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Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar 

 

E então ela se fez bonita 
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Com seu vestido decotado 

Cheirando a guardado de tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça e começaram a se abraçar 

 

E ali dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda cidade se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz 
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RESUMO 

 

 

 

Esta tese apresenta um estudo comparativo interartes, com a finalidade de analisar relações 

entre literatura e dança. O corpus deste trabalho é constituído pelas montagens coreográficas 

Nazareth e Parabelo, do Grupo Corpo, respectivamente, em comparação com o romance 

Esaú e Jacó, os contos “Um homem célebre”, “Trio em lá menor” e “Terpsícore”, de 

Machado de Assis, e com o romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. A 

realização desta pesquisa justifica-se por sua relevância teórica, situada na área de Literatura 

Comparada, e pela baixa ocorrência de estudos comparatistas entre literatura e dança no 

Brasil. Sustenta-se a hipótese de que as noções de traços mítico-memorativos e de imagens 

dialéticas contribuem para uma percepção mais ampliada dos mecanismos estéticos, 

intertextuais e interculturais nesse campo interartes. O estudo divide-se em dois enfoques 

metodológicos: o primeiro, fundamentado no princípio da Sociopoética, norteia a leitura de 

elementos de cultura popular, memória coletiva e práticas sociais nas narrativas literárias e 

nos arranjos coreográficos, analisados nesta tese. O segundo, baseado no princípio da 

pathosformel warburguiana e da montagem, orienta o estudo de traços mítico-memorativos e 

de anacronismos, presentes em imagens e em gestos, investigados no corpus desta pesquisa. 

Constatou-se que a confluência entre literatura e dança mostra-se fecunda para a análise de 

mecanismos de figurabilidade estética nesse campo interartes e, especialmente, para a 

percepção da força patética e poética da linguagem.  

 

 

Palavras-chave: literatura; dança; corpo; anacronismo; montagem.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This thesis presents a study of comparative arts, with the aim of analyzing relations between 

literature and dance. The corpus of this work is constituted by the choreographic montages 

Nazareth and Parabelo, by Grupo Corpo, respectively, in comparison with the novel Esaú e 

Jacó, the short stories “Um homem célebre”, “Trio em lá menor” and “Terpsícore”, by 

Machado de Assis, and with the novel Grande Sertão: Veredas, by João Guimarães Rosa. 

This research is justified by its theoretical relevance, placed in the area of Comparative 

Literature, and by the low incidence of comparative studies between literature and dance in 

Brazil. The hypothesis supported is that the notions of mythic-memorial traits and dialectical 

images contribute to a broader perception of the aesthetic, intertextual and intercultural 

mechanisms in the field of comparative arts. The study is divided into two methodological 

approaches: the first, based on the principle of Sociopoetics, guides the reading of elements of 

popular culture, collective memory and social practices in literary narratives and 

choreographic arrangements, analyzed in this dissertation. The second, based on Warburg’s 

pathosformel principle and the montage, guides the study of mythic-memorial traits and 

anachronisms, present in images and gestures, investigated in the corpus of this research. It 

was found that the confluence between literature and dance is fruitful for the analysis of 

mechanisms of aesthetic figurability in the field of comparative arts, and especially for the 

perception of the sensory and poetic force of language. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

Cette thèse présente une étude comparative interarts, dans le but d’analyser les rapports entre 

la littérature et la danse. Le corpus de ce travail se compose des montages chorégraphiques   

Nazareth et Parabelo, du Groupe Corpo, respectivement, par comparaison avec le roman  

Esaú e Jacó, les contes  “Um homem célebre”, “Trio em lá menor” et “Terpsícore”, de 

Machado de Assis, et avec le roman Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. La 

réalisation de cette recherche se justifie par son importance théorique, située dans le domaine 

de la Littérature Comparée, et parce que les études comparatives entre littérature et danse sont 

plutôt rares au Brésil. On soutient l’hypothèse que les notions de traces d’une mémoire 

mythique ainsi que d’images dialectiques contribuent à une perception plus vaste des 

mécanismes esthétiques, intertextuels et interculturels dans le champ des arts comparatifs. 

Cette étude se divise en deux approches méthodologiques : la première, établie sur le principe 

de la Sociopoétique, guide la lecture des éléments de la culture populaire, de la mémoire 

collective et des pratiques sociales dans les récits littéraires et dans les compositions 

chorégraphiques, analysés dans cette thèse. La seconde, basée sur le principe de la 

pathosformel warburguienne et du montage, oriente les études concernant les traces d’une 

mémoire mythique et les anachronismes, présents dans les images et les gestes, travaillés dans 

le corpus de cette recherche. On a constaté que la confluence de la littérature et de la danse 

s’avère féconde pour l’analyse des mécanismes de figurabilité esthétique dans ce domaine 

interarts et, plus particulièrement, pour la perception de la force pathétique et poétique du 

langage.   

 

 

Mots-clés: littérature; danse; corps; anachronisme; montage.       

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

 

 

Esta tesis presenta un estudio comparativo interartes, que trata de analizar las relaciones entre 

literatura y danza. El corpus de este trabajo está constituido por los montajes coreográficos 

Nazareth y Parabelo, del Grupo Corpo, respectivamente, comparándolos con la novela Esaú 

e Jacó, los cuentos “Um homem célebre”, “Trio em lá menor” y “Terpsícore”, de Machado de 

Assis, y con la novela Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Esta investigación 

se justifica por presentar relevancia teórica en el área de la Literatura Comparada y por la 

escasa existencia de estudios comparativos entre literatura y danza en Brasil. Se sostiene la 

hipótesis de que las nociones de rasgos mítico-memorativos y de imágenes dialécticas 

contribuyen a una percepción más amplia de los mecanismos estéticos, intertextuales e 

interculturales en ese campo interartes. El estudio se divide en dos enfoques metodológicos: el 

primero, fundamentado en el principio de la Sociopoética, orienta la lectura de elementos de 

cultura popular, memoria colectiva y prácticas sociales en las narrativas literarias y en los 

arreglos coreográficos, analizados en esta tesis. El segundo, se basa en el principio de la 

pathosformel warburguiana y de montaje, orientando el estudio de rasgos mítico-

memorativos y de anacronismos, presentes en imágenes y en gestos, investigados en el corpus 

de esta investigación. Se pudo constatar que la confluencia entre la literatura y la danza se 

muestra fecunda para los análisis de mecanismos de la figurabilidad estética en ese campo 

interartes y, mayormente, para la percepción de la fuerza patética y poética del lenguaje. 
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Introdução 

 

As artes e as culturas são, antes de tudo, movimentos, 

formas, gestos, suturas, cortes, retomadas, balbucios ou 

gritos [...]. Uma dinâmica que nunca termina, de que 

temos de saber reconhecer, minimamente, os passos e 

os traços, os gemidos, os clamores e os mutismos para 

não perder o fio da meada, isto é, nossa própria arte e 

forma de procurar existir. (Etienne Samain) 

 

O extenso território das relações entre literatura e outras artes desafia o pesquisador a 

um movimento de constantes buscas e inquietações diante das possibilidades de análise. 

Nesse caminho de buscas, por um lado, é importante a percepção de que há mais perguntas do 

que respostas; mais aberturas do que limites; mais descaminhos do que direções; e, por outro, 

é indispensável a persistência do pesquisador por um aprofundamento teórico e um tratamento 

técnico que perscrutem tanto a área de produção literária quanto as prováveis vinculações que 

ela possa ter com outras áreas de manifestação artística. É nesse ambiente de multiplicidade e 

de lampejos que apresento esta pesquisa que, desde sua abordagem inicial, já se encontra em 

um lugar desafiador: analisar relações entre literatura e dança. Desafiador, devido ao fato de 

essa área comparatista ainda ser pouco explorada nos estudos brasileiros da Literatura 

Comparada e, também, pelo fato de o objeto desta tese constituir-se de elementos 

representativos da produção artística brasileira, a saber: duas montagens coreográficas do 

Grupo Corpo, Nazareth (1993) e Parabelo (1997), analisadas, respectivamente, em 

comparação com parte da obra narrativa de Machado de Assis e com o romance Grande 

Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Na escolha e no tratamento dessas obras, portanto, 

aponto um motivo para a realização desta pesquisa, admitindo sua relevância para as 

travessias teóricas percorridas na construção do estudo comparativo aqui desenvolvido. Outro 

motivo encontra-se no meu desejo de poder contribuir para o crescimento de estudos no 

campo comparatista entre literatura e dança. 

Fundado em 1975, o Grupo Corpo é reconhecido por desenvolver um trabalho técnico 

sofisticado e, sobretudo, por elaborar uma linguagem artística e um estilo peculiares. Ao 

longo de sua história, esse grupo de dança se destaca, especialmente, por propor, em grande 

parte de suas criações, significativas relações com elementos da cultura brasileira, como a 

forte presença de ritmos populares, a literatura e uma grande diversidade temática em suas 

obras. No caso específico das montagens coreográficas Nazareth e Parabelo, o universo 
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literário se apresenta como elemento importante nas construções estéticas: em Nazareth, a 

dança é elaborada a partir de recriações associadas ao universo de três contos machadianos – 

“Terpsícore”, “Trio em lá menor” e “Um homem célebre” – e do romance Esaú e Jacó, 

também de Machado de Assis; em Parabelo, apresenta-se a ambientação de uma realidade 

nordestina, carregada de misticismo, morte, violência, movimentos (dança) e da relação 

homem-terra. O Grupo Corpo, nessa montagem, explora temas relacionados ao imaginário e à 

realidade dos ambientes rurais e sertanejos do Brasil, presentes na produção literária 

brasileira, como aqueles presentes no universo de Grande sertão: Veredas, de João 

Guimarães Rosa. Nesse contexto, proponho uma discussão sobre como o literário é 

recriado/tensionado em cada uma dessas montagens coreográficas e sobre como a dança se 

apresenta nos enredos das obras literárias analisadas. Para isso, parto da hipótese de que 

traços mítico-memorativos e imagens dialéticas contribuem para uma percepção mais 

ampliada dos mecanismos estéticos, intertextuais e interculturais nesse campo interartes. Os 

aspectos teóricos explorados vinculam-se à Literatura Comparada, no campo das perspectivas 

interartes, estendendo-se aos estudos do corpo, dos gestos e da memória sociocultural na 

dança e na literatura.  

A oportunidade de participar, durante o ano de 2017, de um estágio doutoral na 

Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Paris X), sob a orientação do Prof. Dr. Camille 

Dumoulié (Professor de Literatura Comparada e fundador do Centre de Recherches 

Littérature et Poétique Comparées), possibilitou-me ampliação do escopo teórico desta 

pesquisa, sobretudo no que diz respeito à escolha de procedimentos metodológicos na área 

comparatista entre literatura e dança. A partir do acervo da biblioteca da Universidade Paris X 

e de visitas ao acervo da Bibliothèque Nationale de France (BNF Paris), pude recorrer a 

estudos dentro desse campo comparatista, assim como a estudos específicos no âmbito de 

Literatura Comparada, de Crítica Literária, de História da Dança e de Dança Contemporânea. 

O acesso à Sociopoética, a partir de Montandon (1998), e as abordagens teóricas de Ducrey 

(2007) e Beauquel et Pouivet (2010) foram determinantes para os recortes metodológicos 

engendrados nesta tese. Isso porque a sociopoética compreende a dança como uma prática 

social (bailados populares, por exemplo) e como uma modalidade artística (espetáculos de 

balé clássico, por exemplo). Desse modo, pude entender elementos, como a representação 

social do baile, na escrita machadiana, e a presença de ritmos e festejos populares na escrita 

de Rosa. Além disso, também foi possível estudar o gestual elaborado nas montagens 

coreográficas do Grupo Corpo, relacionado a danças populares e a elementos do imaginário 
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sociocultural do Brasil (costumes, crenças etc) que, muitas vezes, também são explorados no 

universo literário. Outro procedimento metodológico utilizado neste estudo encontra-se nos 

princípios da montagem e na pathosformel, a partir de Aby Warburg e Didi-Huberman. Por 

meio desses princípios, elaborei um movimento de leitura-montagem, com a finalidade de 

compreender traços mítico-memorativos e anacronismos, presentes no corpus interartístico 

analisado: no procedimento da leitura-montagem, é preciso saber ver as imagens, 

compreendê-las como pontos de problematização para, enfim, colocá-las em relação (DIDI-

HUBERMAN, 2012). Além desse enfoque sobre os traços mítico-memorativos, também 

desenvolvo uma abordagem sobre linguagem patética, sobre mecanismos intertextuais e 

interculturais, analisados a partir dos fundamentos da antropofagia oswaldiana. Esta tese está 

organizada em cinco capítulos e uma seção de Considerações Finais. A fim de tornar mais 

didática esta apresentação, passo à descrição dos capítulos.   

No Capítulo 1, Travessias do Grupo Corpo, traço um panorama dos percursos da 

dança em Belo Horizonte, a partir de meados século XX, visando a identificar a trajetória do 

Grupo Corpo dentro desses percursos, sobretudo no que diz respeito a suas tendências 

estilísticas e à construção de sua linguagem. Considerando essa abordagem, analiso algumas 

características estéticas do trabalho do Grupo Corpo e situo as montagens coreográficas 

Nazareth e Parabelo, no universo de produção artística desse grupo de dança, em conexão 

com o universo literário. 

No Capítulo 2, O universo machadiano em Nazareth, analiso os contos “Terpsícore”, 

“Trio em lá menor” e “Um homem célebre” e o romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, à 

luz de teorias literárias e da fortuna crítica de Machado de Assis. No capítulo, elaboro uma 

análise sobre os processos de recriação/tensionamentos desse universo literário na montagem 

coreográfica de Nazareth e também desenvolvo perspectivas sobre o anacronismo, sobre o 

duplo e sobre um “punctum em dança”. 

No Capítulo 3, Grande Sertão: Veredas e Parabelo: possíveis misturas, apresento uma 

análise em que são tensionadas as noções de escritura e de montagem coreográfica, a partir da 

percepção de imagens em movimento, tanto no texto literário quanto na coreografia. Meu 

objetivo, nesse capítulo, foi o de entender como os traços da memória cultural e do imaginário 

sertanejo do Brasil profundo são tematizados e estetizados no romance de Guimarães Rosa e 

na montagem coreográfica Parabelo, do Grupo Corpo. O recorte teórico elaborou-se, a partir 

das noções de anacronismo e de imagem-sintoma (Didi-Huberman), além de desdobramentos 

sobre gestos, corpo, guerra, morte e sobre os traços do demoníaco nos movimentos circulares.   
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No Capítulo 4, Traços mítico-memorativos de uma linguagem antropofágica, exploro 

o imagético relacionado aos traços mítico-memorativos das ninfas, na construção coreográfica 

de Nazareth e de Parabelo, e no texto literário de Machado e de Rosa. Para isso, tomo como 

base teórica o Paradoxo das Ninfas, em Warburg, Didi-Huberman, Agamben e os estudos 

sobre anacronismo e imagens dialéticas em Walter Benjamin e em Didi-Huberman. Nesse 

capítulo, desenvolvo um mecanismo de leitura-montagem para analisar aspectos estéticos 

engendrados nas obras do corpus de pesquisa. 

No capítulo 5, Literatura e dança: universos sensíveis, proponho uma discussão sobre 

teorias e procedimentos metodológicos e analíticos realizados no estudo comparativo desta 

pesquisa, além de apresentar uma reflexão sobre a noção de reescritura, oriunda das 

confluências entre a escritura literária e a escritura coreográfica, na relação comparatista entre 

literatura e dança. Na seção de Considerações Finais, a partir das investigações sobre os 

mecanismos estéticos e patéticos, engendrados no corpus desta pesquisa, aponto algumas 

direções críticas desse campo interartístico e, por se tratar de uma análise entre áreas distintas, 

apresento meus anseios relacionados aos desdobramentos desta pesquisa, sobretudo no que 

diz respeito à contribuição para a fortuna crítica de obras e autores analisados, e à elaboração 

de uma abordagem teórico-crítica voltada para os estudos interartes de literatura e dança na 

contemporaneidade.  

 

 

*** 
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Capítulo 1: Travessias do Grupo Corpo 

 

Era uma cidade tão com jeito de Belo Horizonte, que o movimento de dança nem 

fazia muito barulho por lá. Diziam, desde os tempos bem antigos, que o povo do 

lugar já gostava mesmo de trabalhar em silêncio. Claro que, por ser com dança, 

precisava ser um silêncio diferente. Do tipo daquele que rumina trovoada: mostra só 

um rabicho do raio, mas sempre endereça seu clarão. 

[...] O Grupo Corpo acentua as formas da dança brasileira. Faz uma clareira bem 

límpida porque se separa da floresta da produção local. Distingue e divulga uma 

feição que o tempo vinca a cada aparição. A dança deste Corpo virou gramática de 

balé. Flui e faz florir uma técnica vetusta. (KATZ, 1995, p. 15, itálicos meus) 

 

Com essas palavras, Helena Katz, pesquisadora e crítica de dança, inicia o livro Grupo 

Corpo, companhia de Dança, lançado em 1995, em comemoração aos 20 anos desta 

companhia (photobook, com direção editorial de Paulo Pederneiras). Hoje, 23 anos após essa 

publicação, e 43 anos após a fundação do Grupo Corpo, intrinco-me nas redes em que se 

teceram as histórias, as influências estéticas, as trajetórias e as montagens coreográficas desse 

grupo de dança. Em um primeiro movimento, eu poderia me perguntar: por que o interesse em 

dança? E por que o Grupo Corpo? Embora essas perguntas apontem-me alguns caminhos 

distintos de respostas, eu tenderia a pensar que meu interesse por dança me acompanha desde 

a infância, quando, nas aulas iniciais de ballet clássico, passei a entender melhor de meu 

corpo e, mais do que isso, pude enfrentar desafios no campo de experimentações rítmicas. 

Quando adolescente, eu adorava todo o cenário em que se organizavam as aulas de dança. 

Adorava ouvir a música proposta para cada exercício e adorava movimentar-me nos espaços 

de adágios, prelúdios, sonatas, valsas, dentre outros. Impressionava-me a alternância entre os 

deslizamentos do ritmo e as ressonâncias da respiração; os barulhos do corpo e a harmonia 

das composições que traziam, para aquela sala espelhada, a presença de Tchaikovsky, Bach, 

Mozart, Adolphe Adam, Stravinsky, Chopin, às vezes Villa-Lobos e, depois, nas aulas de balé 

moderno e de dança contemporânea, as vozes e canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Arnaldo Batista, Tom Zé, Adriana Calcanhoto etc. É difícil não incluir esse contato com a 

dança como uma das experiências mais fortes de minha formação. Talvez tão importante 

quanto a dança, a literatura tenha-me chegado, especialmente a partir do Curso de Graduação 

em Letras na FALE/UFMG, e também se instaurado em possibilidades de ritmos, 

deslizamentos e desafios, abrindo-me espaços para horizontes outros no campo da linguagem. 

Aqui, portanto, o meu interesse pela dança e, a partir dele, os entrelaçamentos de minhas 

experiências na construção desta pesquisa. E por que o Grupo Corpo? Na perspectiva dos 

afetos, porque o Grupo Corpo faz parte das grandes descobertas estéticas ao longo de minha 

formação e, na perspectiva da cultura e da história, porque esse grupo é uma das companhias 
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de dança mais importantes do Brasil e do mundo e, sobretudo, porque traz, em sua trajetória, 

experiências de linguagem e de sobrevivências. 

Agora volto ao fragmento de Helena Katz com que abri este capítulo. A pesquisadora, 

num traço mais poético do que teórico, faz considerações sobre o nascimento do Grupo Corpo 

como um elemento mítico, surgido de um lugar de silêncios e que se lançou como um raio, 

deixando o seu clarão. O que seria “uma cidade tão com jeito de Belo Horizonte”? Tentativa 

de se enredar uma fábula? Com a ideia de um “era uma vez”, nos efeitos de narração da 

gênese do inédito, a pesquisadora traça o Grupo Corpo como o gérmen da dança brasileira, 

‘límpida’ e ‘separada da floresta da produção local’. Sem dúvida, são imagens interessantes 

para se falar da criação de um grupo artístico – como eu já disse, dentro de uma esfera poética 

–, no entanto, essas imagens não reportam, com justeza, os processos rizomáticos em que se 

consolidou o Grupo Corpo. Nesse sentido, questiono a imagem de Belo Horizonte como “uma 

cidade de silêncios, onde o movimento de dança nem fazia muito barulho”. Nessa imagem, os 

clichês associados à Terra das Alterosas (outro nome para Minas Gerais) e à introspecção dos 

mineiros parecem ter mais corpo do que os elementos formativos da dança em Belo 

Horizonte. Explico-me: em 1975, quando o Grupo Corpo foi fundado, apesar de o país ainda 

viver sob o regime de exceção, promulgado pela ditadura militar, o ambiente de produção 

experimental em dança e em teatro, na cidade de Belo Horizonte, não se situava em um 

espaço de silêncios e, tampouco, estava afastado das tendências estéticas incorporadas pelo 

Corpo, ao longo desses 43 anos de existência. Isso significa dizer que o Grupo Corpo tem 

hoje uma trajetória de múltiplas experiências artísticas, construiu (e constrói) uma linguagem 

coreográfica enredada de distintas técnicas e de traços da cultura brasileira, mas tudo isso não 

“surgiu no clarão de um raio”. Existe muito trabalho e, sim, existem influências estéticas de 

profissionais e de grupos que antecederam o Grupo Corpo e que em muito contribuíram para 

traçar os meandros da história da dança em Belo Horizonte e, sobretudo, para fixar um campo 

profissional e artístico nos horizontes de formação da dança no Brasil. Falarei, a seguir, sobre 

esses campos de relações e de influências na formação do Grupo Corpo. 
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1.1 - De começos 

 

Ao longo da década de 1940, na capital mineira, ocorreu a construção do conjunto 

arquitetônico da Pampulha, houve o início das obras do novo Teatro Municipal
1
, o convite a 

Alberto Guignard para dirigir uma Escola de Artes no Parque Municipal e a realização da 

primeira Exposição de Arte Moderna na cidade, em 1944. Segundo Reis (2010), o projeto de 

modernização de Belo Horizonte, especialmente nos anos de atuação de Juscelino 

Kubitscheck na prefeitura (1940-1946), trouxe contribuições para que, em 1948, o Professor 

Carlos Leite (1914-1995) fundasse a primeira Escola de Dança Clássica
2
 de BH. Até 1948, 

em Belo Horizonte, a dança era entendida apenas como parte dos costumes sociais e, portanto, 

voltava-se para o entretenimento e não se articulava como um campo artístico nem 

profissional. Reis (2010) afirma que, apesar desse contexto de modernização da cidade, a 

criação da escola de dança clássica ocorreu dentro de um processo tradicional, uma vez que as 

técnicas instauradas baseavam-se, essencialmente, na “difusão de uma cultura artística aos 

moldes europeus, trazida para o Brasil pela russa Maria Olenewa
3
, e já consolidada no Rio de 

Janeiro.” (REIS, 2010, p.38).  

Em 1951, Carlos Leite criou o primeiro grupo de dança de BH, nomeado Ballet Minas 

Gerais, e passou a dar um tratamento profissional e estético à dança, especialmente a partir da 

formação de um corpo de baile e da montagem de balés como O lago dos cisnes. Décio Otero 

(um dos fundadores do Ballet Stagium/SP), Klauss Vianna (fundador do Balé Klauss 

Vianna/BH), Maria Clara Salles (fundadora do Centro Mineiro de Danças Clássicas/BH) e 

Marilene Martins (Fundadora do Grupo Trans-forma/BH) foram alunos de Carlos Leite e 

membros do corpo de baile do Ballet Minas Gerais. Dentre as mudanças conquistadas por 

esse professor no cenário belo-horizontino da dança, Reis (2010) destaca que: 

A partir de 1971, com a inauguração do Grande Teatro, o grupo de Carlos Leite 

adquiriu status de Corpo de Baile da Escola de Balé da Fundação Palácio das Artes, 

mas somente em 1973, os bailarinos foram efetivados como funcionários com 

registro em carteira de trabalho. Carlos Leite tornou-se professor e coordenador da 

escola de dança do Palácio das Artes e também maître e diretor do Corpo de Baile 

por vários anos. (REIS, 2010, p. 45-46) 

                                                           
1
 O antigo prédio, antes, situado na Rua Goiás, foi transformado em cinema em 1942. As obras de construção do 

novo teatro foram interrompidas em 1945, retomadas em 1955 e, somente em 1971, foi inaugurado e recebeu o 

nome de Palácio das Artes. Em 1950, BH recebeu o Teatro Francisco Nunes, nomeado “Teatro de Emergência” 

à época. 
2
 A criação da Escola de Dança Clássica, em 1948, ocorreu a partir da iniciativa de Astrid Hermany, integrante 

do DCE - Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Minas Gerais, hoje UFMG, em convidar o 

professor Carlos Leite para se fixar em BH. 
3
 Primeira bailarina da Companhia de Dança Ana Pavlova (Rússia), Olenewa dançou pela primeira vez no Brasil 

em 1918 e fundou a primeira escola de dança clássica do país, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1927, 

e oficializada pela Prefeitura do Rio em 1932. 
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Ainda em um campo de mudanças no cenário da dança em Belo Horizonte, de acordo 

com Alvarenga (2010), Klauss Vianna (1928-1992) foi o primeiro aluno de sexo masculino a 

fazer parte da escola de dança clássica de Minas Gerais, fundada pelo Professor Carlos Leite, 

e tornou-se, junto com Angel Vianna, importante referência na formação técnica de corpos 

artísticos do teatro e da dança, especialmente em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Nos anos 1950 e 1951, em São Paulo, Klauss Vianna fez aulas com 

Maria Olenewa – mestra de Carlos Leite e importante personalidade na configuração das 

técnicas de dança acadêmica no Brasil. Em 1954, Vianna fundou a escola de dança Klauss 

Viana, em Belo Horizonte e, em 1959, fundou o Balé Klauss Vianna. A partir de 1962, ele 

passa a fazer parte do corpo docente da primeira Escola Superior de Dança, na Universidade 

Federal da Bahia, em Salvador. Tornou-se nacionalmente reconhecido pelo trabalho de 

técnicas teatrais que desenvolveu, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, consolidando, 

a partir de 1981, com residência em São Paulo, seus trabalhos experimentais no campo da 

dança e do teatro. Ele faleceu em 1992, deixando importantes reflexões sobre a dança no 

Brasil, além de influências técnicas e artísticas sobre concepções coreográficas e teatrais. Em 

seu artigo, intitulado “Pela criação de um balé brasileiro
4
”, Vianna teceu considerações acerca 

da importância da técnica acadêmica para um caminho de inovações no trabalho em dança:  

O balé brasileiro, para alcançar o seu grau de expressão máxima, deve ser baseado 

na técnica acadêmica. E aqui convém que seja desfeito um mal-entendido usual 

entre nós: errado é o conceito assaz generalizado de que o bailado clássico esteja 

subjugado a uma técnica antiquada e já sobrepujada hoje em dia pelas experiências 

de Isadora Duncan, Ida Rubinstein, Mary Wigman, Harold Kreutsberg, Martha 

Graham e Kurt Jooss. A técnica que serve à dança clássica vem se desenvolvendo 

desde o final do século XV, data do bailado acadêmico italiano, até os nossos dias. 

(VIANNA, 2005, p.85-86) 

[...] qualquer reforma técnica do balé só poderá ser baseada no ecletismo e não na 

ignorância total dos princípios acadêmicos. [...] é necessária a modificação técnica 

do balé, faz-se mister executar uma verdadeira modificação, ou seja, a reforma 

técnica partindo dessa mesma técnica, levando-a em consideração. Assim tem 

acontecido durante toda a história da pintura e é de presumir que ocorra em todo 

terreno artístico. Para a criação do bailado artístico de caráter brasileiro, seria 

necessário o estabelecimento de bases na técnica acadêmica, ou seja, aquela que se 

encontra hoje elevada ao grau mais avançado. (VIANNA, 2005, p.87-88) 

 

Essa ideia sobre renovação em dança, baseada no aprofundamento e nas releituras da 

técnica acadêmica, além da imersão em temas e em ritmos populares, fez parte dos 

                                                           
4
 Artigo publicado em 1952, na Revista Horizonte, e disponível, no acervo Angel Vianna, em: 

http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/nasce-uma-artista/1952-pela-criacao-de-um-bale-brasileiro/180/. Em 

1975, o autor retomou as discussões propostas nesse artigo e o publicou, novamente, no Jornal do Brasil. Com o 

título “Pela criação de um Balé Nacional”, o referido artigo também foi publicado no livro A dança, de Klauss 

Vianna (2005), em colaboração com Marco Antônio de Carvalho. 

 

http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/nasce-uma-artista/1952-pela-criacao-de-um-bale-brasileiro/180/
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experimentos de Klauss Vianna na construção de um projeto de movimentação em dança, 

uma vez que, para esse bailarino e coreógrafo, a cultura regional e a técnica eram 

fundamentais para a elaboração de uma linguagem artística que fosse original e que pudesse 

ser entendida universalmente (VIANNA, 2005: p.88). Dentre os mecanismos engendrados 

para a consolidação de uma prática em dança, Vianna propôs a noção de “movimento-ideia”, 

princípio norteador de seu trabalho, como explica Alvarenga (2010):  

Um sentido para a dança brasileira, Klauss buscou, nas temáticas que usou e numa 

movimentação que partisse de uma necessidade expressiva do próprio argumento, 

ou seja, todo o movimento deveria surgir como expressão de uma ideia intimamente 

ligada ao argumento. Ao valorizar o conteúdo na criação dos balés, Klauss procura 

maior expressividade na execução do movimento pelo bailarino, sua correta intenção 

ao transmitir a informação que pretende com a coreografia; abre mão de um 

movimento efeito, seja pelo virtuosismo ou por uma busca de beleza meramente 

decorativa, em favor de sentido que subjaz e norteia o movimento, vale dizer: 

prioriza a ideia que o motiva, como criação capaz de explicitar para quem vê o 

‘recado’ que se quer dar. Possibilita, assim, que o espectador possa fruir tanto 

emocional quanto intelectualmente a obra de arte que ele acessa. (ALVARENGA, 

2010, p. 37) 

 

Marilene Martins, bailarina e coreógrafa, com importante participação na cena de 

formação artística e profissional em dança, em Belo Horizonte, foi aluna de Carlos Leite 

desde 1952, integrante do Ballet Minas Gerais, dirigido por esse professor, e, a partir de 1956, 

foi integrante da escola Klauss Vianna. Em 1969, a bailarina fundou a primeira escola de 

Dança Moderna em BH e, nessa ocasião, fez o seguinte relato sobre o trabalho de Klauss 

Vianna:  

As sementes da dança moderna foram lançadas em Belo Horizonte por Klauss 

Vianna, dez anos antes, em 1959, com a fundação do Balé Klauss Vianna. A técnica 

de aula era clássica, mas com pesquisa de linguagem moderna. As temáticas 

brasileiras eram nossas principais fontes de inspiração. Dançávamos com músicas e 

sons não convencionais para balé e até no silêncio, somente com ruídos da 

respiração dos bailarinos... Queríamos fugir do tradicionalismo do balé clássico e 

Klauss acreditava que o caminho era a pesquisa da nacionalidade. (Relato de M. 

Martins, citado por REIS, 2005, p. 82, grifos meus) 

 

Compreende parte da “pesquisa da nacionalidade”, delineada por Klauss Vianna, o 

processo de criação coreográfica a partir de obras literárias brasileiras, como “Cobra Grande” 

(1955, a partir de Cobra Norato, de Raul Bopp); “O Caso do Vestido” (com versões em 1955 

– 1959 – 1960, baseado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade); “Arabela, a 

donzela e o mito” (1960, inspirado no romance O Amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos); 

“A Face Lívida” (1960, a partir de poema e livro homônimos de Henriqueta Lisboa) e 

“Marília de Dirceu” (1962, inspirado em obra poética do poeta árcade Tomás Antônio 

Gonzaga), dentre outras produções. Ao falar sobre as escolhas técnicas e estéticas de Klauss 

Vianna, Alvarenga (2010) chama a atenção para o fato de Klauss Vianna, nos anos 50 e 60, 
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ter incorporado uma concepção moderna de montagem em dança que incluía uma articulação 

entre trilha sonora (produzida exclusivamente para o espetáculo), cenário, figurino e 

coreografia, processo complexo que ainda vigora na montagem de muitos espetáculos de 

dança e de teatro contemporâneos.  

 
Figura 1 - O Caso do Vestido (em destaque, Angel Vianna, 1960) - Foto de autoria desconhecida. 

Acervo Angel Vianna, Belo Horizonte, 1960. Disponível em http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/angel-e-klauss-a-

frente-da-primeira-escola/o-caso-do-vestido/, acesso em 25 ago. 2018. 

 

 
Figura 2 - Estudo de cenário (1) de Augusto Degois para "Caso do Vestido" - Acervo Angel Vianna, Belo Horizonte, 1960. 

Disponível em http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/angel-e-klauss-a-frente-da-primeira-escola/o-caso-do-vestido/, 

acesso em 25 ago. 2018. 

 

O que esse esboço sobre a trajetória da dança, como modalidade artística e profissional 

em BH, tem a ver com o Grupo Corpo? Ao longo da existência desse grupo, o coreógrafo 

Rodrigo Pederneiras e a direção artística do grupo consolidaram uma linha de trabalho 

baseada na técnica do balé clássico e na pesquisa de ritmos e gestos oriundos da cultura 

popular, de movimentos urbanos e das diferentes formas de movimentação dos brasileiros, em 

diferentes contextos.  Logo, podemos notar que a articulação de esforços artísticos na busca 

http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/angel-e-klauss-a-frente-da-primeira-escola/o-caso-do-vestido/
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/angel-e-klauss-a-frente-da-primeira-escola/o-caso-do-vestido/
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/angel-e-klauss-a-frente-da-primeira-escola/o-caso-do-vestido/
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de uma linguagem em dança realizada, sobretudo por Carlos Leite e Klauss Viana, nas 

décadas de 50 e 60, trouxe contribuições para a solidificação da dança em Belo Horizonte e, 

posteriormente, para o surgimento do Grupo Corpo. A partir de 1971, Marilene Martins, com 

a fundação do Grupo Trans-forma, grupo experimental de dança moderna, delineia as bases 

do Grupo Corpo, abrindo campos para a autonomia, a visão sobre linguagem e a notoriedade 

conquistadas por esse grupo. A seguir, discorro sobre essas conexões entre o Trans-forma e o 

Corpo. 

