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RESUMO: 
 
Nesta pesquisa, convidamos à reflexão por um olhar fenomenológico sobre o 
corpo, através da descrição de algumas obras da Companhia brasileira de 
dança contemporânea Grupo Corpo. Esta Companhia foi intencionalmente 
escolhida por nos dar elementos para interrogar em suas criações a 
compreensão do corpo e do sensível. Desse modo, lançamos como questões 
nesta dissertação: que corpo dança no Grupo Corpo? E como podemos 
visualizar, num enfoque fenomenológico, uma compreensão do corpo e do 
sensível nas obras dessa companhia? Partindo disso, as obras a serem 
interrogadas são Benguelê (1998/2003), Lecuona (2004) e Onqotô (2005). 
Pretende-se, através dessas obras, aproximar o discurso coreológico do 
discurso filosófico e, com isso, dar movimento aos pensamentos 
fenomenológicos de Maurice Merleau-Ponty, em especiais o sensível, a carne 
do corpo, o investimento na sensorialidade como uma incorporação do mundo, 
convocando o saber do corpo e seu poder de se arriscar, de incorporar o 
mundo, a linguagem, a cultura, criar e escolher. Assim, nestas aberturas do 
pensamento, é onde adentra esta pesquisa. Nesta coerência, recorremos à 
atitude fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty como percurso 
metodológico, já que em seus estudos o filósofo lança um olhar expressivo 
sobre o corpo, configurando uma linguagem sensível que é expressa nos 
movimentos, onde aprofunda as teses da Fenomenologia num novo arranjo 
para o conhecimento enquanto resultado de nossa experiência no mundo 
vivido. As reflexões apresentadas aqui pretendem levar-nos ao espanto, ao 
impensado, aos quais, muitos desafios epistemológicos ainda se impõem, entre 
eles a compreensão do corpo e do conhecimento sensível.  
 
Palavras-chaves: Corpo; Sensível; Dança; Fenomenologia. 
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ABSTRACT: 
 
In this research, we invite to reflection by a phenomenological gaze on the 
body, through the description of some works of contemporary Brazilian dance 
company Grupo Corpo. This Company was chosen intentionally to give us 
elements in their creations to interrogate the understanding of the body and 
sensitive. Thus, as we launch issues in this dissertation: that body dance in 
Grupo Corpo? And as we can see, a phenomenological approach, an 
understanding of the body and sensitive works in that company? Building on 
this, the works are to be questioned Benguelê (1998/2003), Lecuona (2004) 
and Onqotô (2005). It is intended, through these works, coreological 
approaching the discourse of philosophical discourse and give movement to 
phenomenological thought of Maurice Merleau-Ponty, in special the sensitive, 
flesh of the body, the investment in the sensory world as a merger, calling the 
know body and its power to take chances, to incorporate the world, language, 
culture, create and choose. Thus, these openings is where thought enters this 
research. This consistency, we used the phenomenological attitude of Maurice 
Merleau-Ponty as a methodological approach, since in their study the 
philosopher takes a look expressive on the body, forming a sensitive language 
that is expressed in the movements, which deepens the arguments of the 
Phenomenology a new arrangement for knowledge as a result of our 
experience in the lived world. The reflections presented here aim to take us to 
the amazement, the unthinking, whom many still impose epistemological 
challenges, including understanding the body of knowledge and sensitive. 
 
 
 
Keywords: Body, Sensitive, Dance, Phenomenology 
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“de modo a provar que tudo tinha sido dançado antes de ser escrito” 

(Caetano Veloso) 

 

Convido-os a se envolverem numa dança de um corpo estesiológico, 

que por ser corpo, sente e que por sentir, existe.      

 Inicio essa pesquisa num compromisso com o corpo, de liberá-lo do 

peso de uma definição, de uma verdade, de uma coerência, de uma 

predestinação, de uma superficialidade.      

 Desse modo, num entrelaço aos estudos de Maurice Merleau-Ponty e a 

fecundidade de seus pensamentos contidos nas obras de outros estudiosos 

contemporâneos, esta pesquisa vem pensar o corpo com sua sensibilidade, o 

outro, com sua experiência vivida, a natureza, a cultura, a razão, com suas 

incertezas, seus paradoxos, sua condição de ser diverso, de se modificar a 

cada olhar, criar e surpreender.  

Esta produção soma-se a pesquisas que contribuam com a reflexão que 

amplia a racionalidade em favor de uma realidade corpórea, de um 

conhecimento encarnado, posto que o fenômeno de significação não se aparta 

do corpo e da existência, mas surge da experiência do corpo: no gesto, na 

palavra dita, no desejo, nas relações afetivas, na dor, nos silêncios, como 

entrelaçamento ou nós de sentidos. 

Ao percorrer as páginas deste texto dissertativo, poderão observar o 

entrelaçamento de duas de minhas pulsões: a dança e a filosofia. A dança, 

com suas inúmeras sensações e significações que me atravessaram durante 

minha experiência como bailarina, sempre esteve presente como a expressão 

mais profunda, que me ensina novas formas de sentir a vida, construí-la, 

interpretá-la e ampliá-la, desvendando a possibilidade do descobrir, do criar 
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ambientes de liberdade, do compartilhar e do aprender, além de passos 

diversos, novos sentidos e significados para minha existência. Ela foi um dos 

caminhos que me levou a outros mundos e um deles foi o da Educação Física. 

Assim, teorizar a experiência com a dança foi o que gerou a escolha por esta 

formação acadêmica.          

 Neste processo, cursando a graduação em Educação Física, fui levada 

ao mundo da filosofia, mesmo que de maneira inicial. Em meio ao contexto, 

juntei alguns conhecimentos filosóficos a minha experiência, e desde que fui 

apresentada à expressão “sou meu corpo” (Merleau-Ponty, 1945); encantei-me!  

Desde então, acumulo inquietações e fascínios. Desse encontro em diante, 

vivo um entrelaçamento do meu corpo com tais reflexões, mais perto de mim e 

do outro me aproximo, ou melhor, percebo-me corpo em direção a outro corpo.  

 A busca pelo descobrir e por compartilhar, despertou em mim o 

interesse pela pesquisa, gerando produções científicas que desde a 

monografia “A educação como expressão do corpo que dança”, até outros 

artigos e agora esta dissertação, expressam uma identidade de pesquisa, um 

estilo.  A intenção de minhas produções é encontrar subsídios que despertem 

um olhar para um corpo fenomenal, paradoxal: objeto de intervenções e sujeito 

da existência, como afirma Nóbrega (2009). Um olhar para um corpo que 

dança, que sente, que cria. Num movimento que identifique no dançar um 

corpo que vai além de passos executados e algo superficial, mas que tem 

profundidade, sentidos.  

O despertar para a filosofia (principalmente a filosofia de alguns 

pensadores contemporâneos, como Nietzsche, Maurice Merleau-Ponty, Gilles 

Deleuze, dentre outros) merece um parágrafo à parte para se entender, através 
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da minha experiência, como cheguei a esta pesquisa, a estes conhecimentos 

que ainda estão inacabados.        

 Durante a graduação, algumas disciplinas foram importantíssimas nesta 

minha formação e neste meu processo, tais como: Filosofia da Educação 

Física, Consciência Corporal, Corpo e Cultura de Movimento, Epistemologia da 

Educação Física, e depois da graduação, como aluna especial do Programa de 

Pós-Graduação em Filosofia, a disciplina: Corpo e Natureza em Merleau-Ponty. 

E como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, as 

disciplinas: Corpo, Natureza e Cultura; Corpo e Estética.  As reflexões destas 

aulas permitiram pensar o corpo para além do dualismo corpo-mente, um 

voltar-se para uma realidade corpórea que é impossível escapar e sem a qual 

não há sentido.            

 A expressão “sou meu corpo” (Merleau-Ponty, 1994) sintetiza o encontro 

entre o sujeito e o corpo- e ser corpo é estar atado a um certo mundo. Na 

perspectiva fenomenológica, a dimensão essencial, ontológica, só apresenta 

sentido se unida à dimensão existencial, ao mundo vivido (Nóbrega, 2009).  

 Neste  contexto, o meu contato com estes conhecimentos dialogados na 

minha graduação em Educação Física causou-me tal espanto que me permite 

transpor de uma concepção particular de corpo-objeto, fragmentado, 

instrumentalizado, corpo-máquina, para uma concepção de corpo-sujeito, 

dotado de intencionalidade, simbolismo, historicidade, poder de criação. Estes 

conhecimentos filosóficos os quais constantemente me encanto, levou-me a 

fecundá-los com minha experiência com a dança e a pensar a Educação Física 

no tratar desses corpos sensíveis. 
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A noção de sensível desta pesquisa ultrapassa a compreensão de uma 

qualidade do objeto ou impressão física, mas também como sentido, intenção, 

significação, desafiando uma lógica objetiva e abrindo a possibilidade de um 

conhecimento mais flexível com as disparidades dos acontecimentos e com o 

humano. O sensível é o ser que me atinge no que tenho de mais secreto, em 

estado bruto ou selvagem, num absoluto de presença do outro e do mundo, 

afirma Merleau-Ponty (2004).  Ou seja, este enfatiza o sentido do corpo e do 

sensível como realidade essencial do humano.    

 Inspiro-me na atitude do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961) quando afirma o diálogo da filosofia com o mundo de toda gente. 

“Expressão que se refere à necessidade de a filosofia dialogar com a cultura, 

com a experiência vivida, com a história e com as outras formas de produção 

do conhecimento, como a ciência e a arte” (NÓBREGA, 2010, p. 10).   

 Segundo o filósofo Merleau-Ponty (1994), se queres entender mais esse 

corpo, é preciso vivê-lo, experimentar suas nuances. O corpo não é coisa, nem 

ideia, o corpo é movimento, gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, 

historicidade e expressão criadora.       

 Este pensador busca as verdades do corpo em sua subjetividade, na 

historicidade, nas estesias das relações afetivas, nos discursos, na linguagem 

poética, entre outras possibilidades da experiência existencial. Essas atitudes 

são capazes de conduzir à reflexão como possibilidade de reaprender a ver o 

mundo, reconvocar a sensibilidade, o poder de expressar e de criar. 

 Ao se permitir pensar que o corpo humano é simbolismo, não no sentido 

superficial como um termo representativo de um outro, mas no sentido 

fundamental de expressão de um outro, como afirma Merleau-ponty (2006), 
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vemos que percepção e movimento simbolizam na unidade do corpo com 

permissão de revelar segredos e nos conduzir ao desconhecido. Mas, por uma 

herança epistemológica expressada principalmente na cultura ocidental, com 

características reducionistas do corpo que o distancia do conhecimento, ainda 

percebe-se que está impregnada em nós a ação motora separado do 

simbolismo. Mas, na arte, na história, na linguagem podemos perceber o 

indiviso do simbolismo no corpo. Na dança, especificamente, é possível ver 

este entrelaçamento da percepção e movimento, deste simbolismo corpóreo. 

 Merleau-Ponty (1999) ao falar da arte, universo onde se expressa 

também a dança, afirma que a arte “fala no silencio dos gestos, com sua 

imensa capacidade de criar sentidos, de significar e de admitir uma verdade 

que não se assemelhe as coisas, que não tenha modelo exterior, nem 

instrumentos de expressão predestinados, e que seja contudo verdade” 

(Merleau-Ponty, 1999, p. 59).Há uma razão na dança expressada no gesto que 

é manifestada por sua incrível capacidade de significar, de  criar espaços de 

diversas possibilidades.        

 Nóbrega (2009, p 19) compartilha tais reflexões ao afirmar que  “a arte, a 

poesia, a pintura, a dança apresentam-se como conhecimentos cuja 

racionalidade é marcada pela estesia do corpo, nuançando sentidos amplos 

para a comunicação, a expressão e os atos de significação”.  

Segundo Lacince e Nóbrega (2010), a dança constitui seu próprio 

discurso a partir de uma tradição técnica, mas também em referência a um 

discurso estético, crítico e filosófico. Em consequência, podemos dizer que a 

dança utiliza um vocabulário próprio à filosofia, observando noções como: 
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corporeidade, carne, sensível, temporalidade e outros, tornando-se possível no 

trato dos objetivos desta pesquisa.  

Nesta inquietação, recorro à arte como espanto, com sua explosão do 

inteligível para se pensar a filosofia do corpo e do sensível. Com essa atitude, 

volto meu olhar para a dança contemporânea do Grupo Corpo, algumas de 

suas obras, buscando subsídios que possam oferecer imagens sensíveis dos 

conceitos e das reflexões sobre corpo com um investimento na sensação, 

numa busca pelo Ser de profundidade como uma das intencionalidades desta 

pesquisa. Pois, podemos vislumbrar na dança deste grupo um sentir que é 

significação. 

Desse modo, lançamos como questões nesta dissertação: que corpo 

dança no Grupo Corpo? E como podemos visualizar, num enfoque 

fenomenológico, uma compreensão do corpo e do sensível nas obras dessa 

Companhia?  

A partir da perspectiva ontológica e existencial, envolvo-me nesta 

pesquisa que tem como objetivos lançar um olhar fenomenológico sobre  a 

dança do Grupo Corpo, hoje uma referência na dança contemporânea, uma 

das mais importantes Companhias da América Latina. E desta leitura buscar 

elementos para refletir sobre o corpo e o sensível nos pensamentos do filósofo 

Maurice Merleau-Ponty.        

 Esta compreensão do corpo como sensível, como carne, o investimento 

na sensorialidade são elementos que pretendemos produzir no risco da criação 

da dança do Grupo Corpo. E que este olhar fenomenológico sobre o corpo, o 

sensível, a profundidade da dança do Corpo, façam-nos refletir e buscar o 

diálogo com a Filosofia, a Arte e a Educação Física no sentido de produzir 
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conexões entre esses domínios da cultura.     

 No caso da dança, a sensação não se trata de performance no sentido 

físico, mas um estado de performance, considerar a profundidade, por isso a 

carne do sensível é uma noção que pode nos dar acesso ao Ser 1  em 

profundidade por meio de uma fissão do sentiente e do sensível. Há uma 

reversibilidade (entrelaçamento) da carne, haja vista a estesia capaz de 

estabelecer novas e inesperadas relações entre o vidente e o visível. "Essas 

trocas, a sinergia envolve outros corpos. A corporeidade maciça, que se vê, 

não é todo o corpo; a carne é mais ágil" (LACINCE e NÓBREGA, 2010). 

 Esta pesquisa justifica-se pelo diálogo e reflexão sobre o corpo, não só 

o corpo-físico, um objeto material e inerte, mas este corpo vivo dotado de 

intencionalidade original a qual me permite lançar-me no mundo e aprender o 

seu sentido. E segue sua relevância por almejar se unir a produções científicas 

que tem contribuído com suas reflexões para que cada vez mais a Educação 

Física, com um olhar particular sobre o corpo nesta pesquisa, consolide-se 

como um campo que produz conhecimento e que se problematize em sua 

concepção de corpo.  

Diante disso, ao fazer o estado da arte no banco de dissertação/teses da 

Capes percebi que há apenas duas pesquisas, uma de mestrado e outra de 

doutorado, voltadas para o Grupo Corpo. A primeira é especificamente dirigida 

ao coreógrafo Rodrigo Pederneiras, inclusive de um professor do departamento 

de Arte da UFRN, Marcos Bragato, intitulada “Saltos, emergências, 

permanências. Três tempos na obra de Rodrigo Pederneiras” (1996), pela PUC 

                                                            
1 Noção filosófica relativa à ontologia. Este Ser, como permite pensar Merleau-Ponty, não é um Ser 
imerso no mundo psíquico ou das ideias (segundo a psicologia e a filosofia clássica), colocado fora do 
corpo, mas se configura pela incorporação corpo/mundo dada pela experiência vivida como 
possibilidade  de acesso a profundidade de sentidos. 
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de São Paulo. Esta é uma análise dos espetáculos Prelúdios, Missa do 

Orfanato e 21 e um olhar para as descontinuidades coreológicas das obras do 

Grupo Corpo. A segunda, a tese de doutorado, intitulada "Um pas-de-deux da 

estratégia com a arte: as práticas da Companhia de dança do Grupo Corpo" é 

uma pesquisa defendida no Programa de Pós- Graduação em Administração 

da UFMG, tendo como autor Ernani Viana Saraiva, trata-se de olhar para a 

gestão e a estrutura organizacional da Companhia.       

  Há alguns livros jornalísticos e bibliográficos sobre o grupo, como os 

organizados por Inês Bógea e Sergio Rodrigo Reis, na ordem: “Oito ou Nove 

ensaios sobre o Grupo Corpo” (2007) e “Rodrigo Pederneiras e o Grupo Corpo: 

Dança Universal” (2008), que muito nos auxiliaram com suas informações 

sobre o grupo.          

 Penso, nesta pesquisa, em entrelaçar-me aos pesquisadores que tem 

investido tempo de reflexão no pensar o corpo sensível, seu engajamento na 

sensorialidade, no discurso fenomenológico, principalmente à fecundidade da 

atitude fenomenológica do filósofo Merleau-Ponty. Assim como as pesquisas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, principalmente na base de 

pesquisa GEPEC que tem investido muito nessa temática com pesquisas bem 

consistentes, que tem contribuído na área da Educação Física, orientadas pela 

Profa. Dra. Terezinha Petrúcia da Nóbrega, como o livro da Profa. Dra Rosie 

Marie Nascimento de Medeiros, “Uma Educação Tecida no Corpo” (2010), a 

tese da Profa. Dra Larissa Kelly Tibúrcio, “A poética do corpo no mito e na 

dança butô: por uma educação sensível” (2005), e o livro da Profa. Dra 

Karenine Porpino, “Dança é educação: interfaces entre corporeidade e estética” 

(2006), e a pesquisa da sua orientanda Laíse Tavares Padilha Bezerra, com 
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sua dissertação “A dança dos monstros: corpo e estética na arte e na 

Educação Física” (2008). Também, nestas contribuições, a dissertação de 

Gilmar Leite Ferreira, “Corpo e Poesia: para uma educação dos sentidos” 

(2010), dentre outras pesquisas que tem tornado fecundo esses saberes, aos 

quais me uno nessa atitude, pretendendo contribuir com esses conhecimentos.  

Através das obras escolhidas intencionalmente do Grupo Corpo para 

serem apreciadas, como Benguelê, Lecuona e Onqotô, partiremos para 

investigar conceitos filosóficos em  Merleau-Ponty como o sensível, a carne do 

corpo, o investimento na sensorialidade como uma incorporação do mundo e, 

mediante  tudo isso, trazer contribuições para a Educação Física no pensar 

esse corpo sensível que vai além do dualismo corpo e mente, de um saber 

corpóreo fragmentado  que mutila do corpo sua subjetividade. Mas que 

convoque esse saber do corpo e seu poder de se arriscar, de incorporar o 

mundo, a linguagem, a cultura, criar e escolher. 

Pensar a Educação Física a partir desta pesquisa nos desafia a um novo 

olhar a este corpo sensível, reaprendendo a ver o mundo e desafiando nossa 

capacidade de criar novos sentidos. As reflexões apresentadas aqui pretendem 

levar-nos ao espanto, no qual muitos desafios se impõem, entre eles a 

compreensão do corpo e do conhecimento sensível. 

Que esta pesquisa una objeto e sujeito do movimento, socializando um 

novo olhar sobre o corpo, estimulando a reflexão para o despertar do corpo 

para seus sentidos e desejos e considerando sempre que o movimento deve 

despertar no sujeito a percepção de si mesmo como ser corporal, em relação 

com os outros e com o mundo, e da sensibilidade como atribuidora de 

significado às ações humanas. 
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Cenário da pesquisa 

 

Para contextualizar esta Companhia nesta pesquisa, parto da sua 

fundação em 1975 em Minas Gerais por Paulo Pederneiras e Rodrigo 

Pederneiras, ambos irmãos. Juntos com eles estiveram uma grande equipe de 

criação, todos em torno de um objetivo em comum: formar um grupo de dança 

profissional capaz de realizar trabalhos inventivos, inovadores e emocionantes 

(REIS, 2008). 

A estreia do Grupo Corpo foi 1976 com o balé Maria Maria. O balé 

tornou-se um grande sucesso e ajudou a projetar o trabalho deste grupo desde 

então. Depois deste espetáculo, vários outros surgiram solidificando o sucesso 

do grupo, como Prelúdios (1985) Missa do Orfanato (1989), Variações Enigma 

(1991), 21 (1992), Nazareth (1993), “Sete ou Oito Peças Para um Ballet” 

(1994), Bach (1996), Parabelo (1997), Benguelê (1998), O Corpo (2000), 

Santagustin (2002), Lecuona (2004), Ongotô (2005), Breu (2007), e outros. 

Rodrigo Pederneiras, hoje coreógrafo presidente do grupo, desenvolveu 

ao Corpo uma linguagem própria identificada pelos principais críticos, entre 

eles a Prof. Dra. Helena Katz da PUC-SP. 

Assim, o Grupo Corpo moldou a música de Bach, Chopin, Villa-lobos, 

Schumann e Brahms. Conseguiu dar forma ao minimalismo das obras de 

Marco Antônio Guimarães e Philip Glass. Ajudou a lapidar a brasilidade das 

composições de João Bosco, José Miguel Wisnik, Tom Zé, e personificou as 

influências urrbanas de Arnaldo Antunes e a tropicalidade de Caetano Veloso. 

Vale salientar que estes compositores brasileiros criaram especificamente para 

o Grupo Corpo.           
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 Com este trabalho, desenvolvido nestes últimos 30 anos, os principais 

palcos do mundo se renderam ao talento de Rodrigo Pederneiras, Paulo 

Pederneiras e sua equipe, entre eles: Théatre dês Champs-Elysées, em Paris, 

a Maison de la Danse, em Lyon, o Brooklin Academy of Music (BAM), em Nova 

York e o Sadler`s Wells, em Londres, todos aguardam ansiosos novas 

investidas e invenções deste grupo (REIS, 2008). 

O Grupo Corpo é hoje uma referência nacional e internacional, que 

ultrapassa o domínio da dança, uma trajetória histórica, um grupo memorial 

que vem consolidando o seu estilo, seja traduzindo para o palco a geometria 

virtual do computador, ou a atualidade realíssima das velhas e novas danças 

populares. O Corpo veio reinventar uma certa dança brasileira- para além do 

exotismo e da folclorização, causando  espanto (BÓGEA, 2007) 

Desse modo, em soma à história, aos desafios e anseios do Grupo 

Corpo, estão os sentidos dessa pesquisa. Com a pretensão de encontrar um 

percurso metodológico que viabilizasse o encontro com os objetivos aqui já 

mencionados, dirigi-me a atitude fenomenológica de Merleau-Ponty que define 

um olhar expressivo sobre o corpo. Este filósofo configura uma linguagem 

sensível que é expressa nos movimentos e aprofunda as teses da 

Fenomenologia num novo arranjo para o conhecimento enquanto resultado de 

nossa experiência no mundo vivido (NÓBREGA, 2009).      

 A noção mundo vivido não se refere a uma identificação pessoal,  

introspectiva, nem um entendimento apenas relacionado ao "meu" mundo e 

"minhas" relações. Segundo Nóbrega (2010), o vivido não é um sentimento, 

mas refere-se à percepção como modo original da consciência, ou seja, essa 

expressão mundo-vivido é uma tentativa de tradução da expressão alemã 
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lebenswelt, que diz respeito ao mundo pré-reflexivo, este que nos possibilita o 

refletido. O termo lebenswelt ganha força com o entendimento sobre a questão 

da verdade a partir da obra de Husserl "Investigações Lógicas". Assim, reflete-

se a verdade não como adequação do pensamento ao objeto, não sendo 

definida a priori pelo sujeito e nem contemplada na pura exterioridade do 

objeto. A verdade é definida na evidência da experiência vivida que precisa ser 

interrogada. 

Nesse entendimento, a Fenomenologia busca como finalidade 

compreender o sentido do mundo, ou seja, suas essências que encontram-se 

na existência. Nóbrega (2009) define a fenomenologia como sendo a atitude de 

envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito de 

compreendê-la. Esta compreensão não é uma representação mental do 

mundo, mas, sim, envolvimento que permite a reflexão e a interpretação.  

