da condição de sermos seres intercorporais, 

constituídos da mesma carne do mundo, desse sensível que nos forma como 

coexistências, que são, ao mesmo tempo, singularidades e universalidade. 

No que diz respeito à liberdade, pensamo-la a partir do que nos diz 

Merleau-Ponty (1945/1999). Para o filósofo, a liberdade é experienciada no 

contexto das relações inter-humanas, nas relações com o ofício, e envolve uma 

preparação molecular. Seu amadurecimento se dá na coexistência, no campo 

sensível da história, antes de se manifestar ruidosa nas palavras e nos seus fins 

objetivos, exigindo uma relação criativa e empática com o outrem, e o 

engajamento constante numa escolha que tenha sido feita, como forma de 

legitimá-las e mantê-las: a liberdade e a escolha. Nas obras, compreendemos 

que isso acontece, quando do questionamento que Jérôme Bel faz acerca do 
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próprio modus operandi da dança em seus mais diversos vieses e na utilização 

desse próprio modus operandi para provocar reflexões sobre o discurso acerca 

da vida em sociedade e da historicidade presente nos corpos dos dançarinos 

como emblemas do mundo e da existência, como em Véronique Doisneau 

(2005). Dessa forma, educam-nos sobre pormos em discussão nosso próprio 

fazer, num exercício de autocrítica e possibilidade de abertura para outros 

sentidos acerca do nosso fazer. Pichet Klunchun também tem na obra 

coreográfica um lugar de transformação em suas ambiências artísticas e seus 

mundos, a partir do trabalho por uma valoração e perpetuação do Khon como 

um produto de sua cultura, como memória e identidade de seu povo. Nesse 

trabalho, Pichet Klunchun atua na formação de novos bailarinos do Khon e nas 

apresentações como intérprete. 

Em Gala (2015), consideramos que Jérôme Bel radicaliza essa atitude de 

liberdade. Os corpos celebram em ato potente, criativo e inventivo não só a 

condição de ser no mundo como esquema corporal, mas também a dança, a 

obra coreográfica enquanto acontecimento estruturado e ao mesmo tempo 

performativo. Eles celebram o movimento, a experiência performativa da dança, 

as temporalidades, os fluxos energéticos, a comunicação sensível e experiência 

do corpo vivido em abertura ao mundo. Assim, a obra coreográfica em questão 

provoca tensões, deslocamentos de pensamento, não evita as comparações e 

afetações as mais diversas, dado esse caráter de envolver, no ato performático 

em dança, o próprio público, numa diluição das fronteiras entre o público e o 

intérprete, fazendo de todos, intérpretes. Assim, essa obra também possui uma 

radicalidade e um aspecto político, na medida em que, por suas visibilidades, 

propõe-nos uma igualdade: todos podem exercer a liberdade de dançar, em ato 

performático, sem distinção de culturas e modos de pensar. 

Dessa feita, consideramos que as obras apreciadas, educam-nos sobre 

essa mesma liberdade como essa decisão de engajamento num projeto que 

compreende um porvir, que se faz e atualiza a própria escolha e a própria 

liberdade, em todos os instantes subsequentes ao qual ela foi feita. A liberdade 

implica uma propensão do espírito ao diálogo consigo mesmo e com os outros, 

como exigência existencial, em que se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos 
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no mundo. Diálogo esse que não se esgota numa relação de uma troca simples 

de informações, mas como ato de empatia e de criação endereçado ao mundo 

e ao outro, no sentido da transformação dos sujeitos, da cultura e da história a 

favor da compreensão da alteridade, das variações da cultura, da condição de 

que somos coexistências intercorporais e do reconhecimento que o projeto que 

somos inclui essa generalidade que traz consigo o outro e que a consciência que 

temos de nós já é mediada por ela e, portanto, a noção de situação exclui a 

possibilidade de uma liberdade absoluta. Estou situado no mundo, no tempo e 

na história.  

Ao considerarmos as relações entre o corpo estesiológico, a consciência 

do corpo e a educação como experiência do outrem, iniciamo-las na 

compreensão do corpo como um órgão do sentir, em sua reversibilidade dos 

sentidos e diferenciação de uma mesma carne, bem como da consciência do 

corpo como perceptiva e motora. 

Nesse sentido, a obra Jérôme Bel (1995) nos desvela em suas 

gestualidades, a apalpação da pele pelo olhar, pelo tato, e como órgão que nos 

diferencia e nos individualiza em nossos volumes, cores, odores, textura, usos e 

hábitos culturais e históricos que dela fazemos. Mas, também, em suas 

propriedades específicas construídas num longo processo filogenético, 

ontogenético e histórico, ofertando-nos uma certa fé, uma certa certeza de 

pertencermos a um tipo de natureza e animalidade específicas. Em seu 

aprofundamento para dentro, para o interior do corpo, a pele constrói orifícios e 

mucosas, protege órgãos e mantém-se em nós. Em sua extensão para fora, ela 

nos projeta num mundo e me permite realizar pelo toque do corpo e do olhar, à 

distância, a palpação do mundo e dos visíveis que nele se encontram, 

diferenciados eles mesmos de mim. 

Na compreensão do corpo como órgão do sentir, também nos referimos 

à percepção como anônima, lacunar e gênese do conhecimento interpretativo 

que fazemos acerca do mundo. Esses caracteres não se constituem como 

defeitos, mas como exercício de sua própria natureza, tanto em possuir espaços 

escuros e tempos que nunca serão conscientes, mas que foram vividos e 
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sentidos pelo sujeito; quanto em se fazer como um processo de escolha. Ao 

movimentarmos nosso corpo num sentido, deixamos de ver outros, assim como 

não sabemos do nosso nascimento, mas sabemos que estamos vivos, e como 

nascemos, dada a experiência de tantos outros nascimentos. 

Em sua natureza estesiológica, portanto, libidinal, erótica e motora, a 

percepção envolve o movimento de um corpo que busca encontrar o outro, numa 

lógica perceptiva da ordem do sentir e da motricidade e não como uma 

ordenação lógica de dados do ambiente e um entendimento tão somente da 

ordem intelectual. É no mundo perceptivo e no sentir que se encontra o ato 

inaugural de todo pensamento objetivo, de conhecimento acerca do mundo, e da 

produção da linguagem (MERLEAU-PONTY, 1960/1991b), pois esse mesmo 

conhecimento, pensamento e linguagem não se dão como representação de 

uma consciência espiritual que dota o corpo de poderes para conhecer e pensar 

as coisas do mundo, mas sim como uma consciência física, perceptiva e 

corporal, que se anima em seu próprio movimento intencional em direção ao 

preenchimento de suas lacunas e se faz no enovelamento do sensível sobre o 

sentiente por empatia cinestésica e desejo de completar o seu circuito no mundo. 

Nessa perspectiva, não há separação entre o sentir e o conhecer, entre o sujeito 

e o objeto, entre o sujeito e o mundo. 

Nessa compreensão, ao trazermos Gala (2015), refletimos acerca do 

corpo como esquema corporal. O esquema corporal é esse fundo do movimento, 

não como uma representação que vem de um lugar externo ao movimento, mas 

como inerente a ele mesmo. O corpo se mantém a todo instante, a cada 

momento, como uma tomada de consciência global, indivisa, da espacialidade, 

por uma lógica intersensorial, uma lógica motora que encerra em si o 

conhecimento e a motricidade, de maneira que uma está presente na outra, em 

que se pode dizer que conheço um espaço objetivo porque me movo nele. O 

corpo como esquema corporal nos dá esse sentido de presença no mundo como 

uma espacialidade subjetiva a preencher um espaço que não está dado, mas a 

ser construído e conhecido à medida que nos movemos. 
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Assim, na obra coreográfica referendada no parágrafo anterior, ao serem 

solicitados a atravessar o palco realizando o moonwalk, cada intérprete, à sua 

maneira, realiza-o, encontrando em suas experiências motoras anteriores, e 

possíveis práticas corporais sistematizadas, um fundo motor no qual essa 

gestualidade se acopla e um novo arranjo se instala, não por análise e 

justaposição, mas por empatia cinestésica, por entrelaçamento, por mistura. De 

maneira semelhante, acontece quando solicitados a dançarem a proposta do 

outro, por essa relação intercorporal, de maneira direta e imediata, eles se 

movem ao mesmo tempo em que conhecem e nos oferecem várias fisionomias 

e subjetividades que são diferenciações de um mesmo tecido do mundo. A 

síntese corporal realiza sua capacidade de expressão. O corpo, em sua 

expressividade, já se encontra na construção da linguagem e do conhecimento, 

posto que a obra de arte não é uma imitação de um mundo ideal. Ela ocorre no 

espaço e no tempo dessa espessura carnal da qual nosso corpo faz parte. Ela 

produz sensações que preenchem de conhecimento sensível o espaço objetivo 

e nos faz privilegiar a linguagem como fenômeno nascido da carne do mundo e 

dos dados perceptivos. 

Dessa forma, diferentemente de uma visão intelectualista, que separa o 

signo da significação, e de uma visão empirista que interpreta a situação a partir 

do estímulo-resposta, a perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty 

compreende que a significação se faz pelo corpo em seu movimento intencional. 

Essa perspectiva anima e fortalece a compreensão de uma racionalidade e de 

um educar que consideram o corpo já incluído na educação (NÓBREGA, 

2005/2016b) e os dados da sensação, da motricidade e da experiência vivida 

como fundamentais para as interpretações acerca do mundo, de maneira tal que 

essas não poderão ser feitas sem a qualidade adquirida, sob pena de se formar 

uma outra interpretação, derivada de uma outra síntese corporal. E, se 

perspectivarmos que o cego se destitua da bengala, a iluminadora da lâmpada 

e os intérpretes do batom, teríamos uma outra percepção e verdade, de forma 

que, tal fato, também questiona um valor presente em visões educacionais mais 

clássicas que buscam certezas absolutas e imutáveis e desconsideram as 

contingências do mundo. 
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Ao pensarmos o corpo estesiológico e a educação como uma experiência 

do outrem, refletimos sobre o fenômeno educativo no entrelaçamento com o 

outro e com mundo, na abertura que um ser tem para o outro, pois há no outro 

o que falta naquele para que ele possa perspectivar sentidos ainda não dados, 

para ele impensados até então. Essa abertura é da ordem perceptiva, não um 

pensamento prévio. Dá-se pelo corpo em seu esquema corporal que é 

motricidade e linguagem, a um só tempo. É também refletir sobre a natureza não 

como um ser diante de nós, mas como um ser do qual somos feitos e que nos 

sustenta, sendo nosso solo. Seus processos de evolução filogenéticos, 

ontogenéticos, embrionários e biológicos, estão carregados de historicidade e 

temporalidades, contidas nas filigranas dos nossos mais elementares 

componentes celulares, envolvidos por processos sensórios-motores, mas 

também por mistérios e enigmas. É considerar a presença dos sonhos, dos 

devaneios, da imaginação, do inconsciente, dos desejos, da sexualidade, como 

movimento e expressão do ser em suas relações de inteligibilidade com o 

mundo, relações essas que não se bastam em processos somente fisiológicos e 

intelectivos, mas alicerçam suas expressões nesse germe do ser perceptivo. 

Dessa forma, o conhecer não se pauta na ordenação lógica dos dados do 

sensível, num entendimento da verdade absoluta, mas na possibilidade de se 

atribuir sentidos, de sentir o outro e com o outro. 

Assim, em nosso envolvimento com as obras coreográficas de Jérôme 

Bel, na perspectiva da educação como experiência do outrem, consideramos 

que elas nos educam: à inteligibilidade do olhar, na perspectiva de que, ao 

vermos, já estamos na criação de interpretações acerca do mundo, quando nos 

propõe imagens que falam sobre nós mesmos e sobre a historicidade da arte 

coreográfica; à percepção do esquema corporal como fundo da memória do 

corpo e campo de criação de sentidos, quando propõe a expressividade dos 

corpos em seus estilos, em suas maneiras de ser no mundo; à compreensão da 

vida perceptiva como gênese do conhecimento, e da experiência cinestésica 

como mediação na relação entre o conhecer e o movimentar-se como que 

sinônimos, quando nos dá a ver os saberes do corpo em construções de 

espacialidades, temporalidades e visibilidades, de maneira imediata, nas 
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improvisações; à empatia cinestésica como convocação do apreciador a 

atualizar a obra, ao nos possibilitar à operação de expressão, quando nos propõe 

uma reflexão da arte coreográfica e suas relações com o mundo a partir do 

próprio modus operandi dessa arte; à consciência do corpo, na medida em que, 

considera-o a condição ontológica do ser, sua organicidade em seus fluidos 

como expressão da natureza no homem, e como órgão do sentir em sua 

reflexividade dos sentidos e quiasma corpo e mundo, quando nos propõe uma 

coreografia onde a apalpação da mão e do olhar, assim como a nudez, são a 

tônica; à alteridade e à liberdade de expressão, quando nos propõe um diálogo 

entre duas culturas distintas, em suas modulações e contingências, e considera 

a condição de que todos podem dançar, indistintamente; à compreensão do 

corpo como mediador na construção de uma linguagem falante e do tempo como 

subjetividade, quando nos propõe coreografias nas quais as gestualidades 

faladas e dançadas são como que complementaridades de um sentido; à 

percepção da experiência do outrem como educação, na consideração da 

criação de sentidos ainda não dados, a partir de propostas dramatúrgicas em 

que o corpo de um se abre ao corpo do outro na apreensão de gestualidades 

que rearranjam seus esquemas corporais e a expressividade de seus corpos. 

Queremos ressaltar que, ao nos referirmos às obras coreográficas de 

Jérôme Bel em suas relações com a educação como experiência do outrem, não 

estamos a dizer que outras poéticas, outros modos de criação no contexto da 

arte coreográfica e outras obras coreográficas não possuam a capacidade do 

educar. Consideramos a existência de tantas outras possibilidades e olhares 

para as obras coreográficas de Jérôme Bel, assim como para outras, nascidas 

das interpretações de outros autores que, em suas operações expressivas, 

encontrarão outras estesias, horizontes de significados e perspectivas para 

pensar a obra coreográfica e o fenômeno educativo como expressão da 

existência. Além do já posto, reconhecemos a limitação do nosso olhar e a 

impossibilidade da redução fenomenológica retornar às coisas mesmas de 

maneira a compreender por completo o fenômeno. 
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Ademais, também quero ressaltar que fazer esse trabalho de pesquisa 

nos educa acerca da dinamicidade existente num processo de pesquisa a partir 

da atitude fenomenológica. Iniciamos sem saber aonde vai dar, sem categorias 

prévias. É no próprio desenrolar da pesquisa, distendendo os fios e sem nos 

separarmos do objeto, que sentimos o chegar às coisas mesmas e também 

compreendemos que o fenômeno, o olhar dado a ele e os horizontes de sentidos 

advindos são inacabados e não menos reais por isso, pois, à medida que vão se 

dando, acoplam-se ao nosso esquema corporal, atualizam nossa expressividade 

no mundo e ainda contêm um lastro de possibilidades a serem vistas. 

Um outro ponto, refere-se às imagens, a partir da referência do Atlas 

Mnémosyne (WARBURG, 2012), em seus valores de evocação das memórias e 

em sua participação na construção da história da arte e da história em geral. 

Destacamos, nesse momento, justamente essa qualidade de procurar esta 

construção da história não numa noção de linearidade, ou nos grandes feitos 

oficiais, mas nas fórmulas de pathos, no que elas nos mostram de 

descontinuidade, de fazer valer os lapsos de tempo, a vida e as paixões dos 

seres civis e anônimos, os selos, as moedas, os obituários. Para tanto, há de se 

ter a intencionalidade do olhar que respira mais fundo para observar por tantas 

e outras vezes um mundo no qual vivemos e que tanto nos chama a atenção: a 

dança e obra coreográfica em articulação com a educação. Referindo-nos à obra 

coreográfica, não só o trabalho de Jérôme Bel, mas também outros que nessa 

pesquisa foram apresentados, destacamos a ampliação do nosso leque de 

conhecimentos acerca da sua capacidade simbólica e de geração de cultura. 

Diante do exposto acerca dos horizontes de sentidos emergidos, 

passamos, agora, as inscrições, desdobramento, perspectivas e recomendações 

desta pesquisa. Dessa forma, iniciamos nas considerações das inscrições dessa 

pesquisa. 

No campo da dança, num primeiro momento, a aproximação do público à 

obra de Jérôme Bel, e a circulação de uma maneira de pensar a dança que se 

diferencia do que encontramos de forma mais habitual. Essa perspectiva amplia 

nossos olhares e desloca os nossos pensamentos para sentidos que ainda não 
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haviam sido postos. Inicialmente, causou-nos uma estranheza, um espanto, 

apreciarmos uma coreografia onde o coreógrafo não coreografa, em que seu 

desejo não é exatamente a dança no que lhe é mais inerente – o movimento, 

mas, sim, o que o movimento da dança, suas poéticas e estéticas podem dizer 

sobre o mundo. Seu desejo é proporcionar com a obra coreográfica uma reflexão 

sobre a própria arte coreográfica, sobre as relações dessa com o mundo, e sobre 

o modo como ela põe seu discurso para ser visto. Sua escolha nos permite a 

visibilidade de territórios poéticos, políticos e educativos, na medida em que 

desloca nosso pensamento para a possibilidade da obra coreográfica estar 

envolvida intencionalmente com a implicação histórica dos seus discursos e a 

autonomia do pensamento, tanto do apreciador quanto dos intérpretes. 

Num segundo momento, a pesquisa imprime que a busca de Jérôme Bel 

por tornar mais porosa as fronteiras entre o público e o artista, entre o estado de 

representação e o da vida do dia a dia, aproxima a arte coreográfica do público, 

os artistas dos apreciadores. Isso se dá na medida em que sua operação poética 

nos permite ver o dançarino em suas vicissitudes, aflições e dificuldades, 

despojado da espetacularidade, assim como retratados em seus dados civis, 

como qualquer outro cidadão. Mas é também sentido quando o apreciador é 

intérprete, e dança junto, sem distinção de papeis, com o profissional da dança, 

assim como, quando a atuação em cena busca retirar ao máximo o estado de 

representação. Como o próprio coreógrafo diz, é impossível retirar esse estado 

de representação em sua totalidade, uma vez que há a situação teatral: público 

e artista. Concordamos com ele. 

Nessa compreensão, a pesquisa também inscreve a participação da obra 

coreográfica e dos saberes do corpo na construção do conhecimento. Isso se 

dá, num primeiro momento, na medida em que a obra coreográfica nos dá a ver 

esse saber do corpo que é, a um só tempo, consciência e motricidade, sendo de 

ordem perceptiva, intencional e interpretativa. Ao nos movermos, dentre tantos 

outros seres moventes, conhecemos o que esse mesmo movimento nos dá a 

conhecer, em sua relação com o movimento dos outros seres. Portanto, sendo 

a percepção lacunar, o conhecimento também o é. Há nele mistérios, enigmas, 
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sombras e irrefletidos, assim como há visibilidades. Nesse sentido, nosso 

processo de pesquisa fortalece as perspectivas que compreendem a construção 

do conhecimento atravessado pelas contingências do mundo. Como lacunar e 

histórico, ele não é absoluto, possui relatividades. Pelas imagens, visibilidades e 

gestualidades apreciadas nas obras, compreendemos que esta consideração já 

nasce na arquitetônica de nosso corpo, pois não nos é dado ver o todo, sendo o 

corpo e sua motricidade que nos dão, em primeira mão, a noção do não absoluto 

na construção do conhecimento. 

Num segundo momento, gravamos que a obra coreográfica atua na 

construção do conhecimento ao nos referirmos a ela como, ao mesmo tempo, 

geração e geradora da cultura, e criadora de linguagem. Pela expressividade dos 

corpos, ela é um órgão memorial, histórico, de identidade de um povo, e de 

perpetuação de uma tradição, mas também, de renovação e aberturas para 

outras formas e usos de corpo quando da sua construção simbólica e linguística. 

A obra coreográfica nos dá a ver as variações da cultura, que, por uma ordem 

geral do advento, como nos diz Merleau-Ponty (1960/1991a), não deriva de 

eventos puros, mas da capacidade humana de propor novas sintaxes e 

semânticas. Assim como nos dá a sentir a construção de simbolismos, de 

linguagem, e o acontecimento da expressão na consideração da 

intercorporeidade. 