 

1.2 – Nos compassos do Grupo Trans-forma 

 

A efervescência artística em Belo Horizonte, especialmente nas décadas de 1960 e 

1970, segundo Glória Reis (2005), foi fundamental para a formação de grupos artísticos da 

cidade, ainda em atividade na cena contemporânea das artes do espetáculo, como o Grupo 

Corpo, o Grupo Galpão, Grupo Primeiro Ato, dentre outros. A autora destaca as influências 

do Teatro Experimental (1959-1974, grupo de teatro, fundado por Carlos Kroeber, João 

Marschner e Jota D’Ângelo) e do Grupo Trans-forma (grupo de dança moderna, fundado por 

Marilene Martins, também fundadora da Primeira Escola de Dança Moderna de Belo 

Horizonte, em 1969). Esses dois grupos, conforme afirma Reis (2005), entendiam a arte como 

forma de contestação e tinham, em comum, “o desejo por inovações, a insatisfação diante de 

padrões estéticos impostos, a recusa às convenções, o ideal da liberdade de expressão e a 

pesquisa de uma linguagem brasileira para a dança e para o teatro.” (REIS, 2005, p. 13)  

Nesse cenário de atuação dos corpos artísticos do Teatro Experimental e do Grupo 

Trans-forma, Reis (2005) também enfatiza a influência de manifestações culturais, na capital 

mineira, como a criação da Revista Complemento – uma revista literária criada por membros 

da Geração Complemento, em 1956; as publicações e eventos realizados pelo Centro de 

Estudos Cinematográficos (CEC), a partir da segunda metade da década de 60; as produções 

realizadas pelo movimento musical do Clube da Esquina (a partir de 1963); a primeira 

exposição coletiva de artes, realizada por ex-alunos de Alberto Guignard (em 1965 e, 

posteriormente, a formação do Grupo Oficina); os trabalhos experimentais e coletivos, 

produzidos por artistas na manifestação Do corpo à terra (atividade integrada à exposição 

Objeto e Participação, no Palácio das Artes, inaugurada em 17/03/1970), as manifestações 

artísticas de vanguarda, realizadas no Parque Municipal, durante a realização da Semana de 

Arte de Vanguarda, em 1970; a criação do Festival de Inverno da UFMG (1967), do 



27 
 

 
 

Suplemento Literário de Minas Gerais (1966); além dos espaços abertos a discussões políticas 

e culturais, como a Livraria do Estudante (que, a partir de 1966, passa a publicar produções 

literárias de jovens mineiros) e o Edifício Maleta (importante espaço de intercâmbio 

intelectual em BH). 

Fundado por Marilene Martins, em 1971, o Grupo Trans-forma (grupo experimental 

de dança moderna, 1971-1988) trouxe importantes contribuições para a consolidação da dança 

em Belo Horizonte e para a formação de novos grupos, como o Grupo Corpo
5
. Segundo Reis 

(2005), o trabalho de Marilene Martins se pautava na construção de uma identidade brasileira 

para a dança e visava a responder a três perguntas fundamentais: “o que dançar, por que 

dançar, e como dançar.” (REIS, 2005, p. 101). A bailarina e coreógrafa buscou uma base 

técnica, a partir de sólida formação adquirida no contato com Carlos Leite, Klauss Vianna, 

Rolf Gelewski, Nina Verchinina e Helenita Sá Earp (dança moderna), a partir do contato com 

o método de balé da Royal Academy of Dancing (Londres) e dos contatos realizados com o 

Centro de Arte e Cultura Dalal Achcar, no Rio de Janeiro, além das experiências em 

programas televisivos que, segundo Christófaro (2010), foram determinantes para o 

delineamento de traços populares em seu trabalho. Marilene Martins ou Nena, como também 

é chamada, também se destacou pela pesquisa gestual
6
 engendrada em suas coreografias, a 

partir do contato de seus bailarinos com brasileiros de diferentes regiões, com diferentes 

dialetos, na tentativa de construção de uma linguagem corporal que contemplasse as riquezas 

culturais do Brasil. Para Reis (2005), Marilene Martins desconstruiu antigos conceitos e 

paradigmas, abrindo possibilidades para posturas e criações inovadoras nas práticas artísticas 

de dança:  

 
A coragem de trazer e implantar, em Belo Horizonte, tanta novidade em matéria de 

linguagem, de pesquisa, de formação de professores e de opinião sobre dança, bem 

                                                           
5
 Christófaro (2010) destaca o nome de personalidades importantes nas artes cênicas de BH e do Brasil, além de 

grupos que tiveram sua gênese na Escola de Dança Moderna e no Grupo Trans-forma: “A escola e o Grupo 

Trans-forma, que teve o elenco reconfigurado algumas vezes, vivenciou a inquietude poética dos seus artistas – 

Dudude Herrmann, Lydia Del Picchia, Cristina Machado, Tarcísio Ramos Homem, Arnaldo Alvarenga, Werner 

Clik, Dorinha Baêta, Lúcia Ferreira, Lelena Lucas, Mônica Tavares, Fernanda Vianna, Rodrigo Giése. Rodrigo 

Campos, Ana Amélia Cabral, Tina Peixoto, Oswaldo Rosa Junior, Pedro Prates, Paula Pardini, Guiomar Frota, 

Rique Monteiro, Juliana Braga, Ivana Cruz, Geraldo Vidigal, Rosana Conde, Myrian Tavares, Mônica 

Rodrigues, Rodrigo Pederneiras, Pedro Pederneiras, José Luiz Pederneiras, Míriam Pederneiras, Denise 

Stutz, Isabel Costa, Sandra Vidigal, Malu Rabelo, entre outros mais –, que ocupam hoje vários outros espaços de 

Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, Cia. de Dança do Palácio das Artes, Grupo Galpão, Grupo Corpo, 

Escola Corpo, ONG Corpo Cidadão, Grupo 1º Ato, Universidade Federal de Minas Gerais, entre outros.” 

(CHRISTÓFARO, 2010, p.72, grifos meus) 
6
 Pesquisa denominada por Marilene Martins como “Coisas do Brasil”, conforme relato dado por ela a Glória 

Reis (REIS, 2005, p. 101). Ritmos como aboios, repentes e cocos, elaborados pela Orquestra Armorial, assim 

como as canções de Edu Lobo, Hermeto Paschoal, Tom Jobim, dentre outros, faziam parte das escolhas de 

trilhas sonoras na montagem dos espetáculos para o Grupo Trans-Forma. 
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como a geração de ‘agentes dançantes’ que formou, faz de Marilene Martins uma 

das personagens mais significativas da história da dança mineira e do Trans-forma, 

campo fértil para todos que procuravam o movimento livre das amarras do balé 

clássico, um dos mais importantes alicerces da dança contemporânea brasileira. 

(REIS, 2005, p.121-122) 

 

Dudude Herrmann, bailarina e coreógrafa, ex-integrante do Grupo Trans-forma, fez o 

seguinte relato sobre a importância do Trans-forma: 

O grupo Trans-forma tornou-se referência da novidade, o lugar para se investigar 

diferentes linguagens artísticas, trocar informações, correr atrás de uma dança 

própria. Estudávamos composição coreográfica, rítmica, consciência corporal, 

teatro. Tudo fazia parte da cena. Quem dirigia e quem dançava compartilhavam suas 

experiências em várias práticas de criação coletiva. (Relato de D. Herrmann, citado 

por REIS, 2005, p. 95) 

 
Figura 3  – Grupo Trans-forma em Polymorphia: foto de arquivo pessoal de Marilene Martins 

fonte: Reis, 2005, p. 136 

 

De acordo com Reis (2005), “em 1975, Pedro, Miriam, Mariza, Rodrigo, José Luiz e 

Paulo, os irmãos Pederneiras, ex-integrantes do Grupo Trans-forma, formaram o Grupo 

Corpo.” (REIS, 2005, p. 109). Como o número de integrantes entre os Pederneiras era grande, 

o Grupo Trans-forma suspendeu suas atividades em 1975, retomando-as em 1977, com a 

manutenção dos trabalhos de experimentação nas montagens coreográficas e das pesquisas no 

campo gestual dos brasileiros até 1988. Paulo Pederneiras, diretor artístico do Corpo, fez a 

seguinte declaração sobre a relação entre o Trans-forma e o Grupo Corpo: 

 

O núcleo do Grupo Corpo começou a existir ali no Trans-forma. A Nena surgiu com 

uma proposta de dança que apontava para uma arte nova e foi abertura que nos fez 

pensar o Corpo. Sem a quebra do clássico que ela trouxe para Belo Horizonte, não 

sei dizer se o Corpo existiria. (Paulo Pederneiras em fragmento de relato, citado por 

REIS, 2005, p. 112) 
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Ressalto, ainda, que foi no Grupo Trans-forma que os irmãos Pederneiras, sobretudo 

Rodrigo Pederneiras
7
, aprofundaram relações técnicas com o coreógrafo argentino Oscar 

Araiz, responsável, futuramente, pelos espetáculos “Maria Maria” (1976) e o “Último Trem” 

(1980), do Grupo Corpo.  

Em um breve histórico dos desdobramentos da cena da dança em Belo Horizonte, 

além do Grupo Corpo, vale destacar a realização do FID – Fórum Internacional de Dança – 

que, desde sua primeira edição, em 1996, tem o objetivo de difundir, propor reflexões e 

formar novos públicos e criadores no campo da dança contemporânea. Destacam-se, ainda, 

grupos de dança contemporânea como o Primeiro Ato e a Cia. Mário Nascimento, ambos com 

trabalhos consolidados há mais de 20 anos em BH. No âmbito das danças tradicionais, Minas 

Gerais se destaca pela variedade rítmica e pelas misturas de matrizes afro-ameríndias, 

possuindo algumas companhias que se dedicam às investigações cênicas dos ritmos populares 

e folclóricos, dentre as quais se destacam o Grupo Aruanda, fundado em 1960, e o Grupo 

Sarandeiros, fundado em 1980, na UFMG, com o objetivo de estudar tradições.  Em 2009, foi 

criado o Curso de Graduação em Dança, na Escola de Belas Artes da UFMG, por iniciativa 

dos professores Arnaldo Alvarenga, Lúcia Gouveia Pimentel e Mônica Medeiros Ribeiro. 

Esse curso de graduação tem a finalidade de “preencher a lacuna existente na região 

metropolitana no que se refere à formação docente, coerentes com as especificidades da 

atualidade à pesquisa em arte no que tange processos metodológicos de ensino, aprendizagem, 

processos criativos e teoria em dança
8
”.  

De 1975 a 2018 – e espero que por mais muitos anos – o Grupo Corpo solidificou uma 

linguagem e deu profundidade aos rizomas artísticos que foram cultivados por seus 

antecedentes e deixa sua marca na cena da dança contemporânea brasileira. Conforme já 

enfatizei em outro momento deste capítulo, essa trajetória do grupo está inserida numa 

realidade de múltiplas referências e de muito trabalho. Não podemos, portanto, concebê-la 

como um processo mítico que, um dia, numa cidadezinha sem barulhos, apareceu no “clarão 

de um raio”.  

 

                                                           
7
 Em relato a Reis (2008), Rodrigo Pederneiras, além de Oscar Araiz, destaca a importância de mestres como 

Hugo Travers, Freddy Romero, Betina Bellomo, Isabel Santa Rosa, Tatiana Leskova, Gustavo Mallajoli e Jane 

Blauth em sua formação.  
8
 Fragmento de texto retirado do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Dança da Escola de Belas 

Artes da UFMG, organizado por Arnaldo Alvarenga, Lúcia Gouvêa Pimentel e Mônica Ribeiro, 2009, p. 5. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16916/4/ANEXO%20C%20-

%20Projeto%20Pedag%C3%B3gico%20da%20do%20curso%20de%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Licenc.

pdf.  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16916/4/ANEXO%20C%20-%20Projeto%20Pedag%C3%B3gico%20da%20do%20curso%20de%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Licenc.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16916/4/ANEXO%20C%20-%20Projeto%20Pedag%C3%B3gico%20da%20do%20curso%20de%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Licenc.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16916/4/ANEXO%20C%20-%20Projeto%20Pedag%C3%B3gico%20da%20do%20curso%20de%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Licenc.pdf
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1.3 – Sobre caminhos e experimentações 

 

Infelizmente, não tenho como fugir de um lugar-comum em ver, com espanto, a 

existência e a persistência de uma companhia de dança por mais de 40 anos no Brasil, uma 

vez que, em nosso país, políticas de incentivo à cultura ainda são alvo de discussões e de 

muita fluidez. A permanência profissional de um grupo, na cena cultural, demanda 

esforços em campos variados, incluindo desafios de gestão e de arrecadação de recursos: 

“O Grupo Corpo é uma companhia de dança que emprega 70 funcionários – diretores, 

bailarinos, técnicos, pessoal do administrativo e de serviços gerais – e tem um alto custo 

fixo”
9
. Hoje a companhia conta com uma sede própria, no bairro Mangabeiras, onde 

também funciona a Escola do Corpo (desde 1978). Além disso, um centro cultural e a 

nova sede do grupo estão em construção, com vistas a ampliar a qualidade das instalações 

para os trabalhos técnicos do Corpo. O investimento financeiro e humano por parte dos 

fundadores e de muitos colaboradores do grupo sempre esteve presente nos projetos da 

companhia. Além desses esforços e de investimentos próprios, o Grupo Corpo contou 

com o patrocínio
10

 da Shell de 1989 a 1999, conta com o patrocínio da Petrobrás, desde 

2000, e conta com alguns parceiros como Unimed, Itaú, dentre outros. Atualmente, o 

grupo criou a rede Amigos do Corpo, com a finalidade de aumentar os canais de 

arrecadação financeira por meio de leis de incentivo – com isenção fiscal – e por meio de 

contribuições diretas (de pessoa física ou jurídica). Além de eficiência técnica em dança, a 

companhia precisa de eficácia administrativa, para gerir sua sobrevivência, variando os 

canais de arrecadação e de aplicação dos recursos. 

Como resultado dessa cadeia de esforços e investimentos, desde o primeiro ano de 

funcionamento do Grupo Corpo, em meados da década de 1970, somam-se 35 

espetáculos de dança (!), com a participação de coreógrafos, compositores, cenógrafos, 

figurinistas, bailarinos de renome na cena artística brasileira e mundial. Nomes como 

Milton Nascimento, Marco Antônio Guimarães, José Miguel Wisnik, Tom Zé, Caetano 

Veloso, Lenine, Samuel Rosa e Metá Metá já assinaram trilhas do grupo.  

                                                           
9
 Fragmento de texto retirado do site Amigos do Corpo, que foi criado para divulgar e aumentar possibilidades de 

arrecadação financeira para a manutenção do grupo. Para mais informações, consultar: 

https://amigosdocorpo.com.br/ 
10

 Ao final da década de 70, Emílio Kalil assume a co-direção do Grupo Corpo com Paulo Pederneiras. Em seus 

11 anos de trabalho junto ao Corpo, Kalil teve grande importância para a divulgação e expansão da companhia, 

especialmente nas negociações de patrocínio. 

https://amigosdocorpo.com.br/
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Figura 4 – Grupo Corpo em 21 (1992) – foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em http://grupocorpo.com.br/obras/21#fotos  

 

 

Rodrigo Pederneiras foi bailarino do grupo, nos anos iniciais, e assumiu a função de 

coreógrafo da companhia desde 1978, com a montagem de Cantares. A colaboração de 

coreógrafos estrangeiros aconteceu em 1976, em Maria Maria – primeiro balé do Corpo–, 

em 1980, em Último Trem, ambas do corégrafo argentino Oscar Araiz; e, em 1988, a 

parceria internacional ocorreu com a alemã Suzanne Linke, que coreografou Mulheres. 

Esses dois nomes – dentre outros que já colaboraram com criações de cenários, figurinos, 

iluminação –, segundo Bogéa (2007), demonstram traços cosmopolitas do grupo em 

campos de experimentação de linguagem com personalidades de referência na cena 

internacional. Em 2015, a paulista Cassi Abranches – coreógrafa independente e ex-

bailarina do Corpo – foi convidada para participar da montagem de uma das duas 

coreografias em comemoração aos 40 anos da companhia. Cassi Abranches coreografou 

Suíte Branca e deu continuidade às tendências de metamorfoses (Bogéa, 2007) do Grupo 

Corpo, ao longo de sua trajetória artística e profissional. A seguir, apresento reflexões 

sobre processos de construção estética em algumas montagens do Corpo. 

 

  

http://grupocorpo.com.br/obras/21#fotos
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1.4 – De processos artísticos e de tomada de posição 

 

A primeira montagem do Grupo Corpo, Maria Maria (1976), apresentou-se a partir de 

um roteiro narrado, criado por Fernando Brant: “Maria Maria, um simples nome de mulher, 

corpo negro de macios segredos. Olhos vivos, farejando a noite, braços fortes, trabalhando o 

dia. Memória da longa desventura da raça [...]
11

”. Na narrativa, conta-se a história de uma 

mulher e, simultaneamente, coloca-se em foco a história de exploração do povo negro, as 

situações de subjugação das mulheres e os processos de miscigenação que ocorreram na 

formação do povo brasileiro. Nesse contexto, o balé, que percorreu 14 países e que foi 

apresentado em cidades brasileiras de 1976 a 1982, demarcou um campo de transições e 

realizou uma tomada de posição
12

. Transição, porque o projeto coreográfico ainda trazia a 

necessidade da narrativa, baseava-se na construção de um fluxo linear que pudesse nortear o 

campo de construção do sentido, sobretudo se levamos em conta as formas de recepção em 

dança àquela época. Embora os trabalhos de dança moderna, inclusive aqueles realizados em 

Belo Horizonte nos anos 60 e início dos anos 70, já tivessem experimentado formas de 

independência entre dança e narração e entre dança e música, a opção feita pelo Grupo Corpo, 

em seus começos, foi a de contar uma história. A cadência entre esse movimento do narrar e a 

dança ainda encontrava um Corpo nos processos de dança encenada, talvez ainda em uma 

zona de proximidade ao projeto de dança-teatro, mas houve mudanças na forma: as escolhas 

coreográficas e o projeto rítmico, engendrados em Maria Maria, trouxeram inovação técnica 

na execução dos movimentos, na articulação entre os elementos da montagem (voz narrada, 

luz, figurino, música e cenografia) que, futuramente, ganhariam mais força na linguagem 

elaborada por esse grupo de dança.  

E por que falar em uma tomada de posição pelo Grupo Corpo em Maria Maria? 

Porque a escolha do grupo coloca em cena uma teia de resistências em sua temática, ao 

explorar problemas históricos como escravidão, preconceito contra o negro e contra a mulher, 

injustiça, desigualdade social e, paralelamente a esse campo de adversidade, o projeto artístico 

dessa montagem ilumina riquezas, em especial, aquelas oriundas das misturas entre povos, 

crenças e culturas na formação do Brasil. Temos, por um lado, a crueza social, narrada na 

                                                           
11

 Fragmento de texto narrado em “Maria Maria”, retirado a partir de vídeo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LjIJj9ajKhQ, acesso em 02 set. 2018. 
12

 Noção teórica utilizada a partir de Didi-Huberman (2017): “Para Saber, é preciso tomar posição, o que supõe 

mover-se e, constantemente, assumir a responsabilidade de tal movimento. Esse movimento tanto é 

‘aproximação’ quanto ‘afastamento’: aproximação com reserva, afastamento com desejo. Ele supõe um contato, 

mas o supõe interrompido, se não for quebrado, perdido, impossível ao extremo. [...] Distanciar é mostrar, isto é, 

desunir as evidências para melhor unir, visual e temporalmente, as diferenças.” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, 

p.16 e p. 63) 

https://www.youtube.com/watch?v=LjIJj9ajKhQ
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imagética do sofrimento, e, por outro, a potência humana, evocada no imaginário religioso e 

cultural, presentes em Maria Maria.  

 
Figura 5 – Cena de Maria Maria (1976) Reprodução da Revista do Theatre de La Ville mostra cena de Maria Maria 

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/reprodução, disponível em: https://www.uai.com.br/maria-maria-bastidores-do-bale-que-foi-

alicerce-do-grupo-corpo.shtml) 

 

O enfoque sobre a temática religiosa e cultural, em Maria Maria, por exemplo, 

aparece relacionado ao processo de “colonização da fé”, a partir da imposição feita à 

população afrodescendente, desde o período colonial, de adoração a santos católicos, em 

detrimento da fé em Orixás (entidades características das religiões de matriz afrodescendente, 

como o Candomblé e a Umbanda). O sincretismo é alegorizado numa cena em que Nossa 

Senhora Aparecida (Oxum), São Jorge (Ogum), Jesus Cristo (Oxalá) e São Francisco de Assis 

(Irôko) dançam juntos e, no texto narrado de Maria Maria, fala-se em “farofa de religião”. 

Nesse movimento, delineia-se uma crítica aos modos de imposição do catolicismo, embora 

essa crítica ainda seja tímida ou esteja diluída no campo de outras problematizações 

exploradas no roteiro desse balé (como histórico de subjugação feminina, representado na 

personagem Maria Maria). Essa diluição, no entanto, não acontece em Benguelê
13

, montagem 

do Grupo Corpo de 1998, em que o corpo, a cultura, os ritmos e as tradições dos negros são 

colocados em foco. Considerado pela direção artística do grupo e por muitos críticos de dança 

como o “balé negro” do corpo, Benguelê não economiza nos gingados que vão dos gestos da 

capoeira aos festejos de São João (Xangô, na Umbanda), passando por performances de dança 

afro e pela composição de um gestual que metaforiza, em alguns momentos, a memória da 

                                                           
13

 “Benguelê é uma exaltação ao passado africano e às suas marcantes e profundas raízes na cultura brasileira”. 

Coreografia: Rodrigo Pederneiras; Música: João Bosco; cenografia: Fernando Velloso e Paulo Pederneiras; 

figurino: Freusa Zechmeister ; iluminação: Paulo Pederneiras. Fragmento de release de Benguelê, disponível em: 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/benguele#release.  

https://www.uai.com.br/maria-maria-bastidores-do-bale-que-foi-alicerce-do-grupo-corpo.shtml
https://www.uai.com.br/maria-maria-bastidores-do-bale-que-foi-alicerce-do-grupo-corpo.shtml
http://www.grupocorpo.com.br/obras/benguele#release
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escravidão e, em outros, a potência do corpo negro na constituição identitária do povo 

brasileiro. Nessa montagem do Corpo, a presença do negro deixa de ser apenas um foco de 

problematização, como acontece em Maria Maria, para ser a essência de uma construção 

estética, que se manifesta por meio de referências afrodescendentes na trilha sonora, na 

coreografia e nas imagens do cenário e do figurino. Nesse balé, o Grupo Corpo nutre-se da 

beleza, das adversidades e da potência da cultura negra e dá forma a um campo de 

intensidades performáticas nas quais a tomada de posição acontece sem ser panfletária nem 

secundária. 

 
Figura 6 – Benguelê (1998) – foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em http://www.grupocorpo.com.br/obras/benguele, acesso em 28 ago. 2018. 

 

Esse campo de intensidades – indispensável à dança contemporânea – estabeleceu-se 

como tendência nos trabalhos realizados pelo Corpo. Como resultado disso, ao longo da 

trajetória desse grupo de dança, muitos desafios foram vivenciados e, paralelamente a eles, 

uma gramática gestual e uma experiência na construção de linguagem efetivaram-se. A ideia 

de experimentação do corpo no solo, nos traços horizontais das possibilidades coreográficas 

vai acontecer, por exemplo, nas montagens O Corpo (2000) e Breu (2007), em que os 

processos de tensão do movimento estão evocados em um gestual que se arrasta pelo chão e 

confere ao corpo outras dimensões e virtualidades. A presença de deslizamentos cênicos de 

horizontalidade também é um traço inovador na elaboração gestual de alguns duos dançados 

no balé Lecuona (2004), montagem em que o Grupo Corpo, a partir da trilha sonora de 

Ernesto Lecuona (compositor cubano), propõe-se ao desafio de criar tensões nos movimentos 

tradicionais da dança de salão. Em 21 (1992) e em Triz (2013), a experimentação ecoa nos 

campos de enquadramentos e de linhas, dentro de um universo de formas e de limites 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/benguele
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matemáticos. Em Bach (1996), o desafio estético traceja-se na exploração de verticalidade no 

espaço, por meio dos deslocamentos dos bailarinos nas barras verticais que fazem parte do 

cenário. Nesse balé, o imagético das barras, além dos efeitos de iluminação e figurino, a 

música de Marco Antônio Guimarães, a partir da obra de Bach, aludem ao imaginário 

barroco, muito presente na cultura mineira e em outras montagens do Corpo.  

 
Figura 7 – Bach (1996) – foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em http://www.grupocorpo.com.br/obras/bach, acesso em 28 ago. 2018. 

 

Nas montagens Nazareth (1993), Parabelo (1997), Onqotô (2005) e Sem mim (2011), 

o Grupo Corpo faz imersões em campos literários e se projeta no tensionamento de temas, 

imagens e de experiências interartísticas, evocadas nos processos de composição estética 

desses balés. Em 2015, em comemoração aos 40 anos da companhia, o Grupo Corpo realiza 

duas montagens: Dança Sinfônica, com coreografia de Rodrigo Pederneiras, e Suíte Branca, 

com coreografia de Cassi Abranches. Em Dança Sinfônica, ocorre uma espécie de álbum 

mnemônico do gestual do Corpo, uma vez que tanto na trilha sonora, organizada por Marco 

Antônio Guimarães, quanto na coreografia, há recortes de movimentos e de ritmos que 

fizeram parte dos acervos coreográficos elaborados pelo grupo, desde sua criação. Em 2017, o 

Grupo Corpo potencializa, mais uma vez, os traços da cultura africana, ao dar materialidade 

ao espetáculo Gira, considerado por Paulo e Rodrigo Pederneiras
14

, o balé que homenageia 

Exu. Nessa montagem, o grupo musical Metá Metá experimenta uma trilha multi-

                                                           
14

 Relato disponível em vídeo do Canal Curta: “Paulo e Rodrigo Pederneiras, diretor artístico e coreógrafo do 

Grupo Corpo, falam sobre o espetáculo Gira que conta com trilha de Metá Metá”. Publicado em 29/08/2017. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qkBNILwi-tw, acesso em 24 ago. 2018. 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/bach
https://www.youtube.com/watch?v=qkBNILwi-tw
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instrumental, permeada de vozes potentes; o processo coreográfico efetiva-se a partir de 

pesquisas do gestual do corpo, em rituais religiosos, em terreiros de Umbanda e de 

Candomblé. A linguagem se esboça em um campo de experimentos que, longe de se 

manifestar como a reprodução de um rito religioso, realiza-se como um campo de construção 

estética do contemporâneo em dança. Nesse contexto, Gira é resultante dos traços de um 

festejo místico, de memórias culturais e de experimentações estéticas que são engendradas 

pelo Grupo Corpo para tensionar elementos na gramática da dança e nos atos de intolerância 

religiosa, infelizmente, ainda frequentes no cotidiano do Brasil. 

 
Figura 8 – Gira (2017) – foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em http://www.grupocorpo.com.br/obras/gira, acesso em 28 ago. 2018. 

 

A ideia, portanto, de uma linguagem em transição (ou, melhor, em tensão) e de uma 

tomada de posição fazem com que o projeto estético do Corpo, desde sua primeira montagem, 

assuma a construção de uma “estética da crise”, presente no conceito de dança 

contemporânea:  

O contexto de performance [em dança contemporânea] como o de uma estética da 

crise, em que não só o dançarino e o espectador estão em perigo como também o 

conceito mesmo de espetáculo, sendo certo que aquilo que se percebe em uma 

performance é menos o seu resultado do que a intensidade daquilo que a produz
15

. 

(VOLLAIRE, 2006, p, 194) 

 

Baseando-me nessa noção de uma “estética da crise”, entendo que, da criação 

coreográfica roteirizada por uma narração em Maria Maria (1976), à performance artística 

                                                           
15

 Le contexte de la performance [dans la danse contemporaine] comme celui d’une esthétique de la crise, qui ne 

met pas seulement en danger le danseur ou le spectateur, mais le concept même de spectacle, tant il est vrai que 

ce qui se donne à voir dans la perfomance est moins son résultat que l’intensité de ce qui la produit. 

(VOLLAIRE, 2006, p. 194) 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/gira
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baseada nos estudos do corpo e do movimento em rituais religiosos de matriz 

afrodescendente, na montagem de Gira (2017), o Grupo Corpo perfaz uma trajetória de 

múltiplas experimentações e assume um lugar de criação, de releituras e de intensidades no 

campo de construção e de ressignificação da linguagem na dança contemporânea.  

A partir desse campo profícuo de produções do Grupo Corpo e de meus interesses pelo 

campo da dança e da literatura, articulo a proposta de abordagem interartes, desenvolvida 

nesta pesquisa, visando a explorar e a analisar as montagens Nazareth e Parabelo, conforme 

veremos nos próximos capítulos. 

 

 

 

*** 

 

No próximo capítulo, analiso relações entre o Balé Nazareth, do Grupo Corpo, o 

romance Esaú e Jacó e os contos “Terpsícore”, “Trio em lá menor” e “Um homem célebre”, 

de Machado de Assis. 
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Capítulo 2: O universo machadiano em Nazareth 

 

O cenário: 14 rosas de metal ao fundo e uma luz que se move nas alternâncias entre 

tons avermelhados, azulados e cinzentos... o figurino em preto e branco e cinza. Casacos 

elegantes, suspensórios e vestidos ora longos, ora curtos, reveladores de outro tempo. Tempo 

de um porvir ou de outrora? O ano era 1870. Não. Era 1871. Ou seria 1888? 1889? 1900e...? 

1993? O fim era do século XIX ou do XX? Em cena, transeuntes urbanos, monarcas 

decadentes ou republicanos orgulhosos? Em cena, os corpos do maxixe, os ritmos de Pestana 

e as releituras de Ernesto Nazareth... Em cena, os trebelhos dançam. Isto: os trebelhos 

dançam. O velho Aires jamais acreditaria nesse tabuleiro de peças dançantes. Na trama de sua 

epígrafe deslocada, deflagrou-se um novo jogo, um novo tabuleiro, um novo cenário. As 

peças se movem nos ritmos da polca de Pestana, na alegria ensandecida dos quadris de Glória, 

na sonata de Flora e nos delírios de Maria Regina. Onde transita esse jogo? Nos passos de um 

país que se queria uma nação, nos ritmos sincopados de uma nova dança e também de uma 

nova melodia. Nos dramas de personagens que se queriam clássicos e que se consagraram 

populares: Pestana. E também de personalidades que se formaram em bases clássicas e que se 

entregaram aos ritmos populares: Ernesto Nazareth. A partir de personagens e enredos 

ressignificados na trama de uma coreografia, e de um corpo narrativo articulado na expressão 

da dança em diferentes esferas sociais, viso a tensionar os diferentes processos semióticos que 

constituem o objeto de estudo deste capítulo. Problematizar as diferentes relações entre o 

corpo literário e o corpo dançante, certamente, é objetivo fundamental, na discussão que ora 

se enreda neste capítulo, sobre a montagem coreográfica de Nazareth
16

, do Grupo Corpo 

(1993), o romance Esaú e Jacó (1904) e os contos “Terspsícore” (1886), “Trio em lá menor” 

(1884) e “Um homem célebre” (1896), de Machado de Assis. 

No artigo “Littérature e danse”, Guy Ducrey (2007) faz um panorama de estudos sobre 

relações entre literatura e dança e destaca que esse campo de pesquisa obteve um 

reconhecimento considerável na França, embora tardio, especialmente entre os anos 1990-

2006. O autor discorre sobre o desafio de se analisar o confronto entre duas diferentes formas 

de expressão artística e que respondem a sistemas semióticos heterogêneos e afirma ser a 

Literatura Comparada um domínio propício para ampliar o enfoque sobre as “relações mútuas 

                                                           
16

 Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da análise do espetáculo Nazareth, disponível em DVD, gravado em 

1995, no Grande Teatro do Palácio das Artes em Belo Horizonte/MG. A produção e a distribuição do DVD são 

feitas pelo Grupo Corpo LTDA. 
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entre as artes”
17

. Ducrey comenta sobre a existência de um maior interesse de 

poetas/escritores pela arte coreográfica, especialmente a partir do surgimento dos balés 

românticos, no século XIX, e sobre a consequente concentração de estudos voltados para a 

dança e para literatura nos séculos XIX e XX.  Visando a um enfoque mais preciso no campo 

dos estudos teóricos, Ducrey nos apresenta algumas contribuições do pesquisador Alain 

Montandon
18

, do Centre des Recherches sur les littératures modernes et contemporaines 

(CRLMC), na Universidade de Clermont-Ferrand, dentre as quais Montandon cunharia o 

conceito “Sociopoétique” (sociopoética) para considerar a dança, simultaneamente, como arte 

(coreografia, imagens de balé e de bailarinas, dança moderna) e como uma prática social 

(bailes, danças de salão, rituais exóticos etc)
19

. Tendo esse conceito de sociopoética como 

diretriz, o processo artístico da dança pode ser visto, segundo Ducrey, como um jogo estético, 

uma vez que, nesse processo, acontece tanto a evocação da dança como arte quanto a 

evocação da dança como prática social, que também é expressa em dispositivos narrativos do 

texto literário ou mesmo em uma poética própria. No estudo de “Une poétique de la danse et 

de la danseuse à la fin du XIXe siècle”, Ducrey (1996)
20

 propõe entender a grande inserção de 

dançarinos na literatura europeia de 1900 e, a partir disso e do horizonte da poética, analisar 

como o desafio de descrever a dança, no fim do século XIX, permitiu a escritores naturalistas, 

simbolistas e aos decadentes tomarem posição na cena literária: “Para além das diferenças 

entre as escolas literárias, pode-se perceber que a arte coreográfica é, para os escritores da 

[dessa] época, uma oportunidade de se interrogarem sobre a linguagem e a escritura.”
21

 

Neste capítulo, meu interesse em explorar relações entre literatura e dança orienta-se, 

primeiramente, pela ideia de uma prática sociopoética, já que entendo a dança como um traço 

social, oriundo de influências culturais e populares no cotidiano do povo e, ao mesmo tempo, 

como uma forma de construção estética que se alimenta de uma linguagem própria, também 

constituída a partir de um pensamento sobre a literatura, a cultura e outras práticas sociais. 

                                                           
17

 “relations mutuelles entre les arts”. Yves Chevrel. La Littérature comparée. Paris, PUF, 1997, p. 10 (tradução 

minha) 
18

 Sobre o tema, ver MONTANDON, Alain (éd). Sociopoétique de la danse, Actes du Colloque de Moulins (20-

22 juin 1997). Paris, Anthropos, 1998, e MONTANDON, Alain (éd.). Écrire la danse. Collection Littératures, 

Presses de l’Université de Clermont-Ferrand, 1999. 
19

 En se réclamant du concept de “Sociopoétique”, l’interprise avait pour originalité de considerer ensemble la 

danse comme art (choréographie, images de ballet et de ballerines, danse moderne) et comme pratique sociale 

(bals, danses de salon, rites exotiques). (DUCREY, 2007, p.113) 
20

 DUCREY, Guy. Corps et graphies. Poétique de la danse et de la danseuse à la fin du XIXe siècle. Paris: 

Champion, 1996. 
21

 DUCREY, 2007, p.115 : “Surtout, par delà les différences entre écoles littéraires, il s’agit de montrer que l’art 

choréographique est pour les ecrivains de l’époque l’occasion d’une interrogation inquiete sur le langage et 

l’écriture”. 
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Além dessa abordagem sobre a sociopoética nos objetos desta pesquisa, intenciono analisar 

perspectivas sobre as noções benjaminianas de aura e anacronismo como processos 

constitutivos da obra de arte e das possibilidades de sobrevivência da arte, da crítica (DIDI-

HUBERMAN, 2011) e do contemporâneo (AGAMBEN, 2009).  Ressalto, no entanto, que 

essa orientação metodológica é apenas parte do processo analítico e que não intenciono 

propor uma abordagem teleológica para o estudo que aqui desenvolvo. Minhas inquietações 

teóricas voltam-se muito mais para o campo da problematização dos objetos do que, 

necessariamente, para a identificação de uma causa ou um princípio que visem a explicar o 

enfoque interartes aqui proposto. Mesmo sabendo que, em alguns momentos, o enfoque 

teleológico possa acontecer, a perspectiva dialética é a que mais me interessa e, para chegar a 

esse alvo, inicio, no próximo parágrafo, minha análise. 