Em relação à noção de mundo, Merleau-Ponty (1999) afirma que o 

mundo é aquilo que vivo e não aquilo que penso. Estamos vulneráveis a este 

mundo, comunicamo-nos com ele, mas não podemos possuí-lo, pois este é 

inesgotável.           

 A atitude fenomenológica desta pesquisa ultrapassa o racionalismo ao 

lançar-se no mundo da arte, em especial a dança do Grupo Corpo e, com isso, 

buscar novos olhares e novos sentidos para a existência, unindo sujeito e o 

objeto em sua compreensão de mundo e de corpo.  

Diante de tais intencionalidades, interrogamos se é possível haver tal 

comunicação entre a arte e a filosofia? Para  a fenomenologia de Merleau-

Ponty a transubstanciação entre corpo, arte e filosofia é plenamente possível 

por meio da linguagem sensível e sua expressão na palavra, na dança, na 
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pintura, na literatura, nas imagens do cinema, entre outros indicadores do 

mundo da cultura.         

 Entendemos e nos desprendemos de todo o “dever ser”, de todo o 

sentido determinado, mas sentidos que são postos à prova e vividos na medida 

que vão surgindo na apreciação desta obra e das outras interrogadas no 

decorrer da pesquisa, sobressaindo destas uma beleza intrínseca, invisível, 

pedindo licença à arte para se deixar nela penetrar e encarar o plausível e os 

possíveis das situações humanas. Assim como fez, na filosofia, Merleau-Ponty, 

a clamar por Malraux, Jean Paulhan, Cèzanne, Proust, Paul Claudel, Matisse, 

dentre outros artistas e poetas da vida. Eis a pista para um conhecimento 

sensível que se aproxima de seu objeto.      

 Para Merleau-Ponty (1991) a arte traz um reconhecimento de uma certa 

época e uma impossibilidade de escolha entre o mundo e a arte, entre os 

“nossos sentidos”, posto que, estão entrelaçados, impondo a nossos sentidos 

um espetáculo irrecusável. Em coerência aos pensamentos desse filósofo, não 

me interessa nessa pesquisa se os artistas clássicos estão presos a sua 

cultura ou se os artistas modernos estão encerrados no reduto do indivíduo. O 

que trago pertinente é o traço que interliga a arte a uma lógica que rivaliza 

todas as coisas diante do meu olhar e me permite encontrar o meio de arbitrar 

o seu conflito, o que faz a profundidade de um pensamento.  

Badiou (2002) arrisca perceber uma relação da arte com a filosofia, no 

traço rente de entender que a arte, por si mesma, é produtora de verdades, não 

pretendendo, na filosofia, de maneira alguma torna-la um objeto seu. Essa 

relação descreve os efeitos estritamente intrafilosóficos produzidos pela 

existência independente de algumas obras de arte.      
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 Mediante ao interesse desta pesquisa, que se encontra nessa relação da 

arte com a filosofia, a noção de estilo pode me ascender nesse entendimento 

sobre a busca na arte para se pensar a filosofia do corpo e do sensível. A 

noção de estilo em Merleau-Ponty está contido no seu artigo “Linguagem 

Indireta e as Vozes do Silêncio” do seu livro “Signos” (1991), onde ele traz o 

conceito de estilo não como uma maneira, um certo número de tiques que o 

artista possa inventar, mas um modo de formulação tão reconhecível para os 

outros e tão pouco visível para ele, como sua silhueta ou seus gestos de todos 

os dias (MERLEAU-PONTY, 1991).       

 Este pensador, para elucidar essa noção, recorre aos escritos de 

Malraux quando este escreve que o estilo é o “meio de recriar o mundo 

segundo os valores do homem que o descobre”, ou que é “ a expressão de 

uma significação atribuída ao mundo, chamamento, e não consequência de 

uma visão” (Merleau-Ponty, 1991, p 55). O estilo não pode ser conhecido e 

desejado fora de qualquer contato com o mundo, com a cultura, como se fosse 

o fim. É preciso vê-lo aparecer no fundo da percepção do artista enquanto 

artista; é uma exigência nascida dela, como afirma Merleau-Ponty (1991, p 

55):”a percepção já estiliza”. Estilo não é só o que se mostra ao exterior, mas 

uma maneira de estar no mundo, de tratá-lo, interpretá-lo, em suma, de uma 

certa relação com o Ser, este Ser que é o que exige de nós criação e 

experiência. Ou como ainda afirma Merleau-Ponty (1991, p. 56): “O artista para 

ter estilo é necessário reporta-se sempre ao seu mundo, como se o princípio 

das equivalências pelas quais vai manifestá-lo estivesse desde sempre aí 

sepultado”.         

 Pertinente a essa reflexão, Maffesoli (2005), num entendimento que a 
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progressão intelectual é escrava do mundo, mais do que exerce domínio sobre 

ele, parte da noção de estilo que torna evidente isto, ao evocar a arte como 

reflexão de uma época, mais do que o feito de um autor, uma criação social. E 

aquele que estiver atento à beleza do mundo, às suas expressões específicas, 

torna-se participativo do esforço criativo deste. Parte de um entendimento que 

a vida é uma obra de arte que sabe integrar, em doses variáveis, o zelo 

estético no próprio seio da progressão intelectual, dando argumentos para 

pensar uma globalidade da existência.       

 Para essa noção de estilo, a pintura, a dança ou outras manifestações 

artísticas já existem antes de se materializar, pois já existem na relação do 

artista com o mundo, com o ser. Não da ordem de um pensamento que copia o 

próprio pensamento, mas de um pensar que carrega um impensado e se deixa 

refazer e se desfazer num esforço do corpo.   

Nesse encaminhamento, destacamos a redução fenomenológica como 

caminho para interrogar a experiência vivida em busca de novos sentidos e 

significados relativos ao corpo nesta pesquisa. De acordo com Merleau-Ponty 

(1999), para apreender, descrever e atribuir sentidos aos acontecimentos é 

preciso, inicialmente, romper com nossa familiaridade com o mundo- vida, 

recusar-lhe nossa cumplicidade, colocando-a fora de jogo, para uma melhor 

compreensão. 

 

É porque somos do começo ao fim relação ao mundo 
que a única maneira, para nós, de apercebermos-nos 
disso é suspender este movimento, recusar-lhe nossa 
cumplicidade, ou ainda coloca-la fora do jogo (...) a 
reflexão não retira do mundo em direção à unidade da 
consciência enquanto  fundamento do mundo; ela 
toma distância para ver brotar as transcendências, ela 
distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo 
para fazê-lo aparecer, ela só é consciência do mundo 
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porque o revela como estranho e paradoxal 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p.10) 

 

Essa redução nunca será completa, como evidencia o filósofo, pois 

estamos imbricados no mundo e fazemos parte de sua teia por meio de nossas 

experiências. A redução começa com o afastamento das nossas crenças e 

ideologias para, assim, interroga-las e permitir a criação de novos sentidos 

(MEDEIROS, 2010)   

Partindo do mundo vivido da dança, onde destaco minha experiência na 

dança clássica e, logo após, na dança contemporânea como integrante da 

Companhia de dança contemporânea Aviva 2 , faço-me cúmplice dessa 

pesquisa que lança um olhar sobre obras contemporâneas do Grupo Corpo. 

Procuro, pertinente a isso, suspender essa familiaridade e cumplicidade 

existente com a dança contemporânea para descobrir novos sentidos, novas 

significações que essas obras da Companhia possam evidenciar sobre o corpo 

e o sensível.          

 Dando encaminhamento a esse metodologia, aproprio-me da técnica de 

pesquisa Hermenêutica. No que se refere a esses modelos, Nóbrega (2010), 

ao destacar o círculo hermenêutico, afirma: 

O círculo hermenêutico contém, portanto, 
procedimentos de validação pelos quais testamos 
nossas conjecturas. Certamente, são procedimentos 
de outra ordem que não a verificação empírica, dado 
que consideram outra lógica de construção: métodos 
dos índices de convergências (probabilidade 
subjetiva); critério de falseabilidade entre 
interpretações rivais; construção gramatical do texto 
(sentido gramatical do texto); contexto da obra, 
exegese, entre outros (NÓBREGA, 2010, p. 41) 
       
  

                                                            
2 Essa Cia de dança iniciou-se em 2006 por um grupo de amigos bailarinos que tinha a intenção de unir 
suas experiências na dança de modo geral e na dança cristã, numa possibilidade de transmitir uma 
mensagem de fé através dos movimentos. 
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O círculo hermenêutico nos dará as possibilidades em lançar uma 

dialética entre explicação e compreensão na teoria da interpretação, no risco 

de encontrar nos discursos filosóficos e coreológicos desta pesquisa as 

interconexões e as solidariedades entre ambos, visando com isso à 

ressignificação das relações corpo e conhecimento. 

Segundo Nóbrega (2010), o conhecimento como interpretação exige, 

não uma correspondência, uma imagem mental do mundo observado, mas a 

reflexão, por meio do qual é possível atribuir diferentes significados a um 

mesmo fenômeno. 

Diante disso, faço leituras de algumas cenas de obras do Grupo Corpo 

escolhidas intencionalmente, fazendo uso dos vídeos das obras, as imagens, 

apreciação no teatro Alfa em São Paulo/SP da obra Benguelê, buscando 

sentidos que permitam a reflexão sobre os objetivos de pesquisa. As obras 

interrogadas são Benguelê (1998/2003), Lecuona (2004), Onqotô (2005), 

Nesse sentido, nessa pesquisa, de natureza reflexiva e com suporte na 

abordagem fenomenológica, buscamos analisar e descrever algumas cenas 

destes espetáculos. Os critérios de escolhas dessas cenas valeram-se a partir 

da percepção das características que nos fizesse refletir um corpo sensível que 

tece um conhecimento afirmado em nosso argumento de pesquisa. 

Importante ressaltar que não apresentamos como intenção descrever 

totalmente as cenas, ou seja, todas as intenções que englobam o trabalho que 

resultam as cenas, dentre elas, intenções dos bailarinos, dos coreógrafos, dos 

movimentos, por acreditarmos ser uma tarefa infinita, haja vista que a arte nos 

possibilita o poder de reinterpretação e de ressignificação. Medeiros (2010), 

diante disso, torna-se uma referência, evidenciando, em sua descrição dos 
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espetáculos Folguedos, Guarnicê e Flor de Lírio do Grupo Parafolclórico, essa 

preocupação, ou seja, esta autora afirma que devemos nos limitar no que está 

mostrado a nós, aquilo que a cena nos evidencia. Desse modo, voltamos nosso 

olhar para as cenas, captando as várias significações que nos são oferecidas 

sobre corpo e sensível, acreditando na parcialidade e na tarefa inacabada da 

pesquisa. 

A análise e utilização das cenas, via vídeos dos espetáculos, é de suma 

importância na descrição das cenas, visto que, conforme Pavis (2005), o vídeo 

restitui o tempo real, além disso, é a mídia mais completa, que reúne o maior 

número de informações, expressando as várias características e a visão geral 

do espetáculo. Além disso, a utilização de imagens dos espetáculos nos 

garantem uma maior visibilidade e uma contribuição a mais em nossos 

argumentos de pesquisa. 

No primeiro capítulo, na descrição de algumas cenas de Benguelê, 

refletiremos sobre o corpo e a animalidade numa intenção de entrelaçar esses 

conhecimentos na busca de sentidos para apreensão de uma compreensão 

sensível do corpo. Na descrição de Lecuona, contido no capítulo dois, 

investiremos na sensação em busca de uma atitude que anima a carne e a 

abre para incorporação do mundo; refletindo em um sentir que é significação, 

para que no capítulo três, na descrição de Onqotô, se revele, num corpo 

estesiológico, um ser selvagem em busca de novos espaços, de êxtase, 

expressão, criação e sentidos no existir. 

Que nesta atitude de reflexão, possamos chegar, com a leitura 

fenomenológica dessas obras, numa compreensão gerada por esta 

plasticidade do corpo em se lançar ao mundo e dele apreender sentidos, e, 
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com isso, aproximar o discurso filosófico com a área da Educação Física como 

uma das intencionalidades da pesquisa, ou mesmo, torná-la fecunda e 

contribuir em outras áreas do conhecimento. 
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CAPÍTULO I 

Benguelê 
________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

Espetáculo Benguelê- Grupo Corpo, 1998 
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“ é porque odeio o espírito de peso que me pareço com a ave”  

(Nietzsche- Zaratustra) 

 

Abrem-se as cortinas do Teatro Alfa em São Paulo/SP, no dia 17 de 

agosto de 2012. Eu estava na plateia com a intenção de contemplar mais uma 

obra do Grupo Corpo. Neste momento de abertura, visualizo bailarinos 

posicionados, uns de costas, outros de frente, uns eretos e outros curvados. 

Estavam vestidos com macacões com uma certa transparência, bem colados 

no corpo, que davam a impressão de uma quase nudez3. A iluminação de cor 

alaranjada, a música com batuques, eram as portas abertas para a obra 

Benguelê e uma possibilidade de entrelaçamento do meu corpo com este 

espetáculo.         

 Benguelê estreou em 1998, mas foi finalizada em 2003. A direção 

musical é de João Bosco, iluminação e cenário são assinados por Paulo 

Pederneiras e Fernando Velloso, com coreografia de Rodrigo Pederneiras e 

figurino de Freusa Zechmeister.       

 Rodrigo Pederneiras, o coreógrafo, ao falar de Benguelê, diz: 

“Estreamos em 1998 e só consegui uma versão conclusiva em 2003, quando a 

companhia estava em turnê pela França. Ao longo de todo esse tempo fui 

modificando, alterando...O mais difícil foi fechá-lo. Criei uns quatro 

encerramentos diferentes até encontrar o atual. A proposta de Benguelê é de 

bebermos na fonte da cultura popular. Benguelê é banzo de Benguela. É 

África” (REIS, 2008, p.118).       

 Os corpos ali posicionados se desenvolvem lentamente com certas 

                                                            
3 A “quase nudez” era devido ao suporte que os bailarinos usavam para esconder os órgãos 

genitais. 



38 
 

particularidades, percebo certo dualidade na cena, tendo a cumplicidade da 

iluminação. Ou seja, a luz alaranjada evidencia um duo4  de um casal que 

realiza delicados gestos longilíneos, com alguns arabesques 5 , pegadas 6 , 

explorando mais o nível alto, num desenvolvimento mais homocêntrico, sendo 

circulado de outros duos e trios que se desenvolvem nas periferias com gestos 

mais vergados e com aparência a gestos animais- com movimentos 

predominantemente nos níveis médio e baixo, mais perto do chão, 

aproveitando os restos de luz do duo central. O que é interessante destes 

corpos “sombrios”, da periferia do palco, é o olhar. Eles tem o olhar impactante 

para a plateia, como bichos que querem sondar o outro, como também se 

quisessem nos convidar para participar e nos envolver, comportamento 

diferente do casal do centro do palco que olham mais para seus próprios 

movimentos.          

 Na descrição de um espetáculo é importante entendermos que todos os 

componentes da cena: música, cenário, iluminação, os gestos, o figurino e etc, 

não estão ali por um acaso, estão em concordância para dar um sentido à obra 

como afirma Pavis (2005).         

 De acordo com Medeiros (2010), tudo que faz parte da obra é 

expressivo; e todo artifício é funcional, daí a criação artística. A autora afirma 

que o coreógrafo, ao pensar em uma determinada coreografia, estará fazendo 

associações com todo o argumento cênico, estará simbolizando por meio dos 

                                                            
4
 Duo é o termo utilizado na dança para quando a cena- ou uma escala de movimentos- é 

composta por dois bailarinos de sexos diferentes ou do mesmo sexo, dividindo o mesmo 
espaço e tempo cênico, onde os movimentos de ambos são projetados em função ou em 
direção ao corpo do outro. 
5
 Posições de pernas e braços alongados em linhas, característicos do balé clássico. 

6
 Elevações do chão de um dos bailarinos, efetuada pelo seu partner (parceiro da dança) na 

execução de um momento coreográfico. No caso dessa cena de Benguelê, as elevações do 
duo descrito eram predominantemente no plano acima da cabeça do bailarino que efetuava a 
força da pegada. 
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movimentos que serão expressivos durante toda a sua obra. A forma com que 

esses argumentos são arranjados e expressos determinam a arte. Neste 

entendimento, em relação aos argumentos cênicos de Benguelê, percebemos 

tal cuidado.          

 Em contrapartida, sobre a iluminação, Medeiros (2010) afirma que a 

iluminação não é decidida ao acaso, pois essa torna viva a cena, tudo passa a 

ser estudado a partir de cada cena, dos dizeres de cada momento do 

espetáculo. E a cor escolhida da iluminação, pode suscitar várias emoções e 

sensações.          

 No caso de Benguelê, a iluminação alaranjada cria nas cenas uma 

atmosfera quente, um ambiente ensolarado que é capz de nos transportar à 

África e subentender seu clima quente, ou mesmo, uma intensidade na cultura, 

nos rituais, na forma de ser e estar no mundo. Mas, também, possivelmente, 

deixar em movimento uma sensação de mistério, simbolizado nas sombras que 

se formam coadjuvante à iluminação central. Pavis (2005) entende que quando 

o iluminador faz esse balanço do claro e da sombra, pode-se querer subtender 

um compromisso entre objetividade e subjetividade.     

 Em relação à descrição e interpretação dos gestos de uma dada obra, 

Pavis (2005) afirma que é uma leitura inverificável, mas possível. No caso da 

dança, que não temos o texto verbal para uma comunicação protagonista, o 

gesto faz esse papel em unidade com todos os outros argumentos cênicos. 

Mas é sempre uma interpretação aberta ao olhar do intérprete (PAVIS, 2005). 

 Na cena descrita de Benguelê, os gestos animalizados desenvolvidos 

nas sombras, percebo que são convocados em todo o espetáculo. Eles 

abastecem os argumentos de uma voltar-se a natureza, voltar-se a um espaço 
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aonde não há hierarquias e dominações, mas uma lateralidade que nos torna 

participantes, colaterais.  É esse corpo animalizado que Benguelê anuncia e 

faz dançar.          

 A música "Calango Rosa" de João Bosco7 recheia de encanto esta cena. 

É uma melodia sem letra. A mistura da percussão com os instrumentos de 

cordas dá um molejo envolvente, convida-nos a mexer o corpo e nos lembra da 

cultura africana e suas ramificações na cultura brasileira.    

 Também em relação a música, Pavis (2005) nos ensina que ela cria uma 

atmosfera que nos torna possivelmente receptivos à atuação, como, também, 

entre outras coisas, torna um ambiente reconhecível, transporta-nos a outros 

lugares. Assim, comporta-se como mais um elemento artístico a serviço do 

conjunto da obra. Interessante destacarmos a reflexão que essa autora traz em 

relação a música num dado espetáculo caracteristicamente africano e que é 

pertinente a nossa descrição em relação a Benguelê. Pavis (2005) afirma que, 

num espetáculo desse estilo, a música não pode ser separada do resto da 

performance, do movimento, da dança. O fato é que não existe na língua 

africana uma palavra única para traduzir nosso termo “música”, as palavras 

utilizadas tanto designam a “música” como a “dança”. A música se caracteriza 

na África pelo movimento.         

 Percebo que Benguelê tem tal inteligência musical e João Bosco e seus 

colaboradores criaram uma trilha que dança, que se entrelaça no conjunto 

artístico e nos transporta à África. Benguela é o nome da capital da província 

de Benguela ao oeste de Angola, na África. Benguelê é o balé negro - dos 

benguelas, angolas, congos, moçambiques. Os bantos em geral, lembrando 

                                                            
7
A trilha sonora composta pelo João Bosco foi criada especialmente para o espetáculo com  

algumas músicas inéditas e outras recriadas do folclore, como é o caso da música Tarantá e 
Urubu Malandro. 
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que ba-ntu quer dizer “homens”. Este espetáculo é uma exaltação ao africano e 

às suas marcantes e profundas raízes na cultura brasileira (BÓGEA, 2007). 

 A segunda cena do espetáculo, julgo interessante a ser descrita. A 

cappella8  da música “Benguelê”, começa o solo de um bailarino que chama 

minha atenção e convoca, em mim, sensações indescritíveis. Os gestos 

lembram-me animais, privilegia a horizontalidade, nos níveis médio e baixo. Ele 

explora movimentos circulares que começam no quadril e contagiam o corpo 

todo, mantendo a flexão do tronco, de uma forma vivaz, bela, sensual, como 

podemos perceber na imagem 01.  

    
Imagem 01: Solo Benguelê. Fonte: Arquipo pessoal da autora 

 

O bailarino desenvolve sua coreografia explorando todo o espaço do 

palco, articulando movimentos bruscos e guerreiros, com chutes no ar, saltos 

como que um bicho que demarca território, arquitetando com movimentos 

perspicazes, mais observatórios, serpentinos, com um toque de sensualidade. 

                                                            
8
 A cappella é uma expressão de origem italiana, muito utilizada na maioria dos Idiomas 

ocidentais para designar um vocal sem acompanhamento dos instrumentos musicais. 
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 A iluminação continua alaranjada, ela se comporta de uma forma 

mediana, como se fosse uma "meia-luz", dando mistura de sombras e luzes no 

corpo do bailarino. Na música do Pixinguinha e Gastão Viana, que leva o nome 

do espetáculo, "Benguelê", ao contrário da primeira cena descrita, há ausência 

dos instrumentos musicais e apenas a cappella. A letra da música é africana, 

lembrando-nos rituais tribais dessa cultura.       

 Ver esta cena, despertou em mim inúmeras sensações, um êxtase, que 

não saberia dar nomes. Aquela dança me capturou, no instante que por meio 

das significações, vi-me colada naquele belo corpo negro9 e objeto daquela 

cena, ao mesmo tempo a sentia no meu corpo10.       

 Tais descrições criam em torno de si uma possibilidade de ampliar as 

fronteiras do pensamento e criar um palco de significações que serão solidárias 

aos interesses filosóficos desta pesquisa que é refletir sobre o corpo e o 

sensível num olhar fenomenológico.      

 Segundo Merleau-Ponty (1991), pensar é ir de encontro com o 

impensado, ou seja, o nunca pensado, mas que estava lá nas sombras do 

pensamento. 

Assim como o mundo percebido só subsiste mediante 
os reflexos, as sombras, os níveis, os horizontes 
entre as coisas, que não são coisas e não são nada, 
que ao contrário apenas delimitam os campos de 
variação possível na mesma coisa e no mesmo 
mundo. Também a obra e o pensamento de um 
filósofo são feitos igualmente de certas articulações 
entre as coisas ditas, a cujo respeito não há dilema 
entre a interpretação objetiva e o arbitrário 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 176) 

 

                                                            
9
 Não me refiro ao corpo negro num sentido pejorativo, mas numa preocupação de evidenciar 

uma beleza e uma força existencial que enxergo e aprendo na cultura negra como também um 
estilo de ser e estar no mundo. 
10

 Olhar esta cena é como se as reflexões das saudosas aulas de corpo, natureza e cultura que 
tive com a professora Terezinha Petrúcia da Nóbrega na UFRN tivesse se transformada em 
dança naquele momento. 
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A arte do Grupo Corpo nos dá esse fôlego para uma coragem de pensar, 

no tocante sua forma de reportar o seu mundo, a sua maneira de interpretá-lo, 

de habitar esse mundo, de recorrer à cultura, às suas memórias implícitas na 

sua dança.          

 Penso que os corpos que dançam nas sombras da primeira cena de 

“Benguelê” e o corpo do bailarino do solo da cena anteriormente descrita, 

dançam como se reivindicassem uma atitude que o separou dos outros, que o 

separou da natureza e da cultura. O corpo aqui não é uma fronteira entre o 

interior e o exterior, mas continuidade e solidariedade com o mundo, que 

provém da mesma carne.          

 Tal possibilidade de interpretação encontra abertura para reflexão ao 

pensar o corpo na relação com um mundo. O corpo humano é corpo que se 

move e isso quer dizer corpo que percebe. Retomar essa noção faz aparecer o 

corpo que é sujeito do movimento e sujeito da percepção, isso não é verbal, 

isso quer dizer: o corpo como tocante- tocado, o vidente-visto, lugar de reflexão 

e, através disso, capaz de relacionar-se a outra coisa que não sua própria 

massa. O corpo é mensurador do mundo, eu estou aberto para o mundo 

porque estou dentro por meu corpo. O mundo não um “em si” inacessível, mas 

“outro lado” de meu corpo (Merleau-Ponty, 2006). Ou seja, carne da minha 

carne. Essencial neste ponto aprofundarmos à teoria da carne.   