Ao afirmarmos a obra coreográfica como experiência poética e educativa, 

essa pesquisa inscreve que a obra coreográfica educa a partir de suas 

gestualidades, temporalidades e espacialidades, em sua operação poética e 

expressiva, em ato performático. Como ato performático, educa-nos que o ato 

performático nunca se repete. Como experiência poética e educativa, educa-nos 

que o saber do corpo é, a um só tempo, consciência e motricidade e que o corpo 

como esquema corporal, como esse sistema de equivalências, compreende o 

mundo pela percepção, de maneira imediata, sem a necessidade de 

representações mentais. Assim, o processo de conhecer só se torna possível no 

envolvimento da sensibilidade e da racionalidade, sem que uma possa renunciar 

a outra. Ademais, sendo a linguagem um desdobramento da percepção, a obra 
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coreográfica nos educa ser a linguagem um processo de síntese aberta e 

provisória, comprometida com as contingências da história e do tempo. 

Além disso, essa pesquisa nos esclarece que, como exercício da 

intercorporeidade, a obra coreográfica nos educa a sentir o outro e com o outro, 

num movimento de coexistência carnal, numa abertura intencional de meu corpo 

em direção ao mundo e suas coisas. Essa abertura é da ordem do desejo, do 

encontro, do corpo estesiológico que busca encontrar no outro aquilo que falta 

para fechar o seu circuito. Nessa relação intercorporal e empática que a obra 

coreográfica nos convoca, num movimento de anexação de um corpo ao outro, 

é que se forma um campo propenso à criação de sentidos ainda não postos. 

Dessa feita, é nessa criação de sentidos ainda não dados, que o educar por meio 

da obra coreográfica, no exercício da intercorporeidade, é uma experiência de 

reaprender a ver o mundo pelo movimento do corpo e no encontro com o outrem. 

Nessa experiência, atualizamos nossas narrativas, sem uma separação com o 

mundo, uma vez que já estamos atados a ele. 

Ao pensarmos a consciência do corpo, inscrevemos nossas experiências 

como artista da dança e professora de dança e de educação física, pois, como 

dançarina e professora, desde nossas primeiras incursões, até os dias atuais, já 

tratamos de perspectivar uma atitude de conhecer-se e conhecer o mundo, em 

entrelaçamento com ele, a partir da dança, bem como uma relação entre a obra 

coreográfica e a educação, compreendida a partir do corpo como campo 

expressivo, simbólico e de criação de sentidos. Também gravamos as 

experiências vividas no doutorado, por ocasião das docências assistidas. Em 

uma delas, foi-nos possível compreender aspectos relacionados às obras de 

dança contemporânea no que diz respeito ao pouco acesso aos espetáculos, e 

a dificuldade em compreender a linguagem. Consideramos que um aspecto 

alimenta o outro, bem como constatamos a necessidade de atitudes e políticas 

que promovam de uma educação para a experiência estética da obra 

coreográfica. Noutra, pudemos discutir acerca das obras de dança 

contemporânea, partindo do trabalho de Jérôme Bel, do nosso próprio trabalho 

artístico, e dessa pesquisa. A discussão ampliou nossas compreensões acerca 
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dos estilos, técnicas e estéticas da dança contemporânea, bem como 

desdobrou-se para os processos de criação. Uma outra experiência que 

inscrevemos refere-se à oficina permanente de dança contemporânea 

ministrada por nós no Espaço a3. Nessa experiência, a consciência do corpo se 

expressa em nossas atitudes diante da vida, em nossos trabalhos profissionais, 

no que diz respeito à dança e à arte coreográfica, bem como proporciona-nos 

rearranjos de nossos esquemas corporais, um desvelar da criatividade, o 

exercício de uma escuta sensível e a compreensão de que cada corpo que está 

na oficina é uma maneira de ser no mundo. 

Dessa forma, a abertura para a intercorporeidade no contexto da 

educação possui como argumento a compreensão da reciprocidade e da relação 

carnal entre os corpos que se afetam e entre esses e o mundo. Sendo esse 

mesmo mundo o sensível que lhes dá os elementos de afetação. Há uma 

circularidade do pensamento que não retira a percepção da sua organização e 

privilegia uma racionalidade nascida na motricidade do corpo em seu ato de 

ligação com o mundo, considerando o sentir o outro e com outro na experiência 

educativa significativa. 

Como desdobramento metodológico estabelecido por essa pesquisa 

apresentamos o entrelaçamento entre a redução fenomenológica e o método do 

Atlas Mnémosyne (WARBURG, 2012). Nesse entrelaçamento, construímos as 

pranchas como um fundo de memórias de uma herança comum pertencente ao 

mundo, que, no caso dessa pesquisa, refere-se ao mundo da dança e da obra 

coreográfica. Essa construção se deu a partir da fórmula de pathos, como 

elemento que afirma as sobrevivências, as paixões, e as imagens em seu poder 

de evocação das memórias e das sensações, e norteia a orientação espacial. 

Em nossa pesquisa, no entrelaçamento acima referido, no atar de ambos os 

métodos, encontra-se nossa experiência vivida com a dança e a obra 

coreográfica como aluna, artista e professora. 

Como perspectivas, temos a publicação de artigos nascidos a partir desse 

texto de tese, a pretensão de publicação dessa tese no formato de livro, a 

realização de um projeto destinado à experiência de apreciação de obras 
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coreográficas, via vídeo, por alunos da rede pública de ensino médio, envolvendo 

os conhecimentos produzidos por essa tese e a continuação dos estudos e 

pesquisas que envolvam a consciência do corpo e as poéticas da dança 

contemporânea, em dimensões que envolvem minha atuação como artista da 

dança e professora de dança e de educação física. Como recomendações, 

consideramos a existência de outros olhares para a obra coreográfica, em suas 

dimensões poética e educativa, bem como em tantas outras, nascidas ou não da 

poética de Jérôme Bel, com vistas à criação de outros horizontes de significação 

e produção do conhecimento. Ademais, recomendamos: vivenciem sempre, ou 

quando puderem, nem que seja de vez em quando, a experiência poética da 

obra coreográfica. Permitam-se degustá-la e encontrar nela algo de inesperado. 

Permitam-se degustá-la e dar a ela o seu olhar. Pode ser um bom encontro! 
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ANEXO 1 - ÍNDICE DAS OBRAS COREOGRÁFICAS DE JÉRÔME BEL 

 

Danses pour une actrice (Valérie Dréville) (2020) 

Nesse espetáculo, o coreógrafo Jérôme Bel solicitou à atriz Valérie 

Dréville a interpretação de algumas danças da modernidade coreográfica, e 

não os papéis do repertório teatral ao qual a atriz está habituada. Logo, é no 

entrelaçamento das operações expressivas do teatro e da dança que a 

interpretação dessas danças se dá a ver. 

Isadora Duncan (2019) 

Essa peça teve sua estreia em Berlim - Alemanha. A coreografia é de 

Isadora Duncan, a interpretação das coreografias duncaniana de Elisabeth 

Schwartz e, em alternância na condução da cena e leitura de textos, Sheila Atala, 

Chiara Gallerani e Jérôme Bel. Em entrevista ao filósofo francês Florian Gaité, 

Jérôme Bel esclarece que seu interesse pela obra de Isadora Duncan parte da 

consideração de que seu trabalho é revolucionário, prenhe de uma carga 

expressiva impressionante e tivera uma atuação significativa no lançamento das 

bases do que viria a ser a dança moderna. Portanto, o coreógrafo se considera 

um herdeiro do trabalho de Isadora Duncan. Também esclarece que é uma 

alegria trabalhar com Elisabeth Schwartz e que, quanto mais trabalha com ela 

mais aprende e confirma suas intuições sobre Isadora Duncan e sua obra. 

Rétrospective (2019) 

Vídeo, com duração de 1h:22min, constituído por extratos das seguintes 

obras:  Jérôme Bel (1995); Shirtologie (1997); The show must go on (2001); 

Véronique Doisneau (2004); Disabled Theater (2012); Gala (2015); Moonwalk, 

vídeo realizado por Jérôme Bel, no La Commune Centre Dramatique National 

d’Aubervilliers, em maio de 2018. Florian Gaité, em seu texto, diz-nos que o 

vídeo projetado em uma tela, sem nenhuma presença viva e em seu arranjo 

cronológico, evidencia suas preocupações centrais - corpo, linguagem, cultura, 

poder, vulnerabilidade -, dando ênfase ao nó entre dança e política, além de 

permitir “um retrato oco do coreógrafo tão sensível quanto conceitual”. 
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Conférence sur rien (2018) 

Leitura, por Jérôme Bel, do texto “Lecture on Nothing” de John Cage. Essa 

leitura segue a estrutura de suas composições musicais, sendo percebida como 

uma experiência auditiva próxima da hipnose.  

Danser comme si personne ne regardait (2018) 

Intérpretes, em alternância: Eva Aubigny, Marcella Cappelletti, Noëllie 

Conjeaud, Paul Vezin. Dançado com o som 432 Hz, essa obra prima por 

movimentos muito lentos que não buscam chamar a atenção do outro, em 

distensão do tempo e atitude contemplativa e silenciosa. Sua proposta é 

justamente problematizar e ofertar pela dança uma atitude meditativa. 

Posé arabesque, temps lié em arrière, marche, marche... (2017) 

Obra composta, a convite, para o Ballet da Ópera de Lyon, com música 

de Léon Minkus e Piotr I. Tchaikovsky e extratos de La Bayadère e Lac des 

Cygnes. Essa obra foi estreada na Ópera de Lyon num programa composto por 

Jérôme Bel, William Forsythe com a peça The Second Detail e Trisha Brown com 

Set And Reset / Reset. 

Tombe (2016) 

Peça criada quinze anos depois de Véronique Doisneau (2004) a convite 

da Ópera Nacional de Paris. Nesse trabalho, Jérôme Bel propôs aos bailarinos 

que eles convidassem para um dueto uma pessoa do seu convívio com quem 

nunca compartilharam uma cena. Teve como intérpretes: Henda Traore et 

Grégory Gaillard / Sandra Escudé et Sébastien Bertaud / Sylviane Millet et 

Benjamin Pech. A obra estreou no Palais Garnier. 

Gala (2015) 

Nesse espetáculo, nascido a partir doa ateliês dados por Jérôme Bel nos 

arredores de Paris, o coreógrafo une profissionais de dança e amadores de 

várias origens e culturas. Sua estreia foi em Bruxelas – Bélgica. 
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Cour d’honneur (2013) 

Nessa peça estão em cena quatorze pessoas que relatam suas 

experiências e memórias como espectadores, no Cour d'honneur no Palais des 

Papes, por ocasião do Festival de Avignon. 

Disabled theater (2012) 

Peça teatral criada para o Theater Hora, grupo que trabalha com atores 

profissionais com deficiência mental, sediado em Zurique, na Suíça. Esse 

trabalho tem a dramaturgia de Marcel Bugiel, duração de 1h:30min, sendo falado 

na língua alemã. 

3abschied (2010) 

Obra feita para a companhia de dança de Anne Teresa De Keersmaeker, 

cujo material é A Canção da Terra de Gustav Malher, na versão de Schönberg. 

No trabalho, a questão que se colocou foi como dar conta coreográfica e 

teatralmente do trabalho de Mahler. Na tentativa de responder à questão, 

engajam-se músicos e dançarinos, assumindo os riscos e os limites físicos, diz-

nos Anne Teresa De Keersmaeker.    

Cédric Andrieux (2009) 

Esse trabalho também faz parte da série de espetáculos que partem da 

problematização das experiências vividas com a dança pelos intérpretes, ao 

mesmo tempo em que nos apresentam vieses da arte coreográficas pelas 

gestualidades dançadas. Cédric Andrieux foi durante 8 anos bailarino na 

Companhia de Dança Merce Cunningham e depois no Ballet da Ópera de Lyon. 

Lutz Förster (2009) 

Em 2008, Jérôme Bel recebeu um convite de Pina Bausch para apresentar 

a peça Véronique Doisneau em seu festival em Wuppertal. Mas não pode aceitar 

o convite pois, infelizmente, Véronique Doisneau, aposentada, não podia mais 

dançar essa peça. Mas Jérôme Bel solicitou à Pina Bausch que ela 

empreendesse o mesmo trabalho com um de seus dançarinos. Ela se interessou, 
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e Lutz Förster, um dos membros mais leais do Tanztheater Wuppertal, foi o 

bailarino que atuou em poética similar à de Véronique Doisneau (2004).  

Isabel Torres (2005) 

Obra feita e estreada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem sua 

interpretação por Isabel Torres, à época, bailarina da instituição. Esse trabalho 

faz parte da série onde o coreógrafo parte da vida e carreira do bailarino para 

compor a dramaturgia. Os diálogos são em português e não existe um roteiro da 

peça. Em busca no site oficial do coreógrafo não encontramos um outro trabalho 

registrado que ele tenha feito para grupos, companhias ou artistas da dança 

independentes, que não seja esse, em nosso país.   

Pichet Klunchun and myself (2005) 

Como intérpretes: Pichet Klunchun, bailarino tailandês, e Jérôme Bel. 

Essa obra nasceu do convite feito pelo curador singapuriano Tang Fu Kuen. Para 

o autor, ela é uma espécie de documentário teatral e coreográfico que retrata 

suas práticas estéticas e artísticas, seus arcabouços culturais em suas 

diferenças e descobertas de similitudes.  

Le dernier spectacle (une conférence) (2004) 

Espetáculo com coreografia de Sussane Linke – extrato de Wandlung 

(1978), tendo Claire Haenni, Antônio Carallo, Frédéric Seguette e Jérôme Bel, 

como intérpretes. Estreia em Bruxelas – Bélgica. Trata da efemeridade do 

espetáculo em dança compreendendo ser essa sua natureza.   

The show must go on 2 (2004) 

Esse espetáculo teve como intérpretes Frédéric Seguette e Jérôme Bel, 

com estreia em Bruxelas – Bélgica. Foi considerado pelo autor como um 

fracasso, sendo inclusive removido do seu repertório após as apresentações em 

Bruxelas, Paris, Berlim e Cingapura. 
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Véronique Doisneau (2004) 

Trabalho feito para a Ópera Nacional de Paris, tendo como intérprete 

Véronique Doisneau. Essa peça faz parte de uma série de obras coreografias 

que se fazem no entrelaçamento das narrativas pessoais com a narrativa 

histórica e estética da arte coreográfica. Nesse trabalho, Jérôme Bel 

problematiza a estrutura da Ópera Nacional de Paris a partir do olhar de 

Véronique Doisneau. 

The show must go on (2001) 

Esse trabalho reúne vinte artistas, dezenove canções pop e um DJ, e 

esteve no repertório do Deutsches Schauspielhaus em Hamburgo de 2000 a 

2005, e no repertório do Ballet da Ópera de Lyon de 2007 a 2014. Trabalho que 

joga com as expectativas das performances, com gestualidades simples e que 

primam pela lentidão, no sentido de dar tempo à reflexão, ao detalhe e à visão 

das subjetividades. 

Xavier le roy (2000) 

Peça com estreia em Gand – Bélgica. É um trabalho assinado por Jérôme 

Bel, mas completamente concebido pelo coreógrafo francês Xavier le Roy. 

Le dernier spectacle (1998) 

Espetáculo com coreografia de Sussane Linke – extrato de Wandlung 

(1978), tendo Claire Haenni, Antônio Carallo, Frédéric Seguette e Jérôme Bel, 

como intérpretes. Estreia em Bruxelas – Bélgica. Trata da efemeridade do 

espetáculo, compreendendo que sua essência reside, justamente, nessa 

efemeridade. 

Shirtologie (1997) 

Estreia no Centro Cultural de Belém, Lisboa. Apresenta o ator Frédéric 

Seguette se vestindo com dezenas de camisetas T-shirts, disponíveis 

comercialmente, nas quais se apresentam slogans, logotipos de produtos e 

macas, ícones e imagens culturais em suas combinações e arranjos, no sentido 



305 
 

 
 

de apresentar o corpo como campo simbólico. Esse trabalho teve uma versão 

japonesa produzida em Kyoto e Tóquio. 

Jérôme Bel (1995) 

Trabalho com estreia em Bruxelas - Bélgica, no festival Bellones-

Brigittines. Teve como intérpretes: Eric Affergan, Claire Haenni, Yseult Roch, 

Michèle Bargues e Frédéric Seguette. Esta obra apresenta a identidade de cada 

intérprete e procurou desfazer-se ao máximo dos elementos teatrais da 

representação cênica. Ao despir os corpos, a luz e a música o coreógrafo 

desejou evidenciar o que é essencial para se ter um espetáculo de dança: o 

corpo. 

Nom donné par l’auteur (1994) 

Trabalho estreado em Lisboa, no teatro CineArte, no Festival Skite 94. A 

obra reúne um conjunto de objetos ou fatos que, ao serem apreendidos com o 

olhar, são capazes de provocar reações. 

Fonte: RB Jérôme Bel, 2020. 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE APRECIAÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS: A 

dança como carta do visível, do corpo e do movimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

GRUPO DE PESQUISA ESTESIA – CORPO, FENOMENOLOGIA E 

MOVIMENTO 

LABORATÓRIO VER 

PESQUISA: A DANÇA COMO CARTA DO VISÍVEL, DO CORPO E DO 

MOVIMENTO HUMANO 

Coordenação: Profª. Petrucia da Nóbrega 

Participantes: Francisco Junior e Thays Ramos 

 

ROTEIRO PARA APRECIAÇÃO DAS OBRAS COREOGRÁFICAS 

1. FICHA TÉCNICA 

• Nome da coreografia/ Ano de produção 

• Coreógrafo: 

• Dados da Companhia/Grupo 

• Intérpretes 

• Cenografia, figurino 

• Iluminação 

• Música 

• Suporte (vídeo, programa, ano): 

 

2. CORPO – O que se passa no corpo? 

• O corpo estesiológico (corpo sensível, corpo carne, 

sensações, quiasma corpo e mundo) 

• O olhar e a expressão 

• A percepção cinestésica (das sensações) 
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3. POÉTICA DO MOVIMENTO/GESTO DANÇADO/ SE REPORTAR AS 

CENAS. 

• Fluxos (tensão, espaço, tempo) 

• Movimentos e gestos (conforme José Gil) 

 

 

4. ESTESIAS (sentidos, significados, horizontes de leitura e 

compreensão da obra) 

• Atmosfera da coreografia 

• Partilhas dos territórios políticos 

• Dança e existência 

• Dança e educação/arte/educação física (de acordo com a 

pesquisa e o plano de trabalho) 

 

5. DESCRIÇÃO DE CENAS 
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ANEXO 3 - VÉRONIQUE DOISNEAU (2005): APRESENTAÇÃO, CRÉDITOS DO 

FILME, VÉRONIQUE DOISNEAU - TRADUÇÃO DAS FALAS PRESENTES NA 

OBRA COREOGRÁFICA, e ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU – 

ÓPERA NACIONAL DE PARIS 

 

Título: Véronique Doisneau (2004) 

A pedido da: Ópera National de Paris 

Concepção: Jérôme Bel 

Com extratos de balés cedidos de: Jean Coralli e Jules Perrot (Giselle), Merce 

Cunningham (Pontos no espaço), Mats Ek (Giselle), Rudolf Nureyev (Bayadère, 

depois de Marius Petipa / Swan Lake, depois de Marius Petipa e Lev Ivanov) 

Estréia: Paris (França) em 22 de setembro de 2004, na Ópera Nacional de Paris, 

Palais Garnier. 

Interpretação: Véronique Doisneau 

Produção: Ópera National de Paris 

Jérôme Bel agradece especialmente Merce Cunningham, Mats Ek e a Fundação 

Rudolf Nureyev. 

Duração: 30 minutos 

Idioma: versão em francês e inglês. 

 

RB Jérôme Bel recebe apoio da Direção Regional de Assuntos Culturais da Ilha de 

França - Ministério da Cultura e Comunicação, Instituto Francês - Ministério de 

Relações Exteriores - por suas viagens ao exterior, e ONDA - Escritório Nacional de 

Difusão Artística - para suas turnês na França. 