A montagem de Nazareth (1993), balé do Grupo Corpo, é resultante de um conjunto 

de pesquisas que possibilitaram uma abordagem inter-semiótica do balé, por associar música, 

literatura e dança. A obra é baseada no trabalho do compositor Ernesto Nazareth (1863-1934), 

que se consagrou pela execução de polcas e, posteriormente, do maxixe (também conhecido 

como “tango brasileiro”), sendo considerado um dos principais ícones na composição desses 

gêneros na transição entre os séculos XIX e XX, no Brasil. A obra desse compositor serviu de 

fundamento para a composição musical especialmente elaborada por José Miguel Wisnik para 

essa montagem do Grupo Corpo. Em entrevista publicada na Revista de Estudos Avançados 

da USP, Wisnik faz as seguintes declarações sobre o seu processo de criação a partir do 

convite do Grupo Corpo: 

Quando eles estavam se voltando para esse tipo de preocupação (a relação entre o 

erudito e o popular), convidaram-me para fazer música, uma composição original, 

mas que seria baseada na tradição da música popular brasileira. Eles tinham pensado 

em alguma coisa como Pixinguinha, Zequinha de Abreu, Ernesto Nazareth. Gostei 

dessa proposta e achei que deveríamos nos concentrar em Ernesto Nazareth, por ser 

um compositor de música instrumental escrita, em suma, que tem já partituras 

escritas e sobre as quais se poderiam construir variações. 

 (WISNIK, 2000. Fragmento de entrevista) 

 

Nessa mesma entrevista, Wisnik ainda afirma que a escolha musical para o tema de 

Nazareth também foi norteada por uma influência literária, mais especificamente, pela escrita 

de Machado de Assis, dentro de um contexto carioca de personagens e enredos 

contemporâneos ao sucesso de Ernesto Nazareth, a partir da segunda metade do século XIX.  

Para o autor, a polarização entre o erudito e o popular estava presente tanto nas composições 

do músico Nazareth quanto nas tensões vividas por alguns personagens machadianos. Essa 

orientação do percurso literário-musical por que passou o compositor Wisnik é, portanto, um 
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dos elementos fundamentais para toda a montagem de Nazareth, considerada uma obra 

bastante emblemática para a construção da linguagem do Grupo Corpo. Isso ocorre porque, 

como enfatizou Wisnik (2000), o processo de montagem coreográfica, por Rodrigo 

Pederneiras, parte da montagem musical. De acordo com o coreógrafo do grupo, em relato 

concedido a Reis (2008),  

(...) o ponto de partida na elaboração das coreografias é sempre a música, escuto 

muito, à exaustão e, quando finalmente inicio o processo de criação a conheço quase 

tanto quanto o compositor. Sei detalhes, minúcias, e o processo é tão exaustivo que, 

depois, torna-se praticamente impossível escutá-la novamente por prazer. Só a partir 

dessa familiaridade é que vou buscando movimentos (REIS, 2008, p.73). 

 

A atitude criativa de Pederneiras tem a ver com a experiência do corpo: o processo de 

“escutar à exaustão” para elaborar o gesto dançado. A partir dessa atitude, o coreógrafo 

evidencia, em seu fazer artístico, aquilo que Martha Graham denominou como arte construída 

sobre uma “escuta que envolve todo o ser”
22

. E eu acrescentaria, baseada em Didi-Huberman 

(2006), que essa escuta solitária tem a ver com um ritmo que se volta para si (a experiência de 

contato com os compassos musicais) e para o outro (a plasticidade rítmica na invenção de 

rupturas, de passos moderados ou desmedidos e ainda da alternância entre força e suavidade 

no processo coreográfico). 

Na obra Nazareth, o Grupo Corpo demarca uma posição importante na construção das 

relações entre a cultura erudita e a popular, tema fortemente explorado na produção cultural 

de fins do século XIX. Além disso, com Nazareth, o Grupo Corpo reforça sua notoriedade no 

contexto internacional de produção da dança contemporânea, sobretudo devido à articulação 

de uma linguagem própria, nos processos de produção artística. Digo, portanto, que a 

montagem coreográfica de Nazareth é também um processo metalinguístico, um 

potencializador crítico na configuração da dança contemporânea.  

Metalinguagem e metadança, uma vez que a trajetória do Grupo Corpo, como 

demonstram Bogéa (2007) e Katz (2000), é traçada a partir de influências de grandes nomes 

da dança como Balanchine, Oscar Araíz e da técnica do ballet clássico, como podemos ver em 

coreografias como Prelúdios (1984), Sonata (1985) e Bachianas (1986), nas quais há um 

traço predominante de enquadramentos geométricos e de pas-de-deux como reflexos da 

técnica clássica. Traços esses que ganham outras dimensões em Missa do Orfanato (1989), 

espetáculo em que Rodrigo Pederneiras articula um propósito de densidade em oposição à 

ideia de leveza e suavidade, tradicionalmente associadas à dança. Em Missa do Orfanato, 

                                                           
22

 GRAHAM, Martha. Mémoire de la danse, trad. C. Le Boeuf, Arles, Actes Sud, 1992,  p. 212: “L’art du 

danseur est bâti sur une atitude d’écoute qui implique tout son être”.  
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articulam-se, provavelmente, elementos característicos da dança expressionista alemã, 

sobretudo com Rudolph von Laban e Mary Wygman e da dança pós-moderna, a partir de 

nomes como Pina Bausch (Alemanha) e Trisha Brown, dançarina e coreógrafa 

norteamericana que se consagrou pela elaboração de revolucionárias técnicas de 

desconstrução e de estranhamento (unheimlich) na dança, a partir dos anos de 1970, nos EUA. 

Segundo Bogéa (2007), o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, em Missa do Orfanato, “esculpe 

os corpos, retorcendo, encurvando e ampliando os movimentos. Presos ao chão, na tentativa 

repetida de se erguer, os gestos recompõem plasticamente as melodias e traduzem, para o que 

tem peso e volume, a liturgia mais abstrata da música”. (BOGÉA, 2007, p. 26). Essa autora 

ainda associa a situação cênica da coreografia à própria realidade da cultura no país que, 

alegoricamente, arrastaria seus corpos numa atmosfera densa e sombria de poucas políticas 

culturais e de poucos recursos para investimento em dança. Talvez o que Bogéa vê, nesse 

espetáculo, seja a situação de obscuridade, tão cara à noção de contemporâneo articulada por 

Agamben (2009, p. 64): “o contemporâneo é aquele que percebe o escuro de seu tempo como 

algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se 

direta e singularmente a ele. (...) é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que 

provém de seu tempo”. 

Falar dessa obscuridade de Missa do Orfanato é importante para demonstrar um 

processo de transição da linguagem coreográfica que se elaborou desde o surgimento do 

Grupo Corpo em 1975. Na sequência de Missa do Orfanato (1989), as coreografias A criação 

(1990), Três concertos (1991) e Variações enigma (1991) experimentaram, em suas 

montagens, a mistura de movimentos na alternância entre a técnica do balé clássico e de 

ritmos populares. Na montagem do balé 21 (1992), essa tendência se faz mais evidente, 

sobretudo a partir de elementos oriundos do movimento tropicalista brasileiro. Nesse balé, a 

ousadia tropicalista é evidenciada no figurino e no cenário, com recortes/estampas bem 

coloridas. A ousadia também é conferida à plasticidade da luz na composição do cenário. A 

luz de Paulo Pederneiras é colocada como um personagem cênico e é parte da articulação 

arquitetural que é também dançada nos enquadramentos numéricos que se desenvolvem na 

composição musical de Marco Antônio Guimarães. 

Ao passar por essas etapas de transformação em linguagem, a trajetória do Grupo 

Corpo, em 1993, culmina na continuidade de um processo metalinguístico, na construção de 

uma metadança e tem, na montagem de Nazareth, a configuração de um processo 

coreográfico potencializador de contrastes visuais, desde as cores até à temática do duplo, 
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evocada na coreografia; de um processo coreográfico em que se tensionam o erudito e o 

popular e no qual se evidencia o anacronismo do gesto dançado e das imagens em 

movimento. Em Nazareth, teríamos, portanto, a evidência de uma linguagem própria e 

contemporânea.  

A partir da próxima seção, apresento os elementos composicionais do balé Nazareth e 

alguns elementos que contribuem para a percepção do anacronismo, da metalinguagem e da 

contemporaneidade nessa montagem coreográfica. 

 

2.1 - Cenas de Nazareth 

 

O balé é composto por nove coreografias, divididas a partir das composições de José 

Miguel Wisnik. A coreografia é de Rodrigo Pederneiras, a iluminação é de Paulo Pederneiras, 

o figurino é de Freusa Zechmeister e o cenário, de Fernando Velloso. O espetáculo teve 

estreia em 22 de abril de 1993, no Teatro Municipal de São Paulo. A gravação em mídia 

digital ocorreu no Grande Teatro do Palácio das Artes, em 1995, e o DVD foi produzido pelo 

Grupo Corpo em 2005. No DVD, há uma divisão de 7 capítulos que agrupam os títulos das 

composições e as coreografias. A sequência do espetáculo leva a seguinte ordenação (que será 

a referência para uma apresentação das cenas coreográficas): 

1 – A Polca (“Cruz, Perigo!”) e  Valsa (“improviso de Concerto”) 

2 – A Sonata da Flora 

3 – O Maxixe (“O que há?”) e Sonata Barroca (“Sagaz”) 

4 – O Maxixe (“Ouro sobre azul”) 

5 – Valsa de Espelhos 

6 – Chorinho (“Janota”) e Marcha Fúnebre 

7 – Ferramenta 

 

2.1.1- A Polca (“Cruz, Perigo!”) e  Valsa (“improviso de Concerto”) 

 

Na polca “Cruz! Perigo”, Ernesto Nazareth utilizou motivos de polca, de maxixe e de 

oitavas que lembram produções de Tchaikovsky. Wisnik faz a montagem da primeira melodia 

a partir da separação desses três motivos, invertendo a proposta dos motivos rítmicos de 

Nazareth para: clássico, polca, maxixe. Na coreografia de Rodrigo Pederneiras, inicialmente, 
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há o solo de uma bailarina que atravessa o palco num movimento linear, entrecortado por 

outros movimentos que abrem pequenas linhas diagonais, mudando a direção ou invertendo o 

caminho que ela segue. Além disso, há o deslocamento dos quadris que se movimentam no 

ritmo das batidas musicais, ritmo este associado a uma composição típica de balé clássico. 

Poderíamos até dizer que a entrada dessa bailarina – diante do fundo totalmente escuro – 

assemelha-se ao circuito de uma caixinha de música, em que há uma boneca circulando sobre 

uma plataforma sob um ritmo musical sincopado. Entretanto, longe de ser um ritmo 

monótono e repetitivo, como o que se articula em uma caixinha de música, na abertura da 

coreografia de Nazareth, a bailarina – além de marcar o ritmo da música –, movimenta-se 

intensamente, delineando direções, pausas, levando a dança ao ritmo gradativo de um 

caminhar leve, compassado, sensual e com movimentos articulados. Na sequência desse 

movimento, quando a bailarina cruza o palco, outra bailarina, vinda da direção contrária, 

repete os movimentos da primeira e a coreografia vai se constituindo, com a entrada de outros 

bailarinos, à medida que o ritmo da música se intensifica, passando das oitavas clássicas de 

um piano, para um motivo de maxixe e, depois, para o ritmo marcadamente de uma polca. 

Esses três momentos são produzidos musicalmente e identificados na coreografia com o 

processo de movimentação dos bailarinos e com a iluminação que, aos poucos, revela o que 

está em cena. Assim, todo o conjunto da coreografia parece dar uma atuação especial à luz, 

que também se movimenta. Ela é imprescindível para os gestos produzidos pelos bailarinos e 

para a apresentação paulatina do cenário, que é composto por 14 rosas de metal, suspensas, 

aludindo a um motivo Barroco, que também é reforçado por um jogo de claro e escuro da 

iluminação e pelas cores preto, branco e cinza do figurino. Segundo Wisnik (2005), em relato 

presente nas cenas extras do DVD de Nazareth, a coreografia realiza exatamente o que ocorre 

na música.  

A abertura desse balé leva-nos a entender que o jogo do visível, em dança, resulta 

também da percepção do não-visível, uma vez que, no espaço coreografado, aquilo que se 

revela é também produto do que não está visualmente revelado. A apresentação paulatina do 

foco sobre a solista ou sobre o corpo de baile que se aproxima pode, incialmente, ser uma 

estratégia pensada na produção estética do espetáculo, mas pode ser, simultaneamente, um 

manejo nas escolhas visuais do processo de recepção. Isso significa que, ao mesmo tempo em 

que se propõe uma tática de produção em se ‘revelar’ (descobrir, desnudar) aos poucos a cena 

dançada, concede-se ao público a opção de contemplar tanto o que vai se revelando na luz, 

quanto o que ainda permanece na penumbra ou que para ela volta. Esse vai-e-vem na 
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composição do visível e do não-visível constitui-se, em dança, um verdadeiro exercício do ver 

ou, de forma paradoxal, de se romper com o que está visível: “Abramos os olhos  para 

experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou melhor, para experimentar que o 

que não vemos com evidência (evidência visível) não obstante nos olha como obra (uma obra 

visual) de perda”. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 34 – itálicos do autor). O ato de ver, em 

dança, realiza-se dentro de uma atitude paradoxal, assemelhando-se ao ato de ver o mar em 

movimento. O mar cria ritmos próprios e efeitos que vão desde a onda gigantesca, que se 

projeta sobre a superfície, até a pequena gota, que fica na superfície ou na espuma da borda. O 

que olhar diante desse espetáculo? Aquilo que é inevitável – a onda – por sua grandeza e 

proporções? Ou a gota, a espuma, aquilo que da grande onda se esparge, que se lança ao ar ou 

sobre a superfície e até mesmo deixa de ser mar, matéria-movente? Em dança, o corpo e o 

movimento coreografado evidenciam um processo/ uma linguagem (a onda), ao mesmo 

tempo em que a pausa de um bailarino, o silêncio de um gesto, o palco vazio e até mesmo um 

cenário de metal (a gota/ a espuma) revelam que o não preenchimento do olhar com o que está 

no plano visível – a constância de um movimento – constitui a “inelutável cisão” do ato de 

ver. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 29-35). E é esse exercício de ver o que está visível e o 

não-visível que, de um modo geral, possibilita a percepção do jogo estético no processo 

coreografado e que, simultaneamente, potencializa a construção de um papel ativo para o 

público (espectador). 

 

2.1.2 - A Sonata de Flora 

 

No capítulo LXIX, de Esaú e Jacó, a personagem Flora executa uma sonata, cujo tema 

é dado na narrativa: Lá, lá, dó, ré, sol, ré, ré, lá. Wisnik (2005) enfatiza que esse tema 

machadiano é espelhado e que foi a partir dessa ideia de espelhamento que ele desenvolveu a 

Sonata de Flora.  Na coreografia, as dualidades presentes na composição musical, no figurino 

e na iluminação ganham uma forte representação, uma vez que há duas bailarinas dançando 

de forma espelhada. Essa coreografia de espelhamentos é muito significativa na tensão criada 

com o universo literário machadiano, especialmente no romance Esaú e Jacó, no qual a 

personagem Flora torna-se o leitmotiv da narrativa, na execução de suas sonatas (a produção 

musical dessa coreografia é resultante do espelhamento do tema proposto por Machado de 

Assis) e pelo fato de essa personagem vivenciar um amor duplo entre os gêmeos Pedro e 

Paulo. Além disso, a temática do duplo também aparece no conto “Trio em lá menor”, no qual 
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a personagem Maria Regina enfrenta alguns conflitos íntimos por também viver um amor 

duplo entre Maciel e Miranda e por não conseguir entender sua natureza dúbia. A 

personagem, a partir de uma notícia de jornal, tem conhecimento de que existem estrelas 

duplas e, a partir daí, começa a perceber essa dubiedade dentro de si e percebe que essas 

estrelas, quando “separadas, valiam bastante;” e, quando “juntas, davam um astro 

esplêndido.” (Machado de Assis, vol. II, 1994, p.475), mas dificilmente ela conseguiria obter 

a perfeição do “astro esplêndido”, ficando fadada a oscilar entre os dois astros incompletos 

por toda a eternidade. As tensões evocadas por esse ambiente de espelhamento, tanto na obra 

literária quanto na produção musical de Wisnik, são alegorizadas na conexão de movimentos 

duplos, a partir da ligação de duas bailarinas, que executam toda a coreografia de mãos dadas, 

como se vê na imagem a seguir (fig.9): 

 

 
Figura 9 – cena de Nazareth, foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth 

  

O movimento das bailarinas, nessa coreografia, é intenso, sobretudo porque elas ficam 

presas aos seus reflexos mútuos, numa sequência de gestos que constituem uma “imagem-

sintoma” de prisão. Wisnik (2005) refere-se a essas duas bailarinas como irmãs xipófagas 

(siamesas). Nesse processo, percebemos a tensão dos universos reelaborados: de um lado, a 

criação literária como ponto de partida da produção musical, do outro, os movimentos 

coreográficos como um ponto de intensidade, ressignificando, por meio de outra forma de 

linguagem, as tensões por que passam as personagens do romance e do conto. A projeção de 

uma imagem dupla tanto nas personagens de Machado de Assis quanto na composição 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth
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musical e coreográfica de Nazareth evocam uma perspectiva dialética que Lacan (1998) 

definiu como “estágio do espelho”: 

O estádio do espelho é um drama cujo impulso precipita-se da insuficiência para a 

antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identificação 

espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada do corpo até 

uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica – e para a armadura 

enfim assumida de uma identidade alienante que marcará com sua estrutura rígida 

todo o seu desenvolvimento mental. (LACAN, 1998, p.100) 

 

Nessa abordagem lacaniana sobre o estágio do espelho, percebemos como o indivíduo 

se relaciona com o simbólico (imago), mas esse processo acaba por revelar a própria 

fragilidade do sujeito em lidar com o real (composição de uma identidade alienante). Nesse 

sentido, ao potencializar a imagem simbólica do “eu projetado”, tanto o texto machadiano 

quanto a coreografia “A sonata da Flora” experimentam um efeito de irrealidade e de 

narcisismo para revelar a fantasia na constituição identitária do corpo. Flora e Maria Regina 

são alegorizadas na representação de um mundo projetado no duplo e as bailarinas de 

Nazareth elaboram a impossibilidade da separação entre o organismo e a realidade. Na 

coreografia, o que se coloca em foco é o ilusório projetado, inexoravelmente preso ao corpo 

que o sonha/ imagina. Esse aspecto oscilatório do duplo contribui também para demarcar um 

traço constitutivo do ‘contemporâneo’ na montagem coreográfica, ponto importante a se 

destacar: a coreografia de Pederneiras, mesmo sob uma forte influência do universo 

machadiano evocado na composição musical de Wisnik, não se limita a “ilustrar” o dilema 

das personagens Flora e Maria Regina. Na coreografia, para além do movimento de 

transposição do literário, a cena que se desenvolve é também a projeção dialética da própria 

sociedade. Dançar o duplo do eu; dançar o duplo narcísico da sociedade imagética, deslocada 

em múltiplas representações do self e, ao mesmo tempo, na desordem humana do ser e do 

estar no mundo.  

 

2.1.3 - Maxixe  

 

Os momentos da coreografia em que se articulam passos característicos do maxixe 

funcionam como grandes bailes populares, marcando ritmos sincopados e uma atmosfera 

festiva/alegre, tal como parece ter havido em alguns bailes mencionados nas narrativas 

machadianas de Esaú e Jacó e, sobretudo, de Terpsícore (conto). As sequências intituladas de 

maxixe, como toda a coreografia do espetáculo Nazareth, apresentam diferentes influências 

técnicas de dança, na alternância entre movimentos da dança clássica e de danças populares. 
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Além do traço de misturas técnicas, nessas sequências, também se evidencia a potencialização 

do corpo na apresentação visual, especialmente pelo fato de alguns bailarinos terem o dorso 

desnudo. Essa perspectiva na identificação visual do corpo dançante no maxixe coreografado 

pode se associar a uma prática social que, ao final do século XIX, começava a se esboçar na 

narrativa de Machado de Assis, especialmente no conto Um homem célebre, cujo 

protagonista, Pestana, queria se tornar famoso pela execução de grandes sonatas, sinfonias, 

suítes, marchas fúnebres – os ritmos dos grandes bailes aristocráticos –, mas só consegue 

executar polcas. Apesar de ter-se tornado um exímio compositor de polcas, Pestana não se 

orgulhava de sua fama. Esse comportamento se deve ao fato de que a polca, também 

executada como polca-lundu e polca-amaxixada, era um ritmo apreciado pela massa, pelo 

povo nas ruas. Por conseguinte, o corpo que se deleitava ao ritmo da polca e do maxixe era, 

de uma maneira geral, constituído, dado o contexto sócio-histórico de fins do século XIX, por 

ex-escravos, por mestiços e por pessoas de poucos recursos financeiros, com uma realidade 

distante daquela idealizada nos grandes bailes europeizados. Em Esaú e Jacó, essa temática é 

também problematizada – ainda que sutilmente – em alguns capítulos, sobretudo aqueles em 

que há claras alusões à Lei do Ventre Livre (1871) e à Abolição da Escravatura (1888).  

A coreografia Maxixe, do balé Nazareth, tem abertura com um solo feminino a partir 

de movimentos leves e bem ágeis, deslocamento dos quadris, cabeça e braços. Giros. À cena 

inicial, são acrescentados os movimentos de mais quatro bailarinas e, em seguida, na linha de 

fundo, o palco é atravessado por quatro bailarinos. Os movimentos se desenvolvem numa 

sequência de contratempos dos passos, projetando, nessa cena dançada, a representação do 

baile dentro de uma esfera social. A simultaneidade entre essa representação e a plasticidade 

cênica, demarcam os traços de uma construção sociopoética (MONTANDON, 1998) na 

linguagem do Grupo Corpo, uma vez que a coreografia elabora imagens de um processo 

estético articulado na história do movimento dançado e, sobretudo, de gestos dançados pelo 

povo no Brasil. Aqui, a dança que se leva ao palco – o universo estético elaborado – resulta 

também da manifestação de um respeito ao popular. Se tomarmos o conceito de aura/origem, 

como “um turbilhão no rio do devir”
23

 (sentido de um fluxo constante), poderíamos afirmar 

essa referência do popular como uma tônica na construção artística do grupo. 

 

                                                           
23

 BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemão. Trad. João Barrento. Rio de Janeiro: Autêntica, 2011, p. 

43-44. 
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2.1.4 - Sonata Barroca (“Sagaz”)  

 

Na produção musical, segundo Wisnik (2005), a composição “Sagaz”, de Ernesto 

Nazareth, foi tocada de forma invertida, a partir do espelhamento dessa composição. Essa 

inversão resultou em uma peça bachiana e em uma atmosfera musicalmente heterogênea. Na 

coreografia, um duo de bailarinas se movimenta de forma espelhada. O figurino remete a um 

vestido tradicional de valsa com volumes e calda, ao mesmo tempo em que representa um 

traço forte de contemporaneidade pela utilização de materiais leves, transparentes e um design 

em que se marcam o antigo (calda longa) e o moderno (frente curta com movimentação de 

volumes em bambolê). A perspectiva do espelhamento musical e os opostos na composição 

do figurino reforçam, mais uma vez, a presença de dualidades, características no universo 

machadiano. Além disso, a plasticidade do figurino e dos movimentos coreografados 

tensionam o duplo lacaniano – na representação do espelhamento simbólico – e o 

anacronismo.  

De acordo com Agamben (2009), a natureza do contemporâneo não está atrelada a 

uma referência cronológica (situar-se no presente) nem a um lugar específico; o 

contemporâneo consegue sair do tempo cronológico para transformá-lo. E essa transformação 

advém de articulações entre passado, presente, futuro, resultantes de um afastamento das 

fraturas do agora. Partindo dessa noção teórica, pergunto: o que poderia haver na evocação do 

figurino de “Sonata Barroca”, se não mais um evidente traço da contemporaneidade do Grupo 

Corpo? Nesse momento da montagem do Balé Nazareth, a coreografia evidencia mais um 

traço dialético de sua composição, uma construção anacrônica, elaborada nos tensionamentos 

de seu passado em seu próprio devir. 

 

2.1.5 - Valsa de Espelhos  

 

Duo de bailarinas que se movimentam. Figurino, collants brancos com pequenos 

detalhes em preto. Elas fazem toda a sequência dos movimentos de mãos dadas, numa 

perspectiva que ora remete à ideia de aprisionamento, ora de fusão. O palco, ao final dessa 

coreografia, é atravessado por vários bailarinos e bailarinas, constituindo uma ideia de um 

grande salão de valsa. Os bailarinos e as bailarinas utilizam o fraque, um modelo de casaco, 

característico de bailes e cerimônias festivas. A variação das cores em preto, branco e cinza, o 

uso do fraque e os adereços femininos, sugerem, em cena, a movimentação de um grande 
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tabuleiro de xadrez, no qual as peças dispõem-se, em linhas verticais e em movimentos 

sincronizados, como podemos observar na imagem (fig.10) a seguir
24

.  

 

 
Figura 10 – Nazareth, foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth 

 

 

2.1.6 - Pas des deux e Pas des trois 

 

Na transição entre as coreografias, há algumas sequências de pas de deux e de pas de 

trois, demarcando um equilíbrio nas cenas coreográficas de grupo. Esses duos ou trios 

dançantes funcionam como pequenas pausas melódicas na composição harmônica do 

espetáculo. O foco sobre os trios é especialmente atrativo nessa montagem, sobretudo devido 

aos diferentes aspectos de triangulação presentes na narrativa machadiana (triângulos 

amorosos), na composição musical (clássico, polca, maxixe), nas influências técnicas de 

dança (clássico, popular, contemporâneo), nos processos sócio-históricos, raciais e culturais 

da formação do Brasil (Europa, África, América). 

 

                                                           
24

 A análise dessa composição imagética do tabuleiro vertical de xadrez está desenvolvida no item 2.2.4 deste 

capítulo. 

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


51 
 

 
 

 
Figura 11 - foto de José Luiz Pederneiras (Nazareth) 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth 
 

2.1.7 – Chorinho 

 

Essa coreografia, quase no encerramento do balé, pode ser considerada um ponto de 

grande tensão na relação erudito-popular que permeia toda a montagem. Nela, dois bailarinos 

dançam juntos, mas há uma alternância entre os estilos e técnicas que constituem os seus 

gestos: enquanto um bailarino apresenta uma sequência típica do balé clássico, esboçando 

movimentos técnicos e muito rigorosos (como giros e saltos), o outro apresenta uma série de 

gingados característicos do maxixe e do samba. Eles se alternam na composição dos 

movimentos de modo que, na coreografia, há as duas linguagens em tensão simultaneamente: 

“Nazareth não se trata de jogo de cintura, mas de algo mais gostoso, mais sensual, que 

fascina. (...) É como se tudo partisse do quadril e o resto fosse consequência”
25

. Esses 

movimentos compõem aquilo que Wisnik (1995) caracterizou como um “traço na cultura 

brasileira: a porosidade entre o erudito e o popular”, ou ainda como uma imagem-sintoma da 

nova linguagem corporal resultante da fusão entre técnicas distintas. 

 

 

  

                                                           
25

 Rodrigo Pederneiras – jornal Estado de Minas, 22 abr. 1993 – Segunda Seção – p. 8 – trecho de entrevista. 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth
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2.1.8 - Cena final: Ferramenta 

 

Todo o grupo em cena. Figurino: bailarinos usam suspensórios, com o dorso desnudo, 

sugerindo uma representação de sátiros embriagados pelo ritmo e pela dança das mênades
26

, 

bailarinas na representação do ícone “cisne cabrita” – alusão à personagem Glória, do conto 

“Terpsícore”. Nesse misto de ‘cisne-cabrita’, teríamos uma evocação ao balé clássico, 

especificamente, ao Balé O Lago dos Cisnes
27

 (1877 e 1894). Perspectiva imagética que pode 

ser identificada na ideia de erudito, associando a personagem Glória a uma bailarina clássica. 

A personagem Glória também é lembrada, no solo feminino dessa cena final de Nazareth, em 

que a bailarina exalta os movimentos de alegria, na alternância de polca, maxixe e balé 

clássico. Figurino: vestido rodado curto, apetrecho no cabelo com estilo de adereço vintage e 

que pode remeter à ideia de um pássaro (a cabeça de um cisne?). Vale observar, nas duas 

imagens a seguir (fig.12 e 13), a relação entre os figurinos femininos na composição de O 

Lago dos Cisnes e de Nazareth.  

 
Figura 12 – Balé O Lago dos Cisnes, montagem de 2016  - foto de Júlia Rónai. 

bailarinas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro: Claudia Mota, e Márcia Jaqueline,  fonte: 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/theatro-municipal-apresenta-o-bale-o-lago-dos-cisnes  

  

                                                           
26

Esse tema será explorado no capítulo 4. 
27

 Balé em quatro atos, baseado em uma lenda nórdica em que uma princesa é amaldiçoada e, durante o dia, é 

transformada em cisne, podendo ter a forma humana somente à noite. A maldição apenas seria quebrada por 

alguém que jurasse amor à princesa. O Lago dos Cisnes é um dos ícones do Balé Acadêmico e tem composição 

musical do russo Tchaikovsky, com coreografia de Julius Reisinger para o Teatro Bolshoi de Moscou (1877), e 

de Marius Petipa e de Lev Ivanov (1894), sendo a segunda versão coreográfica a responsável por tornar este um 

dos balés de repertório mais conhecidos no mundo. 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/theatro-municipal-apresenta-o-bale-o-lago-dos-cisnes
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Figura 13- Cena final de Nazareth - foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth 
 

A relação de opostos entre as personagens solistas clássicas (Odile, cisne negro e 

Odette, cisne branco) é demarcada com o contraste entre o branco e o preto, tanto na 

vestimenta – um tchutchu bandeja – quanto nos adereços. Na bailarina de Nazareth, o figurino 

leva alguns traços de semelhança com um tchutchu e concentra as cores opostas nas camadas 

e nos detalhes da veste. O figurino e os movimentos coreografados constituem, portanto, mais 

uma referência à construção do erudito e do popular neste espetáculo. Importante observar 

que a montagem coreográfica de Nazareth se encerra com um grande baile, assim como o 

conto “Terpsícore”, no qual o personagem Porfírio oferece uma grande festa para comemorar 

a vida e a alegria de se bailar aos braços de sua amada e tão admirada bailadora
28

, Glória. 

Como ler imagens em dança? Ao longo de todo este tópico, busquei uma abordagem –

inicial – essencialmente descritiva, uma vez que acredito ser esse processo necessário ao 

cruzamento de imagens que desenvolverei no próximo tópico. Prefiro pensar nesse 

movimento não como uma “tradução” de linguagens com sistemas semióticos tão 

heterogêneos, mas como a tentativa de construir uma espécie de studium da montagem 

coreográfica. Em Câmera Clara, Roland Barthes (2011), faz uma diferenciação entre o 

studium e o punctum para se referir à prática de recepção de imagens fotográficas. De acordo 

                                                           
28

 Nesta pesquisa, para me referir à personagem Glória, opto pela utilização do termo ‘bailadora’ e não de 

‘bailarina ou ‘dançarina’, com base no raciocínio que desenvolvi para explicar o termo ‘bailadora’ no artigo 

sobre o poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, de João Cabral de Melo Neto. O termo ‘bailadora’ (a 

partir do vocábulo espanhol ‘bailaora’) refere-se à praticante de um bailado profundo, de uma dança voltada 

para as próprias raízes e para sensações profundas. Ver análise completa em: XAVIER, J.R. Ser Bailadora: uma 

abordagem sobre literatura e dança a partir do poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, de João Cabral de 

Melo Neto. Anais do XV Encontro da ABRALIC, Experiências literárias, textualidades contemporâneas (2016). 

Disponível em: http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1490918496.pdf, p. 4327-4335. 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1490918496.pdf
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com esse autor, o studium se configuraria como uma prática superficial e culturalmente 

realizada nos processos de recepção de imagens, atrelado às práticas do receptor (spectador) 

em procurar entendê-la ou situá-la dentro de uma abordagem de apreciação estética geral. Já o 

punctum (do latim, picada/ferida) tem a ver com uma perspectiva sensível no modo de olhar, 

capaz de ampliar e até mesmo de contradizer o studium. Para Barthes, o studium “é da ordem 

do to like e não do to love, mobiliza um meio-desejo” (p. 37), ao passo que o punctum é o 

acaso que faz pungir, que fere a percepção de uma imagem (BARTHES, 2011, p.36). O 

punctum relaciona-se com o desejo do ver e de tornar sensível um aspecto que tensiona a 

imagem, um traço que é acrescido a ela, a partir do olhar-receptor.  

Pensando na dificuldade que tive em realizar a apresentação das cenas coreografadas 

no balé Nazareth, eu poderia falar na existência do punctum em uma montagem coreográfica? 

Da forma exata como Barthes o pensou, a partir da fotografia, a resposta seria não. Também 

seria negativa a resposta, caso eu correlacionasse o pensamento de Barthes sobre o punctum 

no cinema à possibilidade de um puctum na dança. Para ele, no cinema, não existe tempo para 

uma recepção contemplativa da imagem, uma vez que o cinema leva a uma “voracidade 

contínua, (...) mas não à pensatividade” (BARTHES, 2011, p.64), indispensável à percepção 

do punctum. Se considerarmos que uma sequência coreográfica pode estar mais próxima da 

movimentação cinematográfica do que da fotografia, eu poderia dizer que esse não ao 

punctum no cinema permaneceria também para a resposta em dança.  

Por outro lado, eu posso questionar essa negação, se tomar como referência o 

raciocínio do próprio Barthes sobre os desdobramentos fílmicos em uma grande tela, sobre a 

existência de um ponto cego
29

 e, portanto, da continuidade de manutenção de cenas/ 

personagens que não mais estariam em foco. Não estaria nesse ponto cego da grande tela a 

possibilidade de fazer pungir uma imagem fílmica? A resposta ainda estaria em Barthes: “No 

cinema, alguma coisa passou diante desse mesmo pequeno orifício: a pose é levada e negada 

pela sequência contínua das imagens: trata-se de uma outra fenomenologia e, portanto, de 

uma outra arte que começa derivada da primeira (fotografia)”. (BARTHES, 2011, p. 88). Ou 

seja: a resposta ainda é um não. 