 O corpo em Merleau-Ponty é mais bem expresso pelo conceito de carne, 

pela reflexividade das condutas corporais, do gesto e da estesia. Posto que a 

animação do corpo não esteja no inventário das partes, nem na encarnação de 

um espírito, como polos opostos, mas na reversibilidade entre sujeito e objeto, 

corpo e mente. A noção de carne em Merleau-Ponty não se refere à matéria, à 
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substância, a uma essência ou a uma idealização do corpo, mas ao 

envolvimento do corpo no mundo por uma espécie de fissão, criação de novos 

espaços e sensações. Uma visibilidade do invisível que surge no incorporar do 

outro (NÓBREGA, 2010).        

 Merleau-Ponty (2009) diz que: “entre as cores e os pretensos visíveis, 

encontra o tecido que os duplica, sustenta, alimenta, e que não é coisa, mas 

possibilidade, latência e carne das coisas” (Merleau-Ponty, 2009, p. 130). Este 

outro lado do visível, das coisas naturais, é o invisível que habita o campo 

originário das significações: a carne.       

 A imersão corpo-mundo é possibilitada pela carne, uma base além da 

biologia, do reflexo e do próprio instinto. Como diz Merleau-Ponty (2006, p. 

358): “esta coisa-abertura para as coisas, participável por elas, ou que as porta 

em seu circuito, é propriamente a carne”. Ou seja, uma einfuhlung (empatia) 

com o mundo, com as coisas, com os animais, com os outros corpos (tendo 

esses também seu lado perceptivo), compreensível por essa teoria da carne. 

Pois a carne é o que pode ser originariamente apresentado, como tal, 

visibilidade do invisível (Merleau-Ponty, 2006). Continuando nesta reflexão, 

este filósofo acrescenta: 

 Eu que vejo também possuo minha profundidade, 
apoiado neste mesmo visível que vejo e, bem o sei, 
se fecha atrás de mim. Em vez de rivalizar com a 
espessura do mundo, a de meu corpo é , ao contrário, 
o único meio que possuo para chegar ao âmago das 
coisas, fazendo-me mundo e fazendo-as carne 
(MERLEAU-PONTY, 2009, p. 132) 

 

A carne é fundo imemorial, onde os signos se grudam, ficam em nós 

tatuados. Ela carrega o impensado, o invisível, a sombra que permite pensar. A 

carne do corpo se prolonga a carne do mundo, por uma mesma carne, uma 
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mesma liga, por isso que ambas não se rejeitam. Assim como interroga 

Merleau-Ponty (2009): “onde colocar o limite do corpo e do mundo, já que o 

mundo é carne? O mundo visto não está ‘em’ meu corpo e meu corpo não está 

‘no’ mundo visível em última instância; carne aplicada a outra carne... 

participação” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 135).     

 Em coerência a esse pensar o corpo, sua habitação e suas 

possibilidades como carne, julgo solícito a descrição de mais uma cena de 

Benguelê (1998). Nesta, os corpos dos bailarinos entram priorizando a posição 

vergada em deslocamento, primeiramente, em uma única direção, da esquerda 

para direita da plateia (Imagem 02).  

. 

 
Imagem 02: Cena Benguelô. Espetáculo Benguelê. Fonte: Arquivo da autora 

 

São seis bailarinos dividindo o palco, agrupando-se de dois a dois, 

aonde percebemos uma dupla se deslocando na frente, uma no meio e a outra 

mais atrás. Logo após a entrada, exploram algumas direções: ora indo, 

voltando, de lado, de costas, numa soltura de brações e pernas. As duplas se 
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unem para sincronizar os gestos. Movimentos que são soltos, alegres, são 

envolventes, os bailarinos brincam com o corpo, arriscam movimentos sem 

estereotipação, mas também se observa a semelhança dos gestos animais. 

Em seguida, duas duplas saem de costas, vergados, e fica uma dupla que dá 

continuidade aos movimentos que carregam uma característica animalizada, 

circular, com movimentos que surgem do quadril, envolvente. Neste instante  

se “desenvergam”, predominam o nível alto, mas logo voltam à posição 

vergada. São movimentos ora seguindo uma linha, ora desvirtuados. Os 

movimentos clássicos aparecem nesta cena e desaparecem num molejo que 

invade o corpo todo.          

 No meio da cena, esse duo dá espaço a outro duo que persiste nas 

mesmas características. Logo em seguida, os seis voltam a dividir o palco, em 

conjunto, sincronizam os movimentos, em contrapartida, liberam-se por alguns 

instantes do sincronismo e estabelecem uma fusão de movimentos. No término 

da cena, duas duplas saem e ficam uma para encerrar a coreografia. Esta 

termina com um gesto bem sugestivo para pensarmos o corpo, onde um 

bailarino faz um círculo com os braços na frente do abdômen e outro bailarino 

se joga sobre ele, e se infiltra nessa abertura dos braços, ficando só a cabeça e 

as pernas para fora. ------------------------------------------------------------------------------
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Imagem 03: Cena Benguelô II. Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A Iluminação se repete em incidência e cor, e as vestes são uma calça 

preta colada no corpo, fazendo o balanceio do claro e do escuro. A música 

"Benguelô" de João Bosco e Francisco Bosco celebra esta cena. Ela é um 

instrumental alegre com predominância da percussão e instrumentos de 

cordas, que unido aos corpos dos bailarinos nos contagia.     

 Quando a música desta cena supracitada começou, veio-me uma 

sensação de alegria, meu corpo estava retorcendo para dançar, querendo 

ultrapassar os limites que competiam às regras de comportamento no ambiente 

do teatro. Muito envolvente essa coreografia. Mas, contive-me, apesar de que 

as significações tiveram a liberdade de fazer sua dança.    

 Continuando em nossas reflexões filosóficas, tendo como referência 

para nosso diálogo mais esta cena descrita de Benguelê, observamos uma 

celebração da carne, uma empatia com a natureza e a cultura, um corpo 

animalizado que incorpora o outro, observado no gesto que encerra a 
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coreografia anteriormente descrita, permite-me pensar na inerência permitida 

pela carne. Dois corpos se relacionam e criam um campo de significações. Não 

são mais os mesmos de antes, algo mudou, algo se transforma.   

 Outro momento interessante a ser descrito do espetáculo, que vem mais 

uma vez brindar nossa reflexão, é a cena da “Travessia”. Ao som da melodia 

“Travessia” do João Bosco, uma passarela no plano suspenso ao palco surge 

como uma surpresa da cenografia, aonde bailarinos em fila se deslocam da 

esquerda para direita de quem aprecia, numa marcha que foge a todo padrão 

de deslocamento. Outras filas surgem no plano inferior, descrevo a companhia 

inteira em cena. São bailarinos e mais bailarinos, cruzando o palco em linhas 

numa marcha que vai de/para várias direções. Essas “andanças” se 

multiplicam num ritmo crescente e ganha novas conformações no decorrer do 

espetáculo, numa multiplicação de gestos, ora animalizados, ora eretos (sem 

uma retidão), ora vergados, giratórios, ondulatórios, que deixam o espectador 

quase atordoado, como podemos observar na Imagem 04.  

      
Imagem 04: Travessia- Benguelê. Fonte: Imagem tirada do site www.grupocorpo.com.br 

http://www.grupocorpo.com.br/


49 
 

Embora tendo o andar como ponto de partida, a movimentação desses 

corpos raramente se compromete com a retidão. A linha vertical reta que o 

caminhar cotidiano costuma descrever, com suas normas posturais, é 

subvertida neste espetáculo. Observamos um estilo inerente ao Grupo Corpo 

nesta marcha de Benguelê: a postura ereta cede com frequência a um balanço 

que termina por contagiar o corpo todo. Os bailarinos, seguindo a cadência de 

uma onda interna, movimentam-se em delicadas curvas, compondo 

semicírculos aos quais nem mesmo a cabeça consegue escapar. O corpo 

participa! Nesses passos, que lembram uma serpentina solta no ar, Rodrigo 

Pederneiras reconhece um traço brasileiro, diz ele: “aqui (no Brasil) existe uma 

malemolência, as pessoas caminham de um jeito diferente” (BÓGEA, 

2007,p.65).          

 A música “Travessia” ajuda nessa intencionalidade de passagem, de 

marcha, é um instrumental periódico, predomina os instrumentos de cordas, o 

som vocal é gemido e clamante, a letra africana remete aos aspectos dessa 

cultura.          

 Nesta cena, o cenário do Fernando Velloso e do Paulo Pederneiras 

evidencia uma particularidade em relação às outras cenas descritas, pois, 

nessa, surge uma passarela no plano suspenso. Pavis (2005) diz que o cenário 

cria um espaço lúdico a ser preenchido pela a atuação, atrevo-me a 

acrescentar, que ele é invadido por nossa imaginação.   

 Em relação ao figurino, este recebe por cima do macacão uma calça 

larga e um pouco transparente, dá a impressão das calças da capoeira. Pavis 

(2005) afirma que o figurino como todo signo da representação é significante 

em seu aspecto material, mas também significado ao ser integrado a um 
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sistema de sentidos.         

 No tocante ao figurino de Benguelê, Freusa Zechmeister teve a 

preocupação de homogeneizar os bailarinos, sem identificar pelo figurino o 

macho ou a fêmea, mas, acredito, que este argumento cênico também age 

com a intenção de quebrar segmentações, hierarquias, mas englobar todos e 

tudo num ato.          

 A iluminação branca é evidente nas passarelas, surge das laterais do 

palco, não é muito clara, ainda com os aspectos de sombras nos corpos, dando 

excentricidade a cena.        

 Em busca de argumentos filosóficos na apreciação desta cena, neste 

encontro que me permito com o impensado dessa obra do Grupo Corpo, 

percebo que a música, as marchas, a iluminação, o cenário, todos os 

argumentos cênicos desta cena descrita, possibilitam refletir uma presença 

corporal que marca historicidade, de um olhar para o corpo que em sua 

travessia surpreende, e também pode conformar-se, mas também tem o poder 

de atrever-se e escapar a todo determinismo filosófico, científico, religioso, 

espacial, temporal. É um corpo que resiste (Merleau-Ponty, 2006), um corpo 

teimoso, um corpo que escapa!       

 Na caminhada do palco inferior, não existe a direção, existem direções, 

escolhas, possibilidades diversas, diferenças, experiências, expressando os 

conhecimentos do corpo e sendo solidários à nossa reflexão em prol de um 

saber que abraça o caminhar incerto do imaginário. Um saber, como afirma 

Maffesoli (2005), raro, com verdades múltiplas sob os arabescos da metáfora, 

um saber que deixa a cada um o cuidado de desvelar, isto é, de compreender 

por si mesmo e para si mesmo o que convém descobrir , um saber sempre no 
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início.           

 Observamos, nesta cena, uma marcha sem pressa, que marca o tempo, 

marcha de corpos que parecem que se aliviam, que vão, vibram, que apreende 

sentido indo, levam as marcas da cultura no seu andar, levam os escritos, as 

memórias que ficaram no corpo cicatrizante, levam a animalidade, a relação 

com a Natureza.           

 Já a marcha da passarela superior que vai da esquerda para direita, é 

possível perceber uma marcação do tempo, não um tempo cronológico, 

absoluto, mas o tempo vivido, tempo como fluxo, movimento, tempo das 

memórias, tempo das escolhas, um tempo subjetivo percebido no corpo, marca 

a evolução e institui pensamentos. Nesse sentido, como afirma Merleau-Ponty 

(1991) em sua reflexão sobre o tempo: 

é pelo tempo que meus pensamentos envelhecem, é 
também por ele que marcam época, que abrem um 
futuro de pensamento, um ciclo, um campo... O 
pensamento não abre brechas no tempo, continua a 
esteira dos pensamentos precedentes...estou ciente 
disso, já que hoje vejo mais longe (Merleau-Ponty, 
1991, p.14)  

 

Há uma evolução do pensamento que “sou eu”, que está instalado no 

meu corpo, proporcionado pelo emaranhado com o tempo, como diz Merleau-

Ponty (2006): “a passagem do tempo está inscrita em nosso corpo” (2006, 

p.195). Mas, há um tempo inerente à Natureza e ele nos envolve, na medida 

em que participamos das coisas, em que participamos da passagem da 

Natureza. O tempo nos é essencial, mas enquanto somos Natureza, afirma 

Merleau-Ponty (2006) ao se basear nos conceitos não seriais de tempo de 

Whitehead (1955, APUD MERLEAU-PONTY, 2006).     

 A concepção de Natureza que permeia nosso pensamento é a 
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expressada nos cursos dados no Collège de France (1956-1960) pelo filósofo 

Merleau-Ponty, descrito na obra “A Natureza” (2006). Este filósofo aborda os 

conceitos de natureza na filosofia, os conceitos científicos produzidos na 

Física, na Biologia. Ele quer compreender como institui a noção de natureza. 

 A Natureza não pode estabelecer-se por inteiro diante de nós. É o nosso 

solo, não aquilo que está diante, mas que sustenta nossas experiências 

(Merleau-Ponty, 2006). Seguindo este pensamento ontológico, podemos dizer 

que a Natureza não é aquilo que está fora de nós, como um quadro, uma 

paisagem. Ela sempre resiste às conceituações. Exposto que, a Natureza é o 

que há de mais velho e é algo sempre novo (MERLEAU-PONTY, 2006).  

 Inspiro-me na poesia “Oração” de Gregório de Matos para exemplificar 

este pensamento11. Onde o poeta diz: “quem não cuida de si que é terra, erra”. 

Há um salto do pensamento a refletir que somos Natureza e não apenas um 

apreciador e nem muito menos dominador. 

Diante as teorias evolucionistas do século XIX, como a do cientista 

inglês Charles Darwin (1809 – 1882), a linha do tempo que marca a evolução 

do homem, mostra-nos a imagem do homem vergado e no decorrer da 

evolução conquista a posição bípede, ereto. Só que na cena “Travessia” de 

Benguelê, especificamente na travessia da passarela superior, acontece o 

contrário: do ereto, o homem vai ficando vergado. Como se a evolução do 

homem tivesse nesse voltar-se a posição vergada. Não no sentido físico, literal, 

mas no sentido de comportamento, colaterização, lateralidade, voltar-se à 

Natureza, ao outro, para uma condição animalizada que é o logos do mundo 

sensível: um sentido incorporado (Merleau-Ponty, 2006). É uma marcha viva, 

                                                            
11 transformada em música por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik, intitulada Mortal Loucura, montada 

para a obra do Grupo Corpo Onqotô (2005), esta interrogada mais à frente. 
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que vai, que continua do ponto que chegou.    

 Merleau-Ponty (2006, p 251) diz que “o movimento percebido em estado 

nascente é sempre um movimento que vai para algum lugar... o movimento 

percebido é um movimento que vai, antes, do seu ponto de chegada para seu 

ponto de partida”. Esta chegada é o agora e a partida é desse agora com toda 

sua continuidade, o momento do risco, o momento das escolhas, da criação, é 

este “já”, esta carne. Merleau-Ponty ainda acrescenta: “não é somente um 

trajeto já feito nem mesmo um trajeto que será, mas um trajeto que vai 

continuar. É a apreensão da iminência daquilo que vai continuar naquilo que já 

começou” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 251).      

 Esta motricidade é ao mesmo tempo gesto e nunca para de se 

reinventar. Há uma inteligência do corpo no movimento. Parte da ordem do 

aparato biológico, pois necessita de uma  mecânica para o movimento, mas há 

uma outra ordem: uma profundidade, intencionalidade, expressividade. Seja o 

movimento mais simples ou mais elaborado como o da dança, tem o humano 

ali, percepção mais apurada. “O animal deve ser considerado como um campo, 

ou seja, é simultaneamente físico e sentido”, diz Merleau-Ponty (2006, p. 245). 

Entendendo como animal também o homem, não há mais a fragmentação do 

homem em detrimento aos animais, mas uma colaterização. O que existe mais 

além é um estilo, uma cultura, todas essas expressões procurando exprimir 

não a participação numa existência transcendente, mas numa estrutura de 

conjunto. O corpo pertence a uma dinâmica de comportamento. O 

comportamento está enterrado na corporeidade (MERLEAU-PONTY, 2006). 

 Na perspectiva fenomenológica a corporeidade é compreendida como a 

condição essencial do ser humano, sua presença corporal no mundo, um corpo 
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vivo que cria linguagem e se expressa pelo movimento, com diferentes 

sentidos e significados. A corporeidade funda-se no corpo em movimento, 

configurando o espaço e o tempo, relacionando-se diretamente com a cultura e 

com a história, supera a dicotomia biológico-cultural e expressa o conjunto de 

“ser-no-mundo” (NÓBREGA, 2009).       

 O coreógrafo Rodrigo Pederneiras, evoca em Benguelê, do início ao fim, 

ritmos africanos e suas ressignificações na cultura brasileira. Desvios e frenesi 

substituem a simetria e a ordem dos bailarinos em cena. Jettés e fouettés,  

(movimentos específicos do balé clássico), dão lugar a batidas de pé, 

remelexos de quadril, ombros e pélvis numa liberdade deliciosa de ser corpo. 

Ora festivos, ora ritualísticos, os movimentos sugerem danças tribais, onde as 

expressões de figuras humanas, vergadas, temporais e animalizadas, pontuam 

todo o espetáculo.  

No decorrer da obra Benguelê, observamos nos gestos dos bailarinos a 

animalidade gritando, este corpo que ora é homem, ora é cobra, aranha, até 

mesmo bichos inexistentes. Movimentos que subvertem a verticalidade em 

favor da lateralidade, da exploração do espaço, num incorporar do outro.  

 Em inspiração aos pensamentos de Merleau-Ponty (2006), em relação à 

animalidade, este afirma: “por conseguinte, a relação homem-animalidade não 

é uma relação hierárquica, mas uma relação lateral, uma ultrapassagem que 

não abole o parentesco” (Merleau-Ponty, 2006, p. 426). Mas é participação 

numa natureza que não nomeia senhores, mas que permite a empatia dos 

corpos por uma mesma carne.        

 Outro momento interessante a ser descrito para pensarmos no 

entrelaçamento do corpo a natureza e a cultura, é a cena no qual um bailarino 
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entra solando embalado ao som da música ritualística do século XIX “Canto de 

Wemba”, e nos seus gestos uma semelhança com os animais: gestos de 

cobras, de aranha, de outros bichos. A coreografia predomina-se no nível 

coreológico médio e baixo, com as mãos predominantemente no chão, remete-

nos a gestos animais, em predominância da posição quadrúpede, sendo 

sucedido por outro bailarino que dá continuidade aos gestos.    

 A coreografia repete os argumentos da iluminação, com os aspectos de 

sombras no corpo do bailarino. O figurino volta para a calça colada preta. A 

música é um canto afro-cubano do século XIX, criando um espaço ritualístico, 

cultural.         

 Enquanto ocorre os solos dos bailarinos, numa sincronia bela, uma 

passarela de homens-aranhas atravessam a passarela superior e nos abre 

para uma artimanha da imaginação, nesta particularidade do cenário de Paulo 

Pederneiras e Fernando Velloso. A iluminação da passarela é de um laranja 

bem forte, como observamos na Imagem 05.   
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Imagem 05: Canto de wemba-Benguelê. Arquivo tirado do site www.grupocorpo.com.br 

 

Em um dado momento da coreografia, os dois bailarinos que antes 

solavam entram dividindo a cena e os dois articulam gestos rápidos e lentos, 

guerreiro e perspicazes, como que explorando o espaço, incorporando-o, 

sendo ser no mundo, como na Imagem 05, logo acima.     

 A descrição desta cena mais uma vez brinda nossa reflexão e cria um 

espaço de significação e de metáfora. Segundo Maffessoli (2005), a metáfora 

encontra um equilíbrio entre o intelecto e o afeto, a razão e o sentido. Esse 

equilíbrio se encontra e é vivido enquanto tal no senso comum que foi tão 

estigmatizado em toda a modernidade e está igualmente presente no 

pensamento orgânico das sociedades tradicionais.   

Badiou (2002) afirma que a dança é metáfora do pensamento, porque 

indica por meio do corpo que um pensamento, na forma de sua aparição como 

acontecimento, é subtraído a toda preexistência do saber, ou seja, antes de 

qualquer explicação, uma eclosão, um saber na iminência do gesto. 

http://www.grupocorpo.com.br/
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Ao prolongar tal reflexão, num diálogo com a cena descrita, em especial 

o momento da passarela dos homens-aranhas, penso em colocar em 

movimento a reflexão que Merleau-Ponty (2006) nos brinda sobre as máscaras 

de esquimós12, quando este afirma que o pensamento mítico é o que melhor 

indica esta relação da humanidade-animalidade, esta aderência e este 

estranho parentesco. Assim, no momento que esse homem esquimó, em seu 

ritual sagrado, coloca a máscara, ele recorda um tempo mítico da dupla 

natureza original, onde não havia separação do homem e animal. Na dança do 

ritual é presenciada uma metamorfose, incorporação do outro ser quando 

colocada a máscara, numa comunicação com a natureza, não um espírito 

animal que desce, mas um recordar de um tempo. Com a máscara não há a 

mesma aparência de homem, algo mudou, mas o humano ainda está ali em 

entrelaçamento com a Natureza (Merleau-Ponty, 2006). Nesta linha de 

reflexão, presenciamos esta metamorfose em Benguelê (1998/2003), na cena 

da passarela dos “homens-aranhas”, que, neste caso, não há o objeto da 

máscara, mas a própria iluminação fazendo este papel, deixando os corpos 

pretos e metamorfoseados em animais ou outro ser, mas o humano continua 

ali.            

 Nesta cena vemos a reciprocidade do corpo, da natureza, da cultura na 

metáfora da arte. É pelo poder do corpo que posso criar cultura, estabelecer 

intervenções num dado campo cultural, simbolizar nossa relação com a 

natureza, identificar os símbolos e interpretá-los, expressar desde o dia em que 

somos corpo e aparece no mundo um novo ser a quem não se sabe o que 

                                                            
12 Merleau-Ponty (2006, p. 346) traz a referência das máscaras de esquimós para exemplificar, 

através de uma dada cultura esquimó, a relação não hierárquica de humanidade-animalidade. 
“Les masque eskimo”, catálogo da exposição “Le Masque”, Museu Guimet, Paris, dezembro de 
1959- maio de 1960. 
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acontecerá, mas a quem algo não poderá deixar de acontecer (MERLEAU-

PONTY, 1991).         

 No século XIX começou a conceituar cultura, a ideia de cultura é mais 

tardia que a de Natureza. Nessas ideias, a cultura se distingue da Natureza, da 

animalidade, criando barreiras e limites civilizatórios. Mas, a fenomenologia 

busca quebrar o dualismo de ambos (Merleau-Ponty, 1991). Para este filósofo, 

a cultura é o campo onde o movimento do corpo e de nossos sentidos 

encontram liberdade para significar e instalar-se nos outros. Como afirma 

Merleau-Ponty (1991) nesta citação: 

 

Pala ação da cultura, instalo-me em vidas que não 
são a minha, confronto-as, revelo uma para outra, 
torno-as co-possíveis numa ordem de verdade, torno-
me responsável por todas, suscito uma vida universal, 
assim como me instalo de uma só vez no espaço pela 
presença viva e espessa do meu corpo (MERLEAU-
PONTY, 1991, p. 78 e 79) 

 

A filosofia é artefato da cultura, no qual nosso corpo, nossos sentidos, 

nossa situação efetiva de vida e conhecimento, nossa linguagem são 

mensurados para o ser e não para explicar e construir um mundo. A filosofia é 

obra de linguagem, de pensamento. Merleau-Ponty busca no sensível e no 

corpo compreendido como carne as referências vivas para a linguagem.  

Podemos refletir nesta obra do Grupo Corpo a aderência do corpo, da 

natureza e da cultura, na volta à animalidade, retratada nos gestos e na 

preocupação sentida das cenas, à quebra da hierarquia homem e animais, 

homem e natureza, natureza e cultura, mas, sim, tudo em envolvimento, num 

Ineinander (inerência).          