 

Site: www.jeromebel.fr 

 

Convidado a fazer uma peça para o balé da Ópera de Paris, por sua diretora Brigitte 

Lefèvre, Jérôme Bel quis encenar uma espécie de documentário teatral sobre o 

trabalho de uma das bailarinas: Véronique Doisneau. A bailarina, perto da 

aposentadoria, sozinha no palco, olha, retrospectivamente e subjetivamente, sua 

carreira como bailarina nesta instituição. 

Fonte: http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=8&ctid=27, acesso em 03.04.2019, 

às 12: 16h. 
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Le Film: Véronique Doisneau (2005) 

Un film de Jérôme Bel et Pierre Dupouey 

Filmé au Palais Garnier, Opéra National de Paris, Paris (France), en Octobre 2005 

37 minutes 

Conception et mise en scène: Jérôme Bel 

Avec Véronique Doisneau e Céline Talon, Sujets du Corps de Ballet de l’Opéra 
national de Paris 

Réalisation: Jérôme Bel et Pierre Dupouey 

Extraits des ballets de Jean Coralli et Jules Perrot (Giselle), Merce Cunningham 
(Points in Space), Mats Ek (Giselle), Rudolf Noureev (La Bayadère d’après Marius 
Petipa / Le Lac des cygne d’après Marius Petipa et Lev Ivanov). 

Musiques enregistrées extraites du Lac des cygnes (Piotr Ilitch Tchaïkovski) par 
l’Orchestre national de l’Opéra de Paris, violoniste soliste Frédéric Laroque, dirigé par 
Vello Pähn, et Giselle (Adolphe Adam), enregistré par l’orchestre de l’Opéra de Monte 
Carlo, dirigé par Richard Bonynge, Decca Editions Record Company Ltd., avec 
l’autorisation aimable de Universal Music Special Projects France. 

Coproduction Opéra national de Paris ; Telmondis  

En association avec France 2 

Avec la participation de Mezzo et du Centre National de la Cinématographie 

Production déléguée: Denis Morlière, Antoine Perset 

Remerciements à Merce Cunningham, Mats Ek et à la Fondation Rudolf Noureev 

Enregistré au Palais Garnier, Opéra National de Paris – Directeur, Gérard Mortier ; 
Directrice de la danse : Brigitte Lefèvre ; Directeur de la coordination artistique et des 
formations musicales, H. Dewitte ; Directeur technique, S. Pace ; Directeur technique 
adjoint, C. Martin ; Directeur de l’audiovisuel, P. Moitron ; Chargée de production, C. 
Ludot ; Régisseur général de production, C. Thomas ; Régisseur technique, L. Grard ; 
Régisseur général du ballet, R. Fauviau ; Régisseurs de la danse, Y. Beuzelin, V. Gris 
; Régie son, B. Puig / Avec la participation des équipes techniques de l’Opéra National 
de Paris – Chargé de production vidéo, O. Pajot ; Assistante de production, M. Ailloud 
; Assistants et tech- niciens vidéo, Y. Lepoivre, A. Perrault, C. Weber ; Images, R. 
Devoucoux, R. Montrobert, P. Dupouey ; Ingénieurs du son, B. Brionne, C. Vignal ; 
Maquilleuse, C. Lhuerre ; Montage, C. Dubois, E. Dupont ; Mixage, J.-C. Branger, C. 
Jolivel ; Administratrice de production, I. Merlin ; Chargée de production, N. Casimiro 
; Assistante de post-production, A. Waterkeyn ; Assistant réalisateur, J.-C. Ponties ; 
Directrice de production, E. Enjalbert // Copyright © France 2005 – Opéra National de 
Paris-Telmondis 
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Invité à faire une pièce pour le ballet de l’Opéra de Paris par sa directrice Brigitte 
Lefèvre, Jérôme Bel a souhaité mettre en scène une sorte de documentaire théâtral 
sur le travail d’une des danseuses du ballet : Véronique Doisneau. La danseuse, 
proche de la retraite, seule sur scène, pose un regard rétrospectif et subjectif sur sa 
carrière de ballerine au sein de cette institution. 

Fonte:http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=8&ctid=27 , acesso em 03.04.2019, 

às 12:16h. 

http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=8&ctid=27
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Véronique Doisneau– Tradução das falas presentes na obra coreográfica 

Véronique Doisneau 1 

França 2005 – Ópera Nacional de Paris - Telmondis 

Criação: Jérôme Bel 

uma coprodução 

Ópera Nacional de Paris 

Telmondis 

em associação com 

France 2 

com a participação de  

Mezzo 

Produtores Associados 

Denis Morlière 

Antoine Perset 

 

Direção: Jérôme Bel e Pierre Dupouey 

 

As falas: 

Boa noite. 

Eu me chamo Véronique Doisneau. 

Eu sou casada... 

e eu tenho dois filhos ... de seis e doze anos. 

Tenho quarenta e dois anos... 

E estarei aposentada em oito dias. 

Esta noite, é, portanto, meu último espetáculo pela Ópera de Paris. 

(Pausa: eleva o olhar, olha para a plateia) 
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Para aqueles que estão longe, (outra pausa) 

as pessoas dizem que eu lembro a atriz francesa Isabelle Huppert. 

(Encaminha-se para trás) 

Quando eu tinha vinte anos, passei por uma cirurgia de hérnia de disco. 

Foi necessário retira todo o disco afetado... 

Eu nunca deveria ter dançado novamente. 

(Outra pausa). 

Na hierarquia da Ópera de Paris, eu sou "sujet". 

Isso significa que eu danço tanto no Corpo de Baile como os papéis de solista. 

Eu ganho três mil e seiscentos euros por mês, 

aproximadamente vinte e três mil francos franceses. 

Eu não me tornei uma Estrela... 

a questão não surgiu... 

Eu penso que não fui talentosa o suficiente, e também muito frágil fisicamente. 

O encontro com Rodolfo Nureyev foi fundamental para mim. 

Ele entendeu tudo. 

Ele nos deu a ideia de que é através do domínio da linguagem da dança que a 

emoção é criada. 

E nos pediu antes de tudo para respeitar o sentido do gesto e não para interpretá-lo. 

Eu adoro dançar a segunda variação do The Shades pas de trois, do terceiro ato de 

sua La Bayadère. 

Os ballets que eu preferia dançar são os dos coreógrafos Marius Petipa, George 

Balanchine, Rudolf Nureyev e Jérôme Robbins. 

Aqueles que eu não gostava de interpretar vinham de Maurice Béjart e Roland Petit. 

(Pausa) 

Eu também aprendi muito com Merce Cunningham... dançar o silêncio e escutar o 

ritmo do outro dançarino. Eu vou fazer uma cena de seu balé Points in space. 
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Véronique Doisneau 2 

Eu gostaria de ter dançado papéis masculinos... por exemplo: 

Abderame, em Raymonda, ou o papel da melancolia ...no Four Temperaments de 

Balanchine. 

Mas, meu sonho era dançar Giselle. 

Levantada pelo parceiro. 

Levantada pelo parceiro. 

Eu fui muito inspirada pelas grandes bailarinas: 

Yvette Chauviré, Natalia Makarova, Dominique Khalfouni. 

Hoje, eu adoro ver dançar CélineTalon. 

Eu a acho sublime em "Giselle" de MatsEk. 

Véronique Doisneau 3 

Uma das coisas mais bonitas do balé clássico,  

é a passagem do “Lago dos Cisnes” onde trinta e duas bailarinas do Corpo de Baile 

dançam juntas. 

Mas nesta parte, há um longo momento imóvel: de poses. 

Nós nos tornamos um cenário humano, para destacar o valor das "estrelas". E para 

nós, é a coisa mais horrível que fazemos. 

Eu, por exemplo,  

quero gritar ou até sair da cena. Eu vou fazer uma parte do segundo ato, mas para 

isso eu preciso de uma gravação da música de balé. 

Bruno, você pode colocar a música, por favor? 

Apenas um pouco mais alto? 

Obrigada 

 

Véronique Doisneau 4 

No final do espetáculo, eu gosto de ouvir o público, e agradecer. 
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Assim, 

Ou, 

Ou ainda. 
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ENTREVISTA: 09.2004 VÉRONIQUE DOISNEAU – ÓPERA NACIONAL DE PARIS 

 

Como nasceu este projeto de criação para a Ópera? 

Brigitte Lefèvre veio me ver no Théâtre des Abbesses, na saída de uma das 

apresentações do espetáculo Dernier, para me dizer que, mesmo que houvesse muito 

pouco de dança nesta peça, o que estava acontecendo era importante para a dança. 

Isso me surpreendeu muito, sobretudo vindo de alguém que, como diretora do Balé 

da Ópera de Paris, simbolizava tanto a tradição acadêmica. Eu a chamei algumas 

semanas depois para lhe dizer que, ao contrário do que se poderia pensar, eu também 

estava muito interessado em balé clássico. Nós nos reunimos e eu lhe propus várias 

ideias de peça. Finalmente concordamos com o projeto Véronique Doisneau. 

Esse interesse pela dança clássica é novo? 

Não, o que me atrai na dança é a "linguagem". Eu não tenho gosto fixo no 

contemporâneo, no hip hop ou no clássico. Cada estilo tem seus códigos, seus signos 

e suas regras próprias que formam uma linguagem. A questão para mim é saber qual 

é o uso da linguagem clássica, o que ela quer dizer (a melhor resposta é, sem dúvida, 

o trabalho fantástico de William Forsythe). Mas o clássico, como o nome indica, é a 

linguagem mais antiga. É também o mais reconhecível e o mais codificado. Como tal, 

funciona como uma gramática: aplicamos suas regras e, de repente, isso faz sentido! 

É essa dimensão linguística do clássico que me interessa. Eu posso usá-lo para "me 

expressar". 

Como você imagina articular essa "linguística" do clássico com suas reflexões 

inspiradas em Roland Barthes e Ferdinand de Saussure sobre a linguagem e 

seus signos? 

É precisamente graças às teorias de Saussure e Barthes que posso trabalhar dessa 

maneira com a dança. A dança não me interessa tanto assim. O que me interessa é 

o discurso que ela produz. Eu não quero, como Forsythe por exemplo, rearticular o 

que você chama essa "linguística" do clássico, eu só quero colocar a nu, apresentá-

la, mostrar as regras e, sobretudo, os efeitos de suas regras. 

Como você situa esta nova etapa de sua pesquisa em sua carreira coreográfica? 

Eu não sei ainda, mas é emocionante trabalhar com a história da dança, ou podemos 

dizemos, com o que a Ópera de Paris preservou da história da dança. Trabalhar sobre 

o passado da dança de maneira performativa - isto é, sobre as obras vivas 

transmitidas pelos bailarinos durante séculos e não nos traços de leitura da dança - é 

praticamente impossível. Apenas a Ópera de Paris e, eu creio que três ou quatro 

companhias no mundo permitem isso. Pretendo repetir essa experiência no campo da 

música e do teatro. 

Por que a dançarina Véronique Doisneau? 

Véronique Doisneau combina perfeitamente com a natureza do projeto. Ela é "Sujet" 

na hierarquia do Ballet, e dança tanto os papéis de solista quanto no Corpo de Baile. 

Ela tem uma visão global do que é esta companhia. Por conta própria, ela sintetiza o 
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conjunto das situações vividas pelos bailarinos do Ballet. Acima de tudo, ela está no 

final de sua carreira e, possui, portanto, uma experiência verdadeira, um 

conhecimento único. Ela interpretou diferentes papéis em cada um dos grandes balés 

do repertório e trabalhou com alguns dos mais notáveis dançarinos e coreógrafos do 

século XX. Tudo isso é precioso e de uma grande riqueza. A história da dança me 

fascina, mas Véronique Doisneau sabe muito mais do que eu! Neste projeto, eu a 

"dirijo", mas é ela quem tem o conhecimento e a experiência. 

Qual é a razão da sua escolha para trabalhar apenas com uma dançarina? 

Escolhi o formato do solo porque queria "opor-me" a Véronique Doisneau no Corpo 

de Baile como companhia e instituição. Eu queria ouvir, ela mesma, dizer o que 

pensava da Ópera, de sua carreira e da dança. Sua visão é muito subjetiva, mas é 

essa singularidade que me parece importante. É essa razão pela qual intitulei a peça 

com o nome dela, Véronique Doisneau, para que não haja equívoco. 

O que você gostaria de interrogar através do testemunho de Véronique 

Doisneau: A vida de uma grande companhia? As engrenagens de uma 

instituição? O imaginário e o pensamento de uma tradição coreográfica? As 

fontes do repertório e seus modos de transmissão? As representações do 

"corpo clássico"? A memória de uma geração? Os mitos do balé? 

Como eu conhecia muito pouco sobre as coisas do ballet, e menos ainda sobre a 

Ópera de Paris, tive a ideia de me posicionar como etnólogo. Eu queria tentar 

compreender as práticas dessa arte, as estruturas que tal instituição requer, etc. Então 

eu coloquei inúmeras questões à Véronique Doisneau e nós passamos a maior parte 

do nosso tempo de "ensaio" discutindo juntos sua experiência e esse mundo de leis 

extremamente específicas, que, sim, eu lentamente comecei a definir no curso de 

nossas conversas. Eu não tive um projeto específico, exceto esta investigação. O que 

é problematizado na peça são as preocupações de Véronique Doisneau. Há as 

questões do sofrimento e da violência física, da instituição, dos encontros que ela 

conseguiu fazer, de suas próprias limitações, de seus desejos, dela. 

Esta maneira de trabalhar é semelhante à que você praticou em suas outras 

peças? 

Não, absolutamente não, toda produção requer seu próprio processo. 

Como você vai encenar o fruto do seu diálogo? 

Na maneira mais simples, Véronique Doisneau "conta" e "dança" sua vida como 

dançarina em trinta minutos, dirigindo-se ao público. 

Então você escreveu uma história em torno da vida de Véronique Doisneau 

dentro do Ballet? Você escolheu se aprofundar em alguns elementos do seu 

diálogo ou, ao contrário, você o abordou em sua totalidade e diversidade? 

Infelizmente, nós tivemos que fazer escolhas porque a peça não deveria exceder trinta 

minutos. A carreira de Véronique Doisneau nos permitiu discutir outros assuntos 

relacionados a outras experiências. Então, nós ficamos com os principais elementos 

de sua carreira e com as principais pessoas que influenciaram sua carreira. 
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Assim, o movimento dançado que será apresentado nesta peça, que é nova em 

seu trabalho até então guiado pelo conceito de "anti-dança". Como essa escolha 

foi feita? 

Eu categoricamente refuto essa qualificação de "anti-dança". É totalmente absurda, é 

a descoberta de um jornalista inculto e preguiçoso. Meu trabalho não é anti nada 

absolutamente, ou melhor, meu trabalho é anti-prostitucional e anti-ideológico! Ele 

propõe justamente uma outra maneira de ver a dança, mas ele não é contra ela. A 

peça será, portanto, efetivamente muito dançada em comparação ao meu trabalho 

habitual, já que seu sujeito é uma dançarina. 

O que Véronique Doisneau vai dançar? 

Véronique Doisneau não se considera uma dançarina contemporânea. Onde ela se 

sente melhor, é sobre as pontas. Ela interpretará um extrato de uma peça de Merce 

Cunningham com quem ela gostou muito de trabalhar. Mas suas outras escolhas são 

principalmente clássicas: entre outras, uma variação de La Bayadère e, extratos do O 

Lago dos Cisnes e Giselle. 

Seu trabalho cênico coloca em destaque um princípio de "não-performance" e 

de "não-vontade" no jogo do ator, um princípio que permite mantém a distância 

do espetacular. De que maneira você vai associar isso com a interpretação 

exigida por esses trechos? 

Este princípio de "não performance" não se aplica sistematicamente a todos os meus 

projetos. Aqui, ele é obviamente inoperante, pois a dança clássica requer uma grande 

virtuosidade e um compromisso sem medida comum dos intérpretes. No entanto, a 

dança será apresentada despojada de todos os elementos que normalmente a 

cercam: música, figurinos, luzes, parceiros e cenografia. Esse modo de apresentação, 

eu espero, conservará a distância reflexiva que é, verdadeiramente, o principal 

interesse do meu trabalho até hoje. 

Como você aborda este lugar do espetacular por excelência que é o Palais 

Garnier? 

O espetacular não é domínio reservado ao Palais Garnier! Pessoalmente, ele não me 

interessa realmente, e, se às vezes eu cedo aos seus chamados, é frequente para 

melhor criticá-lo. 

Suas peças "minimalistas", que visam alcançar - não sem humor e ironia - um 

"grau zero" de coreografia, são para você os meios de interrogar a função da 

arte além de rótulos e definições. Como você imagina esse trabalho de 

desconstrução em Véronique Doisneau? 

Meu trabalho consiste em problematizar o Ballet da Ópera de Paris e não fazer um 

julgamento. Eu mostro no palco a vida profissional de uma das bailarinas da 

companhia e mostro que nessa vida - como em todas as outras vidas - podemos 

encontrar alegria, a desilusão ou a indiferença. Essa pessoa faz parte de uma 

estrutura que lhe permite praticar sua arte, mas também a aliena. Eu não sou um 

idealista e sei que é preciso pagar um preço por tudo. Mas a questão é justamente 

saber qual é o preço. Qual é o "mal necessário" para este funcionamento? 
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Como você mostra essa problemática em cena? 

O discurso de Véronique Doisneau é explícito e confirmado pelas estruturas dos balés 

que ela dança. 

O que você descobriu durante esta viagem "etnológica" ao coração do Ballet da 

Ópera? 

Eu descobri como a própria estrutura dos balés dá conta absoluta da organização 

social perpetuada pela Ópera de Paris. O Ballet da Ópera mantém um repertório que 

abrange vários séculos. É fascinante compreender o quanto a representação da 

sociedade é visível nas obras do repertório, relacionando-as à cada época que as 

viram nascer. 

Como você articula essa história social e política do repertório com sua própria 

visão sobre a dança de hoje? Sua proposta parece se concentrar aqui mais 

especificamente na relação entre o indivíduo e a estrutura e nas porosidades 

entre a estética e as representações sociais? 

Sim, porque o que me interessa é a relação do indivíduo com a estrutura social a que 

ele pertence, e a do performer com a estrutura da coreografia. Repito novamente, é a 

relação entre política e arte, do real com a representação. Como essas duas entidades 

jogam uma com a outra, como a arte é representação da sociedade, ou como a arte 

produz ferramentas para, se não mudar a sociedade, em qualquer caso, fazê-la 

refletir. 

Seu trabalho é um pouco na encruzilhada da "arte pobre" e do "teatro do artista". 

Há nele a pesquisa de outro teatro - no caso, de outra prática coreográfica - 

capaz de estabelecer um novo "contrato social" com o público. Como você 

apreende o público da Ópera? 

O público é, como eu chamo, o "terceiro desconhecido", sendo o primeiro o autor, o 

segundo o ou os intérpretes. No entanto, antes de 22 de setembro, a data da estreia, 

eu não tenho idéia alguma de suas reações, porque é a primeira vez que eu trabalho 

neste teatro. O público é obviamente muito importante para mim. Eu tento ser um 

artista em relação com a sociedade, e a idéia do artista em sua torre de marfim é um 

clichê romântico que não é mais sustentável na atualidade. E por isso, eu realmente 

tento colocar o espectador das minhas peças em torno de uma autonomia de 

pensamento. Eu não tento seduzi-lo ou fasciná-lo, muito menos dominá-lo 

manipulando-o, como a maioria dos meus colegas faz... 

A autonomia de pensamento que você evoca, evidencia a capacidade crítica do 

espectador face à cultura e suas práticas. Você pensa que o público do Ópera, 

frequentemente ligado e fiel aos artistas do Ballet e as obras que eles 

interpretam, vai aceitar essa tensão nascida da distância que você introduz nas 

convenções do teatro entre o espetáculo e o espectador, entre artistas e seus 

admiradores? A abordagem experimental e subjetiva da cena que você propõe 

é uma aposta no Palais Garnier. 

Eu não sei, esta é a primeira vez que faço uma peça para a Ópera de Paris. Mas 

confio na diretora do Ballet que me convidou para vir trabalhar aqui. Ela deve 
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considerar que meu trabalho pode ser aceito por esse público que de fato eu não 

conheço. 

Pela segunda vez, uma de suas peças entrará no repertório de um teatro. Como 

você imagina sua vida futura? 