Didi-Huberman (2011) afirma haver uma coerência nesse pensamento de Barthes 

sobre a pensatividade do punctum – e até mesmo sobre a perspectiva barthesiana relacionada 
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 “(...) o cinema tem um poder que, à primeira vista, a Fotografia não tem: a tela não é um enquadramento, mas 

um esconderijo; o personagem que sai dela continua a viver: um ‘campo cego’ duplica incessantemente a visão 

parcial.” (BARTHES, 2011, p. 64) 
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à ideia de fotografia como “fim de toda linguagem”
30

 – se considerarmos o aspecto enlutado 

do “isso foi” de que se apropria Barthes para falar sobre a imagem fotográfica. Mas Didi-

Huberman ressalta que Barthes não teria observado a intermitência da iluminação em 

movimento, presente na fotografia. O ato de fotografar, de acordo com Didi-Huberman 

(2011), seria semelhante aos vaga-lumes, cujo existir está atrelado à intermitência de seus 

lampejos. E, em relação a esse movimento da luz sobre a imagem, eu estendo o pensamento 

sobre a possibilidade, sim, de um punctum na imagem coreográfica. Talvez eu poderia até 

pensar em outra terminologia, mas gosto da ideia de “um olhar sensível, que faz pungir/ferir a 

imagem”. No processo coreográfico, o jogo do visível e do não-visível (cenário/luz/palco/ 

figurino) já se torna uma referência imagética para o ponto pensativo da imagem. Além disso, 

em dança, as noções de pausa, aceleração e descontinuidade do ritmo fazem da sequência 

coreográfica um conjunto de imagens dialéticas, que podem se desdobrar para uma atmosfera 

muito além de um ponto cego da tela cinematográfica, assim, os movimentos que se repetem e 

que se intercalam oferecem elementos intermitentes que vão compor toda a dinâmica 

coreográfica, de modo a significar e a tensionar sua própria natureza.  

Ao falar sobre a técnica do bailado flamenco, a partir de uma performance de Israel 

Gálvan, Didi-Huberman (2006) afirma que o paradoxo mais interessante – e o mais difícil de 

compreender – está na capacidade do dançarino de trabalhar, conjuntamente, rigor e 

suavidade, ruptura e conexão, contraste e continuidade, efeitos de fragmentação e de fluxo. 

Diante desse paradoxo, Didi-Huberman afirma que o segredo do gesto dançado é saber parar, 

especialmente se considerarmos a precisão do ritmo e das pausas nos bailados flamencos. Na 

tentativa de unir a intermitência da imagem em movimento à importância da pausa para 

construir o ritmo, vejo aqui um punctum para ler a imagem coreografada, no intuito de 

responder à pergunta com que iniciei todo esse raciocínio. Além desse aspecto de percepção 

sobre o gesto dançado, para “ler” as imagens de Nazareth, a percepção do contemporâneo 

como reflexo do anacronismo das imagens e uma continuidade nos fluxos de tensões entre o 

erudito e o popular constituíram, sim, procedimentos indispensáveis para fazer ‘pungir as 

imagens’. A projeção de um olhar sensível sobre a dança realiza um jogo que se movimenta 

tal como as imagens coreografadas e aí estaria uma boa razão para entender que o traço de 

pensatividade da imagem não se realiza apenas na ausência do movimento (na imagem “do 

que foi”); ele está também no fluxo de movimentos que revelam sua existência em cada 

lampejo do gesto dançado e nos movimentos do olhar do interpretante. 
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 BARTHES, 2011, p.116. 
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Para dar continuidade ao processo de análise interartes, proposto neste capítulo, passo 

à análise dos textos machadianos, em paralelo a algumas cenas do balé Nazareth.  

 

2.2 – Machado de Assis: na tessitura de enredos e personagens (1884-1904) 

 

A proposta de análise literária deste capítulo perpassa uma leitura de parte da 

produção do escritor brasileiro Machado de Assis (1839-1908) compreendida entre os anos de 

1884 e 1904, período de intensas mudanças políticas, sociais e culturais no Brasil e no mundo. 

Contexto de transição entre os séculos XIX e XX, cenário de mudanças nas formas de 

governo, partindo do Segundo Reinado para a República. Um período com significativos 

conflitos associados à posição da monarquia, à situação escravagista do Brasil, à ausência (ou 

à pequena relevância) de ideologias na representação do partido conservador e do partido 

liberal, às expectativas de consolidação da República, ainda fragmentada, oligárquica e, 

portanto, distante de ser democrática. Esses temas aparecem na escrita machadiana por meio 

de recursos variados e, nesta análise, interessa-me especialmente a forma como o corpo, o 

baile, a dança, como referentes de práticas sociais, representam o ideário sociocultural do 

Brasil nesse período de transição entre os séculos XIX e XX. Os seguintes contos serão 

tomados como elementos de análise: “Trio em lá menor” (1884), “Terpsícore” (1886), “Um 

homem célebre” (1896) e o romance Esaú e Jacó (1904)
31

. A escolha desses textos ocorreu, 

sobretudo, a partir de pesquisas ao acervo do Grupo Corpo
32

 e a partir do relato de José 

Miguel Wisnik (2005), publicado nas cenas extras do DVD do espetáculo Nazareth. 

 

2.2.1 – Trio em lá menor: “alma curiosa de perfeição” 

 

“(...) Maria Regina sentou-se ao pé da cama, com as pernas estendidas, os pés 

cruzados, pensando. A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dois 

homens ao mesmo tempo, um de vinte e sete anos, Maciel – outro de cinquenta, Miranda.” 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, vol. II, p.471). Na abertura do conto, somos apresentados ao 

                                                           
31

 Os contos foram analisados a partir de Obras Completas de Machado de Assis (vol. II e III), coleção publicada 

pela editora Nova Aguilar, 1994. E o romance Esaú e Jacó foi analisado a partir da 1ª edição publicada pelas 

editoras Penguin & Companhia das Letras, 2012, com prefácio do Professor e Pesquisador Hélio Guimarães 

(USP). 
32

 Sede do Grupo Corpo e Escola de Dança, localizada na Av. Bandeirantes, 866, bairro Mangabeiras/ Belo 

Horizonte/MG. Nessa sede, há um espaço para pesquisas e acesso a recortes de periódicos nacionais e 

internacionais, com publicações referentes ao Grupo Corpo. 
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seu conflito essencial: o sentimento amoroso da personagem Maria Regina por dois homens 

muito diferentes. O primeiro deles, o jovem e ingênuo Maciel, tenta impressionar essa moça e 

sua avó com um ato de sacrifício, quando ele evitou que uma criança fosse atropelada por um 

tílburi em uma rua no Engenho Velho
33

. Com esse ato, e com leves ferimentos nas mãos, o 

jovem ganha a admiração das duas mulheres e amplia seu espaço na casa e no coração de 

Maria Regina, exceto pelo fato de que ele gostava de contar notícias e alguns mexericos sobre 

pessoas da cidade. Se, por um lado, esses casos encantavam à avó de Maria Regina na mesa 

de jogo, por outro, deixavam a moça enfastiada: “Maria Regina ia descambando da admiração 

ao fastio;” (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p. 473).  

O segundo pretendente de Maria Regina era Miranda, um homem maduro e sagaz, que 

tinha em comum com a moça a paixão pela música/pelo piano e certa ojeriza por assuntos 

ordinários: “Maria Regina achava nele o tradutor maravilhoso e fiel de uma porção de ideias 

que lutavam dentro dela, vagamente, sem força nem expressão.” (MACHADO DE ASSIS, 

vol. II, 1994, p. 474). A moça vive, então, o dilema de querer concentrar em um único homem 

a fusão daquilo que seria Maciel e Miranda. Ela sonhava com a junção desses dois, tentando 

completar um com aquilo que faltava no outro, e a sua indecidibilidade levou os dois homens 

a desistirem de um enlace amoroso com a personagem: 

Maciel e Miranda desconfiavam um do outro, detestavam-se a mais e mais, e 

padeciam muito (...). Afinal acabaram aborrecendo a moça. Esta viu-os ir pouco a 

pouco. A esperança ainda os fez relapsos, mas tudo morre, até a esperança, e eles 

saíram para nunca mais. As noites foram passando, passando... Maria Regina 

compreendeu que estava acabado. (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p. 474-

475). 

 

No conto, após a partida dos dois pretendentes, Maria Regina encanta-se com uma 

notícia de jornal em que se anunciara a existência de estrelas duplas
34

 que pareciam um só 

astro. A moça passa a noite a procurar essas estrelas duplas e, ao perceber que não as 

encontrara, procura dentro de si essas duas estrelas (os dois homens), percebe a valia de cada 

um separadamente e também percebe que procurava não pelas duas estrelas, mas pelo astro 

esplêndido (o homem completo) que poderia se formar a partir da junção delas. No desfecho 

do conto, Maria Regina sonha que está morta e que sua alma voa na direção de uma estrela 

dupla. Nesse sonho, ela escuta uma voz que a condena: “ – É a tua pena, alma curiosa de 

perfeição; a tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos, ao som 

desta velha sonata do absoluto: lá, lá, lá...” (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p. 475). 

                                                           
33

 Antiga região jesuíta no Rio de Janeiro, hoje conhecida como Tijuca. Fonte: SANTOS, Francisco Agenor de 

Noronha. As freguesias do Rio Antigo, Ed. O Cruzeiro, 1965. 
34

 Fenômeno conhecido na Astrologia por estrela binária e estudado desde o final do século XVIII. 
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Wisnik (2008) associa a estrutura narrativa desse conto a uma peça de câmara, devido 

à divisão de quatro movimentos, que intitulam cada parte do enredo: I- “Adagio Cantabille”, 

II – “Alegro ma non tropo”, III – “Allegro Passionato” e IV – “Minuetto”. Esse autor ainda 

destaca que o conto “Trio em lá menor” apresenta elementos que são retomados em outras 

narrativas de Machado de Assis como no romance Esaú e Jacó: 

O triângulo político-amoroso e musical de Esaú e Jacó foi ensaiado antes no “Trio 

em lá menor” (...). Uma vez mais confirmamos o quanto os textos musicais de 

Machado de Assis incluem-se numa longa elaboração em movimento, cujos motivos 

são retomados, expandidos e concentrados, de texto para texto, através de um 

processo no qual não deixamos de reconhecer o da própria composição musical. 

(WISNIK, 2008, p. 75). 

 

Nesse caso específico de retomada de movimentos na obra machadiana, temos na 

personagem Maria Regina um esboço de Flora (personagem de Esaú e Jacó), que também 

gosta muito de música e, especificamente, de piano e que não consegue se decidir pelo amor 

entre dois homens. Além disso, Wisnik (2008) ainda observa a relação entre esse conto e o 

conto “Um homem célebre”. Para o estudioso, a “sonata do absoluto” com que se encerra o 

conto “Trio em lá menor”: “(...) é o exato contrário do princípio que rege a forma-sonata, tal 

como se desenvolveu ao longo dos cinquenta anos de vigência do classicismo vienense, que 

Pestana pratica ao piano, ao tocar Haydn, Mozart e Beethoven.” (Wisnik, 2008, p. 76).  

A dualidade presente no conto “Trio em lá menor”, especialmente na potência da 

imagem de um astro formado de estrelas duplas, está associada, na montagem do espetáculo 

Nazareth, aos temas musicais espelhados – desenvolvidos por José Miguel Wisnik, a partir da 

obra de Ernesto Nazareth – à presença de duos dançados, sobretudo nas coreografias Sonata 

de Flora, Sonata Barroca e Valsa dos Espelhos, nas quais as bailarinas partem de movimentos 

espelhados e articulados de mãos atadas, o que poderia sugerir a existência de um ser único, 

como no duo (“irmãs xipófagas”) do início da Sonata de Flora.  

A partir dessa associação e levando em consideração que a montagem coreográfica 

parte da música, destaco que os motivos machadianos claramente articulados na composição 

de José Miguel Wisnik também são recriados na construção coreográfica do balé Nazareth. E 

ainda observo que a ideia de uma continuidade dos temas musicais nas narrativas 

machadianas, percebida por Wisnik (2008), também aparece na representação dos 

movimentos dançados em algumas dessas narrativas, ou seja, existe uma recorrência à 

presentificação da dança e do bailado na narrativa de Machado de Assis, como veremos na 

análise dos próximos tópicos. 
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2.2.2 – O corpo dançante de Terpsícore. 

 

“Nem foi pela cara que ele se enamorou dela; foi pelo corpo, quando a viu polcar, uma 

noite, na Rua da Imperatriz.”
35

 Essa citação é fragmento do conto “Terpsícore”, de Machado 

de Assis, originalmente publicado na Gazeta do Povo, em 1886. Nesse conto, é narrado o 

enamoramento de Porfírio, um homem comum (trabalhador), por Glória, a exímia bailadora 

por quem ele se apaixona e por quem ele aprende a dançar. Os dois se casam e toda a trama 

gira em torno das alegrias de Glória e de Porfírio em dançarem polca, apesar da situação de 

endividamento e da vida modesta que esse casal levava. Ao longo do enredo, a personagem 

Porfírio perde toda a confiança de seus credores, quando é surpreendido por um prêmio da 

loteria: “Mas a fortuna espreitava-os. Dias depois, andando a roda, um dos bilhetes de Porfírio 

saiu premiado, tirou quinhentos mil réis. Porfírio, alvoroçado, correu para casa.” 

(MACHADO DE ASSIS, vol.III, 1994, p.238). Na felicidade do prêmio, Porfírio decide 

comprar um vestido de seda azul para a mulher e eles oferecem um baile para amigos e 

familiares:  

Depois de um jantar simples e alegre, começou o baile, que foi de estrondo, tão 

concorrido que não se podia andar. Glória era a rainha da noite. O marido, apesar de 

preocupado com os sapatos – novos e de verniz – olhava para ela com olhos de 

autor. Dançaram muitas vezes (...). (MACHADO DE ASSIS, vol. III, 1994, p. 240).  

 

O conto “Terpsícore” se encerra no êxtase dos movimentos de Glória e no ritmo de 

uma música sincopada que “roncava enquanto as últimas velas expiravam dentro das mangas 

de vidro e nas arandelas.” (MACHADO DE ASSIS, vol. III, 1994, p. 240). 

Em 1996, a editora Boitempo publicou Terpsícore em versão editorial de livro-conto, 

que teve apresentação de Davi Arrigucci Jr., com texto intitulado “Obras do acaso”. Esse 

autor, ao falar sobre a dinâmica das personagens em relação ao ciclo de endividamentos e 

sobre a estratégia narrativa de Machado de Assis, faz a seguinte declaração: 

A resposta insólita a essa situação encalacrada (endividamento) é um dos grandes 

achados do conto, demonstrando a profundidade inesperada em que penetra por 

desvãos o olhar machadiano, até a complexidade ambígua dos móveis múltiplos e 

variáveis que podem estar na raiz do ato. É que consegue vasculhar, para nosso 

desconcerto, o tecido mais íntimo da realidade social brasileira junto com a alma 

secreta que nela habita: ressalta então o caráter problemático, o comportamento 

contraditório e a complexidade do modo de ser do homem, incluindo o do homem 

pobre, quase nunca alvo de atenção, por parte da literatura brasileira, em toda a sua 

real dimensão humana. As atribulações da existência do pobre que de repente fica 

rico por obra do acaso – a roda da fortuna que é das poucas a poder tirá-lo da 

situação irremediável num quadro social imobilista como o nosso – se situam no 

nervo do conto, como um princípio estrutural que, estando latente na imagem inicial 
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 MACHADO DE ASSIS, vol. III, 1994, p. 235. 
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desencadeadora de toda a ação, a seguir se desdobra e toma corpo nos eventos que 

constituem o enredo como um todo.
36

  

 

A partir dessa citação, podemos destacar o foco, dado no conto, a uma camada social 

em que não transitam doutores, em que não há grandes salões ornamentados, tampouco há 

sofisticação ou jogos de poder nas decisões políticas. O foco é sobre a vida ordinária de um 

casal que toma a dança como expressão de sua alegria. A perspectiva machadiana, nessa 

narrativa, dá a esse casal a grandeza de uma escolha: poder festejar/poder dançar, apesar das 

desventuras do pobre na sociedade. Nessa representação do popular, no conto “Terpsícore”, 

há um ineditismo na constituição da prosa romântica urbana, devido ao fato de Machado de 

Assis potencializar a construção festiva do pobre, sem colocá-lo em um lugar secundário. 

Aqui as personagens dançam polca e maxixe sem o menor constrangimento, festejam, ainda 

que os recursos financeiros sejam escassos, exibem-se na beleza de um gingado, ainda que, no 

dia seguinte, o trabalho seja árduo nas oficinas de marcenaria ou ao pé das máquinas de 

costura. A partir da noção de sociopoética da dança, nesse episódio narrativo, a dança é 

representada como uma prática social de entretenimento e como recurso de popularização de 

bailes/ danças de salão, com a incorporação de ritmos e movimentos mais sensuais, como 

aqueles característicos do maxixe. 

Ainda sobre a perspectiva machadiana nesse conto, vale ressaltar a forma como a 

personagem Glória é focalizada: ela é divinizada por meio de seu dançar. O título Terpsícore 

faz alusão à “Musa da dança” que, na mitologia grega, era uma das nove filhas de Zeus e 

Mnemósine, musas dominadoras da ciência universal e norteadoras das artes liberais (Anexo 

1). Terpsichora, do verbo τέρπεω (deleitar-se) com o substantivo χoρός (dança), significa 

“aquela que se deleita com a dança”. A escolha desse título para o conto sugere-nos uma 

atitude não-aleatória do autor, uma vez que a personagem Glória é uma grande bailadora de 

polcas. A conexão entre essa personagem e uma divindade grega cria, no conto, uma 

atmosfera mítico-memorativa associada ao ato de dançar
37

. 

Outro aspecto a ser destacado é o enfoque dado, no conto, à execução coreográfica de 

polcas. Esse fenômeno ilustra o contexto da cena musical ao final do século XIX e início do 

século XX. Nesse período, compositores como Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga têm 

grande projeção, especialmente por destacarem-se na composição de polcas, maxixes e de 
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 ARRIGUCCI JR, Davi. “Obras ao acaso” ( prefácio). In: MACHADO DE ASSIS, J. M. Terpsícore. São 

Paulo: Boitempo, 1996, p. 16. 
37

 Vale ressaltar que o capítulo XLVIII de Esaú e Jacó também é intitulado “Terpsícore” – sobre essa relação 

falaremos ao longo deste capítulo. A relação mítico-memorativa no gesto dançado será um dos temas do capítulo 

4 desta tese. 
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outros ritmos que, aos poucos, foram inseridos e recriados na cultura nacional. Como foi dito 

nos tópicos 2.1 e 2.2.1, no conto intitulado “Um homem célebre”, Machado de Assis também 

remete a esse fenômeno da cena musical brasileira. Nessa narrativa, o protagonista Pestana, 

especialmente inspirado por grandes nomes da música clássica europeia, deseja ser um grande 

compositor. Apesar desse sonho, Pestana conseguia se destacar apenas na composição de 

polcas o que, para ele, configurava-se um demérito, por ser a polca, àquela época, um ritmo 

de preferência popular. Em Terpsícore, diferentemente, de “O homem célebre”, Machado de 

Assis constrói uma personagem que é admirada por dominar as técnicas do bailado popular e, 

dessa forma, a polca, nesse conto, é valorizada (Anexo 2) e, por conseguinte, a expressão da 

cultura popular também o é. 

Um terceiro e, por ora, último elemento que destaco para a abordagem em torno do 

conto Terpsícore é a referência ao corpo, especialmente ao corpo que dança. A 

potencialização do corpo, nos movimentos dançados, parece conferir ao conto uma atmosfera 

mais lírica, em oposição às desventuras de uma realidade de problemas financeiros por que 

passava o casal Porfírio e Glória: 

(...) E esquecendo-se, em voz alta: 

- Corpo como não há de haver muitos no mundo. 

- Corpo quê, Porfírio? Você parece doido, disse Glória, espantada. 

Não, não era doido, estava pensando naquele corpo que Deus deu a ela.... Glória 

torcia-se na cadeira, rindo, tinha muitas cócegas; ele retirou as mãos, e lembrou-lhe 

o acaso que o levou uma noite a passar pela Rua da Imperatriz, onde a viu dançando, 

toda dengosa. E, falando, pegou dela pela cintura e começou a dançar com ela, 

cantarolando uma polca; Glória, arrastada por ele, entrou também a dançar sério, na 

sala estreita, sem orquestra nem espectadores. Contas, aluguéis, atrasados, nada veio 

ali dançar com eles. (MACHADO DE ASSIS, vol. III, 1994, p. 237-238). 

 

No fragmento destacado, o narrador focaliza a destreza de Glória para dançar polcas e, 

mais do que isso, evidencia o corpo da personagem, sua potência de sedução. Nesse contexto 

e tomando o conto Terpsícore como um elemento desencadeador de uma reflexão, proponho 

as seguintes perguntas: o que é o corpo na dança e por que um corpo dançante no conto de 

Machado de Assis?  

 Brandão (2013, p. 227) afirma que, no teatro, a presença do corpo é compreendida em 

um duplo aspecto, já que “não há teatro sem a presença do corpo do espectador e sem a 

presença do corpo do ator – ou do elemento que atua.” O autor ressalta que o sentido da 

atuação não se restringe ao movimento físico, mas a processos de produção e de provocação 

de significações em um dado contexto. Isso significa que a noção do atuar no teatro está 

associada a sons, movimentos, gestos e a todo recurso significante da cena. A partir de 
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Bergson (1990)
38

, Brandão destaca dois aspectos associados ao corpo no evento teatral, a 

saber: 1 – a potencialidade da escolha atribuída ao corpo; e 2 – a atuação mútua.  

O primeiro elemento – a potencialidade da escolha do corpo – é explorado por 

Brandão a partir do aspecto processual associado às ações do ator e do espectador. O autor 

salienta que “os corpos em cena não perdem seu poder de efetuar escolhas, mesmo quando 

estas foram submetidas a um planejamento anterior.” (BRANDÃO, 2013, p.229). É a partir 

dessa autonomia do corpo-ator, especialmente no que diz respeito à temporalidade, que se 

configuram, por exemplo, as potências do improviso e da recriação cênica como processos 

constantes da atuação teatral. Em relação ao espectador, Brandão destaca que o mecanismo da 

escolha atribuída ao corpo associa-se ao desejo (do espectador) de se expor a uma cadeia de 

signos; aos processos de seleção, assimilação e hierarquização dos signos – associados à 

percepção; e à capacidade do espectador em formular hipóteses para interpretar os signos 

cênicos.  

Nessa relação entre as escolhas do ator e do espectador, Brandão enfatiza a perspectiva 

bergsoniana sobre a coexistência dos espaços da cena e da audiência e, a partir daí, explora o 

segundo aspecto relacionado às potencialidades do corpo em cena, a atuação mútua que, 

segundo Brandão, configura a reciprocidade acional entre cena e espectador. Esse autor, ainda 

no diálogo com Bergson, demonstra as similaridades entre a atuação do leitor, no processo de 

recepção de um texto/obra, e a atuação do espectador, no processo de recepção de uma cena 

teatral. Ambos os receptores executam papéis importantes não só na interpretação dos signos 

mas também na(s) possibilidade(s) de modificação da obra, o que demonstra a não-

passividade do leitor/espectador diante do texto escrito ou encenado. 

O corpo do ator, assim como o corpo do bailarino tensionam perspectivas múltiplas 

que podem levar à confrontação dos parâmetros tempo-espaciais e da própria relação 

materialidade-imaterialidade-percepção. Embora existam muitos aspectos de similaridade 

entre os corpos no teatro e os corpos na dança, não é objetivo desta pesquisa aprofundar uma 

discussão sobre esses aspectos. O enfoque inicial dado, a partir de Brandão (2013), sobre o 

corpo do ator se justifica pela preocupação em não abordar determinadas características do 

corpo dançante e do movimento dançado como inerentes apenas à dança. Certamente, muitos 

são os procedimentos e as dinâmicas que se situam nos deslimites do corpo na escrita literária, 

no teatro e na dança. 
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 BERGSON. Henri. Matéria e memória. Trad. Paulo Neves da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1990_apud 

BRANDÃO (2013, p. 228-231) 



63 
 

 
 

Partindo, também, de uma correlação entre teatro e dança, José Gil (2013), na obra 

Movimento total: o corpo e a dança, afirma que o bailarino, de forma análoga a um ator, no 

teatro ou em outros lugares cênicos, cria o espaço com seu movimento. Trata-se, segundo esse 

autor, de um espaço paradoxal, já que a noção objetiva do espaço (a cena teatral ou 

coreográfica) recebe novos afetos/forças emocionais, capazes de atribuir ao espaço texturas 

diversas que, embora invisíveis, conferem-lhe densidade, leveza, intensidade: “Todos os 

bailarinos, coreógrafos, pensadores que se referiram ao espaço do corpo, descreveram-no 

sempre como emanando de um corpo só que ele rodeia e autonomiza.” (GIL, 2013, p.46). A 

noção do corpo que dança, portanto, está associada a uma espécie de corporificação do 

espaço e não ao ato de ocupar um espaço com o corpo. Esse fenômeno é explicado por Gil 

com a noção de que “o corpo do bailarino desdobra-se no corpo-agente que dança e no corpo-

espaço onde se dança.” (GIL, 2013, p. 47). Isso se deve, segundo esse autor, a dois fatores: à 

fluência do movimento que cria um meio próprio, com a menor viscosidade possível e à 

intenção de se tornar possível a posição de corpos virtuais, que multiplicam o ponto de vista 

do bailarino, dando-lhe maior autonomia de deslocamentos. 

Outro aspecto destacado por Gil, para analisar as funções ligadas ao corpo que dança, 

associa-se à “posição narcísica do bailarino” (GIL, 2013, p.48). A partir de considerações 

teóricas, desenvolvidas por Merleau-Ponty
39

, Gil explica que o corpo transporta consigo uma 

reversibilidade do ver e do ser visto, daí o porquê do aspecto narcísico: o corpo, em uma 

coreografia/cena, quer se mostrar/ser visto. Entretanto o ato de dançar não se restringe ao ato 

de ser visto, ao foco do olhar, uma vez que as diferentes perspectivas do corpo-movimento 

também potencializam o ato de ouvir, de sentir, de tocar e de experimentar o ato dançado, 

numa espécie de reflexividade geral do corpo. Sobre essa potencialização do corpo que dança, 

Gil enfatiza: 

O bailarino contempla as imagens virtuais do seu corpo a partir de múltiplos pontos 

de vista do espaço do corpo. Paradoxalmente, a posição narcísica do bailarino não 

exige um “eu”, mas um outro corpo (pelo menos) que se desprende do corpo visível 

e dança com ele. Graças ao espaço do corpo, o bailarino, enquanto dança, cria 

múltiplos virtuais do seu corpo que garantem um ponto de vista estável sobre o 

movimento. Conivência e distância do corpo atual em relação aos corpos virtuais 

são assim acompanhadas por uma contemplação do movimento que ao mesmo 

tempo o desposa e se afasta dela para adquirir uma perspectiva consistente no 

interior do próprio movimento. (GIL, 2013, p. 49) 

 

A partir dessa reflexão, Gil acrescenta que o ato de dançar cria “duplos dançantes”, o 

que pode explicar a existência numerosa de movimentos coreografados em duos, nos quais os 
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 MERLEAU-PONTY, Maurice. Le visible et l’invisible et Notes de travail. Claude Lefort (org. Paris: 

Gallimard, 1964_ apud GIL (2013, p.48-50)  
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bailarinos se movem de forma idêntica ou de forma complementar (movimentos sequenciais), 

visando a uma sintonia rítmica e gestual, com a intenção de se promover uma sensação de 

maior naturalidade ao movimento. Além dessa perspectiva dos duplos dançantes, Gil ainda 

afirma que a dança é uma arte de construção de séries: “O movimento dançado cria muito 

naturalmente o espaço de duplos, das multiplicidades dos corpos e dos movimentos corporais. 

Um corpo que começa a dançar povoa, progressivamente, o espaço de uma multiplicidade dos 

corpos.” (GIL, 2013, p.50). 

Na discussão sobre o corpo na dança, Gil (2013) afirma que o corpo do bailarino 

evidencia-se, sobretudo, por meio de transformações energéticas que correspondem a uma 

modificação do espaço. Essa modificação consiste no conjunto performático de contrações e 

dilatações em um mesmo lugar. Para o autor: 

(...) não há um espaço do corpo fixo e autônomo. O bailarino não atravessa o espaço 

do corpo como atravessaria uma distância objetiva, num tempo cronológico dado. 

Produz, ao dançar, unidades de espaço-tempo singulares e indissolúveis que 

transmitem toda a sua força de verdade a metáforas, como: ‘uma lentidão dilatada’, 

ou o ‘alargamento brusco do espaço’ que descrevem certos gestos do bailarino. 
(GIL, 2013, p. 52) 

 

O corpo que dança, a partir dessas considerações de Gil (2013), caracteriza-se por 

meio de múltiplas cadeias sensoriais que potencializam o movimento e, simultaneamente, 

assinalam instabilidades. Instabilidades na definição fluida de um gesto-corpo e na percepção, 

pelo espectador, das multiplicidades corporificadas, sobretudo, na dinâmica tempo-espaço do 

gesto dançado.  

Do século XV ao século XIX, disseminaram-se diferentes técnicas de produção do 

gesto dançado, culminando na formação do balé de corte, do balé de repertório, dentre outros 

(prevalência de traços apolíneos). As transformações políticas, sociais e artísticas no início do 

século XX trouxeram grandes interferências na consolidação de novas técnicas em dança. As 

tendências abstracionistas e vanguardistas das artes plásticas, sobretudo no período pós-1ª 

guerra mundial, propunham-se a indagar os mecanismos de produção artística em um mundo 

que estava em destruição. Na dança, o abstracionismo demarcou grandes influências, 

sobretudo por representar a composição de uma nova técnica, originada de movimentos mais 

expressivos (desvinculados de figurinos ou cenários muito rebuscados), associados ao 

propósito de construir uma forma de expressão coreográfica não mais ligada a um enredo, a 

uma narrativa, mas a um sentimento/ uma opinião sobre os problemas vividos pelo homem 

em todas as esferas de suas relações. Esse processo de transição é muito importante para a 

história da arte e, especialmente, para a história da dança, uma vez que passou a figurar, no 
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plano de composição coreográfica, um corpo que não mais tinha de exaltar o belo, o onírico, o 

fantástico, o harmonioso (o universo apolíneo). De um modo geral, as técnicas modernas de 

dança, sobretudo a partir de influências norte-americanas, caracterizaram-se por um repertório 

de movimentos que potencializam o tronco como centro do equilíbrio, havendo uma 

preocupação em se colocar todo o corpo em contato com a superfície do chão, diferentemente 

do balé clássico, em que apenas os pés o tocavam. Além disso, houve uma grande 

incorporação de movimentos oriundos de rituais africanos, gregos, indígenas, orientais, 

indianos, de técnicas da ioga, dentre outros. Todo esse conjunto de influências potencializou o 

corpo em movimentos que não se realizavam apenas por meio de técnicas restritas a um 

quadro de posições de pés ou braços, além de se articularem em conjunto com uma maior 

dramaticidade na composição de cada coreografia. Sobre essa diferenciação do corpo na 

atividade física do ginasta e na dança, destaco as palavras de Isadora Duncam: 

 

A cultura de forma e movimento do corpo é praticada hoje em duas maneiras: pela 

ginástica e pela dança. Ambos devem seguir juntos, pois sem ginástica, sem o 

desenvolvimento saudável e metódico do corpo, a dança de verdade é inatingível... 

Em um corpo que se desenvolve harmoniosamente e que se eleva ao seu mais alto 

grau de energia, o espírito da dança entra. Movimento e cultura do corpo formam o 

objetivo do ginasta; para o dançarino, eles são apenas os meios.
40

 (LEGG, 2011, p. 

1) 

 

Como foi dito na introdução deste capítulo, em sua trajetória, o Grupo Corpo 

priorizou um trabalho técnico baseado no balé clássico e, paulatinamente, conseguiu encontrar 

traços de uma linguagem autônoma, especialmente a partir da incorporação de ritmos e 

experiências do imaginário em danças e narrativas populares brasileiras. Como enfatizou o 

coreógrafo Rodrigo Pederneiras (REIS, 2008), é finalidade do movimento coreografado, em 

suas obras, evidenciar a potência dos quadris como um dos eixos de cada movimento. Na 

montagem de Nazareth, esse traço é notável, sobretudo nas cenas em que o maxixe e a polca 

são destacados. 

É preciso voltar à segunda (e última) pergunta que propus neste tópico: por que um 

corpo dançante no conto de Machado de Assis? Talvez uma hipótese de resposta a essa 

indagação esteja na preocupação do autor em demarcar uma voz síncrona às tendências 

artístico-filosóficas do final do século XIX que, segundo Velloso (2009), apontavam para uma 

dinâmica de maior focalização do corpo nos processos de decifração do sujeito. As 
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 The culture of the form and movement of the body is practiced today in two ways: by gymnastics and by 

dancing. Both should go together, for without gymnastics, without the healthy and methodical development of 

the body, the real dance is unattainable… Into a body that has been harmoniously develop and brought to its 

highest degree of energy, the spirit of dancing enters. Movement and culture of his body form the aim of the 

gymnast; for the dancer they are only the means. (Isadora Duncan – apud LEGG, 2011, p.1) (Tradução minha) 
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influências de Nietzsche, Freud e Bergson trouxeram a esse período de virada de século 

perspectivas que instigaram renovações nos diferentes campos da linguagem e da percepção 

das potencialidades humanas. No campo das artes, especificamente, vale destacar os trabalhos 

de Degas (a partir de 1876, Anexo 3) e de Mucha (1900-1901, Anexo 4) que,  

respectivamente, na pintura e na fotografia, focalizaram perspectivas dançantes do corpo. As 

séries sobre balés dos dois autores, por abordarem perspectivas tão distintas, contribuem para 

uma maior percepção das potencialidades do corpo no universo da dança. No Brasil, desde 

meados do século XIX, pululavam ritmos e movimentos variados, dentre os quais a polca – de 

influência europeia –, o maxixe e o lundu
41

 – de influência africana – tinham um grande 

destaque. Nesse contexto, construir um universo ficcional em torno de um fenômeno de 

grande repercussão cultural e filosófica – a focalização do corpo e da dança – pode, sim, 

constituir uma hipótese para a presença do corpo dançante em Terpsícore, de Machado de 

Assis. Apesar desse grande contexto de influências estético-filosóficas, a focalização do 

corpo-dança, nesse conto, extrapola os aspectos conjunturais e o elemento mítico-memorativo 

potencializa-se, transpondo os limites temporais ou espaciais circunscritos a uma época e a 

uma tendência estética, como se pode observar no fragmento a seguir: 

Da rua, Porfírio cravou nela uns olhos de sátiro, acompanhou-a em seus 

movimentos lépidos, graciosos, sensuais, mistura de cisne e de cabrita. Toda a 

gente dava lugar, apertava-se nos cantos, no vão das janelas, para que ela tivesse o 

espaço necessário à expansão das saias, ao tremor cadenciado dos quadris, à troca 

rápida dos giros, para a direita e para a esquerda. Porfírio misturava já à admiração o 

ciúme; tinha ímpetos de entrar e quebrar a cara ao sujeito que dançava com ela, 

rapagão alto e espadaúdo, que se curvava todo, cingindo-a pelo meio. No dia 

seguinte acordou resoluto a namorá-la e desposá-la. Cumpriu a resolução em pouco 

tempo, parece que um semestre. Antes, porém, de casar, logo depois de começar o 

namoro, Porfírio tratou de preencher uma lacuna da sua educação; tirou dez mil-réis 

mensais à féria do ofício, entrou para um curso de dança, onde aprendeu a valsa, a 

mazurca, a polca e a quadrilha francesa. Dia sim, dia não, gastava ali duas horas por 

noite, ao som de um oficlide e de uma flauta, em companhia de alguns rapazes e de 

meia dúzia de costureiras magras e cansadas. Em pouco tempo estava mestre. A 

primeira vez que dançou com a noiva foi uma revelação: os mais hábeis 

confessavam que ele não dançava mal, mas diziam isso com um riso amarelo, e uns 

olhos muito compridos. Glória derretia-se de contentamento. (MACHADO DE 

ASSIS, vol. III, 1994, p. 235-236, grifos meus).  