 Merleau-Ponty (2006) define este termo Ineinander da seguinte maneira: 
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a inerência de si no mundo ou do mundo a si, de si ao outro e do outro a si, é o 

que Husserl designa por Ineinander, que não é aquele de uma coisa numa 

coisa, mas que é ratificado por nosso Ineinander vivido, percebido, um 

movimento. O homem, o mundo, o Ser não se mantém se não em movimento, 

entrelaçamento, somente assim é que todas as coisas podem ser juntas 

(Merleau-Ponty, 1991). E mediante isso, refletir o Ser não mais como objeto da 

Natureza, “Para Si”, mas refletir à Natureza de quem somos e que está em nós 

(MERLEAU-PONTY, 2006).        

 A compreensão que Merleau-Ponty aborda do corpo, como carne, esse 

sensível-exemplar, ou seja, da mesma liga do mundo, permite-nos esta relação 

com o exterior, dando-nos também a tarefa de imprimir sentidos nos múltiplos 

acontecimentos e nos dando poder para escolher, questionar e tomar decisões 

(NÓBREGA, 2010).        

 Paralelamente, alargar-se a compreensão do corpo como objeto, parte-

extra-partes, para incluir as dimensões do símbolo, do desejo, da linguagem, 

do corpo empfindbarkeit (capaz de sensação); sendo fundamental para a 

compreensão da ontologia do ser selvagem (ser de carne), daquele que se 

atreve, se arrisca, cria. Uma ontologia histórica proposta por Merleau-Ponty 

(2006, 2009), ou seja, esse ser selvagem é o ser da indivisão, cuja natureza é 

sensível, exige de nós criação.         

 Neste entendimento, é a partir do visível que podemos compreender o 

invisível. A partir do sensível, que podemos compreender o Ser, sua latência e 

seu desvelamento. A vida animal remete para nossa vida sensível e para nossa 

vida carnal. Isso não é a postura idealista, pois a nossa vida carnal, sensível, 

não é nosso presente humano ou espírito intemporal. Deve-se dizer: a 
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animalidade e o homem só são dados em conjunto, no interior de um todo do 

Ser. Ora, esse Ser visível e invisível, sensível, no Ineinander (inerência), Ser 

como inacabamento cuja existência está na interrogação, está na relação 

também com os animais; Posto que, o uso da vida nos ensina não só a união 

de nossa alma e de nosso corpo, mas também a união lateral da humanidade e 

da animalidade como nos desafia a obra Benguelê (1998). “O corpo humano 

deve ser compreendido como nossa projeção-introjeção, nosso Ineinander com 

o Ser sensível e com as outras corporeidades” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 

430).      

A escolha pela cultura africana neste espetáculo particularmente me 

parece, além de reconhecer suas influências pertinentes na cultura brasileira,  

permite-nos  pensar junto com a cultura africana. Os corpos africanos parecem 

não ter códigos, parecem ser natureza, estão entrelaçados com o outro, 

esterem em comunhão, buscam gestual mais profundo, eles vibram, parecem 

que buscam o êxtase, assim como pude sentir também em alguns gestos de 

Benguelê (1998/2003), na sua forma de expressar, e podemos perceber na 

Imagem 06. 
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Imagem 06: Benguelê. Arquivo tirado do site www.grupocorpo.com.br 
 

 Como carne, os corpos africanos especificamente me parecem ter 

urgência de expressão. Segundo Lacince e Nóbrega (2010), a palavra só vem 

mais tarde, eles rejeitam seu corpo normal para ir ao desconhecido que habita 

sua carne. Não há acontecimento possível sem carne.    

 Solidário as interrogações nascentes em nossa apreciação da obra 

Benguelê e as reflexões fenomenológicas sobre o corpo e o sensível em 

Merleau-Ponty, percebemos o corpo africano um campo aberto a ser 

interrogado pela filosofia do corpo e do sensível; e o Grupo Corpo se arrisca 

neste desconhecido, numa tentativa de incorporar este modo de ser corpo, 

somando experiências e aprendizados em sua trajetória e pretensões 

artísticas, gerando argumentos para nossas artimanhas intelectuais que 

abraçam o sensível.         

 O corpo que dança em Benguelê é um corpo animado, corajoso em 

quebrar dualismos, ao se entrelaçar com a natureza e a cultura, corpo como 

http://www.grupocorpo.com.br/
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carne que se propaga para a carne do mundo, um sensível-exemplar, aberto 

ao outro, vibrante, histórico, com uma urgência de expressão e criação.  

 O Grupo Corpo, com suas criações, suas ressignificações sobre arte, 

sobre o corpo, decorrida desses 35 anos de história possibilita para nós todo 

esse espaço de significações e sensações. Este Grupo é fruto de suas 

experiências, de seus riscos criativos e com isso lapida seu estilo no 

entrelaçamento da técnica clássica que dá suporte aos bailarinos e a dança 

popular, misturando tais iniciativas culturais, ressignificando-as e criando algo 

novo.            

 Nesta obra Benguelê, especificamente, parece se distanciar ainda mais 

da técnica clássica puramente. Isso é fruto de uma história, de uma instituição 

de um pensamento contemporâneo. Desde o espetáculo Missa do Orfanato 

(1979) há um anseio e uma busca do Grupo Corpo por uma linguagem própria, 

um estilo, por uma quebra das linhas e dos determinismos clássicos, como 

observamos nesta fala da assistente coreográfica Miriam Pederneiras em seu 

depoimento ao documentário “Grupo Corpo: uma família brasileira” (2008), 

afirmando que “a partir de Missa do Orfanato começou a quebrar um pouco a 

predominância forte da técnica clássica”. O coreógrafo Rodrigo Pederneiras 

afirma: “antes, meu trabalho era mais linear, escultural, repleto de arabescos. A 

partir daí, caiu bastante a preocupação com a forma” (REIS, 2008, p.91).  

 As suas experiências tem os tornado originais. O quadril vem no grupo 

como um símbolo de renovação. Mediante a isso, estes movimentos que 

surgem da “bacia” (quadril), é o traço marcante nas coreografias do grupo. Ao 

ser questionado, o coreógrafo Rodrigo Pederneiras diz: “a bacia é o centro do 

corpo e o que faz acontecer o resto” (Bógea, 2007, p. 67). Acreditamos que os 
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movimentos que surgem do quadril vão dar uma intencionalidade muito própria 

ao grupo que tendem erotizar e dar mistério a todo o mesclado de sua dança. 

Como também o arqueamento dos corpos, a rendição à força da gravidade, a 

busca pelo chão, vem se inserirem numa trajetória artística e incita um estilo 

que não surgirá do nada, mas é obra do impensado de sua dança. E vem nos 

brindar, favorecendo um lugar de interrogações e de espantos.   

 Para alcançar o espetáculo do mundo, é preciso que o corpo escape a 

todo peso de determinismos e se abra, integre-se a natureza e seja tomado 

pela estesia, pelo estranhamento, pelo silêncio e pela fluidez do movimento da 

vida (Ferreira, 2010). Sentir é nossa angústia, posto que sentir não seja mais 

um devaneio das paixões, mas um movimento que nos integra ao outro, a 

existência, integra o corpo com sua razão, exige dele experiência, não mais 

para entender, mas para silenciar e sentir.      

 E, continuando a permitir um espetáculo para nossos sentidos, no 

próximo capítulo, através do ato do olhar, que é atitude e significação, que é 

estesia, vibração, lanço mais um olhar sobre outra obra do Grupo Corpo, 

Lecuona, para se pensar a sensação e abrir mais um campo de significados 

múltiplos para nossas intenções intelectuais, particularmente, e para tentar 

saciar nossa existência humana.         
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CAPÍTULO II 

Lecuona 
________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Espetáculo Lecuona- Grupo Corpo, 2004 
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“A dança toda não passa da misteriosa interpretação sagrada do beijo”  

(Mallarmé) 

 

As descrições deste capítulo compõem o espetáculo Lecuona, estreado 

no ano de 2004, sob direção artística, iluminação e cenário de Paulo 

Pederneiras; coreografia de Rodrigo Pederneiras e figurino de Freuza 

Zichemeister.           

 Neste impulso, com segundas e terceiras intenções, começo a descrição 

da primeira cena.          

 Num vermelho estonteante, entra no palco a bailarina e seu partner13 em 

todo preto de elegância, ao som cubano do Ernesto Lecuona, Te he visto 

pasar, que dá o tempero apimentado desta dança. Os dois começam a 

coreografia numa caminhada de costas, um do lado do outro, mas sem toques, 

vindos da primeira coxia da esquerda de quem aprecia, numa diagonal em 

direção à última coxia da direita. A caminhada é sedutora e característica, o 

quadril comanda, dando o toque de sedução na dança e sensualidade aos 

corpos. No momento que chegam ao meio do palco, dá-se o encontro, 

marcado pelo entregar-se das mãos (Imagem 07) e, em seguida, um olhar 

profundo, num convite ao tango. A partir de então, tocantes-tocados, sentidos-

sentientes, não se separam, e em todo entrelaçamento, os corpos vibrantes 

são entregues à dança, entregues às sensações.  

                                                            
13 O par da dança. 
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 Imagem 07: Te he visto pasar- Lecuona. Fonte: Print screen do vídeo . 

 

O Espetáculo é todo um investimento em duos, ressignificações das 

danças de salão (bolero, tango, valsa). Pode-se dizer deste espetáculo que é a 

dança da paixão. Amores ardentes, vorazes volúpias, ciúmes nefastos, 

corações partidos, saudades brutais, desprezo, doçura, rancor, indiferença, 

múltiplas sensações dançam em Lecuona (2004).       

 São doze duos dançados, cada casal contando uma história de amor 

diferente, mas que qualquer um de nós possivelmente já vivemos- histórias de 

sofrimentos, entregas, sacrifícios, arrepios de nuca, lágrimas na sarjeta, de 

felicidade, de suor e saliva, no salto alto e mocassins pretos. São histórias de 

dança de salão e ciúme, de abandono e êxtase, de beijos roubados , enfim, 

Lecuona redime de forma definitiva o amor latino. Ao apreciar este espetáculo, 

pode-se fazer as pazes com o sangue quente- para além do clichê do latin 

lover           

 Entre os casais que dançam em Lecuona, temos o duo Te he visto 

pasar, este escolhido nesta pesquisa para apreciarmos e pensarmos. Não que 
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os outros onze duos não fossem belos com as reflexões em andamento neste 

texto dissertativo, inclusive, cada um mais fascinante e pulsante que o outro, 

mas, o Te he visto pasar mobiliza mais minhas sensações e sentidos, dá-nos 

mais possibilidades e uma beleza reveladora para pensarmos juntos com as 

pulsões desta pesquisa.         

 A iluminação é branca, não muito incidente, mas deixa bem viva as 

cores da dança, como o vermelho sangue do figurino da bailarina. Este vivo 

vestido compõe um decote sugestivo que vai até quase o umbigo, sua saia é 

leve e solta, com rasgões que deixam as pernas livres e as costas da bailarina 

completamente nua. Parece que o vestido faz parte de sua pele, é um 

prolongamento de seu corpo, como sangue jorrando das entranhas, é vida 

emanando das suas pulsões (Imagem 08).  

       

 
 Imagem 08: Te he visto pasar- Lecuona I. Fonte: tirada do site www.grupocorpo.com.br 

 

O cenário não compõem aspectos materiais a serem descritos, é todo 

preto, deixando uma percepção de que os próprios corpos fazem esse papel 

http://www.grupocorpo.com.br/
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cenográfico juntos com a iluminação. Interessante perceber que todas as 

particularidades cênicas das obras do Grupo Corpo parecem serem compostas 

pela mesma pessoa, dado pelo resultado tão harmônico do todo. Isso nos 

mostra a cumplicidade da equipe em torno de um mesmo pensar artístico, a 

isso, a fala de Paulo Pederneiras no documentário dos 30 anos do Corpo nos é 

pertinente: “muitas vezes, luz não é luz , figurino não é figurino e cenário não é 

cenário, tudo isso depois pode virar outra coisa” (Paramount 2008). E vira 

mesmo, o conjunto cênico trabalha em torno dos sentidos, desaparecendo 

suas particularidades e enaltecendo a obra.      

 Em relação aos gestos desta cena, criam uma dialética do amor, uma 

reversibilidade entre os corpos que os fazem um só na sensação. Eles 

traduzem desejo, sedução, sensualidade e mais, sendo possibilidades desses 

corpos que se lançam um em direção ao outro. Percebo, no ato da dança, certo 

deixar-se dominar pelo outro. No início da coreografia quem a conduz é o 

bailarino, nesse momento, a bailarina se deixa com louvor ser conduzida, 

natural na dança de salão. O bailarino conduz o corpo da bailarina como uma 

marionete, num jogo de aceitação, mas, no decorrer da brincadeira, o jogo se 

inverte e, logo, quem comanda passa ser comandado. Vemos as 

ressignificações da dança de salão não só na arquitetura dos passos, mas, 

também, nesta postura da bailarina em conduzir o bailarino em certo momento 

da dança. O “quero” das trocas de carícias, dos momentos calientes de amor, é 

logo precedido do “não te quero mais” da decepção, do abandono, da 

agressividade sutil percebida nos gestos dos bailarinos e possivelmente 

reconhecíveis pelos nossos próprios conflitos humanos.    

 A música do Ernesto Lecuona, ao se unir a esses gestos e ao conjunto 
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da dança, requebra nossas emoções, dá um ritmo às intenções operantes da 

dança, conta uma história de amor e favorece um espetáculo para nossos 

sentidos.           

 Com letras que beiram o brega, mas não se distanciam do corpo e nem 

da condição humana, o romantismo das canções de Ernesto Lecuona (1895-

1963) havia capturado o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, como podemos 

perceber em seu relato:  

Quando encontrei a música do cubano Ernesto 
Lecuona, em São Francisco, numa viagem aos 
Estados Unidos... decidi que iria montá-la. Estava 
apaixonado pelo disco Ernesto Lecuona...e coloquei a 
trilha nas mãos do Nando (Fernando Velloso). 
Entreguei-lhe o CD com a seguinte recomendação: 
‘antes de ouvir esse disco, tome duas doses de 
uísque e fique na penumbra. Você vai chorar muito 
(RODRIGO PEDERNEIRAS, In: REIS, 2008, p. 108) 

 

O Grupo Corpo rendia-se à música cubana e decidira abrir uma exceção 

à regra estabelecida em 1992- de só trabalhar com trilhas especialmente 

compostas para o grupo- para, assim, colocar em cena o balé que leva o nome 

do compositor das músicas (Bógea, 2007). Eis a letra da canção Te he visto 

pasar: 

Te he visto pasar 
indiferentemente  
y ni una emoción 
se apoderó de mí 
te he visto pasar 

y ni um recuerdo vago  
vibróen mi corazón 

cansado de tí 
tú sabes muy bien 

que fuistes mi locura 
y sabes tambien 

                                                   que tu fue mi amor      
         más nunca jamás perdonare    

     tu ausência                                 
tu cruel indiferencia 

y quiero que tú sepas 
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y quiero que tú sepas 
que has muerto para mí 

más nunca jamás 
perdonaré tu ausencia 

tu cruel indiferencia 
y quiero que tú sepas  

                         (Ernesto Lecuona- Te he visto pasar) 

         

Traduzindo para o português um trecho da música citada logo acima, 

temos: “te vi passar indiferente e uma emoção se apoderou de mim... vibrou 

meu coração... tu sabes muito bem que foste minha loucura... e sabes também 

que foste meu amor” . Esta estrofe remete a uma recordação no momento que 

alguém foi visto, há uma história de paixão do passado que por causa daquele 

encontro tudo se fez vivo, tudo se fez lembrado, mesmo que percebendo que 

este encontro é revivido com sensações tempestuosas, estas que trazem 

sentidos a essas memórias por conta de uma experiência vivida, como 

podemos observar na lamentação “jamais perdoarei teu abandono, tua cruel 

indiferença”. Percebe-se que há dor, decepção, falta de perdão e uma escolha: 

“tu és morto pra mim”, significando mudança de rota e uma possibilidade de um 

desviar de pulsão, mas, há uma história que não poderá ser esquecida porque 

está inscrita no corpo, é um saber adquirido por uma experiência. O 

interessante desta estrofe, quando é cantada no momento da dança, a 

bailarina coloca a cabeça do bailarino em sua mão, com uma potência no olhar, 

mostrando uma reação em referência àquelas lembranças e sensações 

dotadas de sentidos, ou mesmo, àquele momento de dor, traduzido em: “has 

muerto para mí” (Imagem 09).  
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 Imagem 09: Te he visto pasar- Lecuona III. Arquivo tirado do site     www.grupocorpo.com.br 
  

Há uma profundidade nesta obra do Grupo Corpo que gostaria de tentar 

desvelar e sugerir um diálogo que nos permita colocar em suspenso a cena e 

suas artimanhas artísticas e interrogá-la, mirando o poder de um corpo sensível 

que, diferente das “coisas”, permite-se, no milagre das sensações, estar com 

os outros.          

 Penso interessante, para começarmos nosso diálogo filosófico, 

refletirmos sobre a noção de sensação. Quando se fala em sensação parece 

óbvio o “eu sinto calor”, “eu sinto frio”, “eu sinto alegria”, “eu sinto tristeza”, 

enfim, parece fácil quando mutilamos da sensação o fenômeno da percepção, 

quando a resumimos ao pensamento objetivo como o empirismo e o 

intelectualismo. A sensação não é um estado ou uma qualidade, apenas 

impressões do objeto ou limitada aos órgãos dos sentidos, como nos explica os 

conceitos fisiológicos, por um processo estímulo-resposta. Ela é mais confusa, 

http://www.grupocorpo.com.br/
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complexa e misteriosa, exige um esforço corporal que a ciência clássica tem 

preguiça de se dispor revelar.        

 As sensações são compreendidas em movimento, como nos afirma 

Merleau-Ponty (1999, p. 284): “a cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela 

experiência de uma certa atitude de corpo que só convém a ela e com 

determinada precisão”. A sensação é dada como significação que está atrelada 

as experiências do corpo e não às qualidades do objeto, ou seja: ” ..e a 

sensação é literalmente uma comunhão” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 286).

 Nesse entendimento, a sensação está relacionada à ação do corpo. 

Essa nova compreensão de sensação como atitude corporal modifica a noção 

de percepção proposta pelo pensamento objetivo que descreve a percepção 

através de estímulos e órgãos dos sentidos, a partir da causalidade linear 

estímulo-resposta.         

 Merleau-Ponty (1975), na expressão da pintura, principalmente na arte 

de Cèzanne, é solidário com essa noção de sensação quando afirma: 

 
Cèzanne não acha que deve escolher entre a 
sensação e o pensamento, assim como entre o caos 
e a ordem. Não quer separar as coisas fixas que nos 
aparecem ao olhar de sua maneira fugaz de 
aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a 
ordem nascendo por uma organização espontânea 
(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 306) 

 

Nesta compreensão, a sensação não é oposto da percepção, posto que 

na própria sensação há significação que faz compreender a experiência vivida 

e suas múltiplas possibilidades de significações, mostrando que no sentir há 

sentido. Em O Visível e o Invisível (2009), com a crítica à fé perceptiva, 

Merleau-Ponty compreende a percepção como interrogação da realidade, uma 

percepção ancorada no corpo, não em uma consciência que sobrevoa o corpo 
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e que por processos cognitivos abstratos ordena as ações e o próprio 

pensamento sem vínculos corporais, mas uma carne que está aqui e agora e 

por sua reversibilidade funda-se um corpo a outro, criando espaços de 

significações, como nos afirma Merleau-Ponty (2009) nesta citação logo 

abaixo:  

 
Assim como há uma reversibilidade daquele que vê e 
é visto, assim como no ponto em que se cruzam as 
duas metamorfoses nasce o que se chama de 
percepções... a significação é o que vem selar, 
fechar, reunir a multiplicidade dos meios psíquicos, 
fisiológicos, linguísticos da elocução, contraí-los num 
ato único, como a visão termina o corpo estesiológico 
(MERLEAU-PONTY, 2009, p. 149) 
 

 

Este filósofo, num amadurecimento de seu próprio pensamento, não 

quer mais compreender a sensação 14 , ele quer a sensação, esse êxtase, 

entregar-se aos sentidos, ele quer a interrogação, o esboço, o ser como 

inacabamento. E, com isso, instaurar seu pensamento filosófico neste 

momento de estesia do corpo, nesta vibração da carne. Numa compreensão 

ecoada nas palavras do artista Cèzanne: “o que eu tento traduzir-vos é mais 

misterioso, incrusta-se nas próprias raízes do Ser, na fonte impalpável das 

sensações” (CÈZANNE apud MERLEAU-PONTY,  1997, p.11)  

Essas noções se fundamentam no sensível. A noção de sensível que 

esta pesquisa assume entra em coerência com os pensamentos de Maurice 

Merleau-Ponty. Em “O filósofo e sua sombra” este filósofo retoma as obras de 

Husserl, trazendo o impensado de suas obras, especialmente no que se refere 

                                                            
14

 Percebemos que houve um amadurecimento desta noção de sensação no próprio filósofo 
Merleau-Ponty. No seu livro Fenomenologia da Percepção ainda se vê um querer compreender 
a sensação, o que não se percebe em suas últimas obras, principalmente em  O Visível e o 
Invisível. Nesta, o filósofo se interessa pelo êxtase, pela vibração que a sensação causa na 
carne e, com isso, tenta estabelecer sua filosofia neste momento de estesia do corpo. 
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o tema da redução, da constituição e da ontologia do ser, elaborando a tese do 

sensível. O sensível assume um lugar central no pensamento do filósofo 

Merleau-Ponty, constituindo-se numa noção orientadora para reflexões 

ontológicas e epistemológicas. O sensível desafia a análise objetiva.  

Todo o conhecimento, todo o pensamento objetivo 
vivem desse fato inaugural que eu senti, que tive, 
com essa cor ou qualquer que seja o sensível em 
causa, uma existência singular que tolhia 
repentinamente o meu olhar , e contudo prometia-lhe 
uma serie indefinida de experiências, concreções 
possíveis desde já reais nos lados ocultos da coisa, 
lapso de duração dado numa só vez. A 
intencionalidade que liga os momentos da minha 
exploração, os aspectos da coisa, e as duas séries 
uma em relação à outra, não é a atividade de ligação 
do sujeito espiritual, nem as puras conexões do 
objeto, é a transição que como sujeito carnal efetuo 
de uma fase do movimento para outra, por princípio 
sempre possível para mim porque sou esse animal de 
percepções e de movimentos que se chama corpo 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 184).  

 

O sensível é fundamentado no acontecimento, no vivido, numa sinfonia 

humana e que como tal é inesperada, manchada e repleta de possibilidades, o 

que torna bem difícil sua percepção por uma lógica linear, a partir de um 

causalismo unívoco. É necessário outra lógica, um conhecimento sensível, 

mais compreensivo e flexível com as disparidades dos acontecimentos e com o 

humano. 

O sensível é compreendido não apenas como qualidade do objeto ou 

impressão física, mas também como sentido, intenção, significação. O sensível 

é o ser que me atinge no que tenho de mais secreto, em estado bruto ou 

selvagem, num absoluto de presença do outro e do mundo (MERLEAU-

PONTY, 2004).         

 O sensível parte da comunicação dos sentidos, este fundamentado pela 

experiência estética. Ela, como dimensão do sensível, expressa o belo. O belo, 
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não sendo uma ideia ou modelo, precisa ser experimentado, vivido, solicitando, 

assim, a sensibilidade, como um convite à contemplação, segundo nos afirma 

Nóbrega, 2010. 

 

A experiência estética amplia a operação expressiva 
do corpo e a percepção, afinando os sentidos, 
aguçando a sensibilidade, elaborando a linguagem, a 
expressão e a comunicação (NÓBREGA, 2010, p 93) 

 

Fundamentada a esses pensamentos, Nóbrega (2010) entende que o 

sensível não é uma aparência confusa que precisa ser eliminada pela 

consciência, nem uma simples objetivação da matéria física, mas é a realidade 

constitutiva do ser e do conhecimento que se manifesta nos processos 

corporais. O sensível constitui a síntese da percepção e do movimento. Ela 

expressa a existência humana de forma profunda, com suas incertezas, sua 

imprevisibilidade e abertura a diferentes interpretações, unindo os conceitos e 

vivências e criando a possibilidade de novas formas de elaboração do 

conhecimento.         