Uma das minhas peças, The show must go on, está no repertório do Deutsches 

Schauspielhaus Hamburg há quatro anos. É difícil assumir para mim, porque, como 

eu não posso estar em Hamburgo para todas as performances, a peça não está no 

seu melhor. O fato de eu morar em Paris me permitirá estar mais presente em 

Véronique Doisneau. No entanto, como seu nome indica, esta peça não pode ser 

dançada por outra pessoa, uma vez que é feita sob medida para uma dançarina em 

particular. É de alta-costura ... É verdade, no entanto, que existe doravante um 

dispositivo que poderia - por que não - ser reutilizado para outro dançarino cuja peça 

portará seu nome e que será igualmente uma visão pessoal de sua carreira e da 

dança: então, uma toda nova peça. 

Esta peça, que interroga a história e a memória do Ballet poderia, assim, tornar-

se, no caminho de uma transmissão secular, como uma espécie de estímulo, um 

convite aos bailarinos a olharem com um novo olho o papel de sua arte hoje, no 

espetáculo vivo? 

Eu não tinha pensado nisso ... Sim, claro, seria maravilhoso se a peça pudesse ser 

para eles uma ferramenta de reflexão sobre sua arte, ativada cada vez de maneira 

subjetiva por um novo intérprete. 

Em suas peças, você valoriza a singularidade da pessoa enquanto recorre a uma 

estética sem artifício. Este é também o caso de Véronique Doisneau. Você 

confere a essa abordagem uma dimensão poética? 

Dans vos pièces, vous valorisez la singularité de la personne tout en recourant à une 

esthétique sans artifices. C’est aussi le cas pour Véronique Doisneau . Conférez-vous 

à cette démarche une dimension poétique ? 

 

Textes et entretiens > 09.2004 Véronique doisneau - opéra national de paris 

Disponível em: http://www.jeromebel.fr/index.php?p=5&cid=208 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeromebel.fr/index.php?p=5&cid=208
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ANEXO 4 – PICHET KLUNCHUN AND MYSELF: APRESENTAÇÃO e TRADUÇÃO 

DAS FALAS PRESENTES NA OBRA COREOGRÁFICA 

 

Título: Pichet Klunchun and myself (2005) 

Uma encomenda de: Tang Fu Kuen para o Bangkok Fringe Festival 

Concepção: Jérôme Bel 

Estreia: Bangkok (Tailândia), 12 de dezembro de 2004, Festival Bangkok Fringe 

Com: Jérôme Bel e Pichet Klunchun 

Produção: Bangkok Fringe Festival (Bangkok), SACD Le Vif du Sujet (Paris), 

Montpellier 2005 Dance Festival (Montpellier), R.B. Jérôme Bel (Paris) 

Com o apoio do Instituto Francês (Paris), da Aliança Francesa de Bangkok, do Serviço 

Cultural da Embaixada da França em Bangkok e do The Flying Circus Project em 

Singapura 
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“Em setembro de 2004, fui convidado a liderar um projeto em Bangkok pelo curador 

cingapurano Tang Fu Kuen e, depois de muito tempo hesitando em aceitar esse 

convite, finalmente me ofereci para tentar trabalhar com um dançarino tailandês 

tradicional. 

 

De fato, estou muito interessado em práticas espetaculares extra-ocidentais, sejam 

coreográficas ou teatrais, desde o deslumbramento que experimentei enquanto 

assistia a um espetáculo de Kabuki, em Tóquio, em 1989. Experiências semelhantes 

ocorreram com a dança indiana tradicional ou o desfile de carnaval do Rio de Janeiro. 

 

Tang Fu Kuen propôs ao dançarino e coreógrafo Pichet Klunchun que me encontrasse 

durante minha estada em Bangkok, em dezembro daquele ano. Vimos que não 

sabíamos o resultado que poderia advir dessa reunião. Acabei por anotar uma série 

de perguntas para fazer ao dançarino. Pessoalmente, eu tinha apenas uma vaga idéia 

do que seria essa dança tradicional tailandesa, enquanto Pichet Klunchun também 

não conhecia meu trabalho. 

 

Foram as circunstâncias de nossa reunião que determinaram a natureza e a forma do 

resultado obtido. Em função do jet lag, do fascínio que a cidade de Bangkok e seus 

habitantes exerciam sobre mim, dos monstruosos engarrafamentos que não 

permitiam que todos os ensaios fossem realizados, do contexto do Bangkok Fringe 

Festival, onde a peça seria exibida, nós trouxemos ao público uma espécie de relato 

teatral de nossa experiência. 

 

Nós chegamos a produzir uma espécie de documentário teatral e coreográfico sobre 

a nossa situação real. A peça, portanto, reúne dois artistas que não se conhecem, que 

têm práticas estéticas muito diferentes e que tentam aprender mais um sobre o outro, 

e especialmente sobre suas respectivas práticas artísticas, apesar do abismo cultural 

abissal que os separa. 

 

Noções muito problemáticas, como eurocentrismo, interculturalismo ou globalização 

cultural, são as questões que estão ficando claras ao longo desta peça. Essas noções, 

tão delicadas de tratar, não podem ser deixadas de lado. O momento histórico atual 

não permite evitar essas apostas". 

 

Jérôme Bel, Seul, 1 de junho de 2005 
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Tradução das falas de Pichet Klunchun e Jérôme Bel na obra Pichet 

Klunchun and myself 

 

Pichet Klunchun e eu. 

Conceito: Jérôme Bel. 

Com e por Pichet Klunchun et Jérôme Bel. 

 

Ok. 

Primeira questão 

JB- Qual o seu nome? 

PK- Eu me chamo Pichet Klunchun. 

JB- Onde você mora? 

PK- Em Bangkok, na Tailândia. 

JB- Qual a sua idade? 

PK- Eu tenho 37 anos. 

JB-Você é casado? 

PK- Sim. 

JB- Você tem filhos? 

PK- Não. 

JB-Qual a sua profissão? 

PK-Eu sou dançarino. 

JB-Porque você se tornou um dançarino? 

PK- Porque eu me tornei um dançarino? 

PK- É uma longa história. 

JB- Continue. 

PK- Você quer saber? 

JB- Sim. 

PK- Antes d’eu nascer, eu tinha três irmãs. É preciso um menino numa família 

tailandesa. Era um problema para os meus pais. Eles queriam um filho. Um dia 

minha mãe foi ao templo. À estátua, ela disse: Eu gostaria de uma criança, mas 

desta vez, eu prefiro um menino. É por isso que eu vim. 

JB- Sim... mas 

JB- Eu perguntei por que você se tornou um dançarino. 
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PK- Sim, desculpe. Eu esqueci de dizer alguma coisa. Este templo é muito especial. 

Na Tailândia, se você obtém algo da estátua ... 

JB- Que estátua? 

PK- O Buda, do templo. Você tem que dar uma doação a ele. Mas, neste templo, a 

estátua prefere a dança clássica tailandesa. 

JB- A estátua do Buda ama espetáculos de dança? 

PK- Sim. 

JB: Ok. Então essa é a sua explicação de você ter se tornado um dançarino? 

(Pichet Klunchun balança a cabeça, afirmando). 

JB: Porque a estátua ama a dança? 

PK: Sim. Eu venho dele. 

JB: sim. 

JB: Que forma de dança você pratica? 

PK: Eu pratico o Khon. É um espetáculo de dança e teatro. 

JB: Você pode me dizer mais? 

PK: O Khon foi criado há 200 anos, um pouco mais, sim, pelo rei Rama 1º. A ideia 

original vem da Índia. 

PK- Você conhece Ramayana? 

JB- Aquele livro grande? 

PK- Sim. 

JB- Eu ouvi falar dele. 

PK: Nossa versão se chama Ramakian. Quando Rama I. se tornou rei, ele escreveu 

a história. O Khon representa o rei. O rei Rama II fez uma coreografia. O Khon 

começa a ser apresentado e isso continua até o rei número seis. O Khon é muito 

popular na Tailândia, e tem muito sucesso porque o rei apoia os espetáculos de 

Khon e, ele mesmo, está em cena. 

JB- O rei é um dançarino? 

PK- Sim. Ator e dançarino. 

JB- Ah, isso é interessante. Você conhece balé? 

PK- claro. 

JB- O balé nasceu na França. Ele vem de um rei. E este rei ... Luís ... O décimo 

quarto. Luís XIV ... foi um dançarino muito bom. Ele apoiou a dança. Ele criou a 

Academia Real de Dança, que existe até hoje. É o Ballet da Ópera de Paris. Mas o 

que é interessante é que o rei se produziu perante a Corte. Como ele era um bom 

dançarino, ele se serviu dos espetáculos para dar uma boa representação de si 

mesmo. Então ele impressionou seu público. Ele estava no centro, os outros 
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dançarinos dançavam em torno dele e ‘’padam’’... eles o valorizavam. Ele se serviu 

do espetáculo como um instrumento político. Voce sabe? Você vê? 

PK- Sim 

JB- Na época, eles não tinham televisão. Você vê? 

PK- Talvez a mesma coisa. Na época, também não tínhamos televisão. Depois de 

Rama VI, há uma grande mudança na Tailândia, da monarquia à democratização, 

quando o primeiro Rama VII se torna rei. É o primeiro-ministro que controla tudo na 

Tailândia. O governo não está interessado nas performances de Khon. Eles mudam 

tudo. Por exemplo, roupas. Em vez de roupas tradicionais, veste-se roupas 

ocidentais. As mulheres usam saias longas. Nós paramos os espetáculos de Khon. 

Começamos a aprender as danças da sociedade. 

JB- as danças da sociedade? 

PK- Cha cha cha, tango ... Ahh ... o governo quer que a Tailândia tenha um ar 

ocidental. 

JB- Ele rejeita as formas tradicionais? 

PK- Sim. Não há mais nem artistas, nem espetáculos na Tailândia. Nós estamos no 

rei IX. O Khon não representa mais o rei agora. O Khon agora pertence aos turistas 

e ao turismo. 

JB- O que você quer dizer? 

PK- O que eu quero dizer? Exemplo, você compra uma viagem organizada pra 

Tailândia. Inclui um hotel de 5 estrelas, praias muito bonitas, uma cozinha muito 

deliciosa e um espectáculo Khon. 

JB- Você quer dizer, no restaurante? 

PK- Às vezes, à beira da piscina. 

JB- Isso que você diz, é que essa dança é um produto cultural para atrair turistas? 

PK- Sim 

JB- Você pode me mostrar como é sua dança? 

PK- Do Khon? 

JB- Sim 

PK- Qual deles? 

JB- Existem muitos? 

Pk - Sim. Existem muitos. 

JB- O melhor. 

PK- Você me permite te mostrar o começo? 

JB- Boa ideia. 

PK- Sim. PK - Este é o primeira etapa. 
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(Pichet Klunchun apresenta a primeira etapa). 

PK- Três horas. 

JB- Ok! obrigado 

PK- De nada 

JB- Parece mais um exercício ou um aquecimento 

PK- Sim. Sim. Mas é muito importante, sim, para a posição do corpo, o ritmo. 

JB- O ritmo 

PK- Meditação ... 

JB- Meditação 

JB- Sim. Três horas. 

JB- Você pode me mostrar depois do começo? 

PK- A segunda etapa? Sim. Eu posso, sim. Este segundo exercício me lembra do 

Ocidente, balé, posições. É isso? Você tem posições? 

JB- Sim, temos posições, passos. 

PK- É isso. Esta é a segunda etapa. Eu te mostro. 

(Pichet Klunchun apresenta a segunda etapa) 

JB- Muito obrigado. Esses são todos os passos que você combina para fazer a 

coreografia? 

PK- Sim 

JB- Ok 

PK- Acabei de te mostrar o começo 

JB- Há mais passos depois? 

PK- Oui. Oui 

JB- Continua. Ahh ... ok 

PK- Isso  

JB- Bom. Devo dizer que estou um pouco surpreso com o seu jeito de segurar a 

cabeça. Você dança um pouco assim. (Jérôme Bel mostra a cabeça inclinada para 

cima, elevando o queixo). Durante a minha formação, todos os professores diziam 

"Jerome, é muito ruim ficar assim". Você tem que posicionar assim. Voce sabe? 

Como um ... reto. 

PK- Sim, eu abro meu queixo, porque o Khon é um espetáculo com máscara. 

JB- Perdão. 

PK - Eu uso uma máscara. 

JB- máscara ? 
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PK- Sim. Quando abro meu queixo assim, ok. Esses são os olhos da máscara. E 

aqui, os meus olhos. Quando eu abro meu queixo desse jeito, isso se encaixa. Se eu 

cair meu queixo, como você ... Eu não vejo nada. 

JB- você não vê nada? É um problema. Ok 

PK- Sim. 

JB- Então, se você usa uma máscara, a máscara representa alguma coisa. 

PK- O personagem. 

JB- O personagem. 

JB - Que gênero de personagens você faz? 

PK- Nós temos quatro personagens diferentes. Nós temos a mulher, o homem, o 

demônio e o macaco. 

JB - O macaco. Você pode me mostrar os quatro personagens? 

Pk-Sim, eu posso, mas o macaco não é minha especialidade. 

JB- Você não é um bom macaco? 

PK- Sim. 

JB- Está tudo bem. 

PK- Sim. Eu posso te dar uma ideia do macaco. 

JB- Sem problema 

PK- Bom. Eu começo com a mulher, o homem, o demônio e o macaco. 

(Pichet Klunchun apresenta os personagens) 

JB- O macaco? 

PK- Sim. 

JB- Ok. Muito obrigado. Eu reconheci o macaco. Eu reconheci a mulher, eu sabia 

que era o começo, mas não vi os outros dois personagens. 

PK- O homem e o demônio? Eu vou dar as idéias muito simples para fazer você 

compreender. Veja a posição das minhas pernas: esta é a posição da mulher; 

homem; demônio ... macaco. A posição dos braços. Aqui. Eu não sei a palavra em 

inglês. 

JB - Nem eu. Em francês, diz "o canto do olho". 

PK- E meus dedos, no mesmo nível. Essa é a mulher. Aqui o homem. E aqui o 

demônio. O macaco. 

JB- Eu entendo porque eu não vi as diferenças. 

PK- Por que? 

JB- Elas são tão pequenas! 

PK- Eu não sei, para mim há uma grande diferença. 
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JB- Eu li num livro que esta forma artística é uma mistura de dança e teatro, mas até 

agora você não falou. 

PK- Que gênero de livro você leu? 

JB- Um guia turístico. Na França, a Tailândia é muito popular. Temos muitos guias 

sobre a Tailândia. Em cada um deles, há duas páginas que tentam descrever o 

espetáculo do Khon. 

PK- Ok. Eu acho que no livro, tentamos falar a vocês sobre um narrador. Há um 

narrador, que se encontra na cena e que fala. 

JB- O que ele diz? 

PK- Isso que eu quero dizer: o narrador fala por mim. 

JB- É como se você fosse o corpo do personagem, e ele a voz de seu personagem? 

PK- Sim, é isso, mas ele fala por todos. 

JB - Ele é a voz de todos os personagens. 

PK - É isso. 

JB- Então, como o público entende quem diz o quê, quem fala? 

PK- É muito fácil. Quando ele fala, apenas um personagem dança e se move. 

JB- Quando você não se move, você está morto. 

PK- É normal. Sim. 

JB- Ok. Então eu posso imaginar que o movimento ... está muito relacionado ao 

texto. 

PK - É isso. 

JB- Então, você conhece o texto. 

PK- Sim, nós o aprendemos. 

JB- Você pode executar a dança e o texto juntos? 

PK- Você quer que eu mostre a dança e fale ao mesmo tempo? 

JB- Sim. 

PK- Não. Não é normal. 

JB- Você nunca faz isso? 

PK - Isso. Nós nunca fazemos isso. 

JB- Sim, mas quando o narrador está atrasado na repetição? Isso deve ser feito. 

PK- Eu entendo o que você está diz. Ele está frequentemente atrasado. Ok, eu vous 

falo. 

JB- O que devo fazer? 

PK - Apenas escute. Ok? 
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(Pichet Klunchun apresenta a sequência, narrando-a) 

JB- Eu não entendi de todo, mas tenho a impressão que você não está contente 

comigo. Nós temos um pequeno problema? 

PK- Nós temos um grande problema. 

JB - Que problema? 

PK- Eu interpreto o personagem do demônio. Você é o rei. O Rama. Nós lutamos o 

dia todo. Então eu te chamo, "Hey Rama! Hoje o sol se põe. Na minha cultura, 

quando brigamos ... Eu tenho uma arma. Nós paramos. Amanhã, quando o sol 

nasce ... se põe... Levanta-se. Você move seu exército, eu movo meu exército. Você 

vem aqui e nós lutamos novamente. Você concorda? 

JB- O que eu digo? 

PK- Você diz sim. 

JB- Ok. Então eu retorno ao campo, com meus guerreiros, e nós ... nós 

descansamos, nós jantamos ... 

PK - Você faz tudo que você quer. 

JB- Na história, há luta? 

PK - Sim. A história toda, é de combates entre o rei Rama e o diabo. 

JB- É uma guerra? 

PK- Sim, uma guerra. 

JB- Você pode, agora, me mostrar algo muito violento, realmente ... você sabe ... 

terrível. 

PK – Eu creio que estou pleno, sim. Como meu personagem é o demônio, sou 

treinado para ser um lutador. Eu tenho muito. Eu te mostro sim. 

(Pichet Klunchun apresenta a sequência coreográfica) 

JB- Isso é tudo? 

PK- Ok sim 

JB - Então, há um mal-entendido. 

PK - O que? 

JB- Eu pedi algo violento, algo fisicamente envolvido. E o que você faz ... é bonito. É 

doce. 

PK- Ah, sim? 

JB- Sim. 

PK- Ok Eu vou te dizer o que é. Sim. Isso é a cena antes da luta, sim. Eu me 

preparo, vejo minha roupa. Estou pronto. 

(Pichet Klunchun dança enquanto narra). 
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PK - Eu te chamo: "Hey Rama, venha, venha e lute. Venha brigar comigo, venha. Eu 

pego minha flecha. Eu a lanço. Para você. 

JB- Muito bom. 

PK - Sim. É isso. Ao mesmo tempo, você me envia uma flecha também. 

JB- Ok! 

PK- É isso, hum, flechas. Corte de braço. Um. Dois. E minha perna. 

JB- Espera. Uma flecha? 

PK- Sim 

JB- Como isso é feito? Eu tenho super poderes? 

PK- Sim. Você é o rei. Você pode fazer isso. 

JB- Ok. 

PK - Então, eu rezo o mantra, sim. Eu espero. Meu braço volta e volta. Minha perna 

volta. Eu estou contente. 

JB- Claro. 

PK- Eu digo: "Ei Rama, você é tão pequeno" 

(Pichet Klunchun faz um gesto com os dedos) 

JB- você é tão ... 

PK- Não, não, não, o último. 

JB - Nem mesmo o grande. 

PK- Sim. 

JB- Você é tão pequeno. 

PK - É isso. Mas você precisa de um som, um pouquinho. 

PK- É isso. 

JB - Você não é nada. 

PK- Sim. 

JB- Você não é nada. Você é um ... é muito violento. 

PK- O que? 

JB- Isso. 

PK- Sim. Eu lhes digo, se você for à Tailândia, não faça isso. 

JB- Você quer dizer que ainda se usa isso na vida cotidiana? 

JB- Ok. Eu prestarei atenção. Então, se eu entendi corretamente, porque você reza 

os mantras, textos sagrados budistas, hein? 

PK- É isso. 
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JB- Porque você reza os mantras, tudo volta. Agora, gostaria de ver uma cena em 

que o personagem morre no palco. 

PK- Morrer em cena? 

JB- Sim. 

PK- Não. Nós não representamos a morte no palco. 

JB- Porque?  

PK- Se eu representar a morte no palco, isso traz má sorte. 

JB- Má sorte para quem? 

PK- Para mim. Para o intérprete. Até para o meu país também. 

JB- Para a Tailândia. 

PK- Sim. Desde o começo, eu te disse que Khon representa o rei. O personagem 

principal é chamado Rama. Meu rei é chamado Rama. Nós acreditamos que é a 

mesma pessoa. Cada personagem da história é um deus. Nós acreditamos nos 

personagens. Se eu representar a morte no palco, isso traz má sorte. 

JB- Então, você tem uma grande guerra, na história, os combates e ninguém morre. 