                                                           
41

De acordo com Cupertino (2014), existem registros diferenciados quanto às origens do lundu (ou lundum), no 

Brasil. Baseando-se, sobretudo, em Carneiro (1961), Lima (1953) e Barbosa (1972), a autora traça os elementos 

que permitem a genealogia africana do lundu, situando-a nas ramificações de costumes de povos oriundos de 

Angola. Em outra hipótese sobre as origens do lundu, Siqueira (1975), afirma que o termo “lundum” seria 

oriundo da corruptela de Lugdunum (nome antigo de Leão, no reino de Castela), situando-se, portanto, nos traços 

da cultura europeia. Esse autor ainda identifica diferença entre os termos “lundu” (canção urbana atribuída aos 

negros no Brasil) e “lundum” (dança). Para Tinhorão (1974, p. 129), “a estilização dos diversos movimentos do 

corpo nos batuques de negros estava destinada a tornar-se a dança nacional dos brancos e pardos do Brasil – sob 

o nome de Lundu.”. Para um aprofundamento sobre o assunto, consultar: CUPERTINO, Kátia. “O Lundu 

tatuado no corpo”. In: Revista da Comissão Mineira de Folclore. Ano 38, nº. 26 (Fevereiro 2014) - Belo 

Horizonte - Comissão Mineira de Folclore, 2014, p. 103-118. Disponível em: 

http://www.folcloreminas.com.br/RevistaFolclore26.pdf; 

http://www.folcloreminas.com.br/RevistaFolclore26.pdf
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Nesse fragmento, as personagens Porfírio e Glória são representadas pelas imagens 

“olhos de sátiro” e “mistura de cisne e cabrita”, que simbolizam traços de personagens dos 

rituais dionisíacos, já que, na mitologia greco-romana, Sátiro (ser com o corpo metade 

homem/metade bode) participava, junto às bacantes, das festas orgiásticas. E, na imagem de 

“cisne e cabrita”, focaliza-se uma alusão ao universo apolíneo e também erudito (cisne – balé 

clássico) e, simultaneamente, ao universo dionisíaco e ao popular (cabrita – bailados do 

povo). Essa imagem dupla, associada aos movimentos dançados por Glória, contribui para 

que essa personagem possa ser percebida, na narrativa, como uma bacante. Traços de uma 

memória-páthos, intensificada pela focalização do corpo-movimento e das sensações numa 

dinâmica anacrônica da dança. Nesse espaço de multiplicidade de imagens e de movimentos, 

o conto Terpsícore revela-nos traços de uma escrita potencializada pelo corpo dançante e por 

todo o campo imagético que o circunda. Na cena final da montagem coreográfica de 

Nazareth, como foi dito no tópico 2.1, o foco é sobre essa potencialidade do corpo dançante. 

A partir dos aspectos explorados neste tópico e a partir das tensões evocadas pelo 

conto Terpsícore e pelo balé Nazareth, destaco que o corpo que dança não se limita a uma 

definição única, subentendida no traço existencialista da pergunta “o que é um corpo?”. O 

corpo que dança situa-se nas tensões da corporificação espacial e na potência dos gestos. O 

corpo que dança está na materialidade, no sensível, nas múltiplas possibilidades do dizível e 

do indizível. Está nas potências do movimento, no domínio de diferentes técnicas e em toda a 

dinâmica mítica e racional que perpassa o ato de dançar. Para encerrar essa discussão sobre o 

corpo dançante e instaurar possibilidades de novas reflexões, cito as considerações de Paul 

Valéry sobre dança: “No Universo da dança, o repouso não tem lugar; a imobilidade é coisa 

imposta e forçada, estado de passagem e quase de violência, enquanto os saltos, os passos 

contados, as pontas ou rotações vertiginosas são maneiras completamente naturais de ser e de 

fazer.” (VALÉRY, 2003, p.30 e 32). 

 

2.2.3 – A polca-amaxixada de Pestana 

 

– AH! O Senhor é o Pestana! Perguntou Sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto 

admirativo. E logo depois. Corrigindo a familiaridade: – Desculpe meu modo, mas... 

é mesmo o senhor? Vexado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. 

Vinha do piano, enxugando a testa com o lenço, e ia chegar à janela, quando a moça 

o fez parar. (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p. 451, itálicos meus) 

  

Na abertura do conto “Um homem célebre” (1896), já nos deparamos com a 

notoriedade de Pestana e com o comedimento dele diante dessa fama. O protagonista do 
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conto, o compositor Pestana, irritava-se com a popularidade de suas polcas, sobretudo porque, 

em seu ideário musicista não seria esta a grande façanha de sua trajetória, mas sim a execução 

de composições clássicas que vislumbrava, a partir de sua grande admiração por compositores 

como Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann, cujas imagens gravadas ou 

litografadas adornavam sua sala, como “santos de uma igreja”. O conto gira em torno desse 

conflito artístico do compositor e se desenvolve em um cenário de disputas políticas entre o 

partido liberal e o conservador e de mudanças na situação escravagista, especificamente, com 

a implementação da Lei do Ventre Livre (1871)
42

. De acordo com Wisnik (2008), o conto 

satiriza os traçados iniciais de uma exploração mercadológica sobre a cultura de massas, na 

qual ao artista restaria o papel de “peão impotente entre a alienação de uma arte que não 

descreve o meio em que atua e um mercado que instrumentaliza seus esforços para os fins do 

lucro (...).” (WISNIK, 2008, p. 9). Além disso, o conto finaliza-se com a “única pilhéria” de 

Pestana: antes de sua morte, o protagonista produziu uma polca com mote na vitória dos 

conservadores e outra com mote na vitória dos liberais, evidenciando (ou ironizando) a 

fragilidade com que se articulava a representação política ao fim do século XIX. 

Ao abordar sobre a vida literária no século XIX, Ubiratan Machado nos apresenta um 

cenário de tendências musicais da segunda metade desse século que, certamente, também 

circundara a atmosfera de “Um homem célebre”. Para esse autor, entre os românticos, havia 

uma grande valorização da música popular brasileira, devido, sobretudo, aos interesses de 

muitos escritores em dar visibilidade às raízes populares, apesar de ter havido algumas 

ressalvas em relação a polcas e lundus: 

[...] A partir da década de 1840, compor a letra de modinhas passou a ser um 

elemento de valorização social entre a juventude. E de qualificação pessoal junto às 

moças. O mesmo não ocorreria com os autores de polcas e lundus, olhados com 

alguma desconfiança pelas famílias mais conservadoras. Era uma questão de 

malícia. A modinha caracterizava-se pelo sentimentalismo, a doçura, na qual a nota 

erótica, um tanto mórbida, manifestava-se de maneira delicada. Polcas e lundus 

eram vivos, saracoteantes, brejeiros, com letras em que o duplo sentido evidenciava-

se desde o título e, muitas vezes, simpaticamente obscenas. (p. 266) [...] Auxiliadas 

pela propaganda, as composições caíam no gosto popular difundiam-se com 

extraordinária rapidez, por meio da execução insistente nos pianos domésticos, nos 

saraus, nos teatros, nas cantaroladas e assobiadas pelas ruas e salas, nos comentários 

de esquina. Difusão fulminante teve a polca-lundu, nos anos 1860. Era um gênero 

alegre, frenético, com letras e títulos meio debochados. (MACHADO, 2010, p.269) 

  

Nessa configuração de uma tendência na repercussão de ritmos e preferências 

musicais, lanço uma hipótese para o comportamento de Pestana em rejeitar sua aura de 

compositor popular: como polcas e lundus – ritmos ‘saracoteantes e brejeiros’ – eram 
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 Lei sancionada no Segundo Império, em 28 de setembro de 1871, cujo objetivo era a concessão de liberdade a 

todos os filhos de escravas a partir da data desta lei. 



69 
 

 
 

aclamados nos ciclos mais populares da sociedade, Pestana demonstraria sua insatisfação em 

produzir tais ritmos.  Outra hipótese estaria no fato de que Machado de Assis evidenciaria a 

preferência popular não com a intenção de ridicularizá-la, mas de confrontar as tendências 

sociais (no caso, em relação aos mais abastados) em desprezar a polca e o maxixe. Isso 

ocorreria pelo fato de que o compositor Pestana, apesar de não identificar-se com a 

popularidade de seus feitos musicais, confere a esses ritmos uma exímia execução. Nesse 

aspecto, poderíamos pensar num movimento de oposição, na escrita machadiana dessa fase, às 

grandes valsas e bailes, característicos das narrativas do romance urbano. A mobilidade de 

Machado de Assis entre diferentes ritmos também é traço de uma mobilidade em diferentes 

esferas sociais, constituindo-se, portanto, uma característica inovadora à prosa urbana da 

época
43

.  

De acordo com Brito Broca, muitos romancistas e poetas se inspiravam no baile 

porque ele constituía o eixo da vida social e sentimental no século XIX. “Vivendo as 

mulheres reclusas no âmbito doméstico sob a vigilância dos pais, sem baile, dificilmente, 

poderia haver namoro”. (BROCA, 1979, p.137). Se, ao final do século XIX, havia um 

processo de modernização do país, natural seria haver modificações nas formas de expressão 

e reconhecimento da cultura e, portanto, teríamos, no enredo do conto “Um homem célebre”, 

o conflito em torno dessa modernização ainda fragmentada e tendenciosamente apta a ignorar 

a legitimidade dos comportamentos e ritmos populares. Um traço de modernização seria, 

nesse conto, a incorporação de ritmos oriundos de influências africanas, como o maxixe, 

sobretudo a partir da libertação dos escravos. Velloso (2007) afirma que, a partir de 1880: 

(...) o Rio, polo de atração e irradiação de culturas, vive um período de efervescência 

em que convivem influências do cosmopolitismo com elementos das tradições 

populares, oriundas das várias províncias e regiões brasileiras. Paris, capital cultural 

do mundo, conta com uma vanguarda artística interessada na antropologia e 

pesquisa de outras formas culturais. O grupo mostra-se atento, sobretudo, às 

tradições oriundas da África. (...) As danças e coreografias eram alvo de especial 

atenção. Exibições etnológicas e exposições universais permitiriam ao grande 

público descobrir as danças da África, Ásia e Oriente, denominadas “danses 
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 Avelar (2016), ao comentar sobre relações entre o erudito e o popular em Machado de Assis, faz a seguinte 

consideração: “A obra de Machado de Assis, que foi com frequência acusada de ignorar as classes populares e 

apresentar um quadro “elitista” do Brasil do Segundo Império, nos ofereceu o esboço de um mapa dos albores da 

constituição de um campo genuinamente popular e urbano na música brasileira. Essas pegadas do popular 

demonstram que os dilemas de autenticidade nos quais estavam imersos tanto outros personagens machadianos 

não tinham nada de universais ou essencialmente humanos: eram dilemas específicos ou relacionados à 

construção de uma elite europeizante numa sociedade periférica escravocrata. A ficção mostra que a ruptura do 

ciclo vicioso da cultura da elite periférica só ocorreria pela entrada de um sujeito exterior, anteriormente não 

representado no círculo. Seria um exagero ver em Machado qualquer traço de celebração triunfante da entrada do 

cavaquinho aos nossos salões de elite, mas, na literatura brasileira, foi ele quem primeiro compreendeu a 

dimensão do que aquela introdução representava. Sem trair o ceticismo que era sua marca registrada, ele não 

deixou de saudar esse novo ator que adentrava o tabuleiro com um sorriso de canto de lábios, quase alegre”. 

(AVELAR, 2016, p.269) 
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exotiques”. Tais danças contavam com uma plateia entusiasta nos cabarés; seus 

passos também eram ensaiados pelos casais parisienses nos dancings espalhados 

pela metrópole europeia. Neste cenário, teriam receptividade as danses nouvelles: o 

cake walk e as danças latinas como o  tango argentino, a rumba cubana  e as danças  

mexicanas, peruanas, paraguaias. Considerado dança “nacional-brasileira”, “dança 

moderna” ou “exótica”, o maxixe inscreve-se nessa dinâmica urbana. (VELLOSO, 

2007, p.2-3). 

 

No conto “Um homem célebre”, essa tentativa fluminense de expressar o 

cosmopolitismo francês vai apontar certa ironia na tendência simultânea em se ter, de um 

lado, a grande manifestação dos ritmos sincopados como a polca e o maxixe e, por outro, uma 

resistência das camadas mais abastadas na adesão a esses ritmos. Para Wisnik (2008), a 

escrita machadiana desse período circunscreve-se a uma generalização do termo polca que, 

naquela época, já era matizado por denominações mais abrangentes como “polca-lundu, 

polca-chula, polca-cateretê, polca-brasileira ou ‘polca de estilo brasileiro’” (WISNIK, 2008, 

p. 23). De acordo com esse autor, a polca era um fenômeno dançante das massas e o maxixe 

associava-se às expressões musicais e dançantes dos negros:  

Pelo que se sabe, o gênero (polca) fora introduzido no Brasil entre os anos de 1844 e 

1846, quando a polca foi dançada por ocasião do carnaval, pela atriz Clara del 

Mastro, dois anos depois de lançada em Paris. [...] De fato a polca inaugura o 

mercado de música dançável, acompanhado do frisson que lhe corresponde e de 

todas as implicações que isso terá sobre a vida musical como um todo, quando a 

música popular urbana se espalhar pelos meios de reprodução de massa, acuando e 

estreitando o respeitável espaço que a música de concerto e a ópera chegaram a ter 

na Europa ao longo do século 19. (p. 22) 

[...] A palavra ‘maxixe’, que começava a ganhar sentido musical e dançante no fim 

da década de 1870, delineia-se, nessa época, como denominação do fenômeno 

emergente, mas vem associada a conotações rebaixadas, e sofre um processo de 

recalque em ambientes brancos, elitizados, domésticos, senhoriais. Ligado aos 

ambientes populares da cidade nova, inseparáveis dos contingentes de escravos e das 

músicas tocadas e dançadas por negros, e propagado inicialmente nos ambientes 

boêmios, contíguos à vida noturna, ao teatro de revista e à prostituição –

frequentados por homens –, o maxixe, cujo nome se associa ao legume barato, ao 

resto e ao lixo, é contaminado por uma sanção moral, para efeitos do decoro 

familiar. (WISNIK, 2008, p. 22-23). 

 

O amálgama desses ritmos que se introduziam na música e na dança, ao final do 

século XIX, já traria elementos da miscigenação racial e do hibridismo cultural de que a raiz 

brasileira é nutrida. Talvez por viver na efervescência de episódios políticos, sociais e 

culturais daquele final de século, o velho Pestana, na ficção, não tivera condições de 

reconhecer o próprio talento na manifestação do popular. Entretanto, na vida corrente do país, 

nesse mesmo período, o compositor Ernesto Nazareth amaxixava suas polcas e tornara-se 

célebre por esse feito, sendo ainda hoje reconhecido como o precursor do “tango brasileiro”. 

No campo da dança, havia uma valorização de “novos ritmos sincopados, provocando 
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sentimentos de euforia, excitação e sensualidade, numa espécie de espetáculo dos sentidos, 

tendendo a arrefecerem-se os movimentos de controle e etiqueta.” (VELLOSO, 2007, p. 10) 

A dinâmica de todas essas incorporações socioculturais daria à escrita machadiana 

desse período, especialmente no conto “Um homem célebre”, uma nuance de universalidade 

que o próprio autor, em 1873, sugerira como uma característica essencial ao ato de escrever, 

ao mesmo tempo em que ele contestara o aspecto pitoresco e indianista da literatura nacional. 

Para Machado de Assis
44

, “o que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento 

íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos 

remotos no tempo de no espaço.” É nesse contexto de percepção sobre o pensamento da 

sociedade ao final do século XIX, que José Miguel Wisnik, Rodrigo Pederneiras, Freusa 

Zechmeister e Fernando Velloso encontram elementos para o dinamismo e para a 

universalização presentes na montagem do balé Nazareth. Essa montagem dá forma, em 1993, 

a um conjunto de elementos que se incorporaram à cultura e à sociedade brasileiras e, longe 

de pretender a projeção de uma releitura sobre o arquétipo de uma época, o balé Nazareth 

potencializa as tensões evocadas na escrita machadiana e, simultaneamente, fortalece o caráter 

multifacetado da dança contemporânea, especialmente por elaborar uma linguagem que parte 

da estrutura acadêmica do balé clássico e infiltra-se na riqueza dos gingados e ritmos 

populares. Além disso, a incorporação estética desses elementos, o anacronismo na 

composição da coreografia contribui para potencializar o aspecto dialético dessas imagens em 

movimento, fator que, mais uma vez, reforça o caráter contemporâneo e metalinguístico da 

montagem coreográfica de Nazareth.  

 

2.2.4 – Esaú e Jacó: entre dualidades 

 

Publicado pela primeira vez em 1904, o penúltimo romance de Machado de Assis, 

Esaú e Jacó, é reconhecido em sua fortuna crítica
45

 como uma narrativa complexa, centrada 

em dualidades e em processos imagéticos que tensionam sua leitura, desde a narrativa bíblica 

(Gênesis, III) até à configuração de uma expressão teórica, baseada no tratamento crítico aos 

leitores e às perspectivas históricas, políticas e estéticas. O enredo circunda em torno do 
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 MACHADO DE ASSIS, Joaquim M. “Notícia da atual Literatura Brasileira: Instinto de Nacionalidade”. In: 

COUTINHO, Afrânio. Caminhos do pensamento crítico. Rio de Janeiro, Americana, Prolivro, 1974. v.1, p. 343-

351. 
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 Não é objetivo desta pesquisa fazer apontamentos revisionais da fortuna crítica de Machado de Assis. O que se 

pretende aqui é uma utilização da crítica teórica desse autor para contextualizar e para fundamentar a análise 

interartes proposta neste estudo. 
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cotidiano urbano de uma família burguesa, a partir da segunda metade do século XIX, que 

trará à luz os irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, “(...) um par de varões tão iguais, que antes 

pareciam a sombra um do outro (...)”
46

. Filhos de Natividade e Santos, os gêmeos receberam 

educação formal e fizeram escolhas distintas, ao longo da vida: Pedro era defensor do ideário 

conservador, admirava o rei Luís XVI e tornara-se médico no Rio de Janeiro; Paulo era a 

favor dos liberais, admirava Robespierre e tornara-se advogado em São Paulo. É sob a ótica 

do Conselheiro Aires, personagem apresentada no capítulo XII que a narrativa se desenvolve, 

seja assumindo a perspectiva distanciada de uma narração em 3ª pessoa, seja orientando (na 

função de conselheiro) as demais personagens, como Natividade, os gêmeos e Flora. Esta 

última personagem é introduzida no capítulo XXXI e, a partir daí, muitas tensões são geradas 

no romance, devido ao estado duplo de encantamento de Flora pelos irmãos gêmeos. Como 

Pedro e Paulo amavam Flora e como ela não conseguia se definir por um nem por outro, 

instaura-se, nesse triângulo amoroso, um dos temas principais do romance.  

Na narrativa, instaura-se um jogo de oposições, a partir dos embates entre os irmãos 

gêmeos que, de um modo geral, também refletem as grandes contradições do Brasil àquela 

época, como os processos de urbanização do Rio de Janeiro em oposição ao escravagismo 

ainda vigorante no país. Para Schwarcz e Starling (2015): 

 
(...) entre muitos altos e baixos, a década de 1850 ficaria particularmente associada à 

estabilidade financeira e ao momento de paz que o país experimentou a partir de 

então. Era no Rio de Janeiro que se sentiam mais de perto as mudanças resultantes 

do fim do tráfico (negreiro). Na verdade, toda a urbanização da cidade passava por 

uma revolução. O modelo era Paris burguesa, contudo a realidade local oscilava 

entre bairros elegantes e as ruas onde só se notava o trabalho escravo e dos libertos. 

[...] Mas o “moderno” mundo urbano deveria espelhar uma sociabilidade branca e 

ademais europeia. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 276-277) 

 

Nessa realidade social contrastante, transitam, em Esaú e Jacó, situações narrativas 

que ironizam costumes burgueses e que também trazem à tona um processo de grande 

fragilidade política, sobretudo pelo fato de que o partido conservador e o partido liberal não 

apresentavam propostas ideológicas muito distintas entre si, considerando-se o fato de ambos 

atenderem aos interesses de elites. Gledson (1986), a partir das rivalidades simbólicas entre 

Pedro e Paulo, desenvolveu uma abordagem sobre história e ficção, analisando relações entre 

acontecimentos históricos durante o Segundo Reinado e a narrativa machadiana. Na 

abordagem de Gledson, são considerados fatos como: a modernização do país, o crescimento 

do ciclo cafeeiro, a ascensão do partido conservador e do partido liberal, a institucionalização 
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da Lei do Ventre Livre, a Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravatura, a Proclamação da 

República. As contribuições desse estudo de Gledson são muito significativas para a 

percepção do romance dentro de uma perspectiva sócio-histórica. 

Costa Lima (1981, p. 98-102), em uma análise dos processos estéticos de composição 

narrativa, intitula de “Peças preparatórias” o movimento machadiano em “ensaiar” o esboço 

de algumas situações/personagens em narrativas anteriores, como é o caso dos protagonistas 

de “Aurora sem dia” (1873), “Cantiga de Esponsais” (1883) e o “Homem Célebre” (1896). 

Nesses três contos, coloca-se em foco a relação entre performance e esterilidade/frustração 

artística que, para Costa Lima, também seria um dos elementos explorados em Esaú e Jacó, 

sobretudo no que diz respeito à esterilidade artística de Flora e à esterilidade política do país. 

Nesse contexto de análise sobre as “peças preparatórias”, o crítico literário afirma ser a 

personagem Maria Regina, protagonista do conto “Trio em lá menor”, a precursora da 

personagem Flora, de Esaú e Jacó. Algumas semelhanças as aproximam, como o fato de 

ambas não conseguirem escolher entre dois pretendentes, a paixão pelo piano e, 

especialmente, pela execução de sonatas e o delírio pela busca de perfeição. Apesar dessas 

semelhanças, há diferenças entre as personagens, como a natureza dos pretendentes – no 

conto, Maciel e Miranda são completamente diversos em temperamento e em maturidade; no 

romance, os gêmeos, embora oponentes em escolhas políticas, são fisicamente idênticos e 

muito parecidos nas convicções pelos próprios ideais e pela conquista do amor de Flora. No 

conto, a indecisão de Maria Regina termina por enfastiar os pretendentes e esta termina 

sozinha, oscilando entre os sonhos de perfeição com as estrelas duplas. No romance, Flora 

falece, levando consigo a opção de nunca escolher. A indecidibilidade das personagens, de 

acordo com Costa Lima (1981) e com Antônio Cândido (2011), compõe um dos traços 

machadianos de ruptura com a mediocridade, uma vez que ambas as personagens contrariam 

aquilo que seria esperado por um leitor “nada ruminante” ou, melhor dizendo, pela figura de 

leitora com quem o narrador de Esaú e Jacó se debate, recomendando a ela não esperar o 

óbvio ou o alinhamento único e definitivo na dinâmica dos acontecimentos narrados. Esse 

traço na constituição do processo metalinguístico caracteriza, segundo Valladares (2015), uma 

das referências estéticas e teóricas mais importantes dentro da escrita machadiana. 

Além do traço metalinguístico, a composição do romance em torno de imagens 

também se caracteriza como um elemento recorrente na construção de Esaú e Jacó. Grande 

parte do processo imagético desencadeado no romance ocorre a partir das considerações 

apresentadas pelo narrador, no capítulo XIII, intitulado A Epígrafe: 
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Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me 

ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com 

as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro 

penetre o que for menos claro ou totalmente escuro.  

Por outro lado, há proveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, 

ajudando o autor, por uma lei de solidariedade espécie de troca de serviços, entre o 

enxadrista e os seus trebelhos.  

Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o 

cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca 

e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça, e afinal umas e outras 

podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Talvez conviesse pôr aqui, de quando 

em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou 

difíceis. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio este processo para acompanhar 

os lances, mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na 

memória as situações diversas. Creio que sim. Fora com diagramas! Tudo irá como 

se realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre 

Deus e o Diabo. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p.58-59, cap. XIII) 

 

De acordo com Guimarães (2012)
47

, essa epígrafe deslocada – já que esse recurso, 

como um mote, apareceria no início de um texto/obra – funciona como “um par de lunetas 

que permite ao leitor compreender o menos claro” e, simultaneamente, demonstra que a 

comparação entre o jogo de xadrez e a narrativa ficcional resume o assunto do romance e 

sintetiza “a hipotética teoria da composição machadiana.” (GUIMARÃES, 2012, p. 17). 

Podemos observar que, no tabuleiro fictício da epígrafe, o leitor atua como um jogador, cujo 

papel está em “acompanhar os lances” sem ver o tabuleiro ou um diagrama. O narrador 

comunica ao leitor a dinâmica complexa da narrativa e o adverte sobre as polaridades 

demidivinas associadas ao enredo/jogo. Por se constituir um alerta sobre o processo narrativo 

ou um convite ao jogo, temos, nessa epígrafe, uma perspectiva sobre as rivalidades e as 

dualidades do romance, simbolicamente representadas nas cores preto e branco e nas posições 

opostas no tabuleiro e, simultaneamente, uma perspectiva de ação, associada ao leitor, 

característica que faria de Esaú e Jacó, segundo Valladares (2015), um romance com “forte 

viés teórico, por tratar criticamente leitores, história, discurso, leitura, autoria e narração.” 

(p.127-128).  

No balé Nazareth, a referência imagética ao jogo de xadrez é evocada na forma como 

os bailarinos atravessam o palco, nas cores e formas do figurino. Como se afirmou no item 

2.1 deste capítulo, e como se pode notar na imagem de Valsa dos Espelhos também nesse 

item, o processo coreográfico, em muitos momentos, remete à visualização de um jogo 

vertical, em que as peças se deslocam de forma sincronizada e em direções precisas. Segundo 

Rodrigo Pederneiras: “Nazareth tem meneios de um balé carioca. Trabalhei com ondas 
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coreográficas que atravessam o palco e voltam, e se compõem com movimentos isolados
48

.” 

Além do aspecto visual associado aos trebelhos em movimento, o balé potencializa a ideia de 

dualidade, a partir dos pas des deux e pas des trois e dos duos dançados de forma espelhada 

ou como referência a uma espécie de aprisionamento dos corpos ou (por que não?) como uma 

referência à visualização do astro perfeito/uno a partir da união de dois corpos: 

Tudo se mistura, à meia claridade; tal seria a causa dos vultos, que de dois eram, 

ficaram sendo um só. Flora, não tendo visto sair nenhum dos gêmeos, mal podia crer 

que formassem agora uma só pessoa, mas acabou crendo, mormente depois que esta 

única pessoa solitária parecia completá-la interiormente, melhor que nenhuma das 

outras em separado. Era muito fazer e desfazer, mudar e transmudar. Pensou 

enganar-se, mas não; era uma só pessoa, feita das duas e de si mesma, que sentia 

bater nela o coração. Estava tão cansada de emoções que tentou erguer-se e ir fora, 

mas não pôde; as pernas pareciam de chumbo e coladas ao solo. Assim esteve, até 

que a lamparina, ao canto, morreu de todo. Flora teve um sobressalto na poltrona 

(...). A lamparina apagou-se. Foi acendê-la. Viu então que estava sem um nem outro, 

sem dois nem um só fundido de ambos. Toda a fantamasgoria se desfizera. 

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 21, cap. LXXXIII – itálico meu) 

 

Observemos que o exercício das “peças preparatórias” que constitui a natureza das 

personagens Maria Regina, no conto “Trio em lá menor”, e Flora, posteriormente no romance 

Esaú e Jacó, está no delírio do duplo experimentado por ambas as personagens. A perspectiva 

lacaniana
49

 de uma alienação imaginária e simbólica sobre a necessidade de uma escolha 

revela, na experiência dessas personagens, a impossibilidade de sobrevivência do simbólico e 

a simultânea fragmentação da própria realidade. Por conseguinte, essas personagens 

experimentam as ruínas do próprio desejo e evidenciam a ruptura com o mundo real. Esses 

traços são estetizados no balé Nazareth, especialmente a partir do jogo de duos espelhados e 

de cenas em que se polariza a representação de dois corpos que formam, simbolicamente, um 

ser unário, como ocorre em “Sonata Barroca” e em “Valsa dos espelhos”. 

 É também a partir do universo de Flora e da temática do espelho, no capítulo LXIX, 

“Ao piano”, que José Miguel Wisnik retira o mote para compor “A sonata de Flora” 

(composição para a 3ª coreografia do balé Nazareth): 

“Escolheu não sei que sonata. Tanto bastou para lhe tirar o presente. A música tinha 

para ela a vantagem de não ser presente, passado ou futuro; era uma coisa fora do 

tempo e do espaço, uma idealidade pura. (...) – Lá, lá dó, ré sol, ré, ré, lá ia dizendo 

ao piano (...), por essas e outras notas que vibravam para fugir aos homens e suas 

dissensões.” (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 181-182, cap. LXIX)  

 

                                                           
48

 Depoimento de Rodrigo Pederneiras no texto: “Meneios cariocas – Ernesto Nazareth é a inspiração para o 

novo balé do Grupo Corpo”, Roberto Comodo – jornal do Brasil, 26/04/1993 – Caderno B – p. 6. Texto 

disponível no acervo de pesquisa do Grupo Corpo em Belo Horizonte/MG. 
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 LACAN, J. “O estádio do espelho”. In: LACAN, Jacques. Escritos. Trad. de Vera Ribeiro; Rio de Janeiro: 

Zahar, 1988, p. 96-103 [noção de imaginário em Lacan entendida como ‘inconsciência do inconsciente’] 
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A partir das notas musicais dispostas nesse fragmento de capítulo de Esaú e Jacó, 

Wisnik (2008) chama a atenção para o fato de que, entre o primeiro e o último motivo (lá), 

dá-se uma “inversão especular, em que os fragmentos ré, ré, lá e lá, lá, dó, postos nos 

extremos, trocam de posição, como os gêmeos idênticos e opostos em torno de um mesmo sol 

central” (WISNIK, 2008: p. 77). Esse autor ainda destaca que, para compor essa sonata, 

utilizou jogos espelhados de arranjos ao computador e demonstra que sua técnica musical de 

espelhamento também reflete o que se passa na narrativa machadiana. 

As sensações da personagem Flora diante da música conferem-lhe uma representação 

daquilo que Machado de Assis poderia ter considerado como um “traço de universalidade”
50

 e 

que denomino como uma forma potente de anacronismo, responsável também por revelar um 

olhar sensível do autor sobre o contexto em que se insere a narrativa: “A música tinha para ela 

a vantagem de não ser presente, passado ou futuro; era uma coisa fora do tempo e do espaço, 

uma idealidade pura”. O anacronismo de Flora coloca em tensão os dilemas da trama política 

que se enreda em Esaú e Jacó, na qual, entre o passado imperial e o futuro republicano, havia 

um tempo presente de incertezas e de fragmentações. Didi-Huberman (2011), ao comentar 

sobre o artigo de Pasolini, relacionado ao desaparecimento dos vaga-lumes, afirma que nossa 

crença em minúsculos seres como os vaga-lumes tem a ver com a ideia de que “nosso modo 

de imaginar jaz fundamentalmente uma condição para nosso fazer política. A imaginação é 

política, eis o que precisa ser levado em consideração”. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.60-61). 

A partir desse raciocínio, vejo como política a escolha estética de Machado de Assis em 

projetar, no imaginário de uma personagem, uma reflexão pungente sobre a própria realidade. 

O anacronismo, longe de ser uma “idealidade pura”, seria um traço da permanência reflexiva 

da própria obra e (por que não?) do próprio fazer literário. Isso ocorre, pois a tensão evocada 

pelo anacronismo, na perspectiva dessa personagem, projeta um aspecto reflexivo no qual a 

imaginação (música/arte) poderia lançar sobre o real (o cenário político de fins de século 

XIX) os elementos necessários para a sobrevivência de perspectivas sensíveis e de resistência: 

como a personagem Flora morre sem conseguir escolher entre os irmãos Pedro e Paulo e, 

simbolicamente, escolher entre o império (passado) e a república (futuro), a mensagem que 

também fica é a de que o que permanece é o presente fragmentado do imaginário de Flora, é a 

impermanência, a dúvida. O pensamento político que se articula nesse movimento é muito 

maior do que a morte da personagem, já que sobre essa morte potencializa-se o lugar das 

                                                           
50

 MACHADO DE ASSIS (1873). In: COUTINHO (1974). 



77 
 

 
 

incertezas e a potência dos movimentos dialéticos na representação imaginária do fazer 

artístico (escrita literária/música ideal). 

Partindo dessa abordagem do imaginário na escrita para o imaginário na dança, reitero 

a ideia de Didi-Huberman (2006) de que a dança não é uma forma de arte isolada, ela está 

diretamente relacionada a elementos antropológicos, como situações de nascimento e morte, 

rituais que envolvem movimentos coreografados dentro das mais antigas às mais 

contemporâneas formas de civilização, como aqueles resultantes das formas de intervenção da 

sensibilidade no convívio social. O Balé Nazareth coloca em movimento as peças do 

complexo jogo machadiano sem encenar o gesto pela narrativa. A coreografia de Rodrigo 

Pederneiras não se dispõe a narrar os contos ou o romance de Machado de Assis. O que se 

encontra, no processo coreográfico e na composição musical desse balé, é um complexo 

processo de recriação, alegoria e apropriação do literário. Um intenso mecanismo 

interartístico no qual a linguagem atua em múltiplas conexões, construindo um resultado que 

dimensiona as influências estéticas canônicas sem envilecer o processo sócio-histórico do 

popular. 