 A fenomenologia do sensível é profundamente marcada pelo encontro 

do olhar com a significação, processo em que não há separação entre a 

expressão e o expresso, o ato e a significação, bem expressada na estesia do 

corpo.           

 A estesia do corpo é uma noção proposta na fenomenologia de Merleau-

Ponty, principalmente refletida nos livros “Le Visible et Le Invisible” (1964) e  

“Resumé de Cours -1952-1960” (1968) que expressa o corpo capaz de 

sensação, aberto ao outro e, diante disso, multiplicador de sentidos.  

 Na inspiração da coreografia Te he visto pasar, a estesia se realiza no 
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momento em que lanço o olhar sobre essa obra, olhar nos gestos dos 

bailarinos,  envolvo-me com a música, com o vermelho sangue do vestido da 

bailarina, envolvo-me com a história de amor do casal, todo este misto convoca 

minhas memórias, minhas experiências, minhas profundas e misteriosas 

sensações, penetro com este olhar o visível ao encontro do invisível, sou eles e 

eles sou eu. Ao mesmo tempo em que olho aqueles corpos dançando,  eles me  

veem, há a metamorfose, há reversibilidade, há sentido no entrelaçamento de 

um no outro causada pela estesia do momento e pela carne do agora.   

 Este olhar, não aportando ao órgão do olho, mas compreendido como 

ato de significação, não se separa da estesia, da presença sensível como nos 

afirma Nóbrega (2009a) e como nos inspira a imagem 10. 

      

Imagem 10: Te he visto pasar –Lecuona IV. Fonte: print screen do vídeo.   
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Ou mesmo, como nos inspira Merleau-Ponty (2009, p. 135), ao afirmar: 

“sobretudo, ser visto por ele, existir nele, emigrar para ele, ser seduzido, 

captado, de sorte que vidente e visível se mutuem reciprocamente e não mais 

se saiba quem vê e quem é visto”.      

 Segundo Merleau-Ponty (2009), no entrelaçamento possível com o outro 

dado pela experiência do corpo, as propriedades do objeto e as intenções do 

sujeito não apenas se misturam, mas constituem um todo novo. Este 

movimento vivo, necessário e expressivo se estabelece na estesia do corpo 

através da reversibilidade dos sentidos. Assim, para o irrefletido, para o 

impensado, parte o movimento da reversibilidade, vai em direção ao mistério 

do mundo, ou seja, para um novo encanto.      

 Quando a carne do corpo se propaga à carne do mundo, e a do mundo 

para a do corpo, nesta reversibilidade, deste entrelaçamento é que nasce a 

percepção. Concebida pela experiência vivida através do corpo em movimento, 

a percepção aflora sentidos diversos, o que faz Merleau-Ponty (2009) afirmar 

que a relação corpo–mundo é estesiológica. Nessa relação, a comunicação 

entre diferentes corpos ocorre através do jogo dos sentidos. Considerando-se 

que é a sensorialidade que anima a carne e que abre o corpo para o mundo. É 

a realidade do corpo que nos permite sentir e, portanto, perceber o mundo, os 

objetos, as pessoas, e mediante a essas experiências, sonhar, desejar, 

imaginar, pensar, narrar, conhecer e escolher (NÓBREGA, 2010).  

 Segundo Merleau-Ponty (1991) aqueles que mediante a paixão e o 

desejo chegam até esse Ser de profundidade sabem o que é para saber e a 

filosofia não os compreende melhor do que eles mesmos se compreenderam, 

pois eles que vivenciaram, sentiram, amaram e isso é uma verdade expressa 
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na estesia do corpo. É nesta experiência desses atores que a filosofia conhece 

o Ser.           

 Nóbrega (2010), em sua dedicação aos estudos sobre a noção de 

estesia em Merleau-Ponty, afirma poeticamente que:  

A estesia do corpo proposta na fenomenologia de 
Merleau-Ponty apoia-se em uma compreensão 
erótica da vida e do conhecimento que ultrapassa as 
dicotomias clássicas e o racionalismo. A percepção 
erótica irá permitir uma forma de compreensão da 
relação corpo-mundo não da ordem do eu penso, à 
maneira do cogito cartesiano, mas do eu vivo, eu 
sinto, eu amo (NÓBREGA, 2010 p. 95).  

 

A estesia do corpo é um milagre da existência proporcionado pela dança 

dos sentidos; A saudade sempre infinita dos outros. A busca pela mistura, pela 

dança do entrelaçamento. Poder do corpo como carne, como possibilidade, 

objeto/sujeito, visível/invisível, simbolismo, enigma, criação e desejo. Todo este 

misto e mais se urgencia no corpo, esta animalidade que nos põe em 

presença, em contato, em penetração ao outro por uma incrível capacidade de 

sensação.          

 No caso da cena descrita de Lecuona (2004), há esta capacidade de 

sentir por um corpo sensível que anima a carne e convoca às memórias. 

Encontro, desencontro e reencontro, uma memória que surge dotada de 

sentido, estesia, dança do amor e rejeição. Há um corpo estesiológico ali 

carregado de aprendizagens, que ama, que sofre, que escolhe, ressignifica, 

decide mudar de direção. Quando lanço esse olhar de significações sobre a 

cena Te he visto pasar percebo os movimentos que muito expressam esta 

dialética do amor, dos encontros da vida, das experiências existenciais, cheios 

de alegrias e de dores, de prazeres e de angústias, que ninguém está salvo, 

nem totalmente perdido.         
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 Nessa dialética do amor que nos sugere este espetáculo, elementos nos 

são fornecidos para se pensar os conhecimentos do corpo nesse momento de 

estesia dos encontros. Entendendo como dialética não uma relação entre 

pensamentos contraditórios e inseparáveis, mas, a tensão de uma existência 

em direção à outra existência que a nega e sem a qual, todavia, ela não se 

sustenta, como afirma Merleau-Ponty (1999).     

 A técnica clássica dos bailarinos desta cena descrita, mistura-se com a 

sensualidade do tango e as sensações da dança. Segundo Nóbrega (2003) 

através da coreologia do tango, a história de homens, mulheres e de uma 

sociedade é narrada, comunicada, contada, memórias pessoais e coletivas se 

encontram e são narradas através de números de dança intensos. Os corpos 

do tango são marcados pela sua cultura, revelados e silenciados nos gestos; 

sua compreensão vai além da racionalidade técnica, combinando precisão, 

sensualidade, geometria e arte, assim como podemos observar em Lecuona. 

 Neste “vai e volta”, “quero e não te quero mais”, os corpos se entregam 

um ao outro. A sensualidade  é convocada nesta dança junto com  o sentir que 

anima a carne e que a abre para o outro, abre-a para o acontecimento e o 

instante. Descrevo esta cena e vibro e me deixo envolver. E neste mesmo 

movimento, sentir e compreender constituem-se em um mesmo ato de 

significação possível pela nossa condição corpórea e pelo acontecimento do 

gesto, cuja estesia inaugura a possibilidade de uma racionalidade que emerge 

do corpo.          

 Quando se fala que Lecuona é o balé da paixão, fala-se da paixão no 

sentido de tudo que me afeta, me agarra, me liga ao outro, da ordem do 

sensível. Nesta cena de Lecuona podemos perceber o corpo como ser 
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sexuado, a experiência do desejo e dos afetos como estesia, como 

comunicação sensível, ligada ao corpo, ao mesmo tempo, objeto para o outro e 

sujeito para mim - vice versa.        

 Aqui, nesta dança, percebemos a entrega à sensação por corpos que se 

permitem. Como diz Merleau-Ponty (2009): “ temos um corpo, isto é, não um 

objeto de pensamento permanente, mas uma carne que sofre quando ferida” 

(Merleau-Ponty, 2009 p. 133). Ou seja, sentir é essa realidade do corpo como 

carne. O corpo estesiológico é este corpo capaz de sentir, que guarda em torno 

de si a memória, e que inaugura o agora e suas possibilidades de 

significações.          

  O vermelho do vestido da bailarina é sensível, vem carregado de 

significações e pode transportar a mil mundos. A percepção das cores é um 

exemplo significativo da estesia colocada por Merleau-Ponty (2009), onde o 

vermelho que não é o mesmo vermelho dos telhados, daquela roupa vermelha 

das mulheres, da beca dos professores e advogados, ou mantos dos bispos, 

ou mesmo da bandeira da Revolução. Vermelho que é tirado do fundo das 

idealidades, que pulsa, que é signo e significação. Da ordem nos dada por Paul 

Claudel, quando este expressa: “o azul do mar é tão azul que só o vermelho do 

sangue é mais vermelho”.  Vermelho que cresce em mim, vermelho que me 

anima, que me transporta, vermelho que me faz presença, que me incendeia 

de sensações e sentidos.          

 O ser visível é natural, construído em torno do ser natural, mas não é 

possível que nos fundemos nele e nem que ele penetre em nós, no entanto, 

apalpando-o com o olhar, nós o desnudamos e o envolvemos, o vestimos com 

nossa carne e o ser invisível ali se torna visibilidade, dotado de significações, 
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dá e recebe sensação (Merleau-ponty, 2009). O vermelho desta dança se torna 

um campo aberto de significados, eu o visto com minha carne, torna-se vivo e 

nos convida a colecionar sentidos e significados.     

 Segundo Merleau-Ponty (1994), "a apreensão das significações se faz 

pelo corpo: aprender a ver as coisas é adquirir um certo estilo de visão, um 

novo uso do corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal" 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 212).         

Suas paisagens se cruzam, suas ações e suas 
paixões se ajustam exatamente, isto é possível desde 
que parem de definir primordialmente o sentir pela 
pertencença à mesma ‘consciência’, compreendendo-
o ao contrário, como retorno sobre si no visível, 
aderência carnal do sentiente ao sentido e do sentido 
ao sentiente” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 138) 

     

 

Voltando as significações da cena, percebo que as diferenças que os 

seduziam no início, os levam às repulsões, a um desprezo e, posteriormente, e 

de forma inesperada, novas e repetidas atrações, todo esse paradoxo de 

sensações, tais fragilidades e complicações humanas, permitem a vivacidade 

da cena, a vibração que acontece quando dois corpos desejantes se 

encontram num tempero de sexualidade.       

 Para Merleau-Ponty “o sexual é nossa maneira carnal, já que somos 

carne, de viver a relação com o outro” (Merleau-Ponty, 1991, p. 260). A 

sexualidade parte da noção para além do físico, de localidade dos órgãos 

genitais, e mesmo do ato sexual, ou seja, é da ordem da relação e necessidade 

do outro, vem de uma noção de erotismo que está embasado na tese do 

sensível em Merleau-Ponty, ou seja: “no momento em que a cor e a carne 

começam a falar aos olhos e ao corpo” (Merleau-Ponty, 1991, p. 261). Temos 
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um corpo sexual sempre em direção a outro, que se deixa ser objeto para esse 

outro, mas que sente e, diante disso, é sujeito e objeto ao mesmo tempo. E há 

prazer e dor nisso e está neste movimento as duas faces do risco: que nas 

pulsões da vida pode vir os muitos absurdos, mas também nossas seguras 

realizações (MERLEAU-PONTY, 1991).      

 A experiência estesiológica nos dá o risco, somos entregues a boas ou 

más sensações compartilhadas, a vários pontos de vistas, novos e inesperados 

significados.  Isso não deixa de ser um milagre, uma realidade que nos 

diferencia das máquinas, das coisas, e nos permite questionar, criar, escolher, 

e só acontece quando um corpo vai em direção ao outro e o incorpora.  A 

literatura de Jean Paulhan, ao ser citado por Meleau-Ponty (1991), convida-nos 

a esse sentido: “nesse instante, pelo menos, eu fui tu” (JEAN PAULHAN apud 

MERLEAU-PONTY, 1991).       

 A dialética do amor da cena Te he visto pasar, esse “vai e vem”, essa 

angústia de o “ser para si” e do “ser para o outro” lembra-nos o amor de Proust 

citado por Merleau-Ponty (1991). Onde pela mesma encarnação, à sua 

situação própria, capaz de sentir a falta e a necessidade do outro, mas incapaz 

de encontrar no outro o repouso- e surge o “vai e vem” do trágico amor de 

Proust- e a dor e o prazer deste jogo que nos sustenta.     

Segundo este filósofo (2009), ninguém foi tão longe do que Proust ao 

fixar a relação do visível e o invisível, numa descrição de ideia que não é o 

contrário do sensível, mas que é seu dúplice e sua profundidade. 

Nos movimentos dos bailarinos desta cena descrita, transportamo-nos a 

este mundo de relações, de encontros que nos une ao outro e gera sensações 

diversas, experiências, e existe logus nisso, como afirma Merleau-Ponty 
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(2009): ”o que vivo é tão ´consciente´, tão ´explícito´ quanto um pensamento 

positivo” (Merleau-Ponty, 2009, p. 146), pois é a experiência da carne 

vivenciada no corpo e neste agora, é o que vivo e, isso, é uma verdade tão 

explícita quanto qualquer pensamento positivo.     

 A dança desses dois bailarinos da cena Te he visto pasa” tem verdade, 

tem conhecimento, tem solidariedade com as possibilidades humanas, percebo 

uma empatia entre eles que me obrigam a me envolver na cena e sentir, tem o 

vivido, o prazer e a dor dos encontros e desencontros que a relação com o 

outro nos proporciona, uma forma de ser e estar no mundo. A dança de salão 

em si já é uma dança sugestiva, pois precisa do outro, do entrelaçamento, do ir 

e vir, da entrega dos corpos. É ali o envolvimento de dois corpos, uma mistura 

que traz experiência e conhecimento vivido.     

 O sentir não pede arrependimento, mas experiência, novas formas de 

solidariedade, aprendizado, mesmo que compartilhando uma dor, esta 

condição que também faz parte da existência que é por tantas vezes negada 

por discursos modernos que discriminam do corpo a dor e o sofrimento. 

Merleau-Ponty (1991, p. 75) nos auxilia nesse reflexão ao afirmar que: 

“porquanto, agir ou mesmo viver já é aceitar o risco de infâmia com a chance 

de glória”. A vida e o corpo presente no mundo exigem esse sentir que é um 

milagre do humano. 

 

pretendo-me senhor não só das minhas intenções, 
mas também daquilo que as coisas farão delas, 
assumo o mundo, os outros como são, assumo-me a 
mim mesmo como sou e fortaleço-me com tudo isso 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 75)  
 

.    
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Por mais que a história de amor dessa dança de Lecuona nos mostre os 

afastamentos desses corpos como possibilidade, as memórias desses 

encontros estão no corpo, há um inscrito ali que não pode desaparecer, mas, 

nem tudo está perdido, pois esses inscritos podem ser ressignificados por 

novas escolhas, uma nova sensação, como poder do corpo, como nos ensina 

Merleau-Ponty (1999).   

No próprio instante em que vivo no mundo, em que 
me dedico aos meus projetos, a minhas ocupações, a 
meus amigos, a minhas recordações, posso fechar os 
olhos, estirar-me, escutar meu sangue que pulsa em 
meus ouvidos, fundir-me a um prazer ou a uma dor, 
encerrar-me nesta vida anônima que subtende minha 
vida pessoal. Mas, justamente porque pode fechar-se 
ao mundo, meu corpo é também aquilo que me abre 
ao mundo e nele me põe em situação. O movimento 
da existência em direção ao outro, em direção ao 
futuro, em direção ao mundo pode recomeçar, assim 
como um rio degela. (MERLEAU- PONTY, 1999, pág 
228)        

 

O corpo, a estesiologia, emerge da vida e do desejo. Não pensando esta 

estesiologia como um pensamento que desce num corpo, sem vínculos 

corporais. O segredo deste pensamento que Merleau-Ponty interroga está nos 

acontecimentos e na ligação entre as coisas e profundidade de sua expressão. 

Eu posso por meio da motricidade sentir estesia, este sentido está na 

presença, no corpo (Nóbrega, 2010). Vibração do corpo no movimento, no 

presente, atado ao corpo e aos sentidos. Todos os sentidos misturados. Não 

“Em si”, mas tudo isso. Entrelaçamento do movimento e percepção, graças ao 

corpo como sensível-exemplar e estesiológico. 

A Estesiologia (ciência dos sentidos) pode ser estendida e 

compreendida como elementos de criação e de compreensão de processos 

estéticos no domínio da arte em geral (Lancince e Nóbrega, 2010). Podemos 
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visualizar investimento na sensorialidade em Lecuona (2004), e 

especificamente nesta cena, quando vemos nos gestos a ultrapassagem dos 

códigos instituídos do tango e da própria técnica clássica em prol de uma 

sensibilidade que agarra a cena, agarra-me. 

Entre outras questões, a estesiologia abre o meu corpo para o exterior, 

incorporação, um corpo poroso com orifícios e passagens, que é também a 

indivisão do meu corpo e dos outros corpos (NÓBREGA, 2010).  

O coreógrafo Rodrigo Pederneiras, investe na sensação nesta dada 

cena descrita, descrevendo-a como uma forma “violenta”, este diz: “Lecuona 

representou uma mudança de rota que nos trouxe um prazer raro. Toda 

emotividade da música, os exageros das letras, o falar de sensações de forma 

tão violenta” (Rodrigo Pederneiras, In: Reis, 2008, p. 108). Esta violência, em 

meu entendimento, tem haver com o espanto que Lecuona traz ao despertar 

para sensações em solidariedade com a condição humana, distanciando-se 

das narrativas clássicas que predominam em seus romances a ideia de “felizes 

para sempre”.  

  .A mudança de rota que o coreógrafo fala neste trecho acima se refere 

também à música, que não foi composta especialmente para o espetáculo, e 

também o risco de investir em uma dança só de duos, algo completamente 

novo ao Grupo que queria mostrar em cada duo formas diferentes de 

interpretar as paixões.         

 Em uma entrevista a um site cultural15 do governo do Rio de Janeiro, 

Rodrigo Pederneiras descreve sua percepção sobre o espetáculo: “...Lecuona 

o que pega é a emoção. Ele bate direto no peito de todo mundo... São 

                                                            
15

 In: http://www.cultura.rj.gov.br/materias/o-numero-da-sorte-do-grupo-corpo 
 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/o-numero-da-sorte-do-grupo-corpo
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situações de amor, ciúme, vingança, paixões perdidas. A plateia ora cai na 

gargalhada, ora beira as lágrimas”. (RODRIGO PEDERNEIRAS, 2004) 

 Tais reações que este espetáculo causa na plateia mostra o quanto ele é 

solidário com o humano, desperta a sensibilidade por falar uma linguagem 

próxima da realidade, negando uma abstração.   

 Acredito interessante, para dar prosseguimento às nossas reflexões, 

descrever a cena final de Lecuona (2004). Nos dois minutos finais, num cenário 

rodeado de espelhos, numa iluminação branca que, ao ser refletida nos 

espelhos, dá uma impressão de sonho, lançando um ar etéreo à cena, quatro 

casais dançam uma valsa. As bailarinas estão todas de branco, com vestidos 

que lembram noivas e os bailarinos de preto, lembra-nos os “finais felizes” dos 

romances clássicos. A valsa No me niegues de Ernesto Lecuona dá o tom da 

dança (Imagem 11).  

 

Imagem 11: Cena final de Lecuona. Fonte: Arquivo do fotógrafo Zé Luís Pederneiras  
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A cena inicia com um casal de preto ainda no palco, que foi o último 

casal a dançar dos doze duos. Esses começam a valsa e vão se deslocando 

para a direita, enquanto isso, o primeiro casal dos vestidos brancos entra em 

cena e participa em sincronia com o casal de preto, com giros, elevações, jogar 

de pernas, e, assim, sucessivamente, os outros vão entrando e se adequando 

ao conjunto, até a saída do casal de preto e somente no palco os quatro casais 

dos vestidos brancos. Eles dançam e são multiplicados pelos espelhos e são 

colocados no palco em círculo rotativo. Quem aprecia essa cena é tentado a 

exclamar "Oh!" e parece que nossas vidas vão acabar. O clima é de 

esgotamento estético pelo vislumbramento do sublime. É de fazer querer 

morrer – latinamente falando.        

 O Grupo Corpo brinca com esse mundo fantasioso e nos leva a pensar 

ao nos deixar envolver nesta cena. Que coreografia bela!  Quando pensamos 

em valsa, repentinamente vem em nós a memória da valsa do casamento, da 

valsa de quinze anos, da valsa relacionada a momentos românticos, sublimes e 

clássicos. O interessante desta valsa e do romantismo encontrado nesta cena, 

e que se distancia dos romances clássicos, é que os pares vão trocando e 

continuando a dança. Mesmo a cena sendo feita  por quatro pares, o 

desenvolvimento em conjunto, as trocas de pares, dão a sensação de um só 

dança, um só corpo emaranhado com o tempo e o espaço. Cada casal dá-se 

inteiro um para o outro e a estesia está em cada dança, em cada troca, em 

cada recomeço, nos desejos e nos sonhos de cada corpo.    

 Apesar da cena com todo seu aparato fantasioso e romântico, com 

nossa eventual lembrança aos clássicos com suas narrativas fixas, 

percebemos, no profundo da cena, de encontro com seus sentidos, que ela se 
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distancia dessas ideias ao encontro com as surpresas humanas, significadas 

na dança pelo casal de preto do início, que se comporta, na minha 

interpretação, como uma mancha que destoa dos outros casais e carrega os 

mistérios dos relacionamentos humanos, também significadas pelas trocas de 

pares e pela interação do conjunto.       

 O final da cena foge da ideia de “final feliz” para a possibilidade de nosso 

entendimento de “recomeço feliz”, em cada encontro, em cada estesia. O feliz 

não como estado ou qualidade, mas como afetividade, um modo original de ser 

e estar no mundo, “portanto, como uma dialética dramática de um corpo em 

direção ao outro corpo” (NÓBREGA, 2010, p. 87).     

 Esta cena em questão, encerra Lecuona (2004) num glorioso beijo, que 

simboliza o “sim”. Sim para o outro, sim para sentir, sim para significar. Sim 

como abertura do corpo, contrariando o “sim” como um “Fim” dos romances 

clássicos.           

 Numa brincadeira promovida pelo meu imaginário, convoco as noivas de 

Nelson Rodrigues, em especial as da sua peça de teatro, escrita em 1943, 

“Vestido de Noiva”, que, junto com outras obras desse escritor, trouxe 

perplexidade à época pelas desmesuras que este escritor retrata os 

relacionamentos humanos, numa crítica aos romances clássicos e sua 

previsibilidade. Os vestidos de noiva das personagens Alaíde, Madame Clessí 

e Lúcia não são sinônimos de pureza, “final feliz”, pelo contrário, simbolizam 

tramas recheadas de conflitos, absurdas sensações e possíveis desencontros, 

não muito diferentes das possibilidades humanas.    

 Essa brincadeira que promovemos nessa reflexão, das noivas de 

Lecuona com as noivas de Nelson Rodrigues, possibilita-nos pensar que esse 
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jogo das sensações, que unem um corpo ao outro, não  permite previsibilidade, 

mas somos entregues o tempo todo às diversas possibilidades e aprendizados 

de nossas experiências, por causa de um corpo insatisfeito, poluído de 

incertezas e indeterminado.       

 Assim, percebo que o corpo que dança em Lecuona é um corpo 

estesiológico, afetuoso, aberto às surpresas, capaz de afetividade, sexual, 

orgânico, capaz de sofrer, sentir dor, sentir glórias, sentir bruscas, doces e 

desconhecidas sensações, mas que continua nesta busca do outro para 

interrogar sua existência.          

 Esta carne como capaz de sensação, como sensível sesciente, como 

aparece na vida? A estesia é, se não localizada, pelo menos não é 

independente da localidade. A estesiologia não está na minha cabeça ou no 

meu corpo e muito menos em outro lugar. Ela é percebida num espaço de 

liberdade, de relação. Surge por um investimento na vida. Por acontecimento, 

por estes encontros e envolvimento dos corpos. Ou seja, “a estesiologia é esta 

união da alma e do corpo levada a sério” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.360).