PK- Nós morremos muito, sim. Mas nós não morremos no palco. Temos outra 

estratégia para representar a morte no palco. 

JB- Ok! Você pode me mostrar? 

PK- Eu posso te mostrar, mas ... eu não posso fazer isso sozinho. Você pode me 

ajudar? Sim, se você quiser ver. Venha. 

JB- Não é perigoso? 

PK- Não. Fica aqui. Aqui. 

(Eles vão para o fundo do palco) 

JB - É isso. 

PK- Você se lembra da posição quando a gente envia a flecha? 

JB- Sim, sim 

PK - É isso. Ok, você está se dobrando. 

JB- Assim? 

PK - Sim. Um pouco mais em cima. Eu quero ver. Abra seus dedos.ok! Quando eu 

pula, você abre seus dedos. 

JB- Sim. É ... 

PK- Eu disse, quando eu salto, você abre os dedos. 

JB- Esta é a minha primeira vez, ok? Eu preciso repetir. 

PK- Ok 
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JB- Eu não sabia quando você iria pular, fiquei surpreso. Agora eu sei, eu posso 

fazer isso. 

JB - Então você morre nos bastidores. 

PK- Eu morro em outro lugar.  

JB- Como o público entende que o personagem está morto, e não caído ou ... 

PK- Porque ele não volta mais. 

JB - Está claro. 

PK- Sim.ok 

PK- Muito boa pergunta. Por que o público entende que o personagem está morto. 

Nós vamos para a próxima cena. Depois da partida dele, é a próxima cena. Ok? É 

muito fácil, apenas marcha, ok? Eu te mostro. 

JB - É tudo que você faz, você atravessa o palco e sai? nada mais? 

PK- É isso. 

JB- Sabendo o contexto, quero dizer a cena anterior, que você anda lentamente, de 

cabeça baixa, para mim pode ser o funeral? Então é porque o público olha para o 

funeral que ele entende que o personagem está morto. 

PK- É isso. 

JB- A sua estratégia é mostrar exatamente o antes e exatamente o depois, mas não 

... a própria morte. 

PK- Sim. 

JB- Mas quanto tempo dura essa cena? 

PK- Depende. Depende de qual personagem está morto. Se é o personagem 

importante, cerca de vinte minutos. 

JB- Ele tem uma família grande? 

PK- Sim. E o exército também. 

JB- 20 minutos Só isso? 

PK- Sim, só andando, sim. 

JB- Quanto tempo dura todo o espetáculo? Do começo ao fim? 

PK- Sem intervalo? 

JB- Sim 

PK- Cerca de uma semana. 

JB- Uma semana? 

PK- Sim, uma semana. 

JB- Sem intervalo. 

PK- Sem intervalo. Continuamente. 
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JB- Dia e noite. 

PK- Dia e noite. Você vê ? Muitos morrem. 20 minutos. 20 minutos. ok. Eu mostro a 

última. Sim, a última. Bem, o personagem sai do palco. ‘’Poum poum poum ...‘’ 

JB - É isso. 

PK- A luz se apaga e depois volta. Toda a sua família está sentada e chorando. Sim. 

Eu te mostro. (Pichet Klunchun faz a pose e a sequeência da mulher). Esta é a 

mulher, eu interpreto o personagem da mulher. 

JB - Lágrimas? 

PK- Sim. 

JB - É muito bonito. 

PK- Sim. Eu gosto muito dessa coreografia. 

JB - Toda pequena 

PK- É isso. Sim, você sabe, todo movimento tem um sentido, sim. Eu começo assim, 

você vê? Meu queixo. Quando o dançarino move o queixo desse jeito, significa que 

ela está relaxada, sim. Fácil. O queixo escreve o número 8. Você se sente relaxado. 

JB- Na verdade não. Eu deveria praticar. 

PB- É isso. 

PB- Ela está sentada, relaxada. Então alguém vem lhe falar. Você vê a posição, ela 

escuta. Ele a diz que o marido dela está morto. Ela ... choque. 

JB- Isso é choque? 

PK- É isso. Ela começa a chorar, mas ela se vira para chorar. Ela não quer mostrar 

seus sentimentos, suas emoções. Está aqui. Então novamente, as lágrimas. Uma ... 

duas ... e a última. 

JB- Ela a joga? 

PK- Isso.  

JB- Porque nós não vemos a água ao redor?  

PK- Ela está voltando. 

JB- E? 

PK- "Estou bem" 

JB- Obrigado. 

JB- Eu não tenho mais perguntas por enquanto. Eu vi muito. É muito interessante. 

Eu gostaria de tentar encarnar o movimento. Você pode me ensinar os movimentos? 

PK- Sim, eu posso te ensinar. Ok. Oui. Eu te ensino os movimentos do demônio. 

JB- Eu preferiria alguma coisa desse gênero. 

PK- A mulher? 
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JB- Sim. Eu gosto. Eu gosto porque é um pouco doce. 

PK- Eu entendo. A mulher é meu segundo personagem. Você se lembra? A posição 

das pernas? E os dedos. 

JB- Sim. 

PK- Antes de começar, eu gostaria que você tirasse seus sapatos. 

JB- Posso guardar meus sapatos? 

(Os dois juntos, no fundo do palco) 

PK- Sim. Posição. Dedos juntos. Você os coloca aqui, no quadril. Você dobra seus 

joelhos, puxando seus quadris para trás. Mais ... 

JB- Mais o que? 

PK- O quadril. E você estica o corpo para cima. E ombros relaxados. Os dedos. A 

primeira linha e a segunda. Você coloca o polegar na segunda linha. Coloque aqui, 

no quadril. Dedos juntos. Você se dobra. Bom. Não esqueça esse quadril. Você está 

tentando pegar uma coisa, você subiu a perna. Você move o braço e dá um passo. 

E você deixa ir. Dobra-se. Bom. Ainda. Escolha uma coisa. Você dá um passo e 

deixa ir. Tente os dois braços. Escolha uma coisa. Você dá um passo. E você deixa 

ir. Mantenha a posição dos braços. Você subiu a perna. Dê um passo. Você faz um 

passo, o peso à frente e faz um grande círculo ao redor do corpo. O peso atrás e 

você escolhe ... 

JB- Espera, espere ... 

PK- Ok Repita o peso à frente e a perna sobe. Os dedos e o queixo juntos. 

JB- Ok! Muito obrigada 

PK- O suficiente? 

JB- Sim, eu acho. 

PK- Ok! De nada. 

JB- Muito obrigado sim. Isso dói. 

PK- Os dedos? 

JB- Sim. Por que os dobra tanto? É uma tortura. 

PK - Os dedos são muito importantes na minha dança. Nós os exercitamos muito, 

dedos e pernas. Todos os dias, fazemos os batimentos, depois exercitamos os 

dedos assim. Começamos pequeno, pequeno, depois vamos mais e mais longe. 

Sim, assim. Bom. Ok. A causa da ideia inicial da minha dança, eu copio a 

arquitetura. 

JB: A arquitetura? 

PK- Sim. O templo. O templo tailandês. O telhado do templo é assim. 

JB- Sim, como na Ásia. 
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PK- Sim, na Ásia, o telhado é assim. Veja. O telhado. Isso é templo. E nós temos o 

conceito, um conceito. No interior, temos um Buda instalado no centro. É a energia 

principal do templo. Acreditamos que o Buda tem o poder de fazer circular a energia 

em um círculo como esse. Ela vai ao templo, vai até o telhado, o teto se curva e traz 

de novo a energia para ele. 

JB- Espera, você quer dizer, é por isso que o telhado é curvo? Para que a energia 

do Buda vá e retorne? Esta é a razão da curva. 

PK- Sim, essa é a razão. Tudo retorna ao centro. Como,quando eu danço, a energia 

principal está aqui. Eu exercito meus dedos, porque eu quero mover a energia daqui 

até aqui e trazê-la de volta para o centro. Por exemplo, um aqui e aqui. Você vê? 

Nós voltamos aqui e aqui, nos conectamos e trazemos de volta. Todo o tempo, 

quando eu danço, eu me movo, eu faço um pequeno círculo, um grande círculo, ao 

redor do meu corpo o tempo todo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. 

JB- Você quer dizer que o princípio de sua dança é sempre enviar a energia e trazê-

la de volta? 

PK- Sim, trago-a de volta. 

JB- Sempre? 

PK – Oui. O tempo todo, assim. Dentro, fora, dentro, fora, sim. É diferente de vocês. 

No Ocidente, quando se dança, joga-se a energia para longe. Vocês fazem ... 

Desculpe. 

JB-Eh ... bem, nunca tinha pensado nisso. Eu não sei tudo, mas até onde eu sei, 

esse conceito de manter a energia no entorno, eu nunca ouvi falar disso. É verdade. 

Estou muito impressionado como o que você acabou de levantar. Eu estou muito 

interessado em como a dança ... quero dizer ... sim, a dança está relacionada a 

princípios quase filosóficos de outros campos da sociedade, por exemplo, 

arquitetura, religião, ... É muito interessante, eu acho. Então percebo como sua ... 

sua dança é ... sofisticada e ... baseada em um saber, sabe? Não é qualquer coisa 

... Então, estou muito impressionado e ... e, eu lembro que você disse no começo 

que o Khon pertence aos turistas. 

PK- Sim. 

JB- Você dança para os turistas? 

PK- Não 

JB-Então o que você faz com esse conhecimento, essa riqueza? 

PK (ele pensa): Ok ... Eu estou certo ... Atualmente, na Tailândia, os tailandeses não 

estão interessados nos shows de Khon. Um dia, eu quis saber o porquê. Sim, por 

quê? E eu tenho a resposta. É porque os tailandeses não entendem a significação 

do Khon e os movimentos nos espetáculos de Khon. 

JB- Você quer dizer que os tailandeses são como eu? 

PK - Você pode ser melhor. Sim. 

JB- Eles não são capazes de entender o sentido dos movimentos? 
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PK- Sim. Ok, estou mostrando um exemplo. Eu te mostro. Olhe. 

(Pichet Klunchun mostra o exemplo) 

JB- Algo cai. 

PK- Sim. 

JB- Mas eu não sei o que. 

PK- Sim 

JB- Uma folha? Não. 

PK- Uma folha, seria assim ... 

JB- É muito diferente 

PK- Sim. Está chovendo 

JK- Está chovendo! 

PK- Sim. 

JB- É uma gota... 

PK- Sim 

JB- Uma gota que cai 

PK- Sim. A chuva faz um... e chove. 

JB- Lentamente, depois mais rápido 

PK- Sim, claro 

JB- Não é chuva. Está começando a chover? 

PK- Está começando a chover e está chovendo. 

JB- algumas gotas e depois mais, mais. 

PK - é isso. olhe 

(Pichet Klunchun dança) 

JB - É o enterro. É muito triste. E começa a chover. É ainda mais triste. 

PK – Esse é meu trabalho. 

JB- E as pessoas não conseguem ler isso. 

PK- Não 

JB- Você vai admitir, se vemos isso, sem entender por que você faz lentamente, por 

que você faz esse gesto, pode ser chato? 

PK- Vinte minutos. 

JB- vinte minutos assim, sem saber, pode ser muito ... mas se ... como eu fiz, se 

adivinhamos as imagens e o que é, se a gente o representa, é um prazer . Como ler 

um livro e compreender as palavras. É por isso que você tenta trazer de volta esse 

saber, isso ... 
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PK- Sim. Sim, esse saber, esse código e 

JB- O código. 

PK- A idéia de tudo isso. Porque nós perdemos isso. Se eles entenderem, eles vão 

gostar disso, eu acredito. 

JB- Caso contrário ... boa sorte. 

PK- Obrigado. 

JB- Bem, Pichet, obrigado, obrigado mil vezes por estes exemplos e explicações. Eu 

me sinto um pouco culpado por pedir tanto. Se você quiser me fazer perguntas, 

saber alguma coisa. Fique à vontade, se você tiver alguma. 

PK- Sim, eu tenho algumas. 

JB- Você tem? 

PK- Eu já conhecia seu nome. Jérôme Bel. É um nome famoso. 

PK- Verdade? Em Bangkok? 

PK- Não. 

JB- Onde? No Ocidente? 

PK-. No Ocidente. Minha pergunta é: o que seu nome significa? 

JB- O que o meu nome significa? Bem, Jérôme não significa nada. Bem, o que 

posso dizer ... você sabe, no Ocidente existe ... Eu sou de uma família cristã. E os 

cristãos têm uma tradição. Nós temos um grande livro, também. A bíblia. 

PK- Eu conheço a Bíblia.  

JB- Você conhece a Bíblia. Quando nós temos um bebê, nós escolhemos um nome 

na Bíblia porque nela encontramos muitos nomes de pessoas ... e nós o damos para 

o bebê. É a tradição. Isso não quer dizer nada. Não tenho certeza se Jérôme está na 

Bíblia. Nós temos outros livros. Alguns livros. Claro, ele está em algum lugar. E Bel 

... Bel, em francês, isso significa "belo". Provavelmente, meus ancestrais, a 

comunidade deles deu a eles esse nome, porque eram lindos sabe? Infelizmente, 

nós perdemos essa qualidade. 

PK- Sim. 

JB- Sim. E você, o que quer dizer o seu nome? Nós não falamos sobre isso. 

PK- Pichet significa "maravilhoso e perfeito". 

JB- Maravilhoso não é suficiente? 

PK- Meu nome, pega um da minha mãe e um do meu pai. 

JB- Então sua mãe foi maravilhosa e seu pai perfeito? 

PK- Sim. 

JB- Boa família. 

PK- Sim. 
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PK- Quantos anos você tem? 

JB- Eu tenho 46 anos. 

PK- Você é casado? 

JB- Não, mas tenho uma filha. Ela tem cinco anos. 

PK- Você é casado? 

JB- Eu disse que não. 

PK- Mas você tem uma filha? 

JB-sim. 

PK- Ela vem de onde? 

JB- Bem, você é um menino grande... 

PK- Se eu quero um bebê, casamento primeiro, o bebê em segundo. 

JB- Não no ocidente. Podemos ter o bebê primeiro, bebê segundo, bebę vinte e 

nove ... sem ser casado. É muito antiquado agora. Não é mais feito. 

PK - Na Tailândia, é muito importante para a mulher, sim, se casar. Onde você 

mora? 

JB - Eu moro em Paris. Mas viajo muito, pelo meu trabalho, para os espetáculos, em 

vários países do mundo. 

PK- Qual é a sua profissão? 

JB- Eu sou considerado um coreógrafo, mas eu não sou um verdadeiro. 

PK- Por quê? 

JB - Um verdadeiro coreógrafo supõe criar danças, coreografias, movimentos. Eu 

não sou muito bom nisso. Na verdade, não sou nada bom. 

PK - O que você faz? 

JB- O meu trabalho é ... pensar o que pode acontecer num teatro. Mas eu não me 

importo, o que eu uso, você vê? Pode ser texto, música, objetos. Pode ser dança. 

PK – Perdão, eu não entendo. 

JB - Você não é o único. 

PK- Você pode me mostrar o seu trabalho? 

JB- Não. Não, eu sou coreógrafo. Eu tenho uma companhia, eu trabalho com 

dançarinos. Eles estão em cena, eu estou sentado. E nós ... nós concordamos com 

o que acontece em cena, ou eu decido. 

PK- Ok, Jérôme. Você me perguntou muito. Você pode fazer o macaco? Eu disse 

sim. Falar e dançar. Eu disse sim. 

JB- Ok. Você tem razão. Mas eu não sou bom, não faço isso. Às vezes, se alguém 

está doente, eu faço ... mas isso não é minha ... não é minha especialidade. Eu 

mostro minha cena favorita. Eu tento colocá-lo em todos os meus espetáculos.  



338 
 

 
 

PK- Ok 

JB - É um pouco especial. Eu te digo quando começa e quando acaba. 

(ele apresenta a cena) 

JB- Você quer que eu explique? 

PK- Por favor. 

JB- Eu fui dançarino durante oito anos. E um dia, parei, decidi parar. Não conseguia 

mais encontrar nenhum sentido nos movimentos, na dança. Então, ao invés de dar 

cursos e trabalhar com as companhias, eu li livros por dois anos. Eu li livros sobre 

teatro, história da dança, história da arte, crítica de arte, crítica de literária, 

sociologia, filosofia ... todas essas leituras me levaram a esse gênero de coisas. 

PK- Não. Eu não vi a relação. 

JB- Ok. Um desses livros se chamava "A sociedade do espetáculo" ou "A sociedade 

do divertimento". A ideia principal deste livro é que hoje vivemos rodeados de 

representações, isto é, claro, cinema e TV. E internet. Nós não vivemos a nossa 

vida. Vês? Apenas sua representação. É uma pena, claro. O espetáculo também é 

uma representação, vês? As pessoas se sentam. Eles não vivem mais. Ele olham ... 

Mas eu gosto do espetáculo. Eu procuro uma maneira de fazer um espetáculo, mas 

não da representação. É por isso que faço essa cena. Nesta cena, o que eu faço, o 

que os performers fazem, eles olham para o público, e eles mostram que eles estão 

assistindo o público, e eles fazem compreender que o público vê que eles os olham. 

Realmente. Você vê ... por exemplo, se alguém tosse ou ri, os artistas o ou a olham. 

No momento, como todo mundo está muito quieto, eu tento fazer algo em torno do 

som do teatro. Sem a representação, faça algo real: saber que as pessoas estão 

aqui e elas estão me observando. E vice versa. Foi um primeiro ponto. Então entendi 

que essa cena ... toca uma coisa muito importante do teatro, a essência do teatro é 

o aqui e agora, que só pode acontecer no teatro e que é muito importante. Por 

exemplo, se eu assistir a um filme com Marilyn Monroe, sei que ela está morta. 

Então isso foi feito antes. Se eu olhar para a tevê, isso pode acontecer ao mesmo 

tempo, mas em geral acontece em outro lugar. Essa cena serve justamente para 

mostrar isso, dizer "olhe o que é o teatro" e também que não é uma representação. 

PK- Você acredita que o público entende? 

JB- Mais ou menos. É por isso que continuo fazendo isso. 

PK- Boa sorte. Jérôme. Você tem algo maior para me mostrar? 

JB - Sim, pois eu não posso fazer isso o tempo todo, não o espetáculo inteiro. Um 

pena, porque na minha opinião é o mais interessante no meu trabalho. Você quer 

algo maior? 

PK- Sim. 

JB- Posso te mostrar de dança? 

PK - Muito boa ideia. 
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JB- Ok. Eu vou te mostrar uma dança do espetáculo "The show must go on ". Há 

trinta ou vinte artistas no palco, todos em semicírculo. Eles sempre fazem a mesma 

coisa juntos. Eu estarei sozinho, mas vou usar a música. Eu a tenho no notebook.  

(Jérôme Bel se posiciona e dança) Continua. David Bowie ainda diz "vamos dançar" 

e todo o elenco dança. 

PK- Jérôme, estou muito desapontado 

JB - Sim eu sei. É por isso que faço isso. 

PK - Por que você faz isso? 

JB- Para desapontar as pessoas. Então está tudo bem. O que você esperava? 

PK- Eu não procuro por isso. 

JB- Seja mais preciso. 

PK- Eu procuro ... eu espero ... uma técnica muito boa, grandes saltos ou ... 

JB- Alguma coisa de extraordinário 

PK- Sim, é o que queremos. 

JB- Algo especial que você nunca viu antes. 

PK- É o que queremos. 

JB- Eu sei. Eu sei que todo mundo quer isso. Mas não me interessa dar isso. De 

qualquer forma, eu não creio que seja capaz. Me cai bem que eu não esteja 

interessado. Ok, se eu subi a perna até então, por exemplo, virando e pulando ao 

mesmo tempo ... é impossível, mas você gostaria. 

PK- Bravo. 

JB- Incrível. É incrível. Não. Então, você me admiraria. Uau, Jerome é melhor que 

eu. Ele faz coisas que eu não posso fazer. Essa relação entre o performer e o 

público não me interessa. Eu não quero criar uma diferença ou uma admiração. Eu 

quero criar exatamente o oposto. Eu quero criar alguma coisa de igual. 

PK- O que? 

JB- Eu quero criar, encontrar uma igualdade entre o público e os artistas. Daí a 

música pop, porque pertence a todos, e essa espécie de dança. Todo mundo pode 

dançar. De acordo? 