 

2.3 – Imagens e anacronismos em conexão 

 

Inicio este tópico com a intenção de dar continuidade à análise de algumas imagens na 

composição da narrativa machadiana e da montagem coreográfica de Nazareth, 

especificamente, tomarei as imagens de ‘baile’ e da ‘personagem Flora’, no campo da 

narrativa e seus prováveis desdobramentos estéticos na montagem coreográfica do Grupo 

Corpo. Para isso, parto das noções teóricas – ainda que cambiantes – de imagem dialética 

(especialmente em BENJAMIN, 2006) e de anacronismo (sobretudo a partir de DIDI-

HUBERMAN, 2015). O conceito de imagem dialética, segundo Benjamin (2006), associa-se 

a uma abordagem crítica aberta/inquieta que se instaura entre a historicidade da imagem 

(adensamento temporal, colagem de impressões, relações memorativas) e o anacronismo  

dessa imagem (resultante das formas de legibilidade, associadas à amplitude cognitiva e 

histórica, não sendo, portanto, lineares). Para esse autor,  

O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a uma 

determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa 

determinada época. E atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto 

crítico específico do movimento em seu interior. (...) Em outras palavras: a imagem 

é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 

puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza 

temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente 
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históricas, isto é, imagens não-arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no 

agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, 

perigoso, subjacente a toda leitura. (BENJAMIN, Passagens, 2006, p.505 [N 3, 1]). 

 

É possível entender essa relação dialética nas expressões artísticas, de acordo com 

Costa (2009, p.88), como “um espaçamento crítico que instaura a legibilidade do instante 

presente e o reconhecimento do tempo histórico em que se vive”. Para Didi-Huberman (1998, 

p.176-177), “a imagem dialética seria a imagem de memória positivamente produzida a partir 

da situação anacrônica; (...) seria uma interpretação ‘crítica’ do passado e do presente”. Ainda 

de acordo com esse autor, a dialética “ultrapassa a oposição do visível e do legível num 

trabalho – no jogo – da figurabilidade. E nesse jogo ela joga com, ela faz jogar, 

constantemente, a contradição. A todo instante a expõe, a faz viver e vibrar, a dramatiza.” 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p.117).  

A imagem dialética fulgura relações entre forma e transformação da forma e entre 

conhecimento e crítica do conhecimento. Para explorar a potência dialética de uma imagem, é 

preciso questionar aspectos anacrônicos associados a ela e, a partir desse movimento, pode-se 

analisar a plasticidade dos diferenciais de tempo que operam em cada imagem.
51

 Baseando-

me nessas orientações teóricas, procurarei, nos dois próximos tópicos, pensar na percepção do 

anacronismo das imagens relacionadas a baile e a Flora, no texto literário e na dança, por 

acreditar que esse recorte anacrônico muito contribui para uma percepção das imagens 

dialéticas que tensionam aspectos de construção estética e de linguagem tanto no campo da 

escrita quanto no campo da montagem coreográfica. Sigo, portanto, com a análise nos dois 

próximos tópicos.  

 

2.3.1 – De baile, política e Glória 

 

No movimento de abordagem sobre as imagens dialéticas, destaco, inicialmente, o 

processo imagético relacionado a ‘baile’ em Esaú e Jacó. Nesse romance, o baile aparece 

como um traço dos costumes burgueses, ambientados durante o Segundo Reinado no Brasil. 

Socialmente, o baile tinha o papel de agremiar interesses, fossem estes de cunho político, 

filosófico ou casadoiro. Era no baile que se tornavam conhecidas as “moças de família”, 

dispostas a arranjar um par para a contradança e, simultaneamente, um partido para as 

núpcias. Também era no baile que se tornavam evidentes os costumes contraditórios da 
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fragmentada modernização do Brasil, como apontam Lilia Schwarcz e Heloísa Starling 

(2015), em capítulo dedicado a práticas culturais durante o Segundo Reinado: 

As diversões que mais faziam sucesso eram (...) os bailes e os serões. Lá se 

desenvolvia a arte de entreter uma palestra, cultivar o humor, dançar uma valsa, 

cantar uma ária, declamar ou inspirar um verso, criticar com maledicência ou com 

piedade, cortejar as mulheres. Os bailes conheceram seu momento de apogeu nesse 

contexto, adquirindo uma feição não só social como política, sendo o local para 

polêmicos debates entre partidos, ou mesmo para conciliações. “Não se faz política 

sem bolinhos”, dizia o político Cotegipe acerca dos saraus feitos à base de muito 

Donizetti, Rossini, Verdi. Roupas elegantes para senhoras, sem esquecer os 

enchimentos, que permitiam milagres, arredondando partes estratégicas do corpo. O 

ramalhete nas mãos das damas, o charuto para os homens, os bailes nos cassinos 

entre gorgorões, filós, fios de ouro, plumas, rendas de Bruxelas e da Inglaterra, flots 

de filó e os leques de marfim, madrepérola, tartaruga ou sândalo... enfim, aí estavam 

as delícias da vida da corte, o sonho de viver no Brasil como se vivia na França a 

despeito do calor dos trópicos. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 278)  

 

Essas autoras ainda destacam que toda essa ostentação dos grandes bailes era 

insuficiente para ocultar a destoante realidade de cidades como Rio de Janeiro e Recife que, 

longe de se assemelharem, respectivamente, a Paris e a Londres, cercavam-se de ambientes 

rurais e sobreviviam na manutenção do trabalho escravo. Uma modernização paradoxal e, 

provavelmente, um foco de grandes contestações e ironias na escrita de Machado de Assis
52

.   

Dentro desse contexto histórico, no capítulo XLVIII de Esaú e Jacó, intitulado 

“Terpsícore”, Machado de Assis traz para a ficção o Baile da Ilha Fiscal, a última grande festa 

da monarquia, realizada em 09 de novembro de 1889, no centro do Rio de Janeiro. Nesse 

capítulo, o narrador faz transitar expectativas das personagens diante desse grande baile e, 

simultaneamente, torna visível a fragilidade da vida política. Para a personagem Natividade, 

por exemplo, o baile e a dança representavam “um prazer dos olhos” e um “sonho veneziano” 

que estava a anunciar possibilidades futuras, talvez na hipótese de um terceiro reinado. A 

personagem ainda associava o ato de dançar a um mecanismo de resistência ao envelhecer. 

Para Batista, o baile funcionava como uma espécie de gatilho para o delírio macbethiano que 

lhe tomara a imaginação, ao sonhar com vozes aclamando-o “presidente”. Para Cláudia, o 

baile representava um ‘fato político’: “Não é que fossem só liberais ao baile, também iriam 

conservadores, e aqui cabia bem o aforismo de D. Cláudia de que não é preciso ter as mesmas 
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 Para Rocha (2016), na narrativa machadiana: “A modernidade como um processo inconcluso não é 

necessariamente experimentada como um impasse, mas em lugar disso, como um lugar propício para abranger, 

simultaneamente, horizontes diversos. Machado não é nostálgico de uma visão idealizada da história brasileira, a 

ser preservada contra o processo de modernização, ou seja: a forma livre de sua prosa corresponde à forma livre 

de seu pensamento – e vice-versa. Assim, a complexidade da compreensão machadiana da tradição literária 

requer uma expressão linguística igualmente elaborada: sua experimentação com a linguagem promove uma 

irreverente releitura dos escritores clássicos. Seguindo essa linha, a ruptura machadiana não é exclusivamente 

uma realização literária, tampouco apenas uma façanha intelectual que lhe coube – ambas as ações são 

engendradas simultaneamente: uma fomenta a outra”. (ROCHA, 2016, p. 89) 
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ideias para dançar a mesma quadrilha
53

”. Para Flora, o baile representava uma metáfora do ato 

de governar: “(...) invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o 

absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais 

recôndito paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definia o 

ofício de governar. (...) Toda alma livre é imperatriz
54

.” As imagens do baile, nesse capítulo, 

parecem evocar o caráter irônico dos contrastes de que falam Schwarcz e Starling (2015) e, 

portanto, o processo dialético dessas imagens estaria no movimento de entender a plasticidade 

imagética do baile para além de um evento social ou um traço de costume burguês, situado na 

segunda metade do século XIX. Em outras palavras, o baile, alegoricamente representado no 

olhar de diferentes personagens, é resultante de polarizações de interesses sejam estes 

políticos, femininos ou sociais. 

Retomando a visão de Costa Lima (1981) sobre a estruturação das ‘peças 

preparatórias’
55

, o título desse capítulo XLVIII de Esaú e Jacó é uma duplicação do título do 

conto “Terpsícore” (1883) ou, dizendo de outro modo, o conto seria uma ‘peça preparatória’ 

para esse capítulo de Esaú e Jacó. A abordagem de Costa Lima sobre o título do capítulo é 

suficiente, se pensarmos na recorrência do título em ambos os textos e na alusão à mitologia 

grega, mas o enfoque desse autor não contempla um traço muito importante na forma como a 

imagem de Terpsícore é elaborada e na representação do baile em ambas as narrativas. No 

capítulo do romance, ‘Terpsícore’ está associada a baile, já que este concentra um caráter 

multifacetado e polariza-se como o ícone do capítulo. Além disso, a perspectiva que se 

desenvolve sobre o baile é essencialmente burguesa, uma vez que o festejo tem a ver com os 

costumes das elites da época e ainda caracteriza um traço comum à narrativa romanesca 

urbana, em explorar a valsa, os grandes bailes como elementos constituintes da dinâmica 

social
56

. No conto, ‘Terpsícore’ é uma metáfora para a personagem Glória, sendo esta 

aclamada pela forma como realiza o seu bailar. Uma ruptura social na forma como a dança é 

evocada também é desenvolvida nesse conto, já que o foco é sobre o bailado popular, sobre o 

festejo ordinário das camadas menos endinheiradas (e não sobre os hábitos e movimentos 

burgueses, da belle époque carioca). Curiosamente, a evocação do bailado no conto é mais 

potente que aquela que ocorre no romance, sobretudo porque, neste último, o baile aparece 
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 MACHADO DE ASSIS, 2012, p.130, cap. XLVIII. 
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 Idem, p. 134. 
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 A retomada de Costa Lima (1981) nesse trecho ocorre com o intuito de uma apropriação da estratégia, 

utilizada por ele, de considerar a antecipação de personagens entre narrativas machadianas. Ressalto que o crítico 

não apresenta, em sua abordagem, uma comparação entre o capítulo XLVIII de Esaú e Jacó e o conto 

“Terpsícore”.  
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como uma espécie de “coroamento das tradições” que, naquele momento de virada de século, 

já eram bastante questionadas.  

Em ambos os textos, existe um movimento dialético na percepção da cultura grega: no 

romance, ‘Terpsícore’ metaforiza o caráter orquéstico das vaidades e veleidades políticas; no 

conto, ‘Terpsícore’ simboliza a ninfa, executora do traço mítico-memorativo do gesto 

dançado. A personagem Glória figura a exaltação da dança/festa, dos prazeres sensuais do 

corpo. Com a destreza de seu gingado, a personagem ainda anteciparia um devir, por meio das 

novas formas de valorização e reconhecimento social do gesto dançado, no início do século 

XX: “A dança moderna requer emoções fortes, não se prestando mais à função de mero 

entretenimento e instrumento de socialização. As modinhas, cantadas pelas moças de família 

são preteridas pela coreografia imprevisível e excitante do maxixe”
57

. Glória, a Terpsícore 

metamorfoseada na imagem de cisne-cabrita, é, portanto, uma potência anacrônica no corpo 

da narrativa machadiana.  

Esse traço anacrônico do baile e da personagem Glória é evocado na montagem 

coreográfica de Nazareth por meio do referencial técnico de dança – movimentos elaborados 

a partir de técnicas do balé clássico e de danças populares, como o maxixe e o samba –; do 

processo especular de que se apropria José Miguel Wisnik para a composição musical, 

partindo dos espelhamentos de composições de Ernesto Nazareth – o traço anacrônico desse 

processo composicional se dá, sobretudo, na recriação de composições típicas do final do 

século XIX com o auxílio de tecnologias e influências musicais do final do século XX –; na 

plasticidade de uma estética barroca, sugerida no traço ornamental do cenário, em tensão com 

uma alusão futurista, evocada na produção do figurino do espetáculo, como se observa na 

imagem a seguir (fig.14). 
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 VELLOSO, 2007, p.11. Nesse trecho ao utilizar a expressão “dança moderna”, a autora se refere ao 

surgimento de novos ritmos sincopados e sensuais, oriundos de influências latinas, africanas e ciganas, 

fortemente disseminados na Europa e no Brasil, durante as primeiras décadas do século XX. 
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Figura 14 - foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth 

Esse jogo de tensões dialéticas contribui para dar visualidade ao anacronismo presente 

tanto na representação estética da literatura quanto da dança. E isso importa, pois a 

plasticidade estética do gesto dançado e da escrita não se circunscreve a uma temporalidade 

específica. 

 

2.3.2 – De flores, Flora e “a mesma eterna flor”. 

 

Na mitologia romana, Flora (Clóris, na mitologia grega) é a ninfa violada por Zéfiro 

(deus do vento). Ela é conhecida como a Deusa das flores e, segundo Pugliese (2003), ambos 

os deuses são adorados no cortejo da Primavera.  No processo de construção imagética das 

personagens no romance Esaú e Jacó, a personagem Flora, além de ser um dos elementos 

centralizadores do conflito narrado, representa, simbolicamente, a potência da 

indecidibilidade no enredo. Esse traço advém da forma como o velho Aires a define: 

“inexplicável” e da liberdade dessa personagem em não escolher entre os dois pretendentes 

amorosos. Nas dualidades ocasionadas nesse circuito comparativo, a Flora mitológica 

presenteia os homens com mel e enche os lugares de vida com suas flores. No romance 

machadiano, a Flora perde-se em seus delírios de perfeição e brinda os homens (Pedro e 

Paulo) com o fel de sua dúvida e com sua morte. Nessa dinâmica de oposições, percebemos 

uma ruptura entre aquele que seria o traço aurático (a ninfa) e a personagem elaborada por 

Machado de Assis (Flora), no entanto, também podemos perceber traços de permanência 

dessa herança mitológica, especialmente por causa de seus encantos – a ação de despertar o 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/nazareth
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amor de dois jovens – e pelo fato de ser a “flor de uma só manhã” (única). Se, na mitologia 

grega, Flora é um dos símbolos da fertilidade (faz florir e potencializa a natureza), no 

romance machadiano, Flora é a potência do indecidível, é a representação dialética da 

infertilidade no que diz respeito à certeza, e, simultaneamente, a mais fértil das progenitoras 

no que diz respeito à inconstância/ à relativização de escolhas. Na Flora clássica: o traço 

aurático da ninfa que reproduz; na Flora machadiana: o traço aurático da ninfa que fertiliza 

seus contrastes, que dá vida às próprias contradições e que, portanto, projeta-se em um porvir, 

numa imagem feminina, constituída de fragmentos (uma mulher pós-moderna?). 

No romance Esaú e Jacó, ainda se apresenta um curioso espelhamento entre a 

“inexplicável” Flora e o velho Aires. Ambos são apresentados na narrativa a partir de um 

comportamento enigmático, como a preferência pela solidão e por momentos contemplativos 

e por meio do gosto pela música clássica. Se Flora é referenciada, no romance, como 

“inexplicável”, Aires é metaforizado no epíteto “Na botoeira, a mesma flor eterna”
58

 

No balé Nazareth, o cenário de 14 rosas de metal, somado ao efeito policromático da 

iluminação, coloca em evidência as flores, sejam elas aludidas na Flora da tradição greco-

romana; nas flores ornamentais de um cenário barroco, referido nas formas rígidas e nos tons 

ocre; sejam elas espelhadas na Flora inexplicável do romance ou na eterna flor na botoeira de 

Aires. O cenário da montagem coreográfica alegoriza a imagem de Flora. E a que imagem se 

associaria a ideia de “mesma flor eterna”? À potência que a indecidibilidade de Flora tem 

sobre o romance: à imagem da flor na botoeira, associa-se uma ideia de liberdade de não se 

escolher uma opinião, um destino, um amor, tal como Flora e Aires o fazem na narrativa. Em 

Esaú e Jacó, as dualidades simbólicas (políticas, familiares, ideológicas etc) são ironizadas 

como a “filosofia das tabuletas velhas”
59

, ao mesmo tempo em que a indecisão/o inexplicável 

são metaforizados na imagem de uma “flor eterna”. Resta-nos, nesse contexto, a dupla 

hipótese de que é a incerteza o elemento-chave da plasticidade machadiana e de que são as 

tensões entre as polaridades opostas os mecanismos deflagradores de uma linguagem estética 

do Grupo Corpo, no balé Nazareth.  
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 Essa expressão é utilizada, no capítulo XXXII para apresentar o velho Aires; é retomada em alguns trechos da 

narrativa e é a expressão com que se encerra o romance: “Preferiu aceitar a hipótese, para evitar debate, e saiu 

apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna”. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 278, cap. CXXI.) 
59

 Tema do capítulo XLIX, no qual o comerciante Custódio fica angustiado por querer aproveitar uma tabuleta 

velha de madeira para pintar o novo nome de sua confeitaria. O capítulo é emblemático, no pensamento crítico 

construído na narrativa, no que diz respeito à ideia de se querer fazer a mesma e velha política com roupas 

novas. 
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2.3.3 - O conjunto das imagens-sintoma na composição da imagem dialética 

 

Não há dúvida de que a relação entre o erudito e o popular seja um elemento 

recorrente nas montagens do Corpo e, de fato, muito significativo no contexto das produções 

contemporâneas de qualquer área artística. Entretanto, a identificação desse recurso como o 

mais representativo
60

 do grupo é uma forma um pouco limitada de entender um trabalho no 

qual se envolvem diferentes processos composicionais. Dessa forma, a montagem de 

Nazareth pode ser compreendida, de uma forma mais abrangente, como “o motor dialético da 

criação como conhecimento e do conhecimento como criação” (Benjamin, apud DIDI-

HUBERMAN, 1998, p.179). Didi-Huberman vai explicar essa ideia a partir do efeito de 

“recognoscibilidade”, gerado na construção da imagem dialética: 

De um lado, a imagem dialética produz, ela mesma, uma leitura crítica de seu 

próprio Presente, na conflagração que ela produz com seu Pretérito (...). Produz uma 

leitura crítica, portanto um efeito de ‘recognoscibilidade’. (...) Por outro lado, a 

crítica da imagem produz ainda uma imagem dialética (...). O crítico de arte, com 

efeito, se acha diante de seu próprio vocabulário como diante de um problema de 

faíscas a produzir de palavra a palavra, friccionando, por assim dizer, palavras com 

palavras. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 184) 

 

 Pensar a obra Nazareth como uma imagem dialética, significa entendê-la como 

geradora de imagens-sintoma variadas que configuram um processo de releitura do passado e, 

simultaneamente, um movimento da própria crítica, ao explorar elementos que nos levam a 

questionamentos sobre o processo coreografado. O efeito de recognoscibilidade de que fala 

Didi-Huberman dá-se, portanto, a partir do processo de ressignificação da dança como um 

mecanismo de linguagem corporal e na liberdade criativa do coreógrafo e do compositor da 

trilha em criarem tensões com outros mecanismos de produção artística brasileira.  

A dinâmica coreográfica de Nazareth, primeiramente, rompe com a tradição da 

linearidade em dança. Nos grandes balés de repertório, como “Dom Quixote” ou “O lago dos 

cisnes”, todo o movimento coreográfico destina-se a contar uma história. Ainda que isso seja 

feito por meio da linguagem gestual, os enredos são ali identificados. Em um, “o cavaleiro 

errante” sai à procura de sua amada, desbravando moinhos de vento; em outro, o lado mágico 
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 Enfatizo essa forma genérica ao trabalho do Grupo Corpo, baseada na expressão do erudito e do popular, a 

partir da leitura de variados artigos jornalísticos, disponíveis no acervo do Grupo, em Belo Horizonte. Sobre esse 

enfoque específico, vale a pena pesquisar: “Nazareth é espelho de Machado de Assis”, de José Miguel Wisnik, 

publicado no Jornal Folha de São Paulo, 21/04/1993, caderno Ilustrada, p.6; “Corpo faz literatura entrar na 

dança”, de Ana Francisca Ponzio, Jornal O Estado de São Paulo, 22/04/1993, caderno 2, p.1; Especial “Corpo 

em Evidência”, jornal O Globo, 07/03/1993, p. 25 a 25, com destaque para o texto “Intensa alegria coreográfica 

no palco”, de Bárbara Heliodora e ainda “Corpo traz dança do Brasil ao São Luiz – ‘quando vamos ao 

estrangeiro, esperam sempre algo exótico’”, texto de Luiz Galvão, publicado no jornal A Capital, ano XXVI, 

nº7875, 16/03/1993 – Lisboa. 
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das lendas nórdicas contamina a atmosfera coreografada com uma princesa que se transforma 

em cisne e um príncipe que, enganado pelas forças ocultas da feitiçaria, é obrigado a dançar 

até quase morrer. Em Nazareth, assim como em outras montagens do Grupo Corpo, 

especialmente a partir dos anos 90, não há um enredo contado. Esse é um traço de importante 

ruptura entre a dança clássica e a contemporânea que se representa no trabalho do Corpo. Em 

segundo lugar, existe um trabalho de linguagem corporal na construção dos movimentos 

coreografados desse grupo, resultante da exploração de diferentes técnicas, como aquelas 

relacionadas à potencialização do abdômen na constituição dos movimentos essenciais do 

bailarino ou aquelas decorrentes do contato com a dinâmica da cultura brasileira, como a 

malemolência no falar de alguns dialetos, ou mesmo o gingado peculiar na forma como o 

brasileiro caminha e realiza seus festejos populares. 

Se, na dança clássica, o tronco do bailarino apresenta-se numa forma 

preferencialmente verticalizada, sempre amparada por posições rigorosas de braços e pernas, 

na dança moderna e, por extensão, na dança contemporânea, os movimentos são deslocados 

para o abdômen, a coluna vertebral passa a desdobrar-se em movimentos pulsantes, não mais 

rigorosamente encerrados em posições quase estanques. Influências técnicas como as de 

Cunningham, Duham, Graham, dentre outros expoentes da Dança Moderna Americana (no 

final dos séc. XIX e na primeira metade do século XX), do argentino Oscar Araiz, dentre 

outros, são importantes referências para o processo de potencialização artística do Grupo 

Corpo. Elementos de dança popular brasileira (como o maxixe e o samba) e outras influências 

relacionadas à nossa formação cultural, como a africana e a indígena também constituem o 

repertório técnico-artístico do grupo. Nesse contexto, ressalto que, no trabalho composto em 

Nazareth, não há apenas uma forma de diálogo entre erudito e popular, há um processo de 

criação que se localiza no lugar de tensão entre essas duas tendências e que as recria e as 

analisa constantemente. Daí o porquê insistir na caracterização metalinguística do gesto 

dançado e na configuração de uma metadança elaborada no processo coreográfico. 

Paralelamente, em termos de produção estética, se um dos grandes elementos críticos da 

escrita machadiana em Esaú e Jacó está na abordagem metalinguística da narrativa, na 

montagem coreográfica de Nazareth, é a metalinguagem que também potencializa o traço 

crítico desse balé na configuração estética da dança contemporânea. 

Retomando Didi-Huberman (1998), a imagem dialética pode ser entendida como a 

composição de elementos que são visíveis na identificação de processos não-visíveis: “um 

lugar por excelência onde se poderia considerar o que nos olha verdadeiramente no que 
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vemos.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.192). O autor destaca que, “quando uma obra 

consegue reconhecer o elemento mítico e memorativo do qual procede para ultrapassá-lo, 

então, ela se torna uma ‘imagem autêntica’, no sentido de Benjamin” (p. 193). Nesse contexto 

de análise, entendo que o Grupo Corpo, em Nazareth, constrói um conjunto de imagens 

dialéticas, pelo fato de explorar a cultura popular não apenas como um mecanismo de retorno 

à brasilidade, como muitos a consideram, mas para propor um olhar novo, não-reducionista, 

àquilo que há de autêntico em nossa cultura, como também o fez Machado de Assis, 

especialmente nos contos analisados neste capítulo. Esse processo, portanto, ultrapassa o 

visível como elemento de representação e oferece significação ao não-visível, a realidade 

ressignificada pelo grupo (uma nova linguagem corporal, por exemplo) e, na dinâmica 

literária, elaborada por Machado de Assis, ao reconhecimento dos festejos e dos ritmos de 

classes menos abastadas, como pertencentes à realidade urbana, o que, de certa forma, ainda 

se negligenciara nas narrativas literárias ao final do século XIX. Assim, o Grupo Corpo e os 

textos machadianos tomados para análise nesta pesquisa potencializam elementos anacrônicos  

dentro daquilo que Didi-Huberman (2011) define como fundamental ao processo criativo: 

Se a imaginação – esse mecanismo produtor de imagens para o pensamento – nos 

mostra o modo pelo qual o Outrora encontra, aí, o nosso Agora para se liberarem 

constelações ricas de futuro, então, podemos compreender a que ponto esse encontro 

dos tempos é decisivo, essa colisão de um presente ativo com seu passado 

reminiscente.” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 60-61)  

 

O encontro entre as narrativas machadianas e a coreografia Nazareth realiza-se como 

um “despertar”, e resplandece a “memória do sonho”, que é dissolvido em projeto da razão 

plástica, isto é, o constante mecanismo de tensão entre o eruditismo da dança e da música 

clássicas e a cultura popular que é ressignificada na composição técnica, nos processos 

intertextuais e interculturais, enfim, em toda a elaboração estética do fazer literário e da 

montagem coreográfica. Desse modo, considerando a abordagem de Didi-Huberman (1998), a 

produção artística de Nazareth e as escolhas estéticas de Machado de Assis, nos textos aqui 

analisados, devem ser entendidas como uma “formas dotadas de intensidade”
61

, como 

imagens de intermitentes “lampejos” no movimento de construção de uma identidade (não 

estática) para a escrita literária e para dança contemporânea brasileira, genuinamente 

antropofágicas. 

 

*** 
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 Didi-Huberman, 1998, p. 199 
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*** 

 

 

No próximo capítulo, analiso os temas dança (dansa), violência (guerra), terra (relação 

homem-terra) e corpo morto nas obras Grande Sertão: Veredas e Parabelo. O objetivo central 

dessa análise temática é a compreensão estética desses elementos na construção e na recriação 

de traços culturais do Brasil e da tradição mítico-memorativa no texto literário e na produção 

coreográfica. 
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Capítulo 3: Grande Sertão: Veredas e Parabelo: possíveis misturas 
 

Provavelmente, é de conhecimento de muitos leitores e estudiosos do romance Grande 

Sertão: Veredas que a epígrafe “O diabo na rua, no meio do redemoinho...” retoma Dom 

Quixote
62

, ou que, apesar de ser bastante analisada em estudos sobre a obra rosiana, a 

intertextualidade ainda seja elemento que se articule em novas possibilidades de leitura e de 

descobertas a partir de Grande Sertão: Veredas, já que: “Rosa é um escritor muito culto e a 

variedade das referências metaforizadas geralmente ultrapassa o conhecimento do leitor, que 

muitas vezes as traduz como formulação de algo essencial, misterioso ou indeterminado”, 

como discorreu Hansen sobre a relação intertextual dessa passagem (HANSEN, 2012, p.123). 

O curioso – e que para mim se fez novidade – é o caráter plástico da imagem, em Cervantes 

ou em Rosa, que esse diabo redebojado nos traz e a forma como ele também é referenciado no 

universo da dança, a partir dos séculos XVI e XVII.  

Guillaume Coppier, cronista de viagens, membro da nobreza francesa, escreveu, em 

um de seus registros sobre a moral e os bons costumes, que a “dança é um círculo cujo centro 

é o demônio (...). Porque onde estão os violinos, estão as sombras dos homens, a perda de 

mulheres, a tristeza dos anjos e a festa dos diabos”
63

. A abordagem de Coppier sobre dança, 

no século XVII, faz parte do processo condenatório de que esta e outras artes corporais foram 

alvo durante esse período e durante uma boa parte da história cristã, uma vez que o corpo e as 

sensações de prazer eram severamente condenados pelos costumes europeus cristãos. Proibida 

ou não, a dança ainda percorreu um longo caminho de avaliações no campo dos costumes 

europeus e no campo da saúde, sendo tratada como uma ameaça para o desenvolvimento de 

patologias
64

. Montandon (1998) ilustra essa abordagem patológica da dança com citações do 

Vicomte de Brieux Saint Laurent, Paris (1868), que fez um alerta para o fato de que a polca 

colocaria em risco a saúde e a fertilidade femininas, pois os movimentos dessa dança 
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 Capítulo XXV do segundo livro da obra Dom Quixote, em que Sancho fala a Dom Quixote sobre a forma 

como o diabo passa: “levantando caramillosenelviento y grandes quimeras de nonada”. (citado por HANSEN, 

2012, p.123) 
63

 “La danse est un cercle dont le démon est le centre, bien qu’elle passe pour indifférente. Car où sont les 

violons, là sont ténèbres des Hommes, la perte des Femmes, la tristesse des Anges et la fête des diables” – 

COPPIER, citado por Alain Montandon em “Du code, du plaisir et des signes, en guise de preface” In: 

MONTANDON, A. (dir.) Sociopoetique de la danse. Paris: Anthropos, 1998, p. 4. 
64

 Utilizo aqui o sentido de ‘patologia’ tal como passou a ser utilizado dentro do campo médico, no início do 

século XVIII, ‘qualquer desvio anatômico e fisiológico, em relação à normalidade, que constitua uma doença ou 

que caracterize determinada doença’ (c.f. dicionário Houaiss Eletrônico). 
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poderiam levar a problemas nas funções uterinas, além, é claro, de colocar em xeque 

orientações e determinações sobre o status da virgindade das dançarinas
65

.  

Esse traço condenatório sobre a dança, segundo Louisson-Lassablière (1998a)
66

, é 

reflexo da dissensão religiosa sobre a prática de bailados, suscitada a partir dos séculos XVI e 

XVII, na qual autoridades políticas e religiosas, para convencer os cristãos, “consideravam 

apenas a multiplicidade de obras de obediência católica ou protestante (reformada) que 

tendiam a louvar ou a descrever, a regulamentar ou mesmo a proibir a dança”
67

. A partir da 

segunda metade do século XVI, a discussão sobre a dança passou a circular em três tipos de 

obras, de acordo com essa autora: Os Tratados Morais, os Escritos Apologéticos e os Tratados 

Técnicos ou Didáticos. 

Os escritos de caráter moral (Tratados Morais) eram tratados em que se registrava total 

descrédito às práticas dançantes e em que se acusava a igreja católica de laxista em relação a 

essas práticas. Esses escritos apontavam a dança, dentre outras práticas corporais, como 

recurso para o declínio da igreja católica (daí o porquê da condenação ao ato de dançar). Além 

disso, os tratados morais apresentavam, em geral, títulos com vocabulário da esfera jurídica, 

demarcando a austeridade religiosa e visando a dar maior credibilidade à sua circulação, como 

se nota nos títulos Procès des danses e Jugement du bal et de la danse. Para ilustrar esse 

campo de crítica religiosa, Louisson-Lassabière (1998a) destaca os tratados morais de 

Chesneau, Daneau, Biseul e Paradin
68

.  

Os Escritos Apologéticos eram realizados pelos católicos moderados cujo propósito 

era demonstrar que a dança participava da harmonia universal e que ela tinha um valor 

cósmico. Os autores não se opunham às formas de dançar e procuravam propor argumentos 

que legitimassem a dança, como aqueles voltados para o fortalecimento /enrijecimento do 

corpo de jovens a partir das práticas de dança. Nesse campo, Louisson-Lassablière (1998a) 
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 “Une polkeuse n’est pas complètement vierge. (...) Peut-être qu’une polka bien accentuée et soutenue par la 

musique fait plus pour détruire la suspension de l’utérus que le plus grandes fatigues d’un autre genre.” In: 

Quelques mots sur les danses modernes par le Vicomte de Brieux Saint Laurent, Paris, Charles Douniol, 1868, p. 

40, citado por MONTANDON, 1998, p.4. 
66 LASSABLIÈRE, M-J. (1998a) “La polemique religieuse sur la danse aux XVIe et XVIIe siècles”. In: 

CLÉMENT, Michèle (dir). Les fruits de la dissension religieuse, fin XVe – début XVIIIe siècles. Saint-Étienne: 

Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1998, p. 223-236. 
67

 “Pour s’en convaincre, il n’est que considérer la multiplicité des ouvrages d’obédience catholique ou réformée 

qui tendent à louer ou à décrire, à réglementer, voire à interdire la danse.” (LOUISSON-LASSABLIÈRE, 1998a: 

p. 223) 
68

 Chesneau (Thomas) Traicté des danses. Auquel il est monstré que les danse sont acessoires de paillardises, et 

par ainsi que d’icelles ne doit être aucun usage entre les Chrétiens (1564); Daneau (Lambert), Traicté des 

danses. Auquel est amplement résolue la question, a savoir s’il est permis aux Chrétiens de danser, Genève, F. 

Estienne, 1579); Biseul (Jehan), Traitté contre les danses, La Rochelle, 1606; Paradin (Guillaume), Le Blason 

des danses, Paris, 1566. Todas essas obras foram citadas por LOUISSON-LASSABLIÈRE (1998a), p. 224-225. 
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destaca o tratado Apologie de la jeunesse, sur le fait et honnête recreation des danses. Contre 

les calomnies de ceux qui blasphément, de Grégoire Balthasar, 1572.  

Os Tratados Técnicos/didáticos eram obras nas quais os autores descreviam traços de 

representação do gesto dançado, visando a fundamentar e a fomentar sua prática na sociedade. 

Esses tratados tiveram importância na formulação técnica da dança e na consagração de 

vocábulos que passaram a nomear os movimentos coreografados. São citados, no texto de 

Louisson-Lassablière (1998a), os tratados de Antonius Arena (1529), d’Abeau (1588) e de 

Tuccaro (1599).  

Como podemos observar, é na recorrência dos Tratados Morais que se legitimou o 

movimento de reprovação (à) e de depreciação da dança. Isso ocorreu, sobretudo, à 

associação das práticas de dança aos ritos pagãos dionisíacos
69

, também identificadas pelos 

cristãos como práticas de adoração ao diabo e à associação da imagem da dança à figura de 

Salomé
70

 que, na interpretação de alguns religiosos, é considerada a mulher diabólica cujo 

modo de dançar seduziu o rei Herodes e o levou à ordem de decapitação de João Batista (um 

profeta, na visão do povo àquela época). Cito, a seguir, alguns fragmentos de Tratados 

Morais, relacionados à dissensão religiosa sobre a dança: 

A dança é diabólica: o cristão que renunciou às “pompas de Satanás", no momento 

de seu batismo, arrisca perder a graça de se envolver nisso. Como resultado, ele é 

incompatível com os sacramentos e, portanto, não pode encontrar lugar em um 

casamento. A dança é a vaidade das vaidades, uma vez que ela busca o prazer em si. 