 Ela é esta capacidade do corpo que ao ver as cenas de Lecuona  em 

ação da vontade de "topar na hora", de concordar latinamente "e-u t-e a-m-o", 

de chorar contigo, comigo, com o que estiver pela frente. O que Lecuona do 

Grupo Corpo nos mostra é que inventamos um grande modo de viver o amor, 

de concordar com a condição sublime e terrível de sermos humanos que 

pensam, logo amam, logo existem, logo são corpos. De lidar com o que é 

complexo de forma complexa. De complicar as coisas ao ponto da harmonia. 

Lecuona convida a viver para sofrer e amar. É preciso viver. Porque a gente 

“topa tudo na hora”. A gente tem sangue quente. O sangue jorra e tudo bem, a 
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gente chora e tudo vem. O que é quente é preciso. É preciso viver para os 

próximos corpos que vão topar com a gente. E nestes acontecimentos 

percebemos a sinergia da razão e o sensível. E Mafessoli (2005) saúda nossas 

reflexões ao afirmar que: 

Assim se exprime a sinergia da razão e do sensível. o 
afeto, o emocional, o afetual, coisas que são da 
ordem da paixão, não estão mais separados em um 
domínio à parte, bem confinados na esfera da vida 
privada; não são mais unicamente explicáveis a partir 
de categorias psicológicas, mas vão tornar-se 
alavancas metodológicas que podem servir à reflexão 
epistemológica, e são plenamente operatórias para 
explicar os múltiplos fenômenos sociais, que, sem 
isso, permanecem totalmente incompreensíveis. Em 
outras palavras, é preciso fazer de uma fraqueza uma 
força inegável  (MAFFESSOLI, 2005, p 53)  

      

O que é tido pelo pensamento objetivo como uma fraqueza, a paixão, os 

afetos, as sensações, nada mais é que uma força que liga os acontecimentos e 

nos dá o caminho para se compreender os múltiplos fenômenos sociais e 

permitir construir um pensamento mais orgânico e mais perto do mundo, que, 

sem esta disposição sensível, não passaria de mera abstração.    

 Lecuona está longe da abstração, está perto do mundo, está nos 

acontecimentos, numa inconformidade com o perfeito, com o absoluto, 

inaugura a possibilidade do sentir como experiência e conhecimento.   

 Nesta pulsão, o Grupo Corpo continua o atrever-se criativo, basta um 

ano entre Lecuona (2004) e sua próxima obra Onqotô (2005)- que vem brindar 

30 anos do Grupo Corpo- e nos dar mais infinidades de elementos para nossa 

reflexão, dados por um ser selvagem que se arrisca e inaugura o agora.  
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CAPÍTULO III 

Onqotô 
________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Espetáculo Onqotô- Grupo Corpo, 2005 
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“a dança é de fato, toda vez, um novo nome que o corpo dá à terra” 
 

(Alain Badiou) 

 

Para comemorar seus 30 anos de arte, o Grupo Corpo se atreve com a 

obra Onqotô, estreada em 2005, um ano após Lecuona. Essa obra tem as 

assinaturas de Caetano Veloso e José Miguel Wisnik na trilha sonora; Rodrigo 

Pederneiras nas coreografias; Paulo Pederneiras na direção artística, na 

cenografia e iluminação; e Freuza Zichemeister no figurino.    

 Acredito interessante começarmos a descrição de algumas cenas do 

espetáculo Onqotô, com os dizeres de um dos responsáveis por dar um corpo 

musical a esta obra, Caetano Veloso:   

Onqotô? 

Várias coisas se reuniram aqui: os 30 anos do Corpo, a primeira oportunidade 
de compor pra dança, a colaboração com meu amado Zé Miguel. Fui parar no 
Candeal para esperar que os garotos percussionistas da Bahia criassem 
imagens sonoras do universo. Zé Miguel e eu tínhamos um mote que nós 
mesmos inventamos. Tínhamos nosso carinho pelo Corpo. E glosamos 
multiplicadamente. Ele foi a Gregório de Matos e eu fui a Camões. Cruzamos 
os nossos cantos. Achamos a voz humana de Greice para refazer em tom 
pedestre a pergunta terrível dos Lusíadas: on ‘q’ o tô? , onde (é) que eu estou? 
‘Onde pode acolher-se um fraco humano?’ Com amor, terror e humor, 
conversamos com os cosmólogos, com os místicos, com os dois poetas, com o 
dramaturgo escandaloso e moralista. Oferecemos os resultados musicais 
dessa conversa, nossa música de homens de palavra, aos corpos dos 
bailarinos do Corpo. Rodrigo intermediou. Mais que isso: criou retroativamente 
o sentido do que fizemos; refez o mote e as camadas de glosa de modo a 
provar que tudo tinha sido dançado antes de ser escrito. 
 (CAETANO VELOSO; In: REIS, 2008, p. 131) 

 

A ideia do espetáculo Onqotô surgiu de uma máxima espirituosa de 

Nelson Rodrigues, sobre o início do universo: “40 minutos antes do nada já 

existia o Fla-Flu”. Contrapondo a teoria “americana”: Big Bang 16 . Caetano 

                                                            
16 Bing-Bang é a teoria anglo-saxônica que defende uma explosão primordial que daria origem 

ao Universo ,  expressão consagrada pela comunidade científica mundial. 
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Veloso brinca com essas noções dando uma interpretação brasileira para este 

evento, este diz: “aquele momento do Big-Bang, na verdade, Nelson Rodrigues 

tinha chamado de Fla-Flu. Pensando bem, Fla-Flu é mais bonito, poeticamente 

é bem melhor” (Paramount, 2008).  Onqotô traz essas noções e constrói em 

torno de si o seu próprio mito, aonde o termo Fla-Flu17, neste espetáculo, vem 

significar o balanceio dos opostos, o caos que já existia antes mesmo do nada 

(BÓGEA, 2007).        

 Onqotô? Pronqovô? Doncovim? Expressões do dialeto mineiro para 

dizer: Onde é que eu estou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Questões 

que impulsionam a dança Onqotô. Obra que trata da angústia do homem 

contemporâneo, sua perplexidade e de sua pequenez em torno de um universo 

tão vasto.          

 Na primeira cena de abertura de Onqotô, a percussão da música "É só 

isso" apresenta os vinte bailarinos em cena, organizados em única linha ao 

fundo do palco, movimentam-se sincronizados, repetidamente, com batida forte 

com os pés no chão e, logo, uma pequena flexão dos joelhos e uma expansão 

do tórax, dando a impressão que o resto do corpo se entrega a este passo. A 

cabeça dos bailarinos, na expansão, pende um pouco para trás para continuar 

erguida e imponente. Nesta sequência, há um balanceio contraditório de 

movimentos, com força nos pés e delicadeza ao ceder do corpo. No decorrer, 

duas bailarinas saem da linha e se deslocam para frente do palco e articulam 

gestos em harmonia com a música batida, com força, como se fossem sugadas 

por aquele som, parece que seus pés, seus braços, seu corpo todo está 

tocando a percussão da música, como podemos ter uma ideia na Imagem 12, 

                                                            
17   Fla-Flu é a expressão popular que diz respeito ao clássico futebolístico Flamengo X 

Fluminense. 
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que mesmo um pouco desfocada dá para entendermos esta colocação dos 

bailarinos em linha no fundo do palco e o deslocamento das bailarinas mais à 

frente.  

 

 

 Imagem 12: Primeira cena de Onqotô- É só isso. Fonte: Print screen do vídeo. 

 

E, periodicamente, de dois em dois, numa sincronia dupla, vão se unindo 

às duas bailarinas e todos se misturam no palco. O que era linear, passa a ser 

um caos ritmado, uma bagunça harmônica, eles articulam movimentos do 

sapateado, com intensidade forte, com uma soltura de braços e pernas, em 

várias direções. Ao unir o sapateado com a percussão da música do Caetano 

Veloso, dá uma força muito particular à cena, parece que algo está para 

acontecer, formar-se, parece, também, que os bailarinos estão incorporando o 

espaço.           

 Os figurinos de Freuza Zichemeister são macacões pretos de malha, de 

calça e mangas curtas, bem colados no corpo, mostrando as suas curvas, as 
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suas dobras, dando flexibilidade aos movimentos - característica bem ao estilo 

do Grupo Corpo, aonde o figurino não é acessório, mas é prolongamento dos 

gestos e do corpo dos bailarinos. A iluminação é branca e pouco incidente, 

dando aquele aspecto de sombras nos corpos e tom de mistério. Esta 

iluminação anêmica ao se unir com o figurino da cena, dar-nos a impressão 

que sombras que estão dançando. A luz, com seus focos difusos, cria um 

ambiente suspenso, em torno de nada e ao mesmo tempo denso (Imagem 13).  

 

      Imagem 13: Primeira cena de Onqotô II. Fonte: www.grupocorpo.com.br 

 

Os corpos dos bailarinos articulam gestos que parecem se impor como 

presença, como se dissessem "estou aqui", "eu quero", "eu posso", há um eco 

que garante os questionamentos e os mistérios desta obra e os fazem, nesta 

dada cena, a todo tempo, os corpos mudarem de direção, como se ecoassem: 
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Onqotô? Proqovô?          

 A música "É só isso" do Caetano Veloso, articulada ao conjunto cênico, 

prenuncia que esta obra coloca a complexidade, a intensidade, as incertezas e 

a mistura da existência como possíveis neste espetáculo. Ela é instrumental 

quase em todo tempo, variações de percussão, com lampejos da voz sonora 

do Caetano, recitando "é só isso".        

 O cenário é uma representação de um buraco negro idealizado por 

Paulo Pederneiras, do qual os bailarinos surgem e desaparecem em cena. 

Tiras de borrachas pretas que circundam toda a cena, permitem entradas e 

saídas inusitadas. Funda um espaço cênico côncavo que sugere tanto um 

recorte do globo terrestre com seus meridianos quanto um oco, um buraco 

negro, o nada ou a anterioridade de tudo (Bógea, 2007; Reis, 2008). Paulo 

Pederneiras, no documentário dos 30 anos do Grupo, ao falar do cenário, 

afirma: "a minha ideia de cenário é não existir cenário, é o nada, mas há uma 

dificuldade de fazer o nada, de não ter ponto de referência" (Paramount, 2008). 

Este cenário contribui para o ar de mistério, de indefinição, indeterminação e 

questionamentos que envolvem o espetáculo, como podemos perceber na 

imagem 14.   
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       Imagem 14: Cenário de Onqotô. Fonte: http://idanca.net/lang/pt-br/2010/05/20/galeria-e-
enquete-grupo-corpo/15120  

 

O coreógrafo Rodrigo Pederneiras, em sua descrição, nos dá pistas 

sobre as intencionalidades, o caos que configura o imaginário dessa obra e 

desta cena descrita particularmente:   

Começo pela ideia de caos. No palco, os vinte bailarinos dançam a 
princípio sem tanta lógica. Aos poucos, a caligrafia gestual dá cadência à 
atmosfera de aparente descompasso. O cenário feito pelo Paulo - 
solução formal que nos remete a um espaço negro, indefinido e infinito-, 
contribui para a atmosfera de dúvida e para lançar ao ar 
questionamentos como: De onde viemos e para onde vamos? Não há 
respostas. (RODRIGO PEDERNEIRAS, In: REIS, 2008, p. 133) 

 

Como o próprio coreógrafo diz “não tem resposta”, mas tem as 

interrogações que impulsionam o Ser e abre as portas para o impensado, para 

uma reflexão que coloca em suspenso nossas certezas e determinações. “É só 

isso” é esse nada, essa anterioridade de tudo ou sua fecundidade. “O que é” 

não depende do que “eu penso”, não depende do que eu explico, mas, 

presenteia-nos com a possibilidade da contemplação. E isso é o que nos 

http://idanca.net/lang/pt-br/2010/05/20/galeria-e-enquete-grupo-corpo/15120
http://idanca.net/lang/pt-br/2010/05/20/galeria-e-enquete-grupo-corpo/15120
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interessa, esse movimento arbitrado pelos sentidos.     

 Não há respostas para os questionamentos metafísicos que permeiam 

Onqotô porque acredito que a intenção da obra não é responder, mas 

interrogar, e voltar a interrogar, e contribuir no fluxo do pensamento. Um 

pensamento ousado que se entrelaça às cenas, aos corpos, aos gestos. 

Onqotô é isso, espanto e abalo, vestidos de beleza! Vai denunciando este ser 

humano dúbio, que modifica constantemente seus desejos, seus olhares, basta 

mudar de direção.         

 Onqotô é o balé das ambiguidades, dos paradoxos, das incertezas. Uma 

necessidade às diferenças. Pensar assim é colocar em xeque todo um 

pensamento objetivo que luta para se livrar das dúvidas e obter uma verdade 

incontestável. É desconfiar de uma lógica que tem a " resposta" como triunfo, 

mas, sim, um pensamento que coloca nas interrogações um estado sempre 

nascente do conhecimento. Um conhecimento que tem como objetivo colocar 

em sinergia perspectivas opostas, razão e sensível, faz-me lembrar um certo 

estilo barroco.         

 Mafessoli (2005), ao exemplificar o estilo barroco em seus pensamentos, 

traz um entendimento dessa sinergia entre perspectivas opostas. O estilo 

barroco surge de um descontentamento sobre um pensamento clássico que 

negava à razão as “impurezas” das paixões, evidenciando uma abstração da 

vida. Este autor relata que quando se observa uma escultura, uma pintura, 

quando se escuta uma música barroca, chama atenção o fato de que sua 

fundamental discordância se resolve numa concordância e numa harmonia 

espantosa. Riqueza de forma que, de maneira global, permite a sinergia de 

elementos até então totalmente separados, contraditórios, diferentes. Talvez 
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por aí, no encontro dos absurdos, encontre a sorte para interpretar Onqotô e a 

profundidade dessa obra.        

 A beleza de uma próxima cena que nos atreveremos a descrever, 

acredito essencial para nos dar os braços para uma maior profundidade 

artística e filosófica.           

 Começa a cena da música "Mortal Loucura".  Um quarteto encontra-se 

deitado no chão de fronte para cima, divididos em duplas em cada lado do 

palco. Na parte esquerda do palco, com referência da plateia, mostra um casal 

deitado em direções opostas, um de frente para o outro, um pouco afastados, 

tendo os pés quase na mesma linha. A outra dupla, do lado direito, são duas 

mulheres deitadas na mesma direção, uma do lado da outra, um pouco 

afastadas para dar espaço para os movimentos subsequentes. E, numa 

atmosfera um pouco tensa, ajudada pela música, de um em um, vão mudando 

de posição, de fronte para cima, de fronte para baixo, até retornarem todos na 

posição inicial.          

 A música deste momento é somente uma nota que se perdura, gerando 

uma atmosfera de mistério, de tensão. Numa mudança musical, esses corpos 

vão se descolando do chão, começando pelo abdômen e terminando na 

cabeça, até a posição sentada. O olhar fixo um para o outro marca esse 

instante, até o darem-se as mãos. Em todo esse momento a iluminação é 

alaranjada, ajudando na atmosfera tensa.      

 No momento que começa a letra da música, inspirada nos versos de 

"Oração" do Gregório de Matos, há atração dos corpos. A iluminação muda de 

tom para branca, focando cada duo. O casal na esquerda começa a 

movimentação mais febril, intensa, enquanto o outro se desenvolve com 
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delicados gestos. Este, seguido de um repouso do primeiro, desenvolve-se na 

doçura como que se deslizassem um corpo sobre outro, cortados por gestos 

mais bruscos e logo o repouso, como que se nos dessem a oportunidade de 

retomar nosso fôlego. Cada um com uma sensualidade muito particular. Depois 

desse instante de repouso, como que num susto, eles dividem os movimentos 

mais bruscos ao mesmo tempo. Estas tensões se comportam numa resistência 

à gravidade, logo, uma súbita entrega. Na continuidade deste momento, os 

dois duos mudam de posição no palco em movimentos específicos, num 

deslocamento como se fossem bichos estranhos, com vários pés e braços, 

seguidos de um repouso em conjunto. Que cena bela e extasiante! 

(expressada na Imagem 15).  

 
Imagem 15: Onqotô- Mortal Loucura. Fonte: www.grupocorpo.com.br 

 

Este espetáculo suscita várias inovações no vocabulário do coreógrafo 

Rodrigo Pederneiras, em particular, o agrupamento dos corpos, um interesse 

mais evidente pelo chão. Fora estes, mais um traço marcante que vemos na 

http://www.grupocorpo.com.br/
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leitura das obras do Corpo, e mais atuante nesta obra, são os movimentos 

mais a favor da gravidade. Grande parte dos movimentos do grupo acontece 

como se a força da gravidade não constituísse um obstáculo a ser superado 

pelo apuro técnico que, em certos casos, obriga bailarinos a malabarismos 

excessivos. Ao contrário, nas coreografias de Rodrigo Pederneiras, a técnica 

corporal trabalha a favor da gravidade que, recusada como obstáculo, surge 

inesperadamente como um princípio da criação, como condição, deixa de ser 

peso, e isso é um dos diferenciais nas obras. Avessas às acrobacias 

ostensivas, as coreografias do grupo tendem muito mais ao plano baixo que ao 

alto. A dança parece atender a um forte apelo da horizontalidade, como 

continua a dizer o coreógrafo: “é tudo muito colado no chão” (BÓGEA, 2007, p. 

64).           

 O figurino das bailarinas, desta cena descrita, como podemos observar 

na imagem 29, é um collant claro, de short, bege, tentando uma similaridade 

com o tom da pele. O modelo do figurino, das duas bailarinas da direita, 

compõe às costas nuas, enquanto a da bailarina da esquerda é um collant 

regata, já o figurino do bailarino se comporta com um tom escuro, um macacão 

com mangas no meio dos braços e a calça abaixo do joelho. O figurino é bem 

colado no corpo e o das mulheres tem uma certa transparência.    

 As ambiguidades que dançam neste espetáculo são observadas mesmo 

no preto e o claro dos figurinos, da cena e da iluminação, aspectos similares 

que nos faz lembrar o estilo barroco. Neste estilo há um jogo sutil entre o claro 

e o escuro. É a própria inseparabilidade dos contrários que faz sua claridade 

específica. Tem-se uma intenção de um apagamento dos contornos 

(Maffessoli, 2005). Esta atitude aproxima a arte dos possíveis da vida, uma 
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visão mais próxima da existência e do real, que diferente dos contornos 

clássicos, há as misturas de tons, de sons, de cheiros, de imagens, de 

percepções, inúmeras perspectivas, tudo ao mesmo tempo, um conjunto que 

não dispensa seus paradoxos, não dispensa os absurdos, mas, pelo contrário, 

tornam-se necessários à harmonia e à beleza.     

 Essas ambiguidades também são percebidas nos gestos que 

preenchem o espaço e o tempo da cena com uma doçura arrebatadora. Este 

paradoxo, entre a delicadeza e a brutalidade, envolve a cena e nos tira o ar, 

captura-nos por aqueles instantes. No momento que esses corpos se colam, 

vão até o fim da cena juntos. Há instantes que parecem que um corpo apenas 

dança, há outros instantes, que cada um, individualmente, surge nos 

movimentos. Um jogo de aceitação, de fuga também, "vai e volta", o "quero 

ficar" e o "quero ir", uma batalha libidinal, como podemos perceber na Imagem 

16, aonde o casal da direita, percebemos um distanciamento, um “querer fugir” 

e o da esquerda, uma aceitação ao outro,  um “quero ficar”, mas isto logo 

muda. De tempo em tempo, dividindo o mesmo espaço e se misturando, 

formando imagens estranhas, ou mesmo bichos com várias pernas, com vários 

braços e, também, se "desmisturando", e, logo, voltando a mistura, num 

movimento que sugere vida.       
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 Imagem 16: Onqotô: Mortal Loucura II. Fonte: Print screen do vídeo 

 

Vemos nesta cena, um olhar que apalpa, corpos que se envolvem 

plenamente como se fossem um só no movimento, que se lançam para o outro 

brutalmente, sem explicações, sem respostas, mas que querem essa sensação 

presente, essa vibração, esse êxtase, seguido de um repouso, e, logo, 

recomeça tudo novamente. “Não sei, é uma sensação, não é um conceito", 

como nos diz Luís Fernando Veríssimo ao descrever sua experiência na 

apreciação estética desta obra (Bógea, 2007, p.19).      

 Vejo em forma de dança as palavras de Merleau-Ponty (2009,p 195): 

“carne que responde à carne”.        

 Os momentos da cena “Mortal Loucura”, com o rasgo que cospe mais 

um corpo, como que soletrasse com movimentos o que Gregório de Matos 

disse pela voz de José Miguel Wisnik , transformada em música para esta 

cena:  



104 
 

Na oração, que desaterra a terra, 
Quer Deus que a quem está o cuidado dado, 

Pregue que a vida é emprestado estado, 
Mistérios mil, que desenterra enterra. 

Quem não cuida de si, que é terra, erra, 
Que o alto Rei, por afamado amado, 
É quem assiste ao desvelado lado, 

Da morte ao ar não desaferra, aferra. 

Quem do mundo a mortal loucura cura, 
A vontade de Deus sagrada agrada, 
Firma-lhe a vida em atadura dura. 

Ó voz zelosa que dobrada brada, 
Já sei que a flor da formosura, usura, 

Será no fim desta jornada nada. 

(Gregório de Matos- Oração) 

 

A música projetada por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik, é de uma 

harmonia que mistura a suavidade com uma brutalidade sutil, dando um 

conjunto concordante, mesmo com características particularmente 

discordantes. O som, a letra são de uma inteligência solidária às intenções da 

cena e com o contexto do espetáculo.       

 Ao retomarmos o fôlego, esta cena, seu conjunto cênico, os gestos, o 

som,  transporta-nos a um invisível, a uma beleza tão singular, tão bárbara que 

nos dá temor em tentar revelar, ao mesmo tempo em que agradecemos àquela 

arte por nos alcançar com tamanho encantamento.     

 A música “Mortal Loucura” nos introduz uma profundidade. No trecho 

“Pregue que a vida é emprestado estado”, possivelmente desvela uma 

profundidade que tudo que sou, que vou ser, é emprestado dos outros, é um 

estado, os outros estão em mim e eu estou neles, pelo movimento da 

reversibilidade que me integra ao mundo e dele apreendo sentidos para minha 

existência. Como afirma Merleau-Ponty (1991), esse outro onde a expressão 

adquire relevo e se torna verdadeiramente significação.    
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 No recorte “Mistérios mil, que desenterra enterra”, acreditamos que 

eleva os mistérios que recai o mundo e que se revela ou se esconde na carne. 

Já no trecho "quem não cuida de si, que é terra, erra", pode-nos levar a um 

pensamento animado que somos a Natureza e não um espectador dela, nem 

um dominador, mas um corpo solidário com o mundo, que tem na Natureza o 

solo que sustenta suas experiências (Merleau-Ponty, 2006). Isso pode ser 

exemplificado pela citação do Fernando Pessoa: “uns governam o mundo, 

outros são o mundo”. E, ser o mundo é o que nos interessa.   

 Penso, se respostas foram tão importantes para a explicação do mundo, 

como diria a ciência clássica, Onqotô, com seus corpos selvagens, provoca 

essas ideias: “Será no fim desta jornada nada”. Tudo volta para o “nada”, para 

o mistério, para o impensado, para a carne, para mais um ciclo aberto, para os 

silêncios que possibilitam a criação. Assim, Merleau-Ponty (2009, p. 16), em 

coerência a essas reflexões, em relação às possibilidades do silêncio, esse 

afirma: “são as próprias coisas do fundo de seus silêncios que deseja conduzir 

á expressão” .        

 Silêncios, que nesta dada cena descrita, são representados pelas 

pausas e respirações na coreografia e na melodia (Imagem 17). Silêncio que 

não é avesso à linguagem, mas é esse “nada” fecundo do impensado, do que 

permite pensar, perceber, criar, descobrir. É a preparação para mais um ápice, 

mais uma criação proveniente da carne.  
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 Imagem 17: Espetáculo Onqotô.- Pausas. Fonte: Zé Pederneiras. 

 

Para Merleau-Ponty (2009), quando a linguagem se renuncia a dizer a 

coisa mesma, consegue expressar o sentido do mundo.  

É necessário que a fala entre como silêncio, rompa 
até ela através do silêncio e como silêncio, como 
coisa simplesmente percebida... Este negativo 
fecundo, instituído pela carne...o negativo, o nada, é o 
desdobrado, as duas faces do corpo, o interior e o 
exterior articulados um no outro (MERLEAU-PONTY, 
2009, p. 236).      