PK- Sim 

JB- É o meu projeto. Você, por exemplo, você tem um rei. 

PK- Sim. 

JB- Você representa ele? 

PK- É isso. 

PK- Na França, o rei foi cortado sua cabeça há mais de 200 anos. Então somos 

iguais. 
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PK- Realmente? 

JB - Bem, estamos trabalhando nisso. E eu tento trabalhar nisso. Eu tento trabalhar 

lá, pelo menos no teatro, onde eu trabalho. Eu tento criar a possibilidade de uma 

comunidade mais igualitária. 

PK- Eu compreendo. Bom. Se você examinar minha sociedade e a sua, sobre as 

idéias ... 

JB- Sim, o rei. 

PK- Ok. Eu compreendo porque você faz isso. Eu tenho outra pergunta. Eu 

concordo, todos podem fazer isso, sim. Eu também. Se eu posso fazer isso, por que 

eu pago? 

JB- Sabe, às vezes, o público quer ser reembolsado. 

PK- Depois do espetáculo? 

JB- Às vezes durante. 

PK- Ah, sim? E você devolve o dinheiro? 

JB- Não. Claro que não. Eu tenho que ... talvez ... explicar algo para você, eu não 

sei. O que eu faço pertence a uma pequena comunidade no Ocidente, aquela que é 

chamada de arte contemporânea. O que eu faço se coloca no campo da dança 

contemporânea, que faz parte da arte contemporânea. Na arte contemporânea, há 

dança, música, teatro contemporâneo, artes visuais, cinema. Isso forma uma 

comunidade de artes contemporâneas. Nesta comunidade, existem três grupos. 

Primeiro, os artistas. O artista, o artista contemporâneo, seu trabalho é criar novas 

formas para representar a realidade de hoje. Como a realidade de hoje é diferente 

da anterior, ele ou ela deve encontrar novas formas, sim? Porque é uma realidade 

diferente. Encontrar novas formas é difícil. Eles não podem usar as formas antigas. 

Eles precisam fazer pesquisas. A pesquisa leva tempo, e eles precisam ... comer. 

Eles precisam de dinheiro. Para fazer a pesquisa. Agora, o segundo grupo. O 

segundo grupo é o governo. Há pessoas no governo que decidem manter algum 

dinheiro para as artes contemporâneas. Eles dão esse dinheiro para artistas 

contemporâneos, para seu trabalho de pesquisa, para encontrar novas formas. Mas 

quando eles dão o dinheiro, eles não sabem o que o artista fará. Mas eles dão o 

dinheiro. O artista também não sabe o que vai fazer. Caso contrário, não é um 

artista contemporâneo. Quando você é um artista contemporâneo, não sabe o que 

vai fazer. Você tem que fazer alguma pesquisa. Se nós já sabemos, pfft. Terceiro 

grupo, o público. Quando o público compra um ingresso para um espetáculo de 

dança, ele não sabe o que verá. Então, eu não compreendo quando ele quer ser 

reembolsado. Eu não prometi nada. Eu sou um artista contemporâneo. Mesmo eu 

não sei o que faço às vezes. As pessoas vêm, e então eu entendo melhor o que eu 

fiz, conversando com elas ou ... você vê? É por isso que não há reembolso. Nós não 

compramos nada. Nós apostamos. Se você quer comprar, se você quer ter certeza, 

por que você está pagando ... essa foi a sua pergunta, por que nós pagamos. 

Exemplo, em Paris, você vai à Ópera para ver "O Lago dos Cisnes". Você terá 

cisnes, você terá o lago, você terá Tchaikovsky e eles morrerão no final. Se você vai 



341 
 

 
 

assistir a um espetáculo intitulado "O Lago dos Cisnes" em um festival de dança 

contemporânea, talvez você nem veja um cisne. Talvez um pato. Você vê, é 

diferente. Nós não sabemos. 

PK- Eu compreendo. 

JB - Não é a questão de dinheiro. Como se você tivesse que me dar algo porque eu 

pago. Não. 

PK - Obrigado. Sim. É bom saber. 

JB- Eu não sei, é a minha teoria. Não tenho certeza se ela é boa, mas ... 

PK- Nos seus espetáculos, você representa a morte em cena? 

JB- A morte em cena, sim. Sim, eu faço muito isso. Esta é a minha segunda cena 

favorita, morrer em cena. Sim, eu posso te mostrar.  

PK- Por favor. 

JB- Sim. Eu te mostro a do meu primeiro espetáculo. Era uma peça com objetos, 

muito chata. Houve uma morte na minha primeira peça. Eu te mostro. Eu não tenho 

os objetos que eu preciso, tanto faz. 

(Jérôme Bel apresenta a cena) 

PK – MMMMMMM... está claro. Sim. Sim. 

JB – Sim. É muito simples. Foi a minha primeira. Você quer ver outra? 

PK- Se você tiver outras. 

JB – Sim, eu estou cheio. Então eu te mostro ... Eu te mostro outra do "The show 

must go on", ok? Eu tenho a música. 

(Jérôme Bel apresenta a cena) 

PK- Você me lembra alguém que eu amo. Eu penso em minha mãe. Ela morreu há 

sete anos. Eu fiquei muito feliz com a morte dela. 

JB - Por que? 

PK- Ela estava doente. Paralisada. Fazia onze anos. Ela não se mexia mais. Nós 

nos comunicávamos com os olhos. Quando o último momento chegou, sim, passo a 

passo, ela desapareceu. Foi muito lindo. 

JB - Porque ela morreu devagar. Agora, estou "feliz" com o que você está dizendo 

porque ... é exatamente o que eu quero produzir com isso, entende? Uma das 

minhas estratégias é deixar muito tempo e espaço para o público. Você pode ter 

notado. Eu faço muito pouco, porque quero que o público também trabalhe. Muitas 

vezes, ele se entedia, é um problema. Nesta cena, claro, o assunto é a morte, mas 

como eu poderia, Jérôme, fazer uma declaração sobre a morte, entende? Eu falei 

sobre igualdade. Eu não sou melhor que o público. Eu não sei mais do que o público 

sobre a morte. Eu sei mais sobre teatro, e uso o teatro para fazer as pessoas 

pensarem e se moverem, e aqui precisamente com a morte. Por exemplo, a música 

é de 4 minutos e 47, mas eu morro muito cedo na música. Então, quando estou 
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morto, nada acontece. É para que algo aconteça com você, entende? para você 

refletir, que você sente em sua relação com a morte, porque eu não posso dizer 

nada, entende? é tão privado, pessoal e íntimo. 

PK - é bem sucedido. Isso, eu gosto muito. Eu acredito que você tem o que você 

quer, o que você está tentando fazer. Muito obrigado. 

JB – De nada. 

PK – Foi-me dito algo sobre o seu trabalho, que você fica nu no palco. 

JB - Não eu, mas os intérpretes, sim. 

PK- Por quê? 

JB- Eu lhe disse que não é tão fácil para eu fazer movimentos, ser um verdadeiro 

coreógrafo, mas eu gosto muito da dança. Quando te vejo dançando, fazendo essas 

coisas, eu sou muito ciumento. Eu amo isso. A peça nua foi a segunda. Aquela com 

os objetos, não havia dança. Eu me disse, para a próxima, eu tenho que me forçar a 

fazer dança, eu gosto da dança. Então eu perguntei a mim mesmo e te pergunto 

agora: o que é absolutamente essencial para a dança? 

PK - O corpo 

JB - Bingo. É por isso que os coloco nus. Eu tirei tudo, só havia o corpo. O projeto 

era fazer movimentos, entende? Em vez disso, fizemos coisas desse gênero. Eu te 

mostro. Esse gênero de coisa. Ao invés de dançar, começamos a descobrir nosso 

próprio corpo. Achamos muito interessante e fizemos isso por uma hora. Só isso. 

Sem dançar nada. 

PK - E depois? 

PK- Não, não, não. 

JB- Eu vou mostrar a seguinte. 

PK- O que? 

JB - A próxima cena 

PK- Nu? 

JB- Sim. 

PK- Não. Pare. não 

JB- Você não quer? 

PK - Sim, eu não quero te olhar nu diante de mim.  

JB- Ok. Porque? 

PK- Por causa da minha cultura. 

JB- A cultura tailandesa? 

PK- Sim 
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JB- Mas você sabe, em Bangkok, eu fui a bares onde os dançarinos estavam muito 

nus. 

PK- eles trabalham.  

JB- Eu também trabalho. É meu trabalho dar representações corporais. 

PK - É diferente, sim. Eu penso que em Bangkok ... é para os estrangeiros.  

JB- Os tailandeses não assistem esses espetáculos? 

PK- Não. 

JB - São para turistas? 

PK - É isso. 

JB - Você tem outra pergunta? 

PK - Non 

JB - Nós terminamos? 

PK- Sim, terminamos. 

JB- Obrigado, Pichet.  

PK- Obrigada a você também. 
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RB Jérôme Bel recebe apoio da Direção Regional de Assuntos Culturais da Ilha de 

França - Ministério da Cultura e Comunicação, Instituto Francês - Ministério de 

Relações Exteriores – pelas suas viagens ao exterior e ONDA - Escritório Nacional de 

Difusão Artística - para suas turnês na França. 

R.B. Jérôme Bel: 

Conselho Artístico e Direção Executiva: Rebecca Lee 

Administração: Sandro Grando 

Site: www.jeromebel.fr 

 

O trabalho de Jérôme Bel não apenas oferece novas perspectivas performativas, mas 

também opera um retorno real às questões antropológicas. Jérôme Bel (1995) (visto 

em Paris, Théâtre de la Bastille, 1996, e Berlim, Sophiensäle, agosto de 1997) trata o 

corpo, a luz, a música em suas puras literalidades, como um manifesto minimalista 

aplicado à dança. Este espetáculo oferece uma apresentação do corpo em sua 

simplicidade e funcionalidade objetivas. Ele frustra, assim, qualquer tentativa de 

interpretação afetiva do dançarino e, por retorno, do espectador. A simplicidade 

mantida no dispositivo coreográfico permite, de repente, uma leitura crítica do que é 

tocado e lamenta diante de nossos olhos. O que, ao que me parece, abre muitas 

possibilidades de leitura e faz desta peça uma espécie de faixa icônica dos anos 90. 

Alain Buffard, Berlim, 22 de abril de 1999. 
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Fonte: RB JÉRÔME BEL 

 

Trecho de uma crítica do jornal Libération, jornal parisiense fundado em 1973, datada 

de 10.1995: 

[...] O trabalho proposto irrita, diverte, faz pensar, deixa indiferente também. [...] Diante 

do corpo vitorioso, atlético, ele propõe um corpo estranho e imóvel. Diante da 

higienização, ele oferece humores, suores, cabelos. Diante da licitação técnica e 

cênica (sempre mais figurinos, luzes, cenários), ele resiste a toda mediatização da 

dança, purificando ao máximo a encenação. Contra a velocidade, ele joga lentidão, 

contra o barulho, o murmúrio. 

Fonte: RB JÉRÔME BEL 
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“Jérôme Bel” 

por 

Jérôme Bel 

interrogado por 

Christophe Waveltel 

em 11 janvier 2005 

no Centro Nacional da Dança, em Pantin 

montado nos  

Laboratoires d’Aubervilliers par Guillaume Robert  

com os extratos de  

“Jérôme Bel, le film” 

realizado por Luciana Fina 

e do espetáculo filmado por 

Daniel Crétois 

Interpretado por 

Eric Affergan 

Claire Haenni 

Gisèle Pelozuelo 

Frédéric Seguette 

e Yseult Roch 

CW: Em 1994, "Jérôme Bel" foi apresentado no Ménagerie de verre. Ele foi criado 

em seu apartamento como "Nome dado pelo autor"? 

JB: Mais precisamente, no banheiro 

CW: No banheiro? 

JB: Sim, dado o que estávamos fazendo, nós ensaiamos no banheiro por causa da 

bagunça. 

[Corte de edição] 
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JB: Vamos levantar a questão: o que é um espetáculo de dança? É o que eu devo 

fazer e eu quero fazer um espetáculo de dança. Mas não tive sucesso na primeira 

vez. Eu fiz um espetáculo de ... talvez ... 

CW: O espetáculo. 

[Titubeia, um pouco] 

JB: É isso mesmo, um espetáculo. Um espetáculo de Jérôme Bel. Sim, o autor se 

autogerou ... temos que voltar para trás. 

[Faz um gesto com as mãos que nos indica “voltar atrás”, retornar a um “antes”] 

A questão que eu não havia abordado se torna crucial. O que é um espetáculo de 

dança? Porque eu não tive sucesso? Dou uma breve definição em que um 

espetáculo de dança requer corpos, preferencialmente corpos vivos e, como 

exemplo da humanidade, um homem e uma mulher. Então, eu preciso de um 

homem e uma mulher. Eu preciso de música, porque ... Porque música... 

CW: A dança precisa de música. Uma performance de dança. 

JB: Exatamente! Elaboro uma lista de requisitos. Uma lista! Então, eu decido ter 

música. Ótimo, teremos música e luz. Três elementos: corpos, música e luz. Por 

causa da idéia de tirar tudo. De não ter nada ... digo para mim mesmo, eles estarão 

nus. E quanto à música, eu decido que também deve estar nua. O que é música 

nua? Obviamente não é instrumental. Isso não é nudez. Então, teremos uma voz. 

Uma voz sem ferramentas, um cantor ao vivo. Então está bem. Pela luz: tomaremos 

o sol porque é luz nua. Se estamos todos nus, e precisamos da luz do sol, há pouca 

chance de nos apresentarmos nos teatros. Não nos apresentarmos em teatros, é um 

problema. Decido, portanto, adotar a primeira luz elétrica, que é a lâmpada do 

Thomas Edison. 

[Primeiro extrato de cena do espetáculo é apresentado] 

JB: Então decidimos que haverá dois dançarinos ... dois corpos. Dois corpos no grau 

zero, portanto despidos. Eu percebi que isso era impossível por causa dos cabelos 

deles [faz um gesto com as mãos, na altura das orelhas, que se refere à cabeleira]. 

Isso foi dramático para mim, mas não consegui convencê-los a adotar cortes de 

cabelo não reconhecíveis. Eles ainda tinham sinais. 
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Claire estava com o cabelo preso, Gisèle tinha uma colmeia ... Não, estou 

exagerando. Não fui capaz de os "dessignificar" completamente. 

[CW pergunta algo, enquanto JB ainda completa seu pensamento. Então, JB diz:] 

JB: Perdão? 

CW: “des-historicizá-los” 

JB: Isso. Mesmo nu. Mas também foi interessante. Lembro-me no espetáculo de 

Boris Charmatz, chamado "Herse", eles estão nus, mas têm a cabeleira. Embora 

seja um pouco diferente, acho que é o mesmo problema. Gostei disso porque tive o 

mesmo problema. Então, digo a mim mesmo, porque eu estava trabalhando comigo 

mesmo, eles estarão no grau zero e a dança será uma produção aritmética de um, 

dois, três... oito ... dançam com algo mais que o corpo. E eu começo com meu 

próprio corpo. O que foi bom, porque eu não precisava de ninguém. Eu percebi isso 

depois. Porque esse espetáculo teve ... até eu posso dizer, enormes repercussões 

... eu tinha o material perfeito. Quando eu te disse que trabalhava no meu próprio 

corpo. Todo mundo tem um corpo. Todas as pessoas que existem têm um corpo, ou 

não existem. Era o material ... As pessoas podiam se relacionar totalmente. 

Ninguém pode negar seu corpo. 

[Segundo extrato de cena] 

Mais tarde, eu percebi, quando vi as reações ... Algumas eram tão fortes ... Então foi 

isso ... Eu trabalho sozinho na minha banheira ... Faço coisas, escrevo coisas. Eu li 

... "Tristes Tropiques", de Lévi-Strauss, que me fascina, sobre o habitus sociológico 

com o corpo e o fato de que tudo se constrói culturalmente. 

Leio muitos livros infantis quando começo a trabalhar em meus projetos. Livros 

sobre o corpo. Eles dizem coisas a você como: você espirra a 200 km/h. 

 [Eles riem] 

O ar sai a 200 km/h ou algo assim. Ainda mais? Coisas muito ... 

A peça explora essas coisas, então comecei a colecioná-las. 

Eu não consegui mostrar essas coisas no palco, então eu as reprimi. Gestos em 

velocidades que não se poderia alcançar. Há coisas que são ainda mais 
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impressionantes do que aquilo que o melhor dançarino poderia alcançar. Nós 

dançarinos adoramos velocidade. 

É um valor que é bastante emocionante. 

Então esta pesquisa ... em mim mesmo. Lévi-Strauss ... o que era muito importante 

era a determinação cultural sobre o corpo. 

Por exemplo ... eu li que a parte mais erótica do corpo entre as mulheres coreanas 

era a nuca. 

[Ele mostra também gestualmente] 

CW: O mais erótico culturalmente? 

JB: Sim 

[Resmunga um pouco] 

No Ocidente é diferente. Para os pigmeus, uma dor de barriga significa que você 

está apaixonado. Isso significa que você está muito apaixonado. 

[Ele ri] 

Achei muito divertido ver ... 

Considerando que houve um tipo de grau zero que desapareceu após três livros. 

Não há grau zero. É um grau zero ocidental. Um dos piores comentários do 

espetáculo, feitos por pessoas que o adoravam, foi dizer que era universal. 

Pessoas que são famosas na profissão! 

Mas o espetáculo foi exatamente o oposto. 

[Terceiro extrato de cena] 

Então, eu escrevi uma série de ações nesse corpo. 

No entanto, um dos pontos fracos foi o que escrevi para a garota. 

No entanto, eu não ... 

É aí que a diferença entra em jogo. 

As feministas me criticaram ... e com razão, a respeito de como as mulheres são 

representadas no espetáculo. 
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Porque, eu escrevi a peça e há sensações que nunca posso ter como homem. 

CW: Como o que? 

JB: Por exemplo, quando ela escreve a data ... a data de sua defloração. 

Ele escreve em torno de seu umbigo a data de seu nascimento. 

Podemos ver que há uma marca no corpo. E a situamos, a historicizamos ... nós 

datamos essa cicatriz. 

O umbigo é uma cicatriz. Nesta peça, estou sempre transpondo a ferramenta do 

tempo e do espaço, que constituem dança para mim, para o corpo. 

Eu faço a pergunta: onde no corpo há tempo e espaço? 

[Quarto extrato de cena] 

Pergunto a Claire Haenni ... 

Pergunto-lhe se ela se lembra da data de sua defloração. Algo que as mulheres 

jovens costumam lembrar. Eu perguntei a várias amigas, e o que é ainda mais 

interessante, que eu percebi ao questioná-las, foi que muitas vezes se deu em datas 

muito precisas do calendário anual. Por exemplo, 14 de julho ... [Ele ri]. Para Claire, 

foi 25 de dezembro. [Ele ri]. Então, nas reuniões de família ... um primo bastante 

ousado... Para várias garotas, foi assim. A menina de 14 de julho estava bêbada. 

Álcool e em tais momentos ... Essas celebrações visam tornar as coisas mais 

rápidas. 

[Corte na edição] 

Algumas mulheres vieram me dizer que não era onde a sensação era sentida. 

CW: [fala algo que não consigo compreender]. Minutagem: 19min:06seg. 

JB: Considerando que eu tinha tomado o lugar simbólico do púbis. Considerando 

que, como estávamos falando do corpo, tínhamos que ser claros. E queríamos evitar 

o simbolismo. 

Para mim, é algo que eu abomino. 

Não há símbolo, nem metáfora. Chamamos as coisas pelo nome. 

Uma pá é uma pá ... 

[Ele ri] 
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Considerando que ela deveria ter escrito assim. 

Mas teatralmente foi posto ... 

Não queríamos ... 

Quero dizer, também tínhamos nossos limites. 

[Corte na edição] 

Também foi interessante ... o fato de eu ser o autor, mas também perder coisas, 

porque eu não conseguia me colocar no lugar de todo mundo. 

Eu poderia falar sobre "Jérôme Bel" 

CW: Uma redução em todos os parâmetros e uma redução nos meios. 

JB: Para a lâmpada de Thomas Edison ... 

Encontro uma pessoa que será a projetista da luz e que segurará a lâmpada do 

começo ao fim. 

CW: Para iluminar as ações ... 