Nesse sentido, ela leva à luxúria, contrariando os mandamentos de Deus e leva o 

dançarino ao inferno.  A. Robert, por exemplo, conclui seu trabalho com esta 

fórmula: “Da dança a brincadeira/ é do inferno, todo o impulso”. Originada do 

diabo, a dança conduz ao inferno, onde a ideia do círculo vicioso é simbolizada pela 

volta (pelo movimento circular). (fragmentos de Tratados Morais, citados 

LOUISSON-LASSABLIÈRE, 1998a, p. 233)
71

 

 

As dissensões religiosas sobre a dança, segundo Louisson-Lassablière, produziram 

efeitos produtivos, uma vez que os tratados auxiliaram nos processos de reflexão em torno da 

dança, denunciaram efeitos perversos sobre a forma de considerar as funções históricas, a 

importância e a qualidade artística da dança. Por outro lado, a necessidade de moralizar a 
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 Associação decorrente das imagens de humanos mesclados a animais (sátiros, por exemplo) e à adoração dos 

prazeres do corpo, praticada nesses rituais. 
70

 Passagens bíblicas em que se situa a dança de Salomé (Novo Testamento): Mateus 14: 1-11; Marcos 6: 17-28. 
71

 La danse est diabolique: le Chrétien qui a renoncé aux “pompes de Satan” lors de son baptême, risque de 

perdre la grâce en s’y adonnant. Par suite, ele est incompatible avec les sacraments et ne peu donc trouver place 

dans un mariage (Gerberon, p. 11; Robert, p. 99; Question d’importance, p. 15 et 38). La danse est la vanité des 

vanités, puisqu’on y cherche le plaisir pour lui-même (Gerberon, p. 24). En conséquence, elle porte à luxure, 

contrevient aux commandements de Dieu et mène le danseur en enfer. A. Robert, par exemple, conclut son 

travail pour cette formule (p. 106): “De la danse le badinage/Est de l’Enfer, tout l’attelage.” Issue du diable, la 

danse conduit au diable, d’où l’idée du cercle vicieux symbolisé par la ronde. (LOUISSON-LASSABLIÈRE, 

1998, p. 233, tradução minha) 
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prática coreográfica – por muito tempo, entendida como uma forma de diversão – contribuiu 

para o desenvolvimento de regras codificadas e de posturas corporais, mais tarde incorporadas 

à dança acadêmica, levando à tecnização da dança, pelo fato de ela tornar-se acessível 

somente a técnicos e a profissionais. Nesse sentido, independentemente das controvérsias das 

dissensões religiosas sobre a dança, elas não impediram as pessoas de dançar, mas 

contribuíram para relativizar sua prática
72

. O percurso em torno das dissensões religiosas 

sobre a dança, neste tópico da tese, auxiliou-me na percepção imagética da dança, associada 

ao demônio e, especificamente, aos movimentos circulares/os redemoinhos que voltejam em 

torno do diabo. Imagem esta, condenada pela visão cristã europeia (católica e protestante), e 

potencialmente rica para a plasticidade artística da dança, cuja trajetória lexical também se fez 

potente em sua denominação, como veremos a seguir.  

Em Les resources de la langue, Grassi et Louison-Lassablière (1999) analisam o 

tratamento linguístico e semântico da palavra dança
73

 da Idade Média ao século XX e 

demonstram as terminologias pelas quais a prática do dançar já foi nomeada, como: danças 

baixas (danse par bas ou danse terre à terre), dança alta, dança forte, dança ordinária ou 

comum – depois reconhecida como baile –, pavana, dança clássica, dança figurada, balé de 

corte, Ballet, quadrilha, contradança (originado de country dance), dentre outras formas. 

Nesse ensaio, as autoras apresentam a origem germânica da palavra dança, “TANZ”, utilizada 

a partir da Idade Média e explicam que, durante muito tempo, na França, a grafia ‘dance’ foi 

determinada pela sonoridade na rima com ‘candance’, nos versos: D’un plaisant son les invite 

à la dance;/ Le pied certain rencontre la candance.
74

, grafia utilizada pelos poetas de La 

Pléiade. Grassi et Louison-Lassablière (1999) ainda destacam que Antonius Arena, autor de 

um tratado didático de dança e responsável pelo ensino das danças baixas aos estudantes da 

Universidade d’Avignon, no século XVI, optou pelo uso do termo ‘DANSA’, àquela época, 

variação em latim macarrônico. Em outro ensaio, dedicado exclusivamente a Arena, Louison-

Lassablière (1998b) explica que o latim macarrônico era uma ‘variante rústica’ do latim, 

geralmente utilizada por soldados. O termo ‘macaroni’, na Itália, era o nome de um prato em 

que se misturavam farinha e queijo cozidos e um pouco de carne. A partir da associação do 

latim ao termo ‘macaroni’, a poésie macaronique ficou reconhecida como uma forma de 

poesia burlesca, composta por palavras de origens diversas, nas quais se colocavam 
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 Quelle qu’ait été la teneur des controverses, elles n’ont donc pas empêche les gens de danser, ce qui relativise 

leur portée pratique. (LOUISSON-LASSABLIÈRE, 1998a, p. 236, tradução minha). 
73

 Na língua Portuguesa, o vocábulo ‘dança’ é proveniente da forma francesa ‘danse’ e foi incorporado ao léxico 

a partir do século XVIII (Dicionário Houaiss Eletrônico, versão conforme Novo Acordo Ortográfico). 
74

 Ronsard, XVI, 142, citado por Grassi et Louisson-Lassabliére (1999). 
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terminações latinas
75

. Em geral, a poésie macaronique era a expressão de vulgaridades 

ordinárias, presentes nas anedotas picantes dos soldados. Para a autora, Antonius Arena, ao 

optar por utilizar termos do latim macarrônico, como acontece com o vocábulo DANSA, e por 

escrever seu tratado em uma língua híbrida, o latin arénaïque, age com ousadia, uma vez que 

Arena elabora seus conhecimentos coreográficos em uma expressão linguística acessível a 

seus iniciados e a seus amigos e também subverte, por meio de suas audácias linguísticas, o 

rigor e a austeridade de uma linguagem jurídica, geralmente utilizada no contexto profissional 

àquela época.  

Por que todo esse percurso em torno das origens da palavra ‘dança’? Evidentemente, 

porque estamos a construir uma pesquisa no campo comparatista entre literatura e dança e, 

dentro desse campo, interessa-me o fato de que a grafia ‘DANSA’ foi a escolhida por 

Guimarães Rosa para referir-se à prática do dançar, seja de forma figurativa – “Os olhos dele 

dansar produziam, de estar brilhando” (ROSA, 2001, p.212)
76

 – seja de forma literal – “De 

manhã cedo eu soube: tinham dansado aquela véspera. ‘– Diadorim, você dansa?’ – logo 

perguntei. ‘– Dansa? Aquilo é pé de salão...’” (ROSA, 2001, p.190-191 – itálicos meus). A 

palavra dança e seus derivativos são grafados, no texto rosiano, com a letra S: dansa, 

dansador, dansação. De acordo com Costa (2012), esse recurso gráfico do uso de ‘s’ sugere, 

de uma forma mais visual, o movimento da dança. Essa leitura para a escolha de Rosa é 

possível, mas acredito que o percurso etimológico da grafia dansa, originado na forma 

germânica ‘tanz’, funcione também como uma hipótese para justificar a escolha do autor, 

sobretudo se levarmos em consideração o fato de que Rosa era conhecedor da língua 

germânica e de que existe correspondência fonológica entre os pares surdos e vozeados t/d e 

s/z, na grafia alemã tanz e na opção gráfica feita por Rosa dansa (tendo, nesta última, uma 

terminação vocálica, mais natural à língua portuguesa). Contudo a relação da escolha gráfica 

com a origem do termo ‘dansa’, do latim macarrônico, deixa o uso da palavra ainda mais 

interessante nesse universo de cultura do escritor que ultrapassa, como afirmou Hansen 

(2012), o conhecimento dos leitores e, claro, a escolha da forma ‘dansa’ por Rosa não deixa 

de ter – como ocorreu com Antonius Arena – um caráter subversivo. Poderia Rosa ter sido 

leitor de Arena? 
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 “En quelque sorte, un ‘pot-pourri’ linguistique, pour ne pas dire un latin de cuisine!” (LOUISON-

LASSABLIÈRE, M-J. (1998b)“Antonius Arena: l’enseignement des bases danse aux étudiants de l’Université 

d’Avignon”. In: MONTANDON, A. (dir.) Sociopoetique de la danse. Paris: Anthropos, 1998, p. 134) 
76

 Nesta pesquisa, todas as referências a Grande Sertão: Veredas foram retiradas da 19ª edição, da Editora Nova 

Fronteira, 2001 e, a partir daqui, serão identificadas como ROSA, 2001, seguidas da página indicativa da citação. 

Para evitar repetições, em alguns momentos, utilizarei GS:V para me  referir ao título Grande Sertão: Veredas. 
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Se, por um lado, a notação sobre essa escolha lexical na grafia de ‘dansa’ é destacada 

aqui apenas como um registro – pois, neste estudo, não desenvolvo uma abordagem de caráter 

essencialmente formalista ou lexical –, por outro, interessa-me a imagética do movimento nos 

usos da expressão “diabo na rua, no meio redemoinho”, especialmente se considerarmos o 

enfoque associativo entre dança e demônio aqui apresentado. A partir daí o S, na palavra 

dansa, também passa a representar um elemento imagético, seja na evocação desse demônio 

que rodopia no vento – em Cervantes, em Coppier ou em Rosa –, seja na imagem de “Le 

Serpent qui danse”, de Charles Baudelaire
77

, seja na dança diabolicamente sedutora de 

Salomé
78

, seja nos rituais da serpente, registrados por Warburg
79

, no Arizona, ao fim do 

século XIX. Além disso, o enfoque sobre dansa que se realiza em Grande Sertão: Veredas 

está presente na construção de uma linguagem de rupturas na estrutura, no ritmo, na sintaxe, 

etc e na construção de imagens que se colocam em movimento na dinamização de um enredo 

memorialístico, construído na cadência de múltiplas formas e de variados ritmos. É nesse 

contexto, portanto, que analisarei o romance Grande Sertão: Veredas, tomando como 

referência de partida, sobretudo, os estudos
80

 de Bruyas (1983), Cândido (1983; 1995), 

Arrigucci Jr. (1994) e de Hansen (2007; 2012), com a intenção de explorar imagens 

associativas à dança, tanto na constituição do enredo – especialmente no que diz respeito à 

perspectiva do eu na narração – como na elaboração de imagens em que se presentificam os 

movimentos da natureza, dos corpos e dos tiros na guerra. Na segunda parte do capítulo, 

desenvolverei uma abordagem sobre as imagens do sertão presentes na montagem 
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 À te voir marcher en cadence,/ Belle d'abandon, On dirait un serpent qui danse/ Au bout d'un bâton., trecho de 

Fleurs du mal, 1857. 
78

 Salomé devint au XIXe siècle le paradigme de la danseuse, l’essence de la danse, dans ses excès, ses torcions, 

la lubricité d’un corps promue oeuvre d’art, le cri muet du désir, le rythme de la vie et le sang de la mort. Celle 

dont il fut dit: ‘saltavit et placuit”, “l’instrument d’une mort annoncée”, la “sauterelle deshoneste”, mêle dans 

l’imaginaire les courbes serpentines de la grâce à la mortelle mesure du serpente de la tentation. Érotique et 

thanatique à la fois, elle séduit par la grâce de ses mouvements, le cadre oriental somptueux. Trecho retirado de: 

MONTANDON, A. “Écrire la danse, introduction”. In: MONTANDON, A (dir). Écrire la danse. Centre de 

Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines. Presses Universitaires Blaise Pascal – Maison de la 

Recherche, Clermont-Ferrand (France), 1999, p. 18. 
79

 No próximo capítulo, tratarei sobre o enfoque dado por Warburg às imagens em movimento. 
80

 Dada a ampla fortuna crítica de Guimarães Rosa, enfatizo a necessidade de propor aqui um recorte analítico de 

autores que se preocuparam, objetivamente, em tratar o aspecto ficcional de Grande Sertão: Veredas e que, 

sobretudo, reconhecem a potência imagética dessa obra, uma vez que não é meu objetivo, neste capítulo, 

desenvolver uma abordagem de revisão bibliográfica em torno da obra de Rosa. Destaco ainda outras obras 

muito importantes para o recorte imagético na leitura de Rosa: NUNES, Benedito. A Rosa o que é de rosa: 

literatura e filosofia em Guimarães Rosa; organizado por Victor Sales Pinheiro. Rio de Janeiro: DIFEL, 2013; 

OLIVEIRA, Franklin. “Guimarães Rosa”. _In: A dança das letras: antologia crítica. Rio de Janeiro: Topbooks, 

1991, p. 55-85; RÓNAI, Paulo. “Rondando os segredos de Guimarães Rosa”. In: Encontros com o Brasil. Rio de 

Janeiro: Batel, 2009, p.118-126. 2ed.; SANTIAGO SOBRINHO, João Batista. Mundanos fabulistas: Guimarães 

Rosa e Nietzsche. Belo Horizonte: Crisálida/CEFET, 2011; SECCHIN, Antônio Carlos. ALMEIDA, José 

Maurício Gomes de. et all (org). Veredas no sertão rosiano. Rio de Janeiro: 7letras, 2007. 
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coreográfica Parabelo (1997), do Grupo Corpo, visando a continuar a perspectiva interartes 

desta pesquisa. 

 

3.1 – De dansa em Grande Sertão: Veredas: movimentos do narrar 

 

Segundo Antônio Cândido (1983), o tratamento dado ao sertão por Euclides da Cunha 

– em Os sertões – e por Guimarães Rosa – em Grande Sertão: Veredas – se aproximam, uma 

vez que ambos os autores estruturam uma abordagem a partir da relação entre os elementos 

terra, homem e luta. O crítico destaca que o enfoque feito por esses autores é, no entanto, 

divergente, pelo fato de Rosa ter privilegiado o ficcional em sua abordagem, e de Euclides da 

Cunha ter optado por explorar os aspectos de constatação e de explicação para os quadros 

logicamente descritos da realidade sertaneja. Para Cândido, a escrita de Rosa é “uma trança 

constante desses três elementos, refugindo a qualquer naturalismo e levando, não à solução, 

mas à suspensão que marca a verdadeira obra de arte, e permite a sua ressonância na 

imaginação e na sensibilidade.” (CÂNDIDO, 1983, p. 296, itálicos meus).  

A esse jogo do sensível na construção do processo ficcional Cândido denomina 

princípio de reversibilidades e o analisa como o gesto de tensionamento de ideias e de 

elementos, responsáveis pela manifestação da ambiguidade na narrativa. Assim, teríamos, no 

corpo do romance: a ambiguidade no espaço geográfico – no qual o lendário, associado aos 

princípios da Cavalaria, co-ocorre e é confrontado pelas perversidades do banditismo jagunço; 

e ainda no espaço do sertão que transita entre o real, o imaginário e o espaço das indagações 

íntimas; a ambiguidade afetiva – na qual, o narrador oscila entre a idealização do amor 

sagrado, configurado em Otacília, o amor profano, em Nhorinhá, e nas constantes divagações 

do amor pela figura ambígua de Diadorim, mulher-homem. A ambiguidade no campo 

metafísico, na oscilação constante entre Deus e o Diabo. A partir dessa abordagem, Cândido 

demonstra que é possível ler o romance de Rosa por meio dessa problematização dos 

elementos postos em jogo, e destaca que, em literatura, o que interessa é a maneira escolhida 

pelo autor para abordar tal problematização, enfatizando que, em Grande Sertão: Veredas, a 

tessitura é oriunda da “crispação incessante do narrador em face dos atos e sentimentos 

vividos, traduzidos pela recorrência dos torneios de expressão, elaborados e reelaborados a 

cada página em torno de obsessões fundamentais”. (CÂNDIDO, 1983, p. 306). Sobre esse 

processo das ‘crispações do narrador’, destaco o trecho: 
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Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai 

avante. Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são 

importantes. E estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas 

matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a 

gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para as más 

ações estranhas, é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe, 

não sabe, não sabe! 

Sendo isto. Ao dôido, doideiras digo. Mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, 

fiel comigo como papel, o senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. 

Assim, é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com 

mais pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! 

Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas 

veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. (ROSA, 

2001, p. 116) 

 

Nessa passagem, como em outras, o narrador-protagonista Riobaldo delineia o 

processo de seu narrar, a partir do jogo estratégico que vai da noção de destinatário (‘ao 

dôido, doideras digo’) à representação do conteúdo a ser debuxado em suas confabulações 

(‘matéria-vertente’) e às angústias que perpassam suas escolhas (‘queria entender de medo e 

de coragem’). A perspectiva desenvolvida por Cândido ecoará em outras leituras que também 

exploram esse jogo de ambiguidades, como ocorre em Bruyas (1983), ao situá-lo como ‘jogo 

de dualidades’, em Arrigucci Jr. (1994), que o tratará por ‘mundo misturado’ e em Hansen 

(2007; 2012), que analisará as tensões entre ‘forma, funcionalidade e indeterminação’ em 

Grande Sertão: Veredas. Apesar de serem estudos já bem explorados na fortuna crítica de 

Rosa, levantarei alguns aspectos específicos na abordagem desses autores, para chegar à 

perspectiva estética que pretendo nesse recorte. 

Bruyas (1983) aborda as dualidades na obra, a partir dos traços de construção e 

destruição dos seguintes elementos:  

 Tema romanesco do amor – mecanismo de criação: o amor orienta o fluxo narrativo X 

mecanismo de destruição: o objeto deste amor (Diadorim) morre.  

 Caracterização da narrativa épica – mecanismo de criação: no romance de Rosa, há 

uma “epopeia do cangaço: chefes de prestígio, fascinação pelas cavalgadas, 

fraternidade de armas, amplos espaços, paisagem fulgurante da violência, ódio 

solitário ou coletivo, combates, uma corrida irresistível para a vitória ou para a 

destruição”
81

 X mecanismo de destruição do épico: os chefes do bando morrem, os 

jagunços (os cavalheiros) são, na realidade, bandidos, as lutas são analisadas por 

Riobaldo como vãs, os sentimentos são sempre negativos ou considerados a partir de 
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 BRUYAS, 1983, p. 466. 
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fatos e de gestos, a perspectiva memorialística tonifica a ‘batalha’ como um teatro de 

sombras e a própria condição do herói é dessacralizada
82

.  

 Construção de mitos – mecanismo de criação: Riobaldo personifica o personagem 

Hermógenes como a encarnação do mal X mecanismo de destruição: os 

questionamentos de Riobaldo sobre a presença do mal ou do diabo, a morte de 

Hermógenes esvaziam a perspectiva sombria em que se envolve esse mito: “as 

miragens existem, uma vez que a força do nosso desejo as cria e são apenas miragens 

porque o herói desabusado, o espectador crítico (Riobaldo é um e outro) não veem, em 

seu lugar, se não a areia da realidade”. (BRUYAS, 1983, p. 467-468) 

 Perspectiva realista - mecanismo de criação: traços da dificultosa vida no sertão: “a 

gente olhava para trás. Daí, o sol não deixava olhar rumo nenhum. Vi a luz, 

castigo.(...) O sol vertia no chão, com sal, esfaiscava. (...) E fogo começou a entrar, 

com o ar, nos pobres peitos da gente.” (ROSA, 2001, p. 63-64) X mecanismo de 

destruição: a crueza dos traços realistas é entrecortada pelo lirismo
83

 no enredo e por 

mecanismos reflexivos que destituem a ideia de materialidade do próprio sertão: 

“Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo. Dia de lua. O luar que põe a 

noite inchada”. (ROSA, 2001, p. 172). Além disso, o traço realista na composição dos 

personagens, que ainda poderia ser identificado na construção de um quadro de 

características estáticas e constantes é destruído no delineamento de personagens 

fragmentados: “uma pintura em pinceladas fragmentárias, fragmentadas, do 

comportamento e (...) do que há de mais elementar nesse comportamento: gestos e 

palavras comuns da vida a mais cotidiana, (...) que podem ser significativos, mas cuja 

significação nunca é formulada” (BRUYAS, 1983, p. 469). 

 Bruyas faz apontamentos sobre os traços de construção e destruição desses elementos 

em Grande Sertão: Veredas e demonstra como eles são dissolvidos ou, pelo menos, 

questionados/problematizados na narrativa. Para esse autor, na escrita de Rosa, há uma 

potência na composição dos contrários, na qual os elementos da realidade estão 

constantemente levados pelo movimento, seja no ziguezague das turbulências narradas, seja 

na composição da linguagem, por meio de movimentos circulares, espiralados das estruturas 
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 Indagações de Riobaldo sobre sua condição jagunça: “(...) E eu sou nada, não sou nada... Sou coisinha 

nenhuma, o senhor sabe? Sou o nada coisinha mesma nenhuma de nada, o menorzinho de todos. O senhor sabe? 

De nada. De nada... de nada...” (ROSA, 2001,  p. 366-367) 
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 “(...) O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira: os cavaleiros no sombrio 

amontoados, feito bichos e árvores, o refinfim do orvalho, a estrela-d’alva, os grilinhos do campo, o pisar dos 

cavalos e a canção de Siruiz. Algum significado isso tem?” (ROSA, 2001, p. 138) 
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(parágrafos, cenas, episódios) que “apresentam, na maior parte das vezes, a violência, o 

excesso do redemoinho.”
84

 O que, para Bruyas, construiria, no romance de Rosa, 

características de uma grande obra barroca (BRUYAS, 1983, p. 477). Ilustro essa abordagem 

a partir de movimentos da linguagem, que estão presentes nos mecanismos poéticos, 

engendrados por Rosa:  

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar 

dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu 

cristo-jesus, arredado no arrocho de autoridade. O Urucúia vem dos montões oestes. 

Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de vargens 

de bom render, as vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras de 

grossura, até ainda virgens dessas lá há. O gerais corre em volta. (ROSA, 2001, p. 

24 – destaques meus) 

 

Devagar, vi visagens. (ROSA, 2001, p. 66 – destaques meus) 

 

Em que afundamos um cerrado mangabal, indo sem volvência, até perto de hora do 

almoço. (...) Depois, se acabavam as mangabaranas e mangabeirinhas. Ali onde o 

campo larguêia. Os urubus em vasto espaceavam. Se acabou o capinzal de capim-

redondo e paspalho, e paus espinhosos, que mesmo as môitas daquele de prateados 

feixes, capins assins. Acabava o grameal, naquelas paragens pardas. Aquilo, vindo 

aos poucos, dava um peso extrato, o mundo se envelhecendo, no descampante. 

(ROSA, 2001, p. 63 – destaques meus) 

 

Nesses três fragmentos, a predominância de sequências paratáticas e o uso de rimas 

internas contribuem para gerar um efeito de fluxo contínuo ou, nos dizeres de Bruyas, o efeito 

espiralado/ circular das estruturas. Um traço de movimentos que ‘perfazem os excessos do 

redemoinho’ pode ser percebido nos fragmentos a seguir: 

Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba, soante que mesmo vi e assaz me 

contaram; e outros – as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos 

arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e 

orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, 

queimando pessoas ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues... Esses não 

vieram dos infernos? Saudações.(...)... Viver é muito perigoso. (ROSA, 2001, p. 65 

– itálicos meus) 

 

Tudo, naquele tempo, e de cada banda que eu fosse, eram pessoas matando e 

morrendo, vivendo numa fúria firme, numa certeza, e eu não pertencia a razão 

nenhuma, não guardava fé em nem fazia parte. (ROSA, 2001, p. 158-159 – itálicos 

meus) 

 

Nessas duas passagens, a movimentação inquietante do redemoinho ganha corpo no 

delineamento das perversidades praticadas pelos jagunços. Há um traço de aceleração e de 

continuidade do ritmo, a partir da concatenação de ações verbais no gerúndio, produzindo um 

efeito plástico para a ideia de ‘fúria firme’ de que fala o narrador-personagem. A leitura de 

Grande Sertão: Veredas, realizada por Jean-Paul Bruyas, contribui para a percepção dos 

movimentos na e da linguagem e para a percepção do caráter filosófico da obra, cujo final, 
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debuxado em “Existe é homem humano. Travessia” (ROSA, 2001, p.604), equivaleria, na 

visão de Bruyas, ao encerramento de O Ser e o nada, de Sartre: “o homem é uma paixão 

inútil”.
85

 

Arrigucci Jr. (1994) analisa as várias misturas na composição do romance, 

demonstrando os mecanismos de experimentação de linguagem, a partir das escolhas formais 

feitas pelo autor e, especialmente, pelo jogo estrutural que se arranja a partir da mistura dos 

gêneros (épico, dramático e lírico) na composição do romance, na alternância de 

características da épica, do relato individual/memorialístico, do romance de formação, de 

elementos dramáticos – como a estruturação dialógica –, de formas narrativas variadas (como 

em casos populares e em aforismos) e de lirismo, presentes na obra. Para esse autor, a 

complexa formação estética do romance é oriunda da linguagem e, simultaneamente, 

demarca-se como efeito dela, por exemplo, na percepção da poesia amalgamada em todo o 

jogo narrativo e do cruzamento de diferentes formas narrativas no enredo. 

Hansen (2007; 2012) destaca a importância de se compreender a sugestão ficcional do 

sertão em Rosa para se entender sua obra literariamente, sem reduzi-la a conteúdos nem a 

empirismos. Nesse sentido, o crítico analisa o romance de Rosa a partir das escolhas do autor, 

na composição de seu texto, por meio, primeiramente, de relativização e de paródias em que 

se esvaziam as verdades das matérias sociais na construção narrativa; o segundo ponto de sua 

análise tem a ver com o status de esvaziamento de significação produzido e comunicado ao 

leitor por meio da forma narrada; e o terceiro, com os processos de integração sertaneja aos 

níveis alegóricos ou metafóricos de significação conotados em referências filosóficas e 

literárias universais. Na análise desses três aspectos, Hansen demonstra como a obra de Rosa 

cria um efeito de indeterminação ao romper com os elementos clássicos de retórica e, 

simultaneamente, ao tensionar os aspectos miméticos da narrativa deslocando os mecanismos 

tradicionais de representação no imaginário do leitor: 

(...) ao inventar essas formas que indeterminam a significação e o sentido, ele (Rosa) 

mantém em todas elas o desuso dos usos léxicos, sintáticos e semânticos das formas 

realistas de representação, comunicando o desuso ao leitor. (...) A indeterminação 

insiste, nelas e nos intervalos sintáticos delas, como um fundo retoricamente 

contínuo e poeticamente definido. O fundo é (...) resultado da técnica que o autor 

aplica para indeterminar significações; (...) sendo produto da aplicação de uma 

técnica retórica, o fundo é um objeto intencional comunicado funcionalmente ao 

leitor no seu ato de percepção da forma como presença da avaliação autoral que, na 

indeterminação efetuada, ironiza, relativiza, nega e dissolve a mediação de formas 

realistas familiares. Muito humorado, o procedimento avaliativo atravessa o desertão 

positivista das certezas representacionais do leitor, sugerindo-lhe que as veredas por 
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onde sua leitura passa são não só para interpretar, mas principalmente para produzir 

o grande sertão da legibilidade a que está habituado. (HANSEN, 2012, p. 123) 

 

Muito mais do que uma preocupação com a sugestão arquetípica do processo de 

recepção/leitura da obra, esses autores sugerem um pensamento sobre a estrutura do texto de 

Rosa como uma obra aberta e inquieta: “O texto é o trovão que faz ouvir seu bramido longo 

tempo depois”.
86

 E, dentro dessa dinâmica, podemos entender as tensões evocadas em Grande 

Sertão: Veredas como o jogo das imagens dialéticas que, na perspectiva benjaminiana, leva 

aos efeitos de recognoscibillidade da narrativa, ou seja, o fluxo narrado torna-se legível nos 

movimentos de choque que estão presentes na essência das imagens e não porque resulta de 

um esquema de legibilidade construído a partir de temas ou de conceitos prévios, dentro de 

uma abordagem neopositivista
87

. Dessa maneira, percebemos que o emprego, por exemplo, de 

aporias na composição da narrativa gera um efeito de legibilidade, um enfoque crítico 

intencionalmente articulado, como podemos ver no trecho a seguir: 

Só sim? Ah, meu senhor, mas o que eu acho é que o senhor já sabe mesmo tudo – 

que tudo lhe fiei. Aqui podia pôr ponto. Para tirar o final, para conhecer o resto que 

falta, o que lhe basta que menos mais, é pôr atenção no que contei, remexer vivo o 

que vim dizendo. Porque não narrei à-tôa: só apontação principal, ao que crer posso. 

Não esperdiço palavras. Macaco meu veste roupa. O senhor pense, o senhor ache. O 

senhor ponha enredo. Vai assim, vem outro café, se pita um bom cigarro. (...) Sou 

um homem ignorante. Gosto de ser. Não é só no escuro que a gente percebe a 

luzinha dividida? Eu quero ver essas águas, a lume de lua... (ROSA, 2001, p.324-

325, itálicos meus) 

 

O discurso projeta-se, retoricamente, na imagem do ‘fiar a narrativa’ e, 

simultaneamente, articula um propósito de tensionar as imagens geradas: às construções 

‘apontação principal’ e ‘não esperdiço palavras’ justapõe-se ‘macaco meu veste roupa’, que 

sugeriria exatamente o contrário daquilo que se falou sobre a economia do narrar. Além disso, 

a imagem de ‘tudo saber’, ligada ao interlocutor, é relativizada em ‘gostar de ser ignorante’, 

associada ao narrador. Se, no trecho, Riobaldo pretendeu dar alguma certeza sobre seu modo 

de contar, essa certeza fica suspensa na indagação que é feita – ‘não é só no escuro que a 

gente percebe a luzinha dividida?’ – cuja resposta nem ele nem o doutor teriam. Observemos, 

então, que o narrar se articula num jogo de vai-e-vem de imagens que não desconstrói, mas 

que intensifica os pontos de tensão do próprio narrar, o que pode ser entendido como uma 

forma de legibilidade em que o processo narrativo se baseia em uma ideia do contar (‘pôr 

ponto’, ‘tirar final’, ‘apontar o principal’) para ultrapassá-lo por meio das imagens e, 

especialmente, por meio de aporias. De acordo com Hansen (2012, p.129), “a forma deve ser 
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o instantâneo da transição em que ela se indetermina” e que, por isso, as coisas nomeadas 

artisticamente encontram um devir de seus conceitos, extrapolando a adequação de unidades 

modelares exteriores (a entender aqui um modelo mimético representacional na narrativa e o 

arquétipo retórico clássico). Temos, portanto, que o jogo estético sugerido por Rosa é 

elaborado por meio de imagens variadas e por elas tensionado. Ainda nesse contexto de 

discussão sobre a superioridade das ‘coisas nomeadas artisticamente’, Hansen propõe a 

seguinte consideração sobre a escrita de Rosa: 

Ele a inventa como um instantâneo das deformações do seu deslocamento pelo 

movimento temporal que a faz sofrer ampliações e diminuições das qualidades que a 

definem. Cada instantâneo descrito ou narrado se relaciona com seu instantâneo 

anterior e seguinte e também com os instantâneos de outras formas anteriores e 

subsequentes. Como a dança dos corpos de um corpo de baile, a sequência sintática 

do enunciado figura a duração dos desenhos traçados pelas correspondências entre 

esses instantâneos produzidos e deformados pelo movimento universal que os liga. 

A sintaxe também figura as intensidades com que o movimento temporal rompe 

momentaneamente o percurso das formas com sua força dissolvente de ‘mágico de 

todas as traições’, como Rosa chama o tempo. (HANSEN, 2012, p. 129, itálicos 

meus) 

 

Nessa passagem, Hansen situa o caráter movente da escrita de Rosa e dá a ela o status 

de uma dança. O crítico sugere a validade dessa comparação ao relacionar as escolhas 

sintáticas de Rosa aos movimentos que constroem e deformam as noções temporais no fluxo 

narrativo, a partir da noção de ‘indeterminação da forma’, como já se explicou neste capítulo. 

As digressões feitas por Riobaldo, além da intercalação de casos, histórias e canções do sertão 

podem ser tomadas como exemplos de recursos que se tecem na manutenção e na interrupção 

da sequência enunciativa. Todavia, entendo que a plasticidade da dança sugerida na escrita 

rosiana extrapola esse movimento do fluxo temporal, uma vez que ela se faz na criação de um 

estilo elaborado na urgência da língua, especialmente se considerarmos que o discurso de 

Riobaldo se articula na forma de um jogo dramático, como já ocorre na abertura do romance, 

no qual há a sugestão de um diálogo
88

 (socrático/platônico), a partir do uso do travessão: “– 

Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não (...)”. (ROSA, 2001, p.23), e 

da identificação do enunciador (Riobaldo) e do interlocutor (doutor). A dança também é 

evocada nos efeitos de oralidade em se que articulam a dimensão expressiva do corpo e que, 

simultaneamente, contribuem para intensificar efeitos sensoriais nas imagens elaboradas. 

Rosa ainda sugere, em sua escritura, uma agitação programada da ordem de enunciação, por 

                                                           
88

 Como não existe uma alternância de vozes entre os sujeitos discursivos (especificamente na relação entre 

Riobaldo e o doutor/interlocutor), a abordagem bakhtiniana de ‘diálogo monológico’ pode ser tomada para o 

entendimento dessa forma dialogada em Grande Sertão: Veredas. Sobre essa abordagem consultar: BAKHTIN, 

Mikhail. Questões de Literatura e de Estética – a teoria do romance. São Paulo, Editora Hucitec, 1990 – 2ª 

edição. 
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meio do estilo geralmente paratático, que muito contribui para a expressão de um corpo em 

movimento, articulando uma palavra transgressora das codificações tradicionais da língua 

escrita. A dança, no processo da escrita rosiana, vai além dos fluxos temporais, já que a ideia 

de movimento é delineada não apenas como uma noção circunstancial, mas como um arranjo 

estratégico da linguagem, especialmente por meio da potencialização do corpo na enunciação. 

A dança é um elemento estético resultante das escolhas lexicais e imagéticas de Rosa, 

responsáveis por demarcar os fluxos nos processos de manutenção temporais na narrativa – 

como sinalizou Hansen – mas também por intensificar a presença de um elemento muito 

importante na narrativa: o corpo. Entendendo assim, a dança não é apenas um efeito 

complementar das imagens (o que poderia ser associado a um dos sentidos da palavra ‘como’, 

na construção: ‘a escrita como uma dança’), mas é a própria linguagem que se coloca em 

movimento. Observemos alguns desses elementos no trecho a seguir: 

(...) Quando quis rezar – e só um pensamento, como raio e raio, que em mim, que o 

senhor sabe? Qual: ... o diabo na  rua, no meio do redemunho... O senhor soubesse... 