 

Nesta mesma linha de reflexão, este mesmo filósofo afirma que “o nada 

é antes a diferença dos idênticos” (2009, p. 237), instituído pela carne. A carne 

que neste contexto é o “idêntico”, pois não há distinção da carne do corpo e da 

carne do mundo, mesmo habitando a diferença intersubjetiva que as move. Ou 

mesmo, num diálogo com o mito de Onqotô (2005), o nada é antes este Fla-

Flu, essas ambiguidades, diferenças, o caos que dá expressão a carne, ou 

seja, tudo origina-se do nada.        

 Onqotô apresenta o Ser que é na diferença. É um mundo onde tudo se 
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afronta, tudo se entrelaça, bem ao estilo barroco. É preciso recordar que este 

estilo enfatiza, antes de mais nada, a ambiência, a impressão de 

transformação, a dinâmica contínua de sua labilidade. O conjunto resulta em 

obras vaporosas, de aspectos fugidios, de leitura complexa e enriquecedora, 

coisas que caracterizam uma heterogeneidade feita de interdependência de 

sombra e luz. Esse estilo vai girando ao redor do modelo, empenha-se em 

perceber seu aspecto frágil, cambiante, transitório (Mafessoli, 2005). Aspectos 

mais similares ao real, a uma ótica erótica da vida que une os absurdos e 

desconfia do permanente. Neste estilo: 

prefere-se o instante à eternidade, o fugaz ao 
permanente, o vivo ao definitivo. Tal distinção entre 
visão frontal e visão lateral é, metaforicamente, do 
mais alto interesse. Ela lembra que ao lado da 
brutalidade do conceito, que estende esgotar aquilo 
de que se aproxima, esvaziando, em nome da 
eternidade, o aspecto lábil das coisas, pode existir 
outra aproximação, muito mais acariciante, atenta ao 
detalhe, aos elementos menores, numa palavra, 

àquilo que é vivo. (MAFESSOLI, 2005, p.125) 

 

O que é vivo é rendido às possibilidades dos acontecimentos, às 

paixões, aos afetos, às palavras, às intempéries sociais, políticas, enfim, o 

inesperado que exige do corpo um esforço, uma atitude, criação.   

 O coreógrafo Rodrigo Pederneiras relata que produziu os movimentos 

desta cena específica, numa ótica que parecem que esses movimentos abrem 

a superfície para revelar algo que supostamente estaria dentro dela, escondido: 

uma profundidade, ou mesmo o invisível que é expressado por Merleau-Ponty, 

principalmente em sua obra “O visível e o invisível” (2009). Este invisível que 

se revela na carne, se revela num ser de profundidade. Todavia, esses 

movimentos nos ensinam a ver que o interior e o exterior não passam de 

continuidades. Corpos “espaço-porta-de-vai-e-vem”, num quiasma, uma 
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reversibilidade de dois corpos que se sentem, que estão sempre em direção 

um ao outro. Como se os corpos adentrassem um no outro e abertos pelo 

movimento-símbolo do corpo que se arremessa, que podemos, nesta atitude 

de reflexão, fazer adentrar o ser selvagem, noção a qual Merleau-Ponty se 

apropria em sua atitude filosófica. Ser que se atreve, assim como nos inspira a 

Imagem 18.  

  Imagem 18: Onqotô-Mortal Loucura III. Fonte: site www.grupocorpo.com.br 
 

O ser como continuidade, que não veio do determinado, mas tem 

historicidade. Quando Merleau-Ponty menciona o corpo estesiológico (capaz 

de sensação), é esse corpo do ser selvagem. Neste entendimento, esses dois 

duos selvagens de “Mortal Loucura”, dançados com precisão de bisturi, são 

situações que nos deixam a pensar.        

 O Ser Selvagem amplia a existência, Ser que se atreve em busca de 

novos espaços, sensações, reinventando novas formas de ser e estar no 

mundo. É o ser da criação e da indivisão. Este Ser nos pensamentos de 

Merleau-Ponty se revela no corpo em movimento, na reversibilidade com os 

http://www.grupocorpo.com.br/
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outros, habita a experiência estesiológica, habita o invisível, os abismos, as 

brechas que nos levam a pensar. Posto que a percepção é o que une o ser 

selvagem ao corpo e inaugura a possibilidade. 

 

E tal possibilidade efetiva-se na percepção como 
vinculum entre o ser bruto e um corpo. Todo o enigma 
da Einfuhlung está em sua fase inicial, ‘estesiológica’, 
e aí é resolvido porque é uma percepção (MERLEAU-
PONTY, 1991, p. 188) 

 

Como uma criança que tem o mundo para descobrir e se encantar. 

Assim, como afirma Merleau-Ponty (2006): “porque encontramos no ser bruto, 

selvagem, vertical, presente, uma dimensão que não é a da representação nem 

a do “Em Si” (2006, p. 343). Mas, o Ser de incorporação. O Ser Selvagem é o 

ser que não é determinado por classificações, taxionomias, especulações, 

determinismos de nenhuma ordem. O Ser Selvagem é o ser da criação, quer 

dizer, é um ser que não pode ser descrito inteiramente pela ciência, pela 

filosofia, pela psicanálise (NÓBREGA et al. 2008).     

 Em Onqotô, vemos esta dança do Ser Selvagem num jogo ambivalente 

de quem se descola do onde, entre o chão, o não e o nada. Esta ligação se faz 

com os corpos que sobem para cair, ou que caem para subir, porque estão 

experimentando o pesar do peso. Porque estão sempre  vindo do outro  e indo 

ao outro, descobrindo os mistérios. 

Trilha sonora, coreografia, cenário, figurinos e bailarinos se entrelaçam 

na situação de um emprestar do outro que o alimenta, que apalpa e é 

apalpado, deseja e é desejado numa experiência estesiológica como nos 

inspira a Imagem 19.  
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 Imagem 19: Onqotô-Mortal Loucura IV. Arquivo tirado do site www.grupocorpo.com.br 

 

Nesta cena, pedimos um empréstimo ao filósofo Merleau-Ponty e 

percebemos o corpo como tocante-tocado, numa situação capaz de relacionar-

se a outra coisa que não sua própria massa, numa inerência de si ao mundo ou 

do mundo em si, num Ineinander. Ser no quiasma, ou seja, na reversibilidade 

com os outros, com o mundo, com os símbolos, assim, como nos convida a 

pensar a imagem 20. 

http://www.grupocorpo.com.br/


111 
 

 
Imagem 20: Onqotô-Mortal Loucura V. Fonte: site www.grupocorpo.com.br 
 
 

Os corpos que dançam nesta cena, alimentam-se de desejo. A noção de 

desejo não é fragmentada numa compreensão apenas relacionada ao sexo, 

instinto, numa localidade biológica aos órgãos genitais, à uma função 

maquinal, mas num sentido de comunicação com o outro que não 

necessariamente é só humano. Segundo Merleau-Ponty (2006), o desejo é o 

movimento paciente e silencioso que me atrai ao outro, aplicando meus 

sentidos que nos liga, para começar nesse jogo o paradoxo da expressão. É 

mesmo esse mistério que reveste o outro, que me encanta, o que me falta 

para fechar um circuito. A estesiologia emerge da vida e do desejo. O corpo 

como poder de “empatia”, como carne, já é desejo, libido, projeção-introjeção, 

identificação. Se não desejo, não percebo (MERLEAU-PONTY, 2006, 2009).  

         

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.. um espirito não desejaria, assim 
como não perceberia. Qual o eu do desejo? É o 

http://www.grupocorpo.com.br/
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corpo, evidentemente. (MERLEAU-PONTY, 2006, 
p.340) 

 

Enquanto houver vida, há esse atrever do ser selvagem e seus silêncios. 

A vida se desenvolvendo por diferenciação gradiente, por um sensível-

exemplar (um ser de carne), percebendo um outrem que é possível para mim, 

como um outro que percebe os mesmos sensíveis que eu percebo É essa 

carne do corpo que faz compreender a carne do mundo. O segredo deste 

pensamento que Merleau-Ponty interroga está nos acontecimentos e na 

ligação entre as coisas e profundidade de sua expressão, pois “é preciso ver e 

sentir de alguma maneira para poder pensar, que todo pensamento que 

conhecemos advém de uma carne” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 141)..  

 A ontologia que perpassa Onqotô, leva-me a refletir na filosofia do 

espanto que inspira Merleau-Ponty, esse desmonte do ser, esse abalo das 

certezas. Não mais uma filosofia que quer construir um sistema. O filósofo 

considera a questão do corpo, da racionalidade, da compreensão sobre a 

existência, sobre a história, como desafio e não como algo determinado, 

absoluto (Nóbrega et al, 2008). Na atitude filosófica de Merleau-Ponty, como 

também podemos dialogar com Onqotô, o observador coloca problemas e não 

busca certezas. Não é chegar a um fim, mas a uma filosofia angustiada, no 

sentido de busca, comportamento como aprendizagem. 

A Filosofia não é ciência, porque a ciência acredita 
poder sobrevoar seu objeto, tendo por adquirida a 
correlação do saber e do ser, ao passo que a filosofia 
é o conjunto das questões onde aquele que questiona 
é, ele próprio, posto em causa pela questão 
(MERLEAU-PONTY, 2009, p. 37) 

 

O Grupo Corpo nos invade com violência neste espetáculo, sem pedir 

licença para nossos dogmas operantes que estão grudados na nossa carne. 
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Onqotô é  isso: estranheza, espanto e beleza. Um misto de sensações 

esquisitas e deliciosas. É um modo barroco que harmoniza os paradoxos, 

encontra beleza na união dos contrários, que encontra uma perfeição na 

imperfeição. E quando achamos que alcançamos o êxtase nessa cena “Mortal 

Loucura”, somos invadidos mais uma vez com um sopro de sentidos com a 

cena “Tão Pequeno”.        

 Começa a cena “Tão Pequeno”, uma escuridão toma conta de todo o 

espaço e, logo, surge no meio do palco, uma pequena iluminação alaranjada 

dando visibilidade a uma forma confusa. Sem pressa de observar, parece um 

rosto com um nariz protuberante, orelhas grandes, sem cabelo, seria uma 

máscara? Mas, observando melhor, percebo um corpo suado, dobrado sobre si  

mesmo, tomado  por  uma  respiração  que  dá  um movimento embrionário à 

cena, algo querendo transpor, ou mesmo nascer. Percebo um conflito para 

mudar de forma. O mesmo som tenso e misterioso do início da cena “Mortal 

Loucura” se perdura neste primeiro momento. Até que na música do Caetano 

Veloso, inspirado nos versos de Camões, apresenta o corpo. Um corpo nu que 

vem se deslocando lentamente, descolando-se do chão até ficar de pé em um 

corpo humano. A iluminação alaranjada vai abrindo no espaço, escondendo e 

mostrando partes daquele corpo nu. Uma cena que embriaga os sentidos 

(Imagem 21 e 22). 
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 Imagem 21: Bicho tão pequeno . Fonte: www.grupocorpo.com.br 

 

                                   
Imagem 22: Bicho Tão Pequeno II. Fonte: Print screen do vídeo. 

 

http://www.grupocorpo.com.br/
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Rodrigo Pederneiras anuncia sua predileção a esta cena: “Um dos 

momentos que mais gosto acontece quando surge no palco o ‘Bicho tão 

Pequeno’: um bailarino nu, agachado, construindo uma delicada coreografia” 

(RODRIGO PEDERNEIRAS, In: REIS, 2008, p. 135).      

Esta cena é muito emblemática, tanto na trajetória do Grupo Corpo, na 

história da dança contemporânea brasileira, como também mais um campo a 

se pensar, tendo como impulso a atitude filosófica que reveste esta pesquisa. 

Primeiro nu desses 30 anos da Companhia. Um risco abraçado e uma intenção 

de ultrapassar a obviedade ao encontro com a beleza, esta emaranhada de 

sentidos.  Segundo Nóbrega (2010), assim como na obra de arte, estamos 

tratando à beleza de forma ampla. Não nos referimos aqui à beleza apenas em 

seu sentido apolíneo, mas apreciamos o dionisíaco. Nessa compreensão, a 

beleza não exclui a fealdade, a assimetria, o excesso, os opostos. 

Neste movimento, sensação à flor da pele me captura nesta cena. É 

inútil tentar explicar, prefiro sentir, me embriagar, pois o tempo que gastaria 

tentando entender, já se foi os segundos preciosos que deixo de viver àqueles 

instantes mágicos.  

Que corpo é esse? Pergunto-me várias vezes e, ao ouvir Caetano 

Veloso, inspirado nos versos de Camões, recheia ainda mais de sentidos e 

significados esta cena. Eis a letra: 

Onde pode acolher-se um fraco humano     
 Onde terá segura a curta vida       
 Que não se arme e não se indigne o céu sereno    
 Contra um bicho da terra tão pequeno? 

(Luís de Camões- Os Lusíadas) 

Onde pode acolher-se um fraco humano? Num corpo, que a cada novo 

risco, se reinventa e dá outras formas ao seu espaço e a sua conjuntura. Existe 
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um projeto humano, um esboço que sou eu, um corpo poroso, estesiológico, 

que para cada experiência muda de configuração. Um mundo, que da ordem 

da carne, se transforma, mas que permanece. Assim como no processo de 

criação, que nos leva ao impensado no pensamento filosófico, na ciência, na 

arte e, especificamente, no Grupo Corpo, pensando que “é o processo que dá 

forma ao espetáculo” como diz Paulo Pederneiras, diretor artístico da 

companhia, em relato ao documentário “Grupo Corpo: Uma família brasileira” 

(2008) que honra os 30 anos do grupo.        

 Visualizo nesta cena o visível e o invisível. Onde as zonas claras, 

iluminada pela cena, entrelaçam-se com as zonas escuras. Percebo o 

movimento do Ser de carne, a expressão de um ser selvagem e, talvez,  este  

momento  em  Onqotô venha melhor exemplificar esta noção. No momento que 

este corpo esta colado no chão, da mesma substância do mundo, e enrolado 

sobre si mesmo, sem forma determinada, confundido com o espaço, penso 

numa carne como fundo imemorial, um campo motriz de criação.  

 Minha carne e a do mundo comportam, portanto, 
zonas claras, focos de luzes em torno dos quais 
giram suas zonas opacas; a visibilidade primeira, a 
dos quale e das coisas não subsiste sem uma 
visibilidade segunda, as das linhas de força e das 
dimensões, a carne maciça, sem uma carne sutil, o 
corpo momentâneo, sem um corpo glorioso 
(MERLEAU-PONTY, 2009, p. 144).  

 

O invisível da cena simbolizado pelos pontos de sombras, os silêncios, 

os mistérios, é rico de sentidos, é o impensado, o outro lado do visível, a 

abertura para a experiência estesiológica e, com isso, inúmeros significados. 

Seu corpo e suas distâncias participam da mesma 
corporeidade ou visibilidade em geral que reina entre 
eles e ele, e mesmo além do horizonte, aquém de sua 
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pele, até o fundo do ser (MERLEAU-PONTY, 2009, 
p.144) 

 

Mas, também, podemos perceber nesta cena, mas é uma temática que 

envolve todo o espetáculo, esse voltar-se a Natureza. Soares (2011) traz essa 

possibilidade de reflexão ao dizer que “o homem nu é assustador” (Soares, 

2011, p 13), continua a reflexão ao se unir a Balzac (2004 apud Soares 2011, 

p 13) quando este diz que “[homem nu] seus semelhantes fogem dele, a 

sociedade o recusa,(...) ele está condenado a voltar ao estado selvagem. 

Porque quando se diz homem, na civilização, se diz ‘homem vestido’; o 

homem que saiu nu das mãos da natureza é incompleto, pela ordem das 

coisas em que nós vivemos”. Neste entendimento, a vestimenta marca uma 

distinção do homem e da natureza, um abismo entre natureza e cultura. O 

que, nessa dada cena, é descaracterizado, observamos uma solidariedade 

para sua condição animalizada, numa inerência com o mundo, na atitude 

simbólica do corpo de despir-se        

 Soares (2011) também traz uma reflexão sobre a vestimenta ao pensá-la 

que uma de suas funções, além de proteger fisicamente, foi uma proteção 

moral, ou seja, a de proteger o corpo do olhar do outro. Marca um limite, uma 

barreira entre meu corpo e o corpo do outro.       

 O que possivelmente o despir-se desta cena, mas, também, o despir-se 

de um percurso de pensamento, vem desviar-se dessa fragmentação, 

problematizando os bloqueios, os tabus que dificultam esse quiasma com o 

outro, proteção contra o contato, o medo do contato, qualquer que seja ele.  

 Soares(2011) nos ajuda nessa significação: 
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Ao cobrir a carne nua, as roupas parecem aos nossos 
olhos guardar em si mais do que os adornos, talvez, uma 
dimensão sutil de proteção em relação ao contato, ao 
medo do contato (SOARES, 2011, p. 15) 

 

Entregar-se numa brincadeira com essa cena, é permitir-se ser 

incorporado por ela e ouvir o que esta interação pode nos dizer. Estesiada! A 

melhor palavra para corresponder meu momento de êxtase e significações à 

cena.            

 Onqotô (2005) marca o Grupo Corpo com um ápice criativo, uma 

audácia que dá muito certo. Rodrigo Pederneiras, em relação ao seu processo 

criativo fala: Eu fui cada vez mais com o tempo aprendendo que, quanto menos 

você tiver pronto, quanto menos coisa você tiver pronta para começar o 

trabalho melhor, por que a abertura sua é total e quanto mais abertura melhor, 

sem dúvida nenhuma, para tudo, em todos os sentidos dessa luta linda, em 

todos os sentidos (RODRIGO PEDERNEIRAS, 2008).    

 Nesta obra Onqotô, percebo que o Grupo Corpo alcança um êxtase 

criativo, ficam nus dos pré-determinismos ao encontro de outras roupagens, de 

outras belezas. Diante de todos os sentidos, nas experiências estesiológicas 

vivenciadas em cada apreciação do Grupo Corpo aqui descritas, nas angústias 

percorridas na pesquisa, numa redução fenomenológica necessária para se 

interrogar o fenômeno da arte do Grupo, os diálogos com a filosofia, 

principalmente com a ontologia do ser selvagem de Merleau-Ponty, numa 

metafísica da carne, percebo que Onqotô vem marcar, até hoje (2012), o ápice 

nas criações do Grupo.         

 Uma originalidade que se sustenta em sua trajetória de 30 anos. Onqotô 

carrega tudo consigo, mas consegue ver mais longe. O Corpo aprofundou suas 

propostas, soltou ainda mais as amarras de braços, pernas e quadris e 
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estabeleceu uma linguagem de dança reconhecida internacionalmente e 

plenamente amadurecida em Onqotô (2005). A obra marca distâncias de 

determinismos ao encontro do bruto, do selvagem, do outro, da sensação 

apenas como risco e criação. Tornando-se coerente com nossos 

questionamentos de pesquisa.        

 As obras aqui descritas, e em especial Onqotô, favorecem as intenções 

artísticas do Rodrigo Pederneiras, quando diz: O sentido por trás de minha 

criação é o de tentar pegar uma ideia e passá-la para o movimento, sem 

necessariamente narrar, dar nomes, ou especificar e, mesmo assim, de 

repente, conseguir passar determinados sentimentos. Alguns inexplicáveis. 

Esse é o grande barato! (RODRIGO PEDERNEIRAS, In: REIS, 2008, p. 162). 

 Assim, com um espírito selvagem, no silêncio destas experiências 

estesiológicas que é um campo infinito de possibilidades de significações, de 

reflexão e criação, parto para tentar responder as angústias filosóficas desta 

pesquisa. Tais descrições criam em torno de si uma possibilidade de ampliar as 

fronteiras do pensamento e criar um palco de significações que se fazem 

solidárias a um conhecimento  mais ousado e cheio de desejo pelo humano. 
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Proqovô? 
Considerações... 
________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

Espetáculo Onqotô- Grupo Corpo, 2005 
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Um sentido sobrevém igualmente 
Pela vereda mais estreita, 

que fratura 
a mais mortal de nossas 

marcas erigidas. 

(Paul Celan) 

 

Mediante as escolhas filosóficas deste estudo, no diálogo com a arte e 

uma busca por sentidos que revelem um corpo sensível, volto aos 

questionamentos que impulsionam esta pesquisa e arrisco respondê-los de 

forma instituinte, com aberturas e nunca um ponto final. Pensando que, as 

reflexões apresentadas aqui, através da dança do Grupo Corpo, revelam 

muitas significações, ao passo que escondem tantas outras, permitindo a 

progressão de novos significados em cada novo olhar.  

Mas, a propósito, que corpo dança no Grupo Corpo? É o corpo barroco. 

Este é bárbaro, efêmero, sombrio, mutável, equívoco, belo e grandioso. 

Atencioso às paixões, aos afetos, a palavra, não exclui a fealdade, o excesso, 

o balanceio dos opostos, o mistério, reconcilia-se com a condição humana, 

volta-se à natureza, permite-se, em cada obra, dentro de um percurso histórico 

de mais de trinta anos do Grupo Corpo, desatar mais alguma amarra, jogar fora 

mais um pedaço das velhas roupagens, até a intenção de ficar completamente 

nu e vulnerável à condição humana, à sensação, ao desejo, ao outro, como 

podemos perceber com maior intensidade em Onqotô (2005). Pois, esse corpo 

barroco tem qualquer coisa de selvagem, de brutal, de teimoso, de irreprimível, 

de poético.          

 Este corpo que se expressa através da dança do Grupo Corpo não é 

uma arte, não é uma filosofia, ele é, sim, capaz de arte, capaz de pensamento, 

capaz de criação, assim como percebemos nas obras apreciadas. Com efeito, 
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usamos como referência Badiou (2002) quando afirma que a dança mostra que 

o corpo é capaz de arte, sem, com isso, definir uma arte singular. Esta 

capacidade o faz conhecimento, este poético.       

 Segundo Mafessoli (2005, p.191), o conhecimento poético, como foi para 

o barroco, sensualiza o pensamento. Ele abre as portas para um “querer viver 

estético” (Idem, 2005, p. 192), o que favorece e conforta as emoções e as 

vibrações comuns, tem energia libidinal.  

Nesta ideia, a narrativa fenomenológica apresentada nesta pesquisa, 

através da arte do Grupo Corpo, possibilita um olhar libidinal sobre o corpo, 

mediante conceitos não cristalizados, mas abertos, principalmente pela 

influência fenomenológica do filósofo Maurice Merleau-Ponty, com seu olhar 

diferenciado sobre o corpo sensível, aonde, com o espanto de sua filosofia, 

aproxima-a do mundo e da condição humana. Assim, foi possível presenciar 

nas descrições, dando movimento a estes pensamentos, um corpo 

problematizador do controle, sujeito e objeto inseparáveis, que ao mesmo 

tempo em que toca é tocado, que sente e é sentido, deseja e é desejado, 

atravessado por sensações, portanto, estesiológico, que permite criação e 

expressão. 

A esse respeito, penso que o corpo que deu vida a dança desta 

pesquisa, é, com efeito, um corpo inaugural, pois, ao lembrar Badiou (2002), 

tomamos empréstimo mais uma vez aos seus pensamentos, para afirmar que o 

gesto da dança manifesta-se como se inventasse seu próprio começo, pois o 

corpo dançante está propriamente em estado de jorrar, ele te entrega à nudez 

de teus conceitos. 
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Assim, essa dança inaugural, essa dança que tem em si um pensamento 

como devir, como poder ativo, por um corpo que nega o peso, sendo este 

filosófico, científico, religioso, artístico, ou mesmo de qualquer outra ordem, 

torna-se expressão nas obras do Grupo Corpo descritas neste percurso 

fenomenológico. 

Na capacidade estesiológica do corpo, várias possibilidades são 

oferecidas, entre elas, o poder sentir, compartilhar, mas, também, o poder se 

envolver, desejar, imaginar, escolher, (re)descobrir e criar.  E, mediante a tais 

merecimentos do corpo como sensível-exemplar, percebe-se aberturas no 

pensamento de encontro com a fecundidade da razão, a qual é fruto desse 

movimento esta pesquisa.        