JB: Para iluminar as ações. Agora, para as ações nós precisamos ... precisamos 

apenas de dois espaços. O fundo do palco, porque usei a caixa preta como 

comparação com uma folha de papel branco em branco. 

[Eles riem] 

Eu também estava um pouco ... 

Eu queria que escrevêssemos por causa da natureza efêmera da dança. 

Escrever o máximo possível no corpo e nas paredes do teatro. 

Para deixar traços que também ... desde que falei da cicatriz, vestígios como os 

seus pontos de beleza. 

[Quinto extrato cênico] 

Há outro elemento no espetáculo. 

Tivemos que fazer e deixar rastros, mas também precisávamos acaba-los. 

Esses traços nós fizemos durante o tempo do espetáculo. Eu precisava de 

palavras... 
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Devemos dar a César as coisas que são de César, ou a Godard as coisas que são 

de Godard. 

Isso é brincar com palavras que duram um tempo. 

Palavras e letras. 

Na "passage" há "sage" (sábio) 

Em "Yugoslavie" há "vie" (vida) 

Sim, se não fosse por Godard ... 

Então, eu precisava escrever os nomes das pessoas ... 

Nós tivemos que nomear os atores da peça ... O músico teve que ser nomeado, o 

ator teve que ser nomeado. 

O nome verdadeiro dele, Frédéric Seguette ... 

A música seria por Stravinsky. 

Tinha que ser nomeado. 

O que eu precisava era encontrar dois músicos, e o nome do segundo músico tinha 

que ser composto pelas letras do nome do primeiro músico. 

Uma espécie de anagrama. 

Entre as letras do nome do músico, eu escolheria as letras que seriam apagadas e 

um outro nome aparecesse ... 

Retirar letras de um nome produz outro nome. 

O exemplo mais óbvio foi "Frederic". Você tira "Fred" e fica com "Eric". 

Então outro ator aparece, seu nome é Eric. 

A outra coisa louca que fizemos foi quando pensei nisso, faremos audições de Eric. 

Ele não precisava ser bom, porque ele só canta, mas ele tinha que ser chamado de 

Eric. Então nós ensaiamos ... 

Só para você ter uma idéia ... ensaiamos com um cara chamado Ulric. Ulric estava 

bem nos ensaios. 

[CW ri] 
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Na audição, seu nome estava Ulric. Ele conhecia o papel e perguntou se poderia 

sair em turnê. 

Eu disse: "Não, seu nome não é Eric". 

Eu disse a ele seriamente: "Não". 

Ele conhecia a parte, mas ele era apenas o substituto porque seu nome era Ulric. 

Isso nunca passou pela minha cabeça! 

Tinha que ser. 

[Corte na edição] 

Antes, eu falei sobre buscar a realidade. 

Queríamos fazer coisas reais. 

Havia isso ... 

Eles estavam nus, eram eles ... seus nomes. 

Isso foi... 

[Neste momento, ele se toca] 

O corpo era a coisa real. 

Não era uma fantasia, era carne. 

Foi o que está lá. 

Para terminar um pouco sobre Stravinsky. 

Isso tudo é um pouco confuso. 

Mas foi assim que foi construído formalmente. 

[Faz uns gestos com as mãos, atestando esse entrelaçamento confuso]. 

Passei horas lendo o dicionário de músicos. 

Eu queria terminar com Madonna. 

Madonna é a estrela pop do século XX. 

E ainda estamos no século XX. 

Peguei Mozart Amadeus Wolfgang e tentei encontrar Madonna copiando e 

apagando as letras, mas não consegui. 
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Monteverdi ... 

Não consegui encontrar Madonna. 

Eu acho, Prince. 

Não consigo encontrar o Prince. 

E um dia por acaso, em uma revista, 

Eu vejo... 

[Sexto extrato cênico] 

Uma vez que é Stravinsky Igor ... 

Eu já pensava em "A Sagração da Primavera" 

Então, se você gosta ... 

[Faz um gesto de conexão com as mãos. Ouvimos o som da batida de uma na outra. 

E diz:] 

Eu me conectei totalmente com a história da dança. 

CW: Convenientemente. Com coreografia moderna. 

JB: Sim. 

CW: Você não escolheu Tchaikovsky. 

JB: Não 

Não, você está certo. 

Mas eu escolhi outro trabalho revolucionário. 

[Corte na edição] 

Depois de tudo... 

Eu diminuí as coisas porque não usei 90 músicos e Boulez e tudo. 

Uma vez que... me convinha. 

Foi um golpe de inspiração pedir a Yseult,essa amiga, para cantar nua no palco ... 

porque todos estariam nus ... Yseult nua cantando "A Sagração da Primavera". 

Como não sei nada sobre música, nem perguntei: "É possível?" 

Eu disse: "Aprenda A Sagração da Primavera" e "Vejo você em duas semanas". 
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Levou dois anos ... Não, um ano. 

Minha falta de conhecimento musical me permitiu dizer a ela "Faça isso". 

E ela perguntou: "Como?" 

Eu respondi: "Eu não sei". 

Ela sugeriu que escutássemos uma versão, olhássemos a partitura e 

escolhêssemos os instrumentos que mais ouvíssemos. 

Nós escolhemos Boulez. 

E com um marcador na partitura, ela dizia: "Não, essa é a seção de metais, etc." 

Fizemos uma pontuação para ela. 

CW: Você escolheu seções. 

JB: Sim 

Era a única maneira ... 

E eu pedi para ela cantar mal. 

Pedi-lhe para não cantar ... 

Ela não é uma cantora profissional ... 

Mas como cantora, ela tem técnica. 

Pedi-lhe para cantar como se estivesse tomando banho. 

É um trabalho todo mudar a voz. 

Algo que faço perfeitamente ... 

CW: espontaneamente. 

JB: Espontaneamente sem saber. 

E eu sempre tive problemas com isso. 

Ela canta... 

[Ele a imita e canta um trecho de A Sagração da Primavera] 

Como se estivesse pensando em outra coisa ou ensaboando suas axilas. 

[Corte na edição] 
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Como ela cantaria Sting. 

Aqui, novamente, é a mesma idéia de tornar as coisas banais, de des-hierarquizar 

as coisas. 

CW: [ele faz uma pergunta, que não compreendo e não existe tradução]. 

JB: Exatamente. 

[Corte na edição] 

JB: Des-hierarquizando e associando Stravinsky a Sting ... 

Coloquei-os um ao lado do outro. 

CW: [ele fala ao mesmo tempo que Jérôme Bel. Novamente, não consigo 

compreender] 

JB: No mesmo nível, apenas um momento diferente. 

Peço que ela canta "A Sagração", que é uma grande peça musical, um trabalho 

musical importante, como um refrão da música pop inglesa. 

CW: Existem duas operações, se resumirmos as coisas: uma redução dos 

parâmetros do espetáculo, e uma operação de des-hierarquização. 

[Outra corte na edição] 

JB: Em "JB" existe isso ... porque eles dão suas medidas no começo. 

[Na língua francesa, escuto e traduzo a expressão: informações físicas]. 

O número de telefone, o saldo bancário ... a idade ... 

Uma des-hierarquização do palco em relação ao público. 

Significando que, com esses números estúpidos, com essas informações banais, 

posso me aproximar do espectador. Ele não pode evitar se identificar comigo ... com 

o que vê. Ela tem 42 anos, tenho 39, tenho 22 ... 

[Sétimo extrato cênico] 

Está no plano reativar o espectador. 

Você é um espectador. 

[Jérôme Bel aponta para CW] 
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Uma reativação de sua própria ... de sua própria posição ... Da consciência de ser 

um espectador. Continuamente, continuamente ... 

CW: Com "Jérôme Bel", você queria fazer uma peça de dança. 

JB: Sim 

CW: Você listou os parâmetros básicos de uma peça de dança como corpos, 

música, mas também precisa dançar. 

JB: Sim. 

CW: Então? 

JB; Então, nós falhamos! 

Obrigado e adeus! 

Segunda falha! 

E não será a última! 

Não tivemos sucesso, isso é verdade. 

Porque, como sempre, ficamos interessados em outra coisa. Como maus alunos 

olhando pela janela os pássaros voando. 

[Direciona seu olhar para uma janela do prédio em que está localizado] 

Como em um poema de Prévert. 

Não, não tivemos sucesso. 

Nós produzimos outra coisa. Produzimos inversamente, se você quiser. 

O que me interessou formalmente em "Jérôme Bel" foi que queríamos começar do 

zero, fazer um, dois, três, quatro, cinco, oito ... 

Algo cada vez mais complexo e rico ... 

Fizemos menos um, menos dois, menos três ... 

Ou seja, em vez de começar com esse corpo colocado no espaço e no tempo em 

movimento ... entramos e olhamos o que estava acontecendo lá. 

E descobri, por caminhos estranhos ... como mostrar o interior. É por isso que existe 

a cena famosa ... É verdade que até eu me senti... mas era tão lógico que não havia 

... nenhuma hesitação. 
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CW: [ele tentou falar, mas foi interrompido pela continuação do pensamento de 

Jérôme Bel] 

E eu tinha visto todos os vídeos da década de 1970, então não ... lembro até o que 

me ajudou quando fiquei nervoso com isso. 

Era a "Woman Pissing" de Picasso. 

Picasso fez "Woman Pissing" 

Não vejo por que não posso ... fazer os atores urinarem. 

Exceto que isso foi real ... 

[Oitavo extrato cênico] 

E provocou reações incrivelmente violentas. 

Perdão! 

[Ele estava se coçando, à altura das axilas e pediu perdão. O jornalista aproveitou e 

disse:] 

CW: Na verdade não. 

Você não fez todas as turnês. 

Onde e em que circunstâncias? 

JB: Em muitos espetáculos. 

Pessoas saiam de seus assentos. 

Nós brincamos, dizendo que era uma gota a mais! 

Eles resistiram, mas isso foi demais. 

Eu os observava imaginando quem se levantaria. 

E você vê as pessoas de repente ... 

[Ele levanta rápido, em direção à porta, sugerindo a saída das pessoas no teatro] 

Uma onda física do insuportável. 

É insuportável. 

CW: foi depois da apresentação na Irlanda? 

JB: Eu sofri muita agressão. 
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Eu realmente sofri muito ... 

Na Irlanda, ainda há o julgamento. 

[Corte de edição] 

Foi em uma turnê recente, dois anos atrás. 

Eu era a bruxa "Jérôme Bel" em Dublin. 

Tínhamos feito todas as capitais da Europa. 

Eu sabia disso olhando o mapa. 

Víamos no mapa os lugares em que não estivemos:  

Irlanda! 

Nós não estivemos lá ... 

Eu conheço a situação na Irlanda. 

O aborto é ilegal, católicos ... 

É normal. 

É normal não irmos lá. 

Sempre temos mais problemas nos países católicos. 

No sul da Itália é catastrófico. 

No final, o Festival Internacional de Dança em Dublin ... o primeiro. 

Com Cunningham que nunca tinha vindo. 

O que significa que eles estavam atrasados. 

Nós vamos e aviso aos atores que vai ser difícil, dada a situação. 

Tudo vai muito bem. 

Um homem sai na cena da urina.  

Tudo está normal. 

Ninguém mais se move. 

Então o gerente do teatro me diz que o homem que saiu queria ligar para a polícia. 

Eu pergunto a ele: "Ele ligou para eles?" 
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Ele diz: "Não, nós o impedimos". 

Eles não o deixaram usar o telefone. 

O homem processou o festival nas semanas seguintes. 

Foi até perante o Parlamento ou o Supremo Tribunal ou o que quer que seja ... 

Felizmente não fomos processados, e sim o festival porque o que foi anunciado não 

estava claro ... 

CW: O homem, pelo que li na Internet, está processando o festival com base no fato 

de que ele pagou para ver dança e o que viu não foi dança, com base na definição 

de dança de Whitehead, um filósofo inglês. Este foi o argumento fundador deste 

caso. 

JB: São coisas que acontecem. Lembro-me do cara que tentou me espancar em 

Marselha. 

Uma das primeiras apresentações. Foi mal. 

[Corte de edição] 

Foi mal, mas não importa ... não foi a primeira vez. Nós vamos para o bar do teatro e 

é aí que um cara que eu não tinha notado aparece: "Você é Jérôme Bel?" 

Ele me identificou. 

E ele me bate. 

[Fez o gesto do soco] 

CW: Você evitou o golpe? 

JB: Sim, mais ou menos, felizmente ... 

Mas fiquei chocado. Eu não entendi 

Mais tarde falei com o cara calmamente. 

Costumo tentar recuperar aqueles que pedem um reembolso. 

Recuso-me a reembolsá-los, mas convido-os para uma bebida. 

Eu faço a pós-performance recuperação do ódio. 

Eles falam e você entende o porquê ... 
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Para ele, era simples. 

O corpo era sagrado. 

Eu disse: "eu não concordo". 

Nada é sagrado sobre isso. 

Para mim, não é nada sagrado. 

Foi quando, com as reações, percebi que apenas dançarinos podiam fazer isso. 

Na medida em que estamos cientes de nossos corpos - nossos corpos são nossos 

instrumentos. 

Então, para nós, não é sagrado. 

Dói muito e também traz alegria. 

Dançar uma boa peça no momento certo, quando se sente bem, é um verdadeiro 

êxtase. 

Mas esse conhecimento ... esse conhecimento do corpo significa que o vemos como 

um amigo em quem confiamos e que conhecemos ... Não existe esse lado sagrado. 

Esse é o ... logo percebi que este era o problema. 

Os católicos ... e é cultural. Nos países do Mediterrâneo, é um problema. 

Na Escandinávia, com "Jérôme Bel", eles riem. 

Desde o começo eles riem assim. 

Uma comédia de verdade! 

Se você for ao sul da Europa, é uma tragédia com o mesmo espetáculo 

É uma tragédia! 

Estão sofrendo com o corpo como sede do pecado. 

Na Escandinávia, o corpo é ... [faz gestos de soltura, de festa, de alegria] 

É visto como... 

Como eles gostam ... 
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Post Scriptum 

Eu só queria adicionar alguns elementos. 

O primeiro é algo que eu não mencionei, que é o momento histórico em que a peça 

foi criada, que foi em 1993, 1994 ... E que tem uma ligação óbvia com o momento 

histórico da AIDS. Eu penso que a peça foi uma maneira de eu tentar encontrar uma 

relação com o corpo que não fosse uma relação sexual. Porque o sexo na época, e 

ainda hoje, era perigoso. Todas essas ações com o corpo foram uma maneira de 

entrar em uma relação ... de pensar, de trabalhar e sentir o corpo dissociado do 

sexo. 

A segunda coisa que eu queria dizer é a importância da fraqueza e da 

vulnerabilidade na peça. Se você olhar atentamente a peça, perceberá que há 

produção de significado e de efeitos, não adicionando coisas, mas, pelo contrário, 

diminuindo as coisas. Algo que aparece claramente no final da peça. Subtraindo 

letras das palavras, descobrimos outras palavras. Mais significado é criado não 

adicionando palavras, mas subtraindo letras. Como é claro na cena ... da urina onde 

o corpo é esvaziado, soltando algumas coisas que tornarão possível criar 

significado, produzir algo. Isso foi muito importante. 

A outra coisa, é a explicação para o título "Jérôme Bel". Todos os participantes e 

intérpretes e os elementos utilizados na peça são nomeados pelo nome da pessoa 

ou do inventor da música ou da iluminação. Então, pareceu-me normal que o título 

da peça tivesse meu nome, uma vez que eu juntei esses elementos e criei um objeto 

que é esse espetáculo. 

Além do mais, Jérôme Bel quis dizer que era uma visão pessoal e subjetiva no caso 

do corpo. Não era "o corpo". Chamar isso de "O Corpo" teria sido muito diferente. 

Não, é "Jérôme Bel", ou seja, o que eu penso do que o corpo pode ser hoje? 

É minha visão subjetiva e cabe aos espectadores compartilharem ou não. 

Isso é tudo. 

  Nossos corpos são nosso instrumento.  
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ANEXO 6 - APRESENTAÇÃO E CRÍTICAS ACERCA DA OBRA COREOGRÁFICA 

GALA (2015). 

 

Título: Gala (2015) 

Concepção: Jérôme Bel 

Assistência: Maxime Kurvers 

Intérpretes: distribuição em andamento 

Figurinos: os dançarinos  

 

Produção: R.B. Jérôme Bel (Paris) 

Coprodução: Dance Umbrella (Londres), TheaterWorks Singapore / 72-13, 

KunstenFestivaldesArts (Bruxelas), Tanzquartier Wien, Centro Dramático Nacional 

Nanterre-Amandiers, Festival de Outono em Paris, Theatre Chur (Chur) e TAK Theatre 

Liechtenstein (Schaan) - TanzPlan Ost, Fundação La Biennale di Venezia, Teatro da 

Cidade (Paris), HAU Hebbel am Ufer (Berlim), BIT Teatergarasjen (Bergen), Centro 

Nacional de Drama Aubervilliers, Tanzhaus nrw (Düsseldorf), House on Fire com o 

apoio do programa cultural da União Europeia 

Com o apoio do: CND National Dance Center (Pantin) e Menagerie de Verre (Paris) 

como parte do Studiolab, para a provisão de 

 seu espaço de ensaio 

Agradecimentos: os parceiros e participantes dos workshops de dança e voz, bem 

como os arquitetos da NL e Les rendez-vous d'ailleurs 

 

Duração: aproximadamente 1h30 

 

RB Jérôme Bel recebe apoio da Direção Regional de Assuntos Culturais da Ilha de 

França - Ministério da Cultura e Comunicação, Instituto Francês - Ministério de 

Relações Exteriores - por suas viagens ao exterior e ONDA - Escritório Nacional de 

Difusão Artística - para suas turnês na França 

R.B. Jérôme Bel: 

Conselho Artístico e Direção Executiva: Rebecca Lee 

Administração: Sandro Grando 

Referência técnica: Gilles Gentner 

Site: www.jeromebel.fr 
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CRÍTICAS SOBRE GALA (2015)  

 

Gala coloca as expectativas do espectador em primeiro lugar e obscurece a fronteira 

entre fracasso e sucesso do espetáculo, sugerindo que o teatro é uma comunidade, 

tanto no palco quanto fora dele. É um golpe de mestre, ferozmente divertido e 

profundamente radical. 

Roslyn Sulcas, The New York Times, 13 de maio de 2015 

 

Considere dançar de outra forma. Abrir o teatro àqueles que ele nunca representa. 

Pergunte a si mesmo: como a arte reúne? Principal artista da cena contemporânea, 

Jerome Bel volta com uma proposta que se impôs durante um workshop realizado 

com amadores em Seine-Saint-Denis. Gala, forma festiva e coletiva, mistura aqui 

profissionais da dança e amadores vindos de vários horizontes. Sem nunca recorrer 

ao julgamento, os vários números revelam a maneira pela qual o repertório cultural de 

cada um engaja uma relação singular ou o desejo de outra coisa, de alegria, de 

perfeição, de transfiguração e de partilha política, que é a dança. E o inventário dessa 

"dança sem qualidade" não apenas revela a multiplicidade de modelos estéticos. Ela 

trabalha em um desejo partilhado. 

 

Marie-José Malis, Diretora, Diretora do Centro Nacional Dramático de La Commune, 

Aubervilliers. 

 

As coreografias de Jérôme Bel que misturam profissionais e amadores, poderiam ser 

facilmente descritas como odiosas por quem nunca as assistiu, tendo em vista a 

história que acontece no palco prenunciar o pior. 

Basta se ver uma vez para se entender como o riso da sala enfrenta o balanço 

desajeitado dos dançarinos, sem está zombando deles. Pelo contrário. O público ri de 

alegria. Ele ri por ter sido momentaneamente libertado de uma percepção 

convencionada do corpo e de seu potencial cênico. 

Rimos de uma pirueta bem-sucedida de alguém que não estava destinado a fazê-la. 

Nós rimos com essa felicidade que nos leva ao transbordamento. Porque a cena 

transborda, desnecessário será dizer. 