 A razão, assim entendida, toma-se não como explicação e, sim, como 

interrogação interminável, razão alargada, abandonando a ilusão da 

subjetividade pura e de seu outro lado, a objetividade pura, construída pelas 

operações de um pensamento que se julga desencarnado (CHAUÍ, 2008).  

Tais saberes sobre o corpo são convocados no cenário epistemológico 

contemporâneo pela necessidade de ampliar a racionalidade e permitir à 

ciência “descer à terra”, como afirma Merleau-Ponty (1990, p.43), e estar em 

contato com o mundo e seus desafios. Esta ligação só seria possível através 

do corpo e, com isso, de reuni-lo com o que antes foi tirado dele: a razão. 

 Estamos diante de um conhecimento sensível, um pensamento aberto, 

que vem repercutir uma relação ambígua de um ser encarnado e limitado com 

um mundo enigmático que ele habita e que só se lhe é mostrado por meio de 

perspectivas, que lhe escondem tanto quanto lhe revelam, como afirma 

Merleau-Ponty  (2004a).        
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 O que está em jogo, digamos, é o mistério de nossa existência, de nossa 

relação com o mundo que vem preceder a todo pensamento “sobre” o mundo. 

É, mais propriamente, esse nível de experiência que a teoria da carne, no 

pensamento de Merleau-Ponty busca expressar, enquanto mistério 

fundamental.            

 Assim, o envolvimento com a arte do Grupo Corpo deram possibilidades 

diversas a serem exploradas e fizemos as escolhas que julgamos necessárias 

para se pensar o corpo e o sensível e nos levarem avante neste pensamento.  

 Para quais avanços científicos esta experiência nos levou? Ou, no dizer 

“mineirinho” do Grupo Corpo: Proqovô? As interrogações foram moventes da 

reflexão e, mediante isso, institui-se um logos estético como possibilidade de 

enxergar, através da arte, uma atitude filosófica como criação, uma invenção 

poética do conhecimento e da vida.      

 Segundo Nóbrega (2010), por meio do logos estético, sensível, coloca-

se a experiência perceptiva como campo de possibilidades para o 

conhecimento, este flexível e inesgotável. Mas, torna-se necessário entender 

que o corpo capaz de sensação, apesar de possibilitar à experiência estética, 

pode ir além, ou seja, a estesia leva-nos pelo caminho da beleza a ultrapassar 

o “agora” e algo se transforma, diante as possibilidades, somamos sentidos e 

significados, há movimento e criação, um logos estético se institui. Logo, não 

somos os mesmos depois de nos banharmos na experiência estesiológica, que 

entendo nesta pesquisa como a dança da carne, uma capacidade de arte e de 

pensamento, uma atitude do corpo. Como nos auxilia nessa reflexão Merleau-

Ponty (2009) 

A literatura, a música, as paixões, mas também a 
experiência do mundo visível são tanto quanto a 
ciência de Lavoisier e de Àmpere, a exploração de 
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um invisível, consistindo ambas no desvendamento 
de um universo de ideias. Simplesmente, aquele 
invisível, aquelas ideias não se deixam separar, como 
a dos cientistas, das aparências sensíveis, mas 
erigem-se numa segunda positividade (MERLEAU-
PONTY, 2009, p. 144) 

  

 

Neste impulso, ao interrogar a arte do Grupo Corpo, percebemos que há 

um percurso corporal, aonde cada obra vem expressar momentos de um novo 

olhar sobre o corpo, percebemos um amadurecimento, o brotar de um estilo, 

novas permissões e sensações.  Isto porque, qualquer saber instituído, num 

dado campo cultural, nunca é fechado, há aberturas, mostra-se fecundo como 

nos leva a pensar Merleau-Ponty inspirado em Cèzanne, Matisse, Proust, Paul 

Claudel, Paul Vàlery, Jean Paulhan, entre outros poetas, pintores, artistas . 

 Assim, muitos desafios se impõem nas experiências sensíveis descritas 

aqui, entre elas, de aliar o inteligível e o sensível, o entendimento e as 

sensações numa compreensão do corpo. Temos, assim, uma razão sensível 

complexa, difícil de arbitrar, mas, mais coerente com os tumultos das ordens 

humanas. O que entendo, referente a isso, é que ao se arriscar neste 

conhecimento sensível, neste alargamento de uma razão, não é possível 

esgotar as possibilidades dessas compreensões, apenas tentar nos aproximar 

e acariciá-las.  Um risco abraçado pela intenção de pesquisa e deliciosamente 

vivido.    

Assim, nas obras Benguelê (1998/2003), Lecuona (2004) e Onqotô 

(2005), pode-se perceber que houve um salto expressivo no conhecimento do 

corpo e do sensível, podendo se refletir sobre a metafísica da carne, o poder 

estesiológico do corpo e a ontologia do ser selvagem, argumentos existenciais 

que se expressam na filosofia de Merleau-Ponty.      
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 Em Benguelê, foi possível visualizar o entrelaçamento do corpo com a 

natureza e a cultura. Ou seja, uma ideia de colaterização, lateralidade, voltar-se 

à Natureza, ao outro, para uma condição animalizada que é o logos do mundo 

sensível: um sentido incorporado (Merleau-Ponty, 2006). Há uma busca por 

uma carne, vibração, êxtase, movimento originário. Ou seja, uma einfuhlung 

(empatia) com o mundo, com as coisas, com os animais, com os outros corpos 

(tendo esses também seu lado perceptivo), compreensível por essa teoria da 

carne.             

 Em Lecuona (2004), temos uma expressão de estesia na experiência do 

desejo e dos afetos, uma comunicação sensível, denunciando o corpo sexual, 

avivado pelas paixões, orgânico, capaz de sofrer, sentir dor e sentir glórias, 

sentir absurdas e desconhecidas sensações, mas que continua nesta busca do 

outro para interrogar sua existência.       

 Na obra Onqotô (2005), e nos 30 anos de história do Grupo Corpo, 

percebe-se um alcance criativo, ficam dispensados dos pré-determinismos ao  

encontro de outras belezas, por expressar um ser selvagem que alia o corpo 

com sua capacidade de criação e expressão, de decidir se arriscar por terrenos 

desconhecidos, de revelar o obscuro. Nesta obra, percebo que o Grupo Corpo 

alcança um êxtase criativo, um êxtase do corpo barroco.    

 Após esta obra, O Grupo estreia Breu (2007), Ímã (2009) e Sem Mim 

(2011), por sinal, belos espetáculos, mas, percebo que os elementos artísticos 

que foram sendo desconstruídos, acrescentados e dados como riscos nos 

outros espetáculos, com possibilidades de se pensar o corpo nessa pesquisa, 

já nesses espetáculos, posteriores a Onqotô, eles se repetem. É como uma 

timidez de criação, um repouso, uma pausa, ou mesmo, reproduções de 
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antigas criações. A carne pede mais, novas dores, novos prazeres, novas 

belezas, novo espanto, mais risco, criação; capacidade essa do Grupo Corpo 

como carne, pois tem o corpo como poder.     

 Desconfia-se que a grande demanda de espetáculos no exterior e as 

obrigações comerciais roubariam o tempo de interrogações e criação do Grupo, 

como percebemos nos dizeres do coreógrafo numa entrevista a Beatriz Peres 

da Folha de São Paulo em 200618, ao ser questionado sobre criação diante de 

uma demanda extensa de apresentação, este relata: "Na volta das viagens, eu 

componho pequenos trechos, mas esse trabalho exige demais dos bailarinos, 

que chegam exaustos das turnês no exterior", diz Pederneiras.     

 O repouso é necessário para um devir criativo, assim como percebemos 

na trajetória do Grupo, que entre grandes criações, percorria um repouso e, 

logo após, o atrever-se de grandes obras instituindo conhecimento. O Grupo 

em minha leitura encontra-se no repouso.      

 O que é importante também pensar é a pouca participação dos 

bailarinos do Grupo Corpo no processo criativo, que, talvez, com uma maior 

abertura a outros olhares criativos, fora o do Rodrigo Pederneiras nas 

coreografias, da Freusa Zechsmeister nos figurinos, Paulo Perdeneiras no 

cenário e iluminação, contribuiriam para um maior movimento artístico e 

criativo.           

 O que já em relação às trilhas sonoras, vemos o risco do Grupo Corpo 

em convidar compositores brasileiros e dar liberdade para estes criarem, 

contribuindo para o salto do Grupo em relação ao seu desenvolvimento 

artístico. Por trás dessas observações, esperamos e acreditamos no devir dos 

                                                            
18  BEATRIZ PERES, Editora de Equilíbrio da Folha de S. Paulo 09/08/2006-10h58. Entrevista 

encontrada no site: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u63217.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u63217.shtml%20BEATRIZPERES
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u63217.shtml%20BEATRIZPERES
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próximos espantos.          

 Pois, diante da descrição desta pesquisa, foi possível ver que a dança 

do Grupo Corpo vai além de passos, é uma expressão do ser, atribui sentidos. 

Tudo é expressão, possibilidade, criação. Como podemos observar até aqui, a 

dança desta companhia vem despertando o corpo à cena e fazendo desse 

corpo o palco e não mais um objeto do cenário, mas o todo ali misturado no 

corpo, dando sentido e criando outros infinitos. Em sua arte, o Grupo Corpo 

vem quebrando paradigmas, acreditando no corpóreo, em sua capacidade 

infinita de transcender o dito, num campo em que o invisível se torna visível e 

vice-versa. 

  E, diante do amplo campo de significações revelado pela dança do 

Grupo Corpo, principalmente a respeito do conhecimento sobre o corpo, não 

poderíamos deixar de resgatar alguns sentidos para Educação Física.

 Aproximando a história do Grupo Corpo com a história da produção de 

conhecimento na Educação Física, vê-se o corpo teimoso, vivo, que foge por 

algumas aberturas a todo o peso conceitual, disciplinador, colocado sobre ele 

dentro de uma narrativa epistemológica ocidental.     

 Segundo Tibúrcio (2009) é num corpo que é capaz de cultivar um estado 

de sensibilidade vibrante, um corpo atento às coisas e aos outros, que 

entendemos e acreditamos que a Educação Física deveria ouvir, deixar falar.  

 Em base disso, são tais aberturas e possibilidades corporais que esta 

pesquisa expõe, a partir dos trabalhos artísticos aqui descritos, consistindo em 

desconstruir, desviar uma gama de ações atribuídas ao corpo que tanto o  

disciplinou e, com isso, limitando sua ação criativa. Assim, a ajuda primordial 

da arte, revelada aqui, é buscar criação e liberdade que nos permitem novas 
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possibilidades de conhecimento progressivo e abrangente das formas 

corporais.          

 Num diálogo aberto com a arte e a filosofia, possível neste estudo, 

aonde a Educação Física participa e aprende, tem-se a intenção de se unir a 

outras pesquisas fenomenológicas para rasgar os limites da investigação do 

corpo na área, por muito tempo, sabemos, credibilizado ao aspecto fisio-

anatômico do corpo, principalmente na Educação Física, ao visar rendimentos 

esportivos, nos quais os gestos são considerados a partir de mecanismos 

lineares do tipo estímulo-resposta e, também, pela busca ainda atuante por 

uma homogeneização corporal, um padrão social de corpo divulgado pelos 

meios de comunicação de massa e perseguido por um ideal precipitado de 

estética. Não nos prolongaremos nesta discussão, pois já o fizeram, de forma 

eficiente, outros pesquisadores como Santin (1987,1992); Moreira (1992, 

1995); Silva (2001, 2002); Nóbrega, (2009), Mendes (2007), entre tantos.  

 Mas, nas aberturas, na pretensão desses pesquisadores de ultrapassar 

esses limites científicos,  convocando o desejo, o afeto, os sentidos, os 

simbolismos, as subjetividades, as diferenças desses corpos como 

possibilidades de conhecimentos dados pelo sensível, outra lógica; Campo 

esse em que esta pesquisa entra e se espalha, une-se no desafio por uma 

Educação Física que pensa o corpo sensível, constrange um conhecimento 

que se acha desencarnado. Mediante isso, Já avançamos bastante no campo 

epistemológico, com resistências ainda, é fato, mas, a potência cada vez mais 

operante do corpo sensível tem difundido um saber contagioso.   

 Encontro tal potência do corpo nas obras do Grupo Corpo, como 

exemplo no espetáculo Lecuona e seu balé da paixão. Uma dialética do amor 
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que nos sugere elementos para se pensar os conhecimentos do corpo nesse 

momento da estesia dos encontros, múltiplas sensações que expressam à 

condição humana e nos distingue da condição de “coisas”. Expressam um 

corpo em vibração, em desejo, em sedução, sensualidade, e mais, sendo 

traduzidos como possibilidades desses corpos que se lançam um em direção 

ao outro, fazendo-os compreender os múltiplos significados da experiência 

vivida, desafiando as compreensões teóricas e positivas.  

 Segundo Nóbrega (2010), as funções corporais são vividas, com prazer 

e delícias, ou com sofrimentos e angústias, entre outras possibilidades, 

desafiando a análise e a compreensão teórica. A autora continua a afirmar que 

a arte, ciência, filosofia, cultura e educação não esgotam as possibilidades da 

experiência vivida, mas redimensionadas pela ludicidade da criação e da ação 

humana, podem também refazer nossos instrumentos de observação, 

interpretação, como as dadas pelo corpo vivo e sua condição paradoxal de 

objeto e sujeito da existência.        

 Sendo o corpo condição existencial, afetiva, histórica, epistemológicas, 

como compreendemos ao entrelaçar esta pesquisa à fenomenologia de 

Merleau-Ponty, precisamos admitir que o corpo já está presente na Educação, 

na Arte, na Filosofia, na ciência de modo geral e na Educação Física. O desafio 

é superar as práticas disciplinares que os atravessam e reencontrar  outras 

linhas de força. Desse modo, as aventuras pessoais, os acontecimentos 

eventuais ou históricos, a linguagem do corpo precisam ser considerados. 

 Os textos poéticos, as expressões da arte no geral, tendo também a 

dança, a pintura, mas, também, textos políticos, filosóficos, que nos desperta, 

por meio das significações criadas no ato da leitura, apreciação, criação, revela 
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uma pulsação que se expressa numa linguagem que é relação com o outro, 

através da comunicação dos sentidos. Penso que essas significações podem 

ser consideradas nas práticas educativas e num pensar o corpo e o sensível  

na Educação Física, como também entre outras áreas do conhecimento, 

mostrando outras possibilidades de convivência com o corpo que se inspiram 

nas teses fenomenológicas, como nos ajuda nessa reflexão Nóbrega (2010). 

 Nestas atitudes fenomenológicas, esta autora continua sua reflexão ao 

concluir que; 

a experimentação das técnicas corporais procura 
aprofundar  a relação de ser-no-mundo, compreender a 
espacialidade do corpo, a tonicidade, a linguagem do 
gesto, do silêncio e da voz. As experiências do contato 
humano, dos gestos construídos em diferentes culturas 
amplificam o olhar como campo da experiência 
sensível e da imputação de sentidos (NÓBREGA, 
2010, p. 115)  

 

 

Nesse entendimento, percebemos nas obras descritas, na experiência 

estesiológica do corpo, na animação deste, em sua plasticidade, capacidades 

de colocar o sujeito em contato com o mundo e assim inaugurar atos de 

conhecimento, uma possibilidade que sugere um olhar para o humano 

inflamado, embriagado de movimento e do veneno de suas forças excedidas. 

 Sem esquecer que este corpo que dança nesta pesquisa também é 

biológico, onde existe uma mecânica, existe uma organização pré-

estabelecida, mas sua condição cultural o faz carregar símbolos e recriar o seu 

meio. Pois entendemos que a condição biológica é o presente que a vida nos 

dá; enquanto que o nascimento cultural é o presente que damos a vida.   

 Como, por exemplo, podemos dialogar com as coreografias do Grupo 

Corpo, onde os gestos remetem a uma mecânica, a uma técnica apurada do 
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corpo, mas, que também vai além e presenteia nossa percepção com beleza. 

Segundo Merleau-Ponty (1975), a técnica do corpo amplia a metafísica da 

carne. Ou seja, qualquer performance do corpo amplia a percepção e os 

sentidos da existência do sujeito.        

 Segundo Nóbrega (2010), na criação artística, a técnica é necessária, 

mas não deve se restringir ao aspecto funcional ou mecânico, deve servir à 

contemplação. A técnica não deve se tornar um objeto rígido, mas sim um 

objeto flexível que permita a expressão em sua diversidade e abrangência, 

como vimos nas obras apreciadas. 

Também, a partir de algumas ações do Grupo Corpo, percebemos a 

consideração e ratificação de uma lógica de entrelaçamento da natureza, do 

corpo e da cultura, aonde não se separam, posto que se confundem e se 

complementam, como foi possível visualizar melhor na animalidade de 

Benguelê e Onqotô, tudo em entrelaçamento, mas também como podemos 

visualizar nos riscos das obras de Pina Baush, George Monboye, Mathilde 

Monnier, entre outros. 

A separação dos homens em relação à natureza ocorreu principalmente, 

quando esta passou da condição de contemplação à de dominação. Com o 

poder imposto à natureza, esta foi considerada separada dos homens, 

autorizando o domínio, estando cada vez mais separada da humanidade, um 

"outro" distante de nós (FEITOSA, 2004 apud MEDEIROS, 2005).   

 Em face de uma sociedade antropocêntrica, ou seja, o homem como 

centro da natureza e como medida de todas as coisas, justifica a rejeição por 

parte dos homens à sua condição animal, impondo por vezes sua 

superioridade em relação aos animais. Somos diferentes dos animais, mas não 
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separados deles. Há de se pensar nessa superioridade do homem em 

detrimento aos animais e aos outros seres, imposta pelos próprios homens, 

como afirma Feitosa (2004) apud Medeiros (2005).      

 A compreensão fenomenológica da natureza e do próprio homem é 

significativa para movimentarmos o nosso entendimento. A natureza como 

parte de nós, o solo que sustenta nossas experiências e não diante de nós 

como uma paisagem (Merleau-Ponty, 2006). Reflexões que foram operantes 

em Benguelê e Onqotô...        

 Também, o homem por utilizarem a linguagem, ratificam sua 

superioridade, porém a morte faz com que voltem à condição animal, já que 

seu poder de fala foi arrancado, voltando ao silêncio que acompanha o dia-a-

dia dos animais como afirma Medeiros (2005).  A morte, acompanhando esse 

entendimento, não dualiza com a vida, mas é seu outro lado, a realidade da 

natureza que não podemos fugir a esperar que um pensamento positivo crie 

uma solução que nos faça eternos.  

Mas, segundo Badiou (2002), a arte, nossos pensamentos, nossas 

obras, são eternos, porque na arte o infinito aparece como latente na finitude 

do corpo visível. Ou seja, o corpo capaz de arte torna-se eterno na fecundidade 

de suas obras.           

 As reflexões apresentadas nesta narração fenomenológica, ratificam 

essa relação entre natureza e a cultura que deve ser refletidas também na 

Educação Física e expressadas nos jogos, nas danças, nos esportes, nas 

lutas, ginásticas e outras práticas corporais como conhecimento, aonde abre 

um campo de possibilidades, abrindo mão de um pensamento de sobrevoo ao 

encontro de um saber encarnado que se institui em um dado campo cultural. 
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Pois, a cultura pode sim sedimentar e cristalizar as expressões, mas o 

instituído carrega um vazio e um excesso que pedem nova instituição, novas 

expressões, como afirma Chauí (2008).  

E esta pesquisa parte de um pensamento ousado que se entrelaça às 

cenas, aos corpos, aos gestos e prenuncia um corpo barroco. Este corpo é 

isso: espanto e abalo, vestidos de beleza! Vai denunciando este ser humano 

dúbio, ambíguo, paradoxal. Uma necessidade às diferenças. É desconfiar de 

uma lógica unívoca como triunfo, mas, sim, um pensamento que coloca nas 

interrogações um estado sempre nascente do conhecimento. Um 

conhecimento que tem como objetivo colocar em sinergia perspectivas 

opostas, razão e sensível. Um modo barroco que harmoniza os paradoxos, 

encontra beleza na união dos contrários, que encontra uma perfeição na 

imperfeição.   

A possibilidade do conhecimento sensível assume o fato de que nem 

tudo pode ser compreendido, pois há sempre lacunas, mas necessariamente 

precisa ser vivido pra adquirir sentido. O entendimento do corpo barroco, que 

diz respeito à configuração plástica e poética do corpo, realça a procura por 

novas formas de compreender o mundo, indo, além do racionalismo por uma 

condição estesiológica. 

A estesia, neste contexto, como conhecimento sensível pode 

apresentar-se como estratégia para educação dos sentidos, possibilitar uma 

reflexão que é capaz de conduzir ao espanto como condição de reaprender a 

ver o mundo, reconvocar a sensibilidade, o poder de agir e de criar. O sentido 

da estesia, deste sentir, está nos acontecimentos e na ligação entre as coisas e 

profundidade de sua expressão, numa sensorialidade que anima a carne e 
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abre o corpo para o mundo, como nos auxilia Nóbrega, 2010.   

 Em contato com o mundo, vamos constituindo enquanto sujeitos. Nosso 

corpo está em constante troca com o mundo e essa troca vai alimentando 

nossa existência. Nossos corpos, por sua capacidade estesiológica, vão 

revelando uma ontologia do ser, vai absorvendo as nuanças do mundo e 

refazendo-se constantemente.      

 Assim, a partir de uma expressão do ser selvagem, expressado de forma 

bela no corpo selvagem de Onqotô,. o invisível permite o trabalho de criação do 

visível; o indizível, o do dizível; o impensável, o do pensável. Merleau-Ponty 

fala numa visão, numa fala e num pensar instituintes que abre o instituído- a 

cultura- para fazer surgir o jamais visto, jamais dito, jamais pensado: a obra. 

 Nesta relação corpo e alma, que ultrapassam o campo do visível ao se 

encontrar com os símbolos, com o imaginário, com a história, com a 

sexualidade, entre outras formas de gestão da vida e do conhecimento, foi 

possível, neste ensaio fenomenológico  interrogar este corpo estesiológico que 

é capaz de sensação e diante disso de significar para além do determinado, de 

criar e recriar sentidos na atmosfera da existência como nos inspira o exercício 

da filosofia de Merleau-Ponty. 

Entre os muitos desafios que se apresentam na educação 

contemporânea no modo geral, e na Educação Física de modo particular, 

destacamos a escuta sensível com possibilidade de perceber a presença do 

corpo nesta educação, compreender sua linguagem e construir um 

conhecimento que favoreça a condição humana. A estesia, compreendida 

como comunicação sensível, diz respeito a experiência do corpo no espaço e 

no tempo, nas relações com a natureza, com o mundo, com o outro e consigo 



136 
 

mesmo. Uma comunicação marcada pelos sentidos que a sensorialidade e a 

historicidade criam, numa síntese sempre provisória, numa dialética existencial 

que move um corpo em direção a outro corpo (Merleau-Ponty,1992, 1994, 

2000). Bem expressado nas obras analisadas do Grupo Corpo.    

Diante de tais influências, esta dissertação pretende somar suas 

contribuições científicas para movimentar conhecimentos, dando mais uma 

abertura para se pensar o corpo como carne, instituinte, estesiológico, 

animalizado, expressado na dança do Grupo Corpo e em seu corpo barroco. 

Pois, enquanto houver discursos imperialistas num dado campo 

epistemológico, cabem esses ensinamentos. 

Não queremos fechar um raciocínio, assim como também compartilham 

comigo os artistas, os poetas, os pensadores. As reticências e as interrogações 

são os sentidos desta pesquisa, não torná-la eficaz, mas sim que seja fecunda 

no conhecimento de forma geral, e nas minhas intenções de pesquisa e 

possível doutoramento, particularmente, visto que pretendo me aprofundar 

ainda mais no campo da estesia, das sensações, sendo ainda mais ousada no 

risco de unir a arte e a filosofia.         

 Tais intenções se configuram no abraço à sensibilidade, nos significados 

operantes e expressivos do corpo na espessura dos acontecimentos, na carne, 

na revelação de uma ontologia do ser, em um novo encanto pelo vida e suas 

relações confusas, mas altamente precisas. Viver é um risco que o humano 

quando quer transforma em arte. Um corpo estesiológico já somos. Basta-se 

abrir os olhos! 
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