A euforia que inunda a sala é uma afirmação total da vida, como pode ser a dança 

quando ela sabe teatralizar a tomada de risco. 
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Christophe Catsaros, blog Le Temps, 1 de fevereiro de 2017 

 

Com Gala, Jérôme Bel continua sua paciente desconstrução da representação 

institucional da dança, menos comprometida em destruir dogmas do que em 

questionar ausências, silêncios fortuitos e esquecimentos voluntários. Depois de ter 

deficientes mentais (Disabled Theater) e espectadores (Cour d’honneur), o coreógrafo 

oferece novamente a cena àqueles que geralmente são excluídos. Aqui, um grupo de 

amadores rendeu-se ao seu amadorismo, no sentido forte da prática apaixonada da 

arte. Sua luta contra a grande exclusão do espetacular toma a forma de uma gala, 

uma celebração coletiva não profissional, minando a autoridade do "dançar bem" em 

favor do puro prazer de dançar. A partir desses corpos novatos, Gala explora a 

plasticidade física e intelectual, mobilizando seu desejo de se expressar pela dança e 

sua capacidade de incorporar, mesmo que minimamente, um conhecimento 

coreográfico. 

Inspirada na experiência de uma oficina com os amadores de Seine-Saint-Denis, a 

peça explora um caminho alternativo aos canais oficiais da arte coreográfica. A 

escolha da forma de gala, parente pobre do espetáculo profissional, destaca a 

simplicidade da execução da dança doméstica, aquela que se pode praticar em casa, 

sem maestria, nem técnica, ou suposto sacrifício do interesse propriamente estético. 

Chegando com suas roupas de festa, vestidos em seus guarda-roupas pessoais, os 

dançarinos se apropriam desse lugar de poder que é a cena e derrotam qualquer 

forma de autoridade. Rendida à sua nudez, como em todos os espetáculos de Jérôme 

Bel, o palco é um espaço vazio para esses intérpretes improvisados. Nesse lugar 

neutralizado, a representação de seus saberes intuitivos e seus gestos artesanais 

ilustram a idéia de uma "igualdade de inteligências", teorizada por Jacques Rancière 

na obra O mestre ignorante, acontecendo no campo da dança: ao mesmo tempo, 

como não existem muitas maneiras de ser inteligente, Gala postula uma continuidade 

entre todas as formas de dançar. Dessa forma, Jérôme Bel, a um só tempo, 

desacredita a redução do amador à sua chamada impotência, à sua definição de figura 

imperfeita e desbotada diante do especialista, para valorizar seu potencial 

coreográfico. 

Na primeira parte da peça, os intérpretes entregam um a um a interpretação de um 

gesto característico de uma era da dança, seguindo um fio que varia do balé clássico 

altamente codificado à dança liberada da modernidade. Jérôme Bel torna aqui visíveis 
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os processos de assimilação inconsciente pelos quais todos integram a história oficial 

da dança. A peça distancia-se, portanto, claramente das palavras do especialista, 

contra a corrente da série de retratos (Véronique Doisneau ou Cédric Andrieux) que 

documentou e compartilhou os bastidores do mundo da dança com o público em geral. 

Muito pelo contrário, Gala coloca à sua maneira a questão do "não dançarino", uma 

expressão comum na teoria contemporânea da qual Jérôme Bel há muito discute a 

relevância: quem vemos evoluindo no palco, se não dançarinos? A dança é 

necessariamente condicionada pela aquisição de conhecimento? Como qualificar 

esses intérpretes para o padrão de execução? Uma dança não é mais do que uma 

dança? Através desta série de performances individuais, a peça torna sensível a 

infusão de imaginários artísticos no corpo social; os passos e atitudes de cada gênero 

coreográfico juntos constituem uma memória coletiva, um conhecimento cultural 

incorporado. 

Longe de seu tratamento em The show must go on, a forma do espetáculo não carrega 

em Gala uma crítica ao entretenimento popular. Pelo contrário, Jérôme Bel nivelou a 

cultura alta e baixa, anulando hierarquias entre os extratos culturais para sondar o 

fundo comum dos espetáculos de dança. A presença de alguns intérpretes 

profissionais dentro do grupo oferece, assim, a oportunidade para o público sair de 

uma lógica de julgamento, de ser arrebatado de suas expectativas e automatismos de 

apreciação, confrontando os diferentes tipos de dançarinos, de diferentes níveis, 

colocados sobre um mesmo pé. Essa indiferenciação, que não impede as 

comparações, lança toda dúvida quanto à intenção: se uma certa distância permite os 

sorrisos, o tratamento do amadorismo não permite nenhuma ironia. A finalidade da 

empreitada certamente não é provocar zombarias, mas, ao contrário, é questionar a 

posição excessiva que a autoriza. Cabe ao espectador realizar ou não a reforma de 

seu olhar crítico. 

A partir da experiência desses corpos sem qualidades coreográficas específicas, o 

público poderá reter a imagem de uma fragilidade ou de uma indisciplina para os mais 

benevolentes, uma derrota grotesca ou artística para os mais derrotistas. Porém, 

extraindo-se do regime de julgamento, como a peça o convida a fazer, o público pode 

perceber pela aproximação, a falta de jeito e espontaneidade, a linguagem dos corpos 

médios, brutos e não formatados, alternativos à virtuose. Ao enrijecimento das 

atitudes, dos movimentos e dos discursos da formação acadêmica, esses corpos 

opõem a sua mobilidade e irregularidade e, portanto, a sua inventividade. De fato, o 
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espectador não está lidando com um corpo neutro ou genérico, mas, ao contrário, com 

um corpo específico, que surpreende, surpreende com perguntas. O valor do fracasso, 

da perda, do mal realizado reside na sua capacidade de desconstruir modelos e se 

beneficiar de suas deformações. Como em Cap au pire, de Samuel Beckett, Jérôme 

Bel incentiva os intérpretes a fazer fecundar suas falhas, a "Tentar novamente. Perder 

novamente. Perder melhor "para fazer de sua incompetência as oportunidades de uma 

plasticidade alternativa, de outra maneira de produzir dança, pela falta. A peça 

celebra, assim, o não-saber-fazer, sem nunca versar uma ode à mediocridade. 

Em um segundo tempo, Gala inverte o dispositivo: os intérpretes não têm mais que 

encarnar passos emblemáticos e formas atribuídas, mas eles mesmos se tornam os 

modelos pelos quais as coreografias são transmitidas. Por sua vez, cada um realiza 

uma dança solo que pratica na vida real. O restante do grupo é convidado a imitá-lo, 

impregnando-se dos passos numa comunicação extra-verbal, semelhante ao que 

Rancière chama de ensino universal, como a imagem de língua materna apreendida 

sem mediação discursiva. Por meio desse artifício, Jérôme Bel dá a ver os 

mecanismos de imitação pelos quais as formas da arte se impõem e são difundidas 

pelos corpos que as interpretam. Além do aprendizado acadêmico, os processos de 

apropriação da dança são, de fato, um conjunto de mimetismo pelo qual um indivíduo 

se une a uma narrativa coletiva (familiar, étnica, geracional ...), constitutiva de sua 

identidade singular. Cada solo traz à tona as formas corporais dessa herança cultural, 

permitindo que o intérprete experiencie um novo território, se expresse fora de sua 

comunidade habitual. No palco, instalado no coração de um grupo que o isola e o 

integra, cada dançarino redistribui seu conhecimento e informa os outros, no duplo 

sentido de transmitir conhecimento e de esculpir seus corpos. 

Nesse dispositivo coletivo, a dança está, assim, retomando à sua prática política e 

social, à sua capacidade de federar comunidades efêmeras. Mas lá, onde a formação 

acadêmica tende a criar homogeneidade, uma uniformização do comportamento, o 

grupo de amadores revela, através de sua falta de jeito geral, as singularidades de 

cada um de seus membros. Sua dessincronização faz assim emergir as 

personalidades fortemente diferenciadas que se traduzem em variações de ritmo, de 

amplitude, de graça ou de energia. Os próprios bailarinos profissionais, perturbados 

no conforto de suas técnicas, colocam-se à prova de um desaprender, desmontam 

pouco a pouco seus automatismos, para redescobrir o prazer nu de dançar. Através 

da demonstração de corpos simplesmente colocados pela vontade de se produzirem, 
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de serem sua própria produção, Gala coloca a questão do primum movens, da 

impulsão coreográfica, da infância da dança. Se essa é uma aptidão natural, uma 

expressão simples da relação do nosso corpo com o tempo e o espaço, da qual a arte 

é apenas a forma sofisticada, a desculpa de "não sei dançar" não se sustenta mais. 

Para Bel, como para Rancière, a valorização de um saber intuitivo e 

inconscientemente absorvido, que coloca a inteligência a serviço da vontade, é capaz 

de desinibir os desejos de dançar, Gala acaba sendo lida como um manifesto 

hedonista de uma dança desinibida. 

Florian Gaité 

 

Fonte: RB JÉRÔME BEL.  

 

Acesso em: http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=17&ctid=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=17&ctid=1
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ANEXO 7 - APRESENTAÇÃO, TEXTOS, ARTIGO e EXTRATOS DE ENTREVISTA 

DADA POR JÉRÔME BEL ACERCA DA OBRA ISADORA DUNCAN (2019) 

 

Título: Isadora Duncan (2019) 

Concepção: Jérôme Bel 

Coreografia: Isadora Duncan 

Com: Elisabeth Schwartz e, alternadamente, Sheila Atala, Chiara Gallerani, Jérôme 

Bel 

Duração estimada: 60 minutos 

Produção: R.B. Jérôme Bel 

Coprodução: Centro Nacional de Drama de Aubervilliers, Les Spectacles Vivants - 

Centro Georges Pompidou (Paris), Festival de Outono de Paris, RB Jérôme Bel 

(Paris), Tanzânia em agosto / HAU Hebbel am Ufer (Berlim), OIT Teatergarasjen 

(Bergen) 

Com a ajuda de: CND National Dance Center (Pantin), MC93 (Bobigny), Menagerie 

de Verre (Paris) como parte do Studiolab para a provisão de seu espaço de ensaio 

RB Jérôme Bel recebe apoio da Direção Regional de Assuntos Culturais da Ilha de 

França - Ministério da Cultura e Comunicação, Instituto Francês - Ministério de 

Relações Exteriores - por suas viagens ao exterior e ONDA - Escritório Nacional de 

Difusão Artística - para suas turnês na França 

R.B. Jérôme Bel: 

Conselho artístico e direção executiva: Rebecca Lasselin 

Administração: Sandro Grando 

Site: www.jeromebel.fr 

 

Com esta peça concebida para Elisabeth Schwartz, Jérôme Bel continua a série de 

retratos de dançarino e dançarinas, iniciada em 2004, com foco na figura de Isadora 

Duncan, da qual ela é especialista. Ao contrário de Véronique Doisneau, Cédric 

Andrieux e Pichet Klunchun and myself, Jérôme Bel retrata, pela primeira vez, um 
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coreógrafo falecido, baseando-se em sua história autobiográfica, escrita na obra Ma 

Vie. Jérôme Bel descobre sob a personagem romanesca, uma coreógrafa visionária 

que, por sua grande liberdade de expressão, privilegiando a espontaneidade e a 

naturalidade, trouxe os fundamentos da dança moderna à origem da dança 

contemporânea. Combinando registros discursivos e sensíveis, momentos falados e 

solos, o espetáculo revive a memória da dança livre, associando o saber coreográfico 

à experiência do espetáculo. Ligados às preocupações de Jérôme Bel acerca da 

dança como alavanca da emancipação, os ensinamentos de Isadora Duncan, aqui, 

são reativados, confirmando a atualidade de seu potencial crítico. Por razões 

ecológicas, nenhum deslocamento é feito de avião para as turnês desta peça. Uma 

versão foi criada em Nova York, por teleconferência, com a dançarina Catherine 

Gallant. 

Florian Gaité, para o Festival de Outono em Paris 2019 

Isadora Duncan 

A dançarina e coreógrafa americana Isadora Duncan, pioneira absoluta da dança 

moderna, encarna uma nova liberdade, não apenas para a arte coreográfica, mas 

igualmente para a condição feminina. De fato, sua vida tumultuada, fez dela uma 

heroína, fascinou sua época, provavelmente contribuindo para o brilho extraordinário 

de seu nome e de sua lenda no mundo. Com seus pés nus, suas finas túnicas "gregas" 

e seus movimentos "livres", ou seja, livres de qualquer técnica conhecida, ela impôs 

uma nova idéia da dança que se repousa sobre a invenção, a improvisação e a 

harmonia do corpo e do espírito. Depois dela, cada coreógrafo terá que encontrar sua 

própria "linguagem" pessoal. 

Fonte: RB Jérôme Bel.  
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Dança, Palco, Espetáculos de dança 

Conferência dançada sobre Isadora Duncan por Jérôme Bel 

9 de outubro de 2019 por Delphine Goater 

A dançarina Elisabeth Schwartz dedicou sua vida ao estudo e transmissão das danças 

de Isadora Duncan. Jérôme Bel a convida a estender seu trabalho nesta conferência 

dançada sobre a coreógrafa americana. 

Elisabeth Schwartz assistiu em Nova York, na década de 1970, um espetáculo feito 

por uma das filhas adotivas de Isadora Duncan. A jovem bailarina decidiu então 

estudar o estilo e o repertório de Duncan com Julia Lewin cuja companhia ela 

ingressou. Hoje, Elisabeth Schwartz tem 69 anos. Há 40 anos, ela dança e transmite 

essas danças aprendidas oralmente de geração em geração de dançarinos. Jérôme 

Bel, habituado a retratar artistas (Cédric Andrieux, Véronique Doisneau, Lutz Forster 

...) assume aqui um tom mais professoral e mais à vontade para introduzir e 

contextualizar cada uma das danças de Isadora Duncan apresentadas durante o 

espetáculo. 

Lendo o texto diretamente de seu notebook (por razões ecológicas, a companhia não 

utiliza mais o avião para viajar e pede aos teatros que não mais imprimam programa), 

Jérôme Bel fala sobre os primeiros passos de coreógrafa da jovem Isadora, no final 

do século XIX nos Estados Unidos. A Grécia antiga está na moda, Isadora Duncan se 

inspira nos movimentos das bailarinas pintadas nos vasos gregos e adota sua túnica: 

o drapeado nos pulsos, a dionisíaca, as bacantes, são muitas as sequências 

diretamente tiradas da antiguidade. 

A natureza é outra grande influência de Isadora Duncan, cujo Water Study, comovente 

solo inspirado no mar sobre o Prelúdio nº 7 de Chopin, é repetidamente mostrado por 

Elisabeth Schwarz. Porque, para entender melhor as idéias, emoções e intenções da 

coreografia, Jérôme Bel não hesita em dizer as palavras que cada movimento inspira: 

ondas, ondulação, surfar ... de maneira didática. 

Ele aplica o mesmo processo à demonstração do Prélude, um dos solos mais 

emblemáticos de Isadora Duncan, grande pedagoga que criou escolas de dança em 

Berlim, Meudon e Moscou, onde o ensino era gratuito e aberto a todos. Nesse espírito, 

Jérôme Bel convida dançarinos amadores que desejam se juntar à cena para 
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aprender Prélude. Desejar, tender, procurar, abandonar, voltar a si mesmo, aceitar ... 

são as palavras-chave que permitem que os gestos sejam memorizados e 

reproduzidos rapidamente. Esse episódio de dança participativa contribui para além 

da transmissão exclusivamente oral da obra de Isadora Duncan, que sempre se 

recusava a ser filmada. 

Então, descrevendo os grandes momentos da vida trágica de Isadora Duncan: a morte 

de seus dois filhos, afogados no Sena, seu entusiasmo pela revolução russa e sua 

morte acidental, estrangulada pelo lenço enquanto dirigia um carro conversível, 

Jerome Bel convida Elisabeth Schwartz a mostrar esses solos do fim da vida: o 

comovente Mother ou o comprometido Revolutionary, dentre as quarentas danças que 

permaneceram na posteridade. Uma maneira nova e eficaz de abordar a história da 

dança. 

Créditos das fotos: © Camille Blake 

Paris. Centro Georges Pompidou. 5-X-2019. Jérôme Bel: Isadora Duncan. Conceito: 

Jérôme Bel. Assistente: Chiara Gallerani. Texto lido por Jérôme Bel. Com Elizabeth 

Schwartz, que dança trechos das peças de Isadora Duncan: Water study, Prélude, 

Moment musical, La mère, Étude révolutionnaire. 

França 

• Île-de-France 

Paris 

Centro Georges Pompidou 

Palavras-chave deste artigo: Cédric Andrieux Isadora Duncan Jerome Bel Véronique 

Doisneau 

FONTE: ResMusica - música clássica e dança 

Acesso: https://www.resmusica.com/2019/10/09/une-conference-dansee-sur-isadora-

duncan-by-jerome-bel-centre-pompidou/, em 30.10.2019. 
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Extratos da entrevista dada por Jérôme Bel à Florian Gaité, em abril de 2019. 

Isadora Duncan 

Você apresenta igualmente uma segunda criação, passando de sua autobiografia à 

de Isadora Duncan, a quem dedica um retrato dançado, dez anos depois de Cédric 

Andrieux (2009). O que lhe interessou nela ao ponto de reabrir esta série? 

Jérôme Bel: Isadora Duncan é conhecida por ter revolucionado a dança no início do 

século XX, lançando as bases do que chamaremos de dança moderna e do qual sou 

finalmente um herdeiro. Recentemente, li sua autobiografia, Ma Vie, que me cativou. 

Eu me coloquei a fazer pesquisas sobre suas danças e descobri uma grande 

coreógrafa. A maioria de suas danças me delicia com sua simplicidade formal 

(aparente), a incrível fluidez do movimento, sua musicalidade e, acima de tudo, seu 

poder expressivo. Como em Véronique Doisneau (2004), Pichet Klunchun and myself 

(2006) e Cédric Andrieux (2009), eu decidi fazer um espetáculo para investigar de 

maneira aprofundada para tentar compreender o que me fascina na dança de Isadora 

Duncan. 

Esta é a primeira vez que você dedica um retrato, a uma coreógrafa falecida, aqui, 

através do retrato da dançarina Elisabeth Schwartz. Como é organizada a colaboração 

com essa dançarina?  

Jérôme Bel: É certo que Isadora Duncan morreu, mas, felizmente, ela escreveu sua 

biografia na qual me confio para colocar em tensão sua história pessoal e sua obra. 

Portanto, era preciso alguém para incorporar as danças de Duncan. Elisabeth 

Schwartz é a dançarina duncaniana francesa mais reconhecida. Ela tem sessenta e 

nove anos e dança seu repertório há mais de quarenta anos. Ela ensina seu repertório, 

consagrou uma tese de doutorado e publica artigos sobre ela. Seu saber é prodigioso 

e me permitiu formalizar as intuições que tinha sobre a coreógrafa. Para mim, é 

emocionante estudar a obra de Duncan com tanta vivacidade graças à sutil 

encarnação de Elisabeth Schwartz. Meu trabalho nesta produção consiste em 

encenar, com a maior sobriedade possível, a inventividade e a ambição artística de 

Duncan. É uma espécie de retrospectiva, além de que são dançadas, no espetáculo, 

cinco das coreografias mais icônicas, na minha opinião, de seu trabalho. Quanto mais 

avanço no meu relacionamento com Duncan, mais minha admiração cresce, e é uma 

experiência maravilhosa fazer um espetáculo com tal sujeito. 
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Você agora integra ao seu processo criativo sua preocupação com a ecologia. Para 

você, esse é um ponto de virada na sua maneira de criar e conceber o compromisso 

do artista? 

Jérôme Bel: Eu diria, sim, que é o meu engajamento de cidadão. Diante da catástrofe 

ecológica, artista ou outro, não faz muita diferença! Estamos todos preocupados e 

todos iguais face à ela. O filme Rétrospective é, sem dúvida, inconscientemente uma 

vontade (desesperada?), de minha parte, de tentar continuar a produzir uma peça sem 

poluir, pois evita o deslocamento dos intérpretes. A partir de agora, minha companhia 

não pegará mais avião para suas turnês. Para Isadora Duncan, evitamos produzir 

novos figurinos e, simultaneamente, trabalho em outra versão da peça em Nova York 

com a dançarina estadunidense Catherine Gallant, via Skype. Pessoalmente, como 

espectador, tomei a decisão de não mais ir ver os espetáculos das companhias de 

dança ou teatro que continuam a pegar avião. 

Entrevista com Florian Gaité, abril de 2019 

Fonte: Festival de Outono de Paris. Disponivel em : https://www.festival-

automne.com/uploads/spectacle/DP_Bel4.pdf 
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