Diadorim – eu queria ver – segurar com os olhos... Escutei o medo claro nos meus 

dentes... O Hermógenes: desumano, dronho – nos cabelões da barba... diadorim foi 

nele... Negaceou, com uma quebra de corpo, gambetou... E eles sanharam e 

baralharam, terçaram. De supetão... e só... 

E eu estando vendo! Trecheio, aquilo rodou, encarniçados, roldão de tal, dobravam 

para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando, como quem corre, nas 

entortações... O diabo na rua, no meio do redemunho... Sangue. Cortavam toucinho 

debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Vi camisa de baetilha, e vi as costas 

de homem remando, no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e 

rapado... Sofri rezar, e não podia, num cambaleio. Ao ferreio, as facas, vermelhas, 

no embrulhável. A faca a faca, eles se cortaram até os suspensórios... O diabo na 

rua, no meio do redemunho... (ROSA, 2001, p. 610-611, itálicos do autor e grifos 

meus) 

 

Nessa passagem, a alternância entre o desejo de rezar e o pensamento sobre o diabo no 

redemoinho ganha corpo na imagem do ‘raio’ e intensifica-se a partir da potência que é dada 

ao medo, corporalmente sentido, no ‘ranger dos dentes’. Além disso, a dinâmica toda do 

trecho é acelerada a partir dos movimentos ‘rodejantes’ de Diadorim e do Hermógenes no 

embate fatal em que os dois se envolvem e no qual também remontam a imagem do ‘diabo no 

meio do redemoinho’, um dos motes da narrativa. Riobaldo situa-se no lugar da testemunha – 

“E eu estando vendo!” –, e esse registro ocular é intensificado por meio da gradação que é 

feita para narrar a luta, a partir da representação das imagens de ‘braços’, ‘pernas’, ‘sangue’. 

Além dessa gradação, há o enfoque reiterativo das imagens corporais associadas a ‘rodar’ em: 

‘rodou, roldão, rodejando, entortações’ e, por fim, o efeito estético gerado a partir de outra 

gradação nas ações corporais da luta: ‘quebra de corpo’, ‘dobrar para fora e para dentro’, 

‘cortar o couro’, ‘esfaquear as carnes’. O que vemos, nessa passagem, é o traço do 
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movimento, estrategicamente delineado e, por consequência, a elaboração de uma escrita que 

dança.  

Ainda nesse enfoque relativo à dança na escritura de Rosa, podemos identificar 

referências de Riobaldo a práticas do dançar, rememoradas em algumas passagens da 

narrativa, como vemos a seguir: 

No regular, Zé Bebelo pescava, caçava, dansava as dansas, exortava a gente, 

indagava de cada coisa, laçava rês ou topava à vara, entendia dos cavalos, tocava 

violão, assoviava musical; (ROSA, 2001, p.93) 

 

E o Fonfrêdo cantava lôas de não se entender, o Duvino de tudo armava risada e 

graça, o Delfim tocando viola, Leocádio dansava um valsar com o Diodôlfo; 

(ROSA, 2001, p.201) 

 

Diadorim e Otacília. Otacília sendo forte como a paz, feito aqueles largos remansos 

do Urucúia, mas que é rio de braveza. Ele está sempre longe. Sozinho. Ouvindo uma 

violinha tocar, o senhor se lembra dele. Uma musiquinha até que não podia ser mais 

dansada – só o debulhadinho de purezas, de virar-virar... Deus está em tudo – 

conforme a crença? Mas tudo vai vivendo demais, se remexendo. (ROSA, 2001, 

p.327-328, itálicos meus) 

 

Nos dois primeiros trechos, o traço social da dança aparece como referência aos 

costumes e festejos populares: “Zé Bebelo pescava, caçava, dansava as dansas” e em 

“Leocádio dansava um valsar com o Diodôlfo” e, no terceiro fragmento, temos a dança 

ressignificada, como um traço do movimento do rio Urucúia, que é personificado como o 

ouvinte de ‘uma musiquinha’ e do ‘debulhadinho de purezas’, sugerindo, nesse movimento do 

rio, a própria representação metafísica de Deus, que está associado a um movimento constante 

de tudo: ‘tudo vai se remexendo’. O fluxo dos movimentos sugeridos, que vão da imagem de 

‘uma musiquinha dansada’ até ao ‘tudo se remexendo’ contribui para o efeito do estilo na 

escrita. Além disso, a ideia de um ‘deus se remexendo em tudo’ tensiona e equivale à imagem 

do ‘diabo no meio do redemoinho’. A partir das imagens em movimento, nesses fragmentos, 

podemos entender um traçado presencial da dança, conforme perspectivas teóricas da 

Sociopoética (MONTANDON, 1999), tanto na constitutividade do traço social quanto na 

elaboração estética da escrita como um movimento coreografado. 

Em Grande Sertão: Veredas, o enfoque sobre movimento é também articulado no 

processo narrativo, a partir da identificação de gestos: 

O urucuiano, deles, que o Salústio se chamava. O que tinha olhos miudinhos em 

cara redonda, boca mole e sete fios de barba compridos no queixo. Arreliado falei: – 

“Quê que é? Tu amigou comigo?! Tatú – tua casa...” – para ele. Semi-sério ele se 

riu. Comparsa urucuiano dos olhos verdes, homem feioso. Ainda nada não disse, 

coçou a barriga com as costas dobradas da mão – gesto urucuiano. Eu bati com 

minha mão direita por cima da canhota, que pegava o rifle, e deixei deixada – gesto 

jagunço. Apertei com ele: – “Ao que me quer?” Me deu resposta: – “Ao assistir o 

senhor, sua bizarrice... O senhor é atirador! É no junto do que sabe bem, que a gente 

aprende melhor...” (ROSA, 2001, p.361, itálicos meus) 
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A presença de ‘gesto urucuiano’ e de ‘gesto jagunço’ ritualiza as diferenças e as 

práticas sociais, demarcando a identidade dos indivíduos. No trecho a seguir, essa perspectiva 

ritualística também é identificada na ideia de um ‘pensar teatral’, presente nos gestos de Zé 

Bebelo: 

Seja ou não se aquele negócio entendessem, os companheiros aprovavam. Até 

Diadorim. Seja Zé Bebelo levantava a ideia maior, os prezados ditos, uma ideia tão 

cumprida. O teatral do mundo: um de estadela, os outros ensinados calados. Sempre 

sendo, em todo o caso, que Zé Bebelo me semiolhava espreitado avulso, sob receios 

e respeito. Só eu, afora ele, ali misturava as matérias. (ROSA, 2001, p.381, itálicos 

meus) 

 

Ao referir-se à configuração dos gestos na dança, Gil (2013) afirma que o gesto 

contribui para o delineamento de situações ou atos precisos de sentido, uma vez que, por meio 

dos gestos, é possível se sugerir a ideia de modo e de intensidade no plano acional. Dessa 

forma, e ainda de acordo com esse autor, “a sugestão do sentido que o gesto induz no olhar do 

espectador comporta dois reenvios: do gesto-signo para os movimentos de transição que dão a 

forma do sentido; e destes para o gesto-signo” (GIL, 2013, p.97). No contexto das citações 

destacadas acima, os gestos potencializam uma relação de sentido, a partir dos códigos sociais 

que eles representam (ser urucuiano; ser jagunço) e, simultaneamente, contribuem para evocar 

o traço escritural de potencialização das personagens (ser Zé Bebelo; pensar como Zé Bebelo 

ou ser capaz de, como ele, ‘misturar as matérias’) e do estilo no plano da narrativa. Temos, 

portanto, um processo de virtualidade evocada no gesto, responsável por gerar esferas de 

significação.  

Visando a ampliar a perspectiva sobre a dança em Grande Sertão: Veredas e com o 

intuito de situar essa abordagem não apenas como uma ferramenta retórica no deslocamento 

de ‘escrita como dança’ para ‘escrita que dança’, darei continuidade à análise de elementos 

potencializadores do gesto dançado na escrita rosiana, a partir da percepção da dança na 

representação dos movimentos da natureza e dos movimentos na guerra. 

 

3.1.1 – De dansação e pausas... 

 

O narrador Riobaldo – também Tatarana, jagunço-atirador, e Urutú Branco, chefe do 

bando – entende as dificuldades do narrar na situação de conflito: “A guerra tem dessas 

coisas, contar é que não é plausível”. (ROSA, 2001, p. 381) – e o seu narrar, em muitos 

momentos do romance, constrói-se a partir da sugestão imagética desse narrador em campo de 
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batalha: “Quero é armar o ponto dum fato” (ROSA, 2001, p. 232). Esse contar como ‘armar-

se’ ou como ‘atirar’ também leva à imagem da guerra como ‘dansação’ (a ideia vem da 

imagem de ‘tiros em movimento’, sobretudo a partir das cenas em que Riobaldo passa a 

chefiar o bando de jagunços).   A guerra – um dos elementos essenciais da narrativa, 

conforme destacou Cândido (1983) – é representada, em Grande Sertão: Veredas, por meio 

da ideia de agilidade/velocidade e de intensificação da imagem dos corpos em movimento e 

dos impactos sobre a representação do corpo morto. A partir do olhar de Riobaldo, os fluxos 

dos combates jagunços avançam em recortes que evidenciam a perversidade e, 

simultaneamente, solidificam-se as impressões críticas de Riobaldo sobre a reiteração dos 

quadros de violência e dos próprios rituais do combate, já que “guerra é mesmice, mesmagem” 

(ROSA, 2001, p.319) e a vida dos jagunços também não se apresenta em um quadro de 

muitas variações: “vou narrar ao senhor, nesta minha conversa nossa de relato.(...) A mesmice 

dos cabras jagunços – no contemplar a cavalhada – no passo, os animais dando dos quartos, 

comuns assim, que não fazem penachos, que não tiram arredondamentos da magreza.” 

(ROSA, 2001, p.466). Consideremos as passagens a seguir: 

 
Désse de ser? Ao caminho dos infernos – para prazo? Aí careci de querer a calma. O 

tiroteio já redobrava. Ouvi a guerra. (...) o fìufíu e os papocos. Ah as balas que 

partiam telhas e que as paredes todas recebiam. Cacos caindo, do alto. (...) Na 

janela, ali, tinham pendurado igualmente um daqueles couros de boi: bala dava, 

zaque-zaque, empurrando o couro, daí perdia a força e baldava no chão. A cada bala, 

o couro se fastava, brando, no ter choque, balangava e voltava no lugar, só com 

mossa feita sem rasgar. Assim ele amortecia as todas, para isso era que o couro 

servia. (...) Não é do tutuco nem do zumbiz das balas, o que daquele dia em minha 

cabeça não me esqueço; mas do bater do couro preto, adejante, que sempre duro e 

mole no ar se repetia.  (ROSA, 2001, p. 346-347, itálicos meus) 

 

Dá, deu: bala beija-florou. Zúos – ao que rachavam ombreiras das janelas, 

estraçalhavam, esfarelavam fasquia. Umas caíam quase colhidas, no assoalho do 

chão – tinham dansado de ricochete – e ficavam para lá, amolgadas, feito pedaço de 

cano, ou aveladas de maduras. Essas podiam se esfriar, de vagarinho. Perdiam sem 

valia aquele feio calor, que podia ter sido a vida de uma pessoa. (ROSA, 2001, p. 

605, itálicos meus) 

 

A narração, nesses fragmentos, é articulada ritmicamente, a partir do emprego de 

recursos estilísticos – onomatopeias, aliterações – e de escolhas lexicais que sugerem a 

movimentação dos tiros em guerra. De acordo com Pouillaude (2009), o deslocamento preciso 

na escolha das direções em dança – frente, trás, direita, esquerda, diagonal, circular e espiralar 

– é um dos elementos essenciais da linguagem coreográfica, uma vez que é por meio dos 

desdobramentos espaciais que o corpo se representa. Se nos apoiarmos nesse pensamento para 

ler esse fragmento de Rosa, podemos ver como o léxico perfaz todo um jogo multidirecional 

que vai das escolhas de campo semântico (redobrava, balangava, partiam, dava; dá, deu, 
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rachavam, estraçalhavam, tinham dansado) aos efeitos sonoros e visuais (fiufiu, papoco, 

zaque-zaque, zumbis; beija-florou, zúos) precisamente delineados no deslocamento dos 

enunciados. Observemos que o efeito performático das balas no ar é produto dos artifícios 

poéticos engendrados e atinge uma potência essencialmente dialética na imagem de ‘bala 

beija-florou’: o recurso lírico da beleza é elaborado no campo da destruição, o que sugere o 

olhar ambíguo do narrador entre o narrar o seu assombro (as balas ‘perdiam sem valia aquele 

feio calor, que podia ter sido a vida de uma pessoa’), em simultaneidade ao revelar certo 

estado de encantamento diante dos combates (dar à bala a conotação de um pássaro em ‘beija-

florar’ – os pássaros, para o narrador, associam-se a um ideal de beleza).  Em outra passagem 

do romance, o efeito de agilidade do tiroteio é também é resultante do emprego de recursos 

estilísticos:  

E eu casei com meu rifle, vim, vim, vim. Desconheci temor nenhum. Vivo em vida, 

me ajuntei com os companheiros. Meus homens! – dei ordens. As balas 

estralejavam. Foi fogo posto. (...) a carabina, em mãos, coisa mexedora. A gente 

disparava dos quintais, avançávamos. E de trás das casas. E guardávamos o 

emboque da rua. Diz que lê?; diz-que escreve! Tiro ali era máquina. (...) – tiroteio 

total. (ROSA, 2001, p. 596-597, destaques e itálicos meus) 

 

A intensidade do ritmo, associada ao ato de narrar (vim, vim, vim; vivo em vida) é 

mesclada à velocidade do gesto de escrever, uma vez que as imagens dos tiros também 

metaforizam os movimentos das teclas ‘que atiram a escrita’. Aqui, portanto, o ato de escrever 

ganha corpo no ato de guerrear e sugere o gestual de uma escritura metalinguística. O que é 

narrado: a guerra. O que se representa imageticamente: o combate com a própria escrita.  

Nesses fragmentos apresentados, a sugestão de uma escrita que dança se articula por meio do 

traço imagético das “coisas mexedoras” na guerra, cujos movimentos perfazem os fluxos de ir 

e vir, balançar, cair, redobrar, voar, atirar, ziguezaguear que também levam a ação da leitura a 

uma movimentação estética, na qual a aceleração do ritmo é determinante. Pensar a dança 

nesses fragmentos implica entender um jogo técnico de linguagem no qual se aplica, no 

mínimo, uma escolha artificiosa e arbitrária (POUILLAUDE, 2009). Isso significa que, para 

além de uma ideia genérica e genealógica
89

 da dança como uma consequência dos 

movimentos do universo, a dança é produto de um esforço técnico e racional, nesse caso, 

resultante dos recursos estilísticos já apontados na leitura desses trechos. Pontuo aqui, 

portanto, que o enfoque sobre a dança, na escrita rosiana, não pode ocorrer apenas dentro de 

uma esfera genérica de comparação ou de construção metafórica, uma vez que ele deve ser 

percebido como um arranjo estético, no qual se articularam esforços na composição técnica 

                                                           
89

 Sobre essa visão, mais especificamente sobre o entendimento de dança como uma poésie génerale de l’action 

des êtres vivants, ver Paul Valéry: Philosophie de la danse (Éditions Allia, 2015). 
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dos efeitos linguageiros e ficcionais intencionados, ocasionando o desenho coreográfico de 

uma escritura realizada nos gestos imageticamente elaborados.      

Nesse contexto de discussão e de escolhas estéticas, entendo que a imagem em dança 

se articula no movimento e dele resulta
90

 e, para isso, tão importante quanto intensificar a 

noção de ritmo (deslocamentos de enunciados) é saber articular a pausa ou a harmonização do 

movimento, como sinaliza Didi-Huberman (2006)
91

 e, na narrativa de Grande Sertão: 

Veredas, percebemos que as pausas, sobretudo na ideia de desaceleração nos movimentos da 

natureza, em algumas passagens, alternam-se à velocidade da guerra. Observemos essa 

cadência rítmica nos fragmentos a seguir: 

Ainda demos um tiroteio varredor, ainda batemos. Aí, eles desistiram para trás, 

desandavam. Assim pararam, o balançar da guerra parou, até para o almoço, em 

boa hora. E então conto o do que ri, que se riu: uma borboleta vistosa veio voando, 

antes entrada janelas a dentro, quando junto com as balas, que o couro de boi 

levantavam; assim  repicava o espairar, o vôo de reverências, não achasse o que 

achasse – e era uma borboleta dessas de cor azul-esverdeada, afora as pintas, e de 

asas de andor. (...) Ela era quase a paz. (ROSA, 2001, p. 353, itálicos meus) 

 

Sobre o que, se riu, me apresentando: o que era, no fofo da terra, debaixo duma 

roseira, um gatinho preto-e-branco, dormindo seu completo sossego, fosse surdo, 

refestelado: ele estava até de mãos postas... Mas, perto de mim, veio grão d’aço (...). 

(ROSA, 2001, p. 600, itálicos meus) 

 

Diante dessas passagens, rememoro a leitura de Bruyas (1983) sobre ritmo (staccato e 

legato) dos enunciados em Grande sertão: Veredas. A partir das noções musicais de staccato 

(descontínuo), o crítico aponta as escolhas textuais de Rosa na construção da ideia de 

violência ou de rispidez: “(...) o texto não escoa de maneira fluida, fácil, mas como um líquido 

lançado com dificuldade através de um cano parcialmente obstruído.” (BRUYAS, 1983, p. 

462), e de legato (contínuo) para sugerir os momentos narrados que remetem à ideia de calma 

e de sonho: “como todo bom prosador, o autor sabe alternar ritmos e estruturas opostas e essa 

oposição reforça cada um deles na sua ordem. Digamos apenas que o contínuo, o legato, em 

enunciados bastante amplos, é (...) muito mais raro”. (BRUYAS, 1983, p. 462). Além desse 

entendimento rítmico do funcionamento sintático dos enunciados, o movimento de acelerar e 

de moderar o ritmo – como ocorre na dança – pode também ser evocado na percepção das 
                                                           
90

 Proponho essa afirmação no intuito de estender a abordagem de Arrigucci Jr. (1994) sobre o lirismo na 

narrativa. Em meu ver, a aplicação do raciocínio que o crítico empregou para a análise dos jogos poéticos 

também pode ser utilizada para entender a presença da dança na constituição narrativa. 
91

 Sobre esse tema, ver capítulo Temples, ou les solitudes temporelles, da obra Le Danseur des solitudes, DIDI-

HUBERMAN (2006), no qual o autor falar sobre o templar de Israel Galván, no bailado flamenco. O 

desdobramento analítico de Didi-Huberman, nesse capítulo, aponta toda uma série de articulações que são 

próprias aos bailados flamencos, uma vez que a percepção sobre os artifícios de desaceleração dos movimentos 

podem variar em outras modalidades de dança. Beauquel, por exemplo, aponta distância tênue entre passividade 

e atividade na dança contemporânea e sinaliza que, em geral, o que se entende por não-movimento é a aplicação 

do dançar em inércia. (BEAUQUEL et POUIVET, 2010, p. 72) 
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imagens que se delineiam na inserção do movimento de ‘ziguezague da borboleta’ e do 

‘gatinho que dorme’ no meio do tiroteio. Elementos que se agitam nos tensionamentos 

alegóricos
92

 das noções de guerra e de paz, nos quais existe uma ideia de ‘enfraquecimento 

das imagens’ (guerra/paz) e de ‘ironização da forma’(narrativa). Porque enfraquecimento das 

imagens: os traços representacionais de paz (a borboleta e o gatinho) tensionam (e esvaziam) 

o traço de radicalidade da guerra (o tiroteio). Porque ironização da forma: nessas passagens de 

Grande Sertão: Veredas, o simbolismo da noção de paz vem atrelado a uma ideia de 

fragilidade ou de absurdo. O lirismo (no primeiro fragmento) e o humor (no segundo) 

contribuiriam para ‘enfraquecer/esvaziar’ a forma do relato de guerra, mas esses elementos se 

configuram a partir de um choque de imagens, no qual há traços de fragilidade (a borboleta 

desviando-se dos tiros) e de certo absurdo (o gatinho dormindo calmamente enquanto o 

tiroteio acontece).  

 

3.2 - Si vis pacem, para bellum: de como a dança tematiza o sertão 

 

A palavra ‘parabelo’ (parabélum) é o termo utilizado para designar pistola automática 

de grande calibre, originalmente fabricada na Alemanha e introduzida no Brasil a partir das 

primeiras décadas do século XX. O termo ‘parabélum’ advém da expressão latina: Si vis 

pacem, para bellum ("Se queres a paz, prepara a guerra"), dando ao vocábulo, no mínimo, 

uma ambiguidade de sentido. É de uma parabelo que dispõe o chefe Urutú-Branco, quando 

entra no derradeiro combate contra ‘os judas do Hermógenes’, no romance de Rosa:  “(...) 

apalpei meu selim, que minhas pernas esquentavam. Empunhei o parabelo.” (ROSA, 2001, p. 

566) e Parabelo
93

 é também a palavra que dá título à montagem coreográfica do Grupo Corpo 

em 1997. As armas que cortam o sertão ou, mais precisamente, o mote da violência, em que 

se circunscreve o universo ficcional de Grande Sertão: Veredas é também evocado nas 

composições imagéticas da coreografia de Rodrigo Pederneiras, com música de Tom Zé e 

José Miguel Wisnik. Paralelamente às perspectivas que tematizam os combates, sejam eles na 

ficcionalização da luta armada ou nas dificuldades da vida no sertão, os temas do misticismo e 

                                                           
92

 Abordagem desenvolvida a partir da noção benjaminiana de alegoria em Origem do Drama Barroco Alemão 

(BENJAMIN, 2011). 
93

 Coreografia: Rodrigo Pederneiras – Música: Tom Zé e José Miguel Wisnik – Cenário: Fernando Velloso e 

Paulo Pederneiras – Iluminação e direção artística: Paulo Pederneiras – Figurino: Freusa Zechmeister – Estreia 

do espetáculo: 1997 (teatro Municipal de São Paulo – 17 set.1997) – gravação do DVD: Grande Teatro do 

Palácio das Artes (Belo Horizonte/MG, em 1999, gravação realizada por Emvídeo Grupo Corpo). Todas as 

notações sobre Parabelo foram feitas a partir do DVD do espetáculo. 
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do amor impossível são esteticamente explorados em Rosa e na montagem coreográfica de 

Pederneiras. Discorrerei, a seguir, sobre relações entre essas duas obras. 

 A montagem de Parabelo é composta por 9 coreografias, cujos títulos são oriundos 

das canções especialmente compostas para esse espetáculo, como ocorreu na montagem do 

balé Nazareth e em outras montagens do Grupo Corpo. Na sequência, temos: (1) Emerê; (2) 

Emoremê; (3) Assum Branco; (4) Baião Velho; (5) Uauá; (6) Canudos; (7) Bendengó; (8) 

Cego com Cego; e (9) Xiquexique. A escolha dos termos que nomeiam as canções já 

apresenta uma forte presença de elementos característicos do sertão ou a ele relacionados, 

uma vez que os vocábulos ‘emerê’ e ‘emoremê’ são oriundos de práticas religiosas de 

influência afrodescendente e arraigadas, sobretudo no nordeste brasileiro, como o candomblé 

e a umbanda; ‘assum branco
94

’ é uma adaptação poética de ‘assum preto’, espécie de pássaro 

nativo da fauna brasileira; ‘baião’ é o nome de gênero musical e de dança popular 

nordestinos; ‘uauá’ é um termo regionalista baiano para designar ‘vaga-lume, pirilampo’ e 

também o nome de um município situado na região nordeste da Bahia; ‘Canudos’ é o nome 

do arraial baiano, marcado pelo messianismo e pela liderança de Antônio Conselheiro, e lugar 

onde ocorreu confronto sangrento, registrado por Euclides da Cunha na  obra Os sertões; 

‘Bendengó’
95

 é o nome de um riacho onde ocorreu a queda do maior meteorito encontrado no 

Brasil, no ano de 1784, no sertão da Bahia – sendo, também, o nome dado a esse meteorito; 

‘cego com cego’, é uma referência aos cancioneiros e ao imaginário popular do sertão 

nordestino, além de ser uma referência à parábola bíblica
96

 em que se indaga sobre a 

possibilidade de um cego guiar outro; e, por fim, ‘Xiquexique’, além de ser nome de um tipo 

de cacto comum no nordeste brasileiro, é o nome de um município baiano. Em depoimento 

                                                           
94

 Em 2003, José Miguel Wisnik lançou o álbum “Pérolas aos poucos” (Gravadora Circus), no qual “Assum 

Branco” – que, em Parabelo, é apenas a melodia – recebe letra e, nos versos “Assum preto foi/Asa Branca dói/ 

muito além da solidão”, a voz poética reverencia dois grandes ícones da música nordestina, nos títulos das 

canções “Assum Preto” e “Asa Branca”, oriundas da parceira entre o poeta cearense Humberto Teixeira e o 

músico Luiz Gonzaga. Nesse sentido, “Assum Branco” parece ser uma fusão poética dessas duas canções. 
95

 “BENDEGÓ – dimensões 2,15 x 1,5 x 0,65 m. 5,36 toneladas. Constituído por uma massa compacta de ferro e 

níquel, é o maior meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Foi encontrado em 1784 por um menino, 

Domingos da Motta Botelho, que pastoreava o gado em uma fazenda próxima à cidade de Monte Santo, no 

sertão da Bahia. A primeira tentativa de transportar o pesadíssimo bloco para a capital fracassou quando a carreta 

de madeira que o carregava desgovernou-se e caiu no riacho Bendegó. Desde 1888, encontra-se em exposição no 

Museu Nacional graças ao empenho do Imperador D. Pedro II, que tomando conhecimento de sua existência e 

importância científica, providenciou sua remoção para o Rio de Janeiro”. Verbete retirado da página virtual do 

Museu de Geologia do Rio de Janeiro, disponível em: 

http://web.archive.org/web/20091110191244/http://www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/Geologia/geo_e

xpo/E_geologia1.htm, acesso em 01 set. 2017. Lamentavelmente, após muitos anos de existência, o Museu 

Nacional (RJ) foi a ruínas, após incêndio ocorrido em 02 set. 2018. Uma perda gigantesca para a memória, a 

ciência, a pesquisa e a cultura no Brasil. Sobre o assunto, consultar: 

 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html, acesso em 10 set. 2018. 
96

 Novo Testamento: Lucas, 6:39 e em Mateus, 15:14 

http://web.archive.org/web/20091110191244/http:/www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/Geologia/geo_expo/E_geologia1.htm
http://web.archive.org/web/20091110191244/http:/www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/Geologia/geo_expo/E_geologia1.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html
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sobre o trabalho de composição de trilha sonora para dança e sobre sua parceria com Tom Zé 

em Parabelo, Wisnik (2000) fez a seguinte declaração: 

Trabalhamos com células de músicas que estão ligadas ao mundo do sertão baiano, 

do sertão nordestino, que vieram por intermédio de Tom Zé, sobre as quais 

construímos também uma série de variações que resultaram num espetáculo que tem 

esse aspecto inteiramente voltado para uma dessas regiões do Brasil. Não só região 

geográfica, mas região do imaginário brasileiro, região da vida cultural, uma espécie 

de indagação sobre o sertão, que se traduziu em sonoridade: o modo como 

escolhemos a sonoridade, o uso dos instrumentos, as vozes, o pilão, o serrote usado 

como instrumento. Instrumentos de trabalho que ao mesmo tempo produzem não só 

ritmos, mas também timbres e melodia. Incluímos também vozes e letras, no caso, 

voltando ao mesmo tempo ao caráter de música instrumental e de música cancional 

também. (WISNIK, 2000, p. 318-319) 

 

Além da produção musical, o cenário de Parabelo também se constitui de elementos 

relacionados ao Brasil profundo, do interior, dos espaços rurais: na primeira parte, ele é 

constituído de cinco cabeças grandes de barro. A forma como a luz trabalha sobre esse 

cenário oferece uma atmosfera de sombras avermelhadas, que potencializam um traço de 

materialidade barroca, ligado à representação do barro (associação a terra, às forças terrenas, 

profanas; traço de desequilíbrio, forma indefinida/imperfeita nos traços de cada cabeça; 

vestígios de força e de peso na representação de um corpo). Essa atmosfera barroca é também 

evocada nas coreografias em que o fundo é negro e, nas cenas dançadas, coloca-se uma luz 

pulsante. Nas duas últimas coreografias, o cenário é constituído por um imenso painel de 

fotografias antigas, em que se colocam em destaque as imagens de noivas e de casamentos. A 

composição parece dar voz às representações de fé nos painéis de ex-votos das igrejas e à 

noção (religiosa) de pureza, associada às vestes brancas das noivas. No cenário, sinais de um 

brasil-arcaico, ainda tão presentes nas representações do imaginário popular. 

 
Figura 15 – Parabelo, foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/parabelo 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/parabelo
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Os traços barrocos sugeridos no cenário, também são evocados na coreografia 

‘Emerê’, na qual os bailarinos, apoiados com as mãos e os pés no chão, fazem movimentos 

circulares com os quadris. O figurino em vermelho-terra e a maquiagem, feita com uma faixa 

vermelha pintada sobre os olhos, contribuem para o destaque à ideia de materialidade dos 

corpos. Na coreografia, a elaboração de um movimento preso à força gravitacional e, 

simultaneamente, uma ideia de terra, de corpos em terra no trabalho, na luta, no nascer. 

Movimentos do quadril em proximidade aos joelhos, posição de cócoras (nascimento de um 

corpo?). Precisão dos movimentos com a marcação rítmica da música em batidas acentuadas. 

Centralidade de todo o ritmo nos quadris, cabeça para frente e para trás, mãos e pés no chão. 

Clareza nas formas circulares e força para o movimento vertical de uma perna – na ideia de 

atirar a perna junto à batida musical. A força dos movimentos e a fixação dos pés e das mãos 

no chão contribuem, ainda, para a construção de uma esfera trágica na coreografia: toda a 

cena dançada se desenvolve com a sonoridade de batidas e vozes, numa espécie de ritual. À 

medida que a coreografia avança, uma luz de fundo ilumina o cenário e, a partir da sombra 

avermelhada, delineia-se o vulto das cinco cabeças de barro.  

Em Grande Sertão: Veredas, uma das formas de intensificação da perspectiva trágica 

está presente na maneira como Riobaldo, em seu relato, confere plasticidade à representação 

dos corpos em guerra. No trecho da narrativa a seguir, por exemplo, os gestos do guerrear e a 

movimentação dos corpos – ‘homens empedernidos’ – articulam um traçado estético em que 

tanto ocorre a apresentação da forma – uma cena de guerra – quanto o tensionamento desta – 

‘inferno’, ‘roda de caras’, ‘corpos cinzentos’, ‘corpos de pedra’ – por meio, sobretudo, das 

escolhas lexicais, responsáveis por delinear o processo socrático de questionamentos 

discursivos:  

Novo que eu estava no velho do inferno. Dia da gente desexistir é um certo decreto 

– por isso que ainda hoje o senhor aqui me vê. (...) Os cavalos bobejavam. Vi uma 

roda de caras de homens. Suas as caras. Credo como algum – até as orelhas dele 

estavam cinzentas. E outro: empretecido, e sangrava das capelas e papos-dos-olhos. 

(ROSA, 2001, p. 69 – grifos meus) 

 

Longe de pretender uma síntese no cruzamento das imagens apresentadas de Parabelo 

e desse fragmento de Grande Sertão: Veredas, destaco que o mote temático da terra no sertão 

é delineado na representação tanto da materialidade em barro (cabeça de barro) e em pedra 

(corpo de pedra) quanto da circularidade rítmica nos movimentos dos quadris (coreografia) e 

na ‘roda de caras de homens’ (no fragmento literário). Nesse contexto, a evocação da temática 

do sertão, tracejada nas imagens do romance de Rosa e da montagem coreográfica, permite-

nos uma percepção dos desdobramentos intertextuais no para-além da relação verbal “entre 
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textos”, como se sugere na formação da palavra ‘intertextualidade’, para uma percepção da 

potência das relações no campo da linguagem.  

Este é, claramente, um dos desafios no trabalho interartes: ter de confrontar limites 

teóricos para entender processos que extrapolam terminologias e que não se encaixam em 

categorias estanques. Não é meu interesse, nesta pesquisa, dizer que a ‘dança é um texto’ e 

que, portanto, Parabelo é um texto que propõe intertextualidade com Grande Sertão: 

Veredas. Afirmar isso demandaria um esforço de identificação dos mecanismos dentro das 

relações intertextuais, conforme Kristeva (1974): estariam elas no campo da paródia, da 

paráfrase, da referência, do pastiche, da alusão? Em perspectivas de outros desdobramentos, 

estariam elas no campo da transtextualidade de Genette (1982) ou nas relações de adaptação 

ou de transposição semiótica, conforme Clüver (1997)? Acredito que a percepção dos 

mecanismos de natureza temática e cultural promova uma leitura nas potências de cada forma 

de linguagem sem restringi-las a um modo de teorização. Entendo que a análise interartes 

exige repertórios culturais e se destina ao tensionamento da própria forma de se fazer e de se 

pensar a arte e a cultura. Reitero, portanto, a visão de Cury de que “a intertextualidade ocorre 

tanto na produção como na recepção da grande rede cultural, de que todos participam”
97

 e 

ainda de que   

o produto artístico não é trabalho exclusivo de ‘um criador individual’ apenas 

porque é inerentemente intertextual. Também o é porque fruto da produção daqueles 

que, embora na quase totalidade das vezes, a ele não tenham acesso, possibilitam 

com a sofrida alienação e espoliação de seu trabalho, o espaço e tempo necessários 

para sua materialização, feita pelo ‘artista-mediador’. Dilui-se, dessa maneira, a 

fronteira rígida entre produção popular e erudita: A oposição pura e simples entre 

cultura erudita e cultura popular é expressão de uma concepção de cultura como algo 

parado no tempo, algo reificado, cultura como sinônimo de arquivo morto. A cultura 

é, ao contrário, construída a cada instante, pelas relações inter-humanas. (CURY, 

1982, p.126) 

 

Desse modo, a vida sertaneja evocada tanto na narrativa de Rosa quanto na produção 

de Parabelo é o fio condutor de uma teia complexa de relações que visam a dar voz ao Brasil 

Profundo, mas que não se restringem a uma esfera regional. Por meio da linguagem, os 

processos estéticos elaborados delineiam o caráter múltiplo da cultura brasileira. 
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 CURY, Maria Zilda. Verbete intertextualidade. (2014) In: Glossário Ceale, disponível em: 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/intertextualidade, acesso em ago.2017.  

 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/intertextualidade
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3.2.1 – Gesto dançado, gesto pensado, gesto sentido 

 

O processo coreográfico se desencadeia na manutenção dos movimentos e na exatidão 

do ritmo demarcado pelos bailarinos, a partir de um ardiloso planejamento coreográfico. 

Sobre o imagético elaborado em montagens do Grupo Corpo, escreveu Khel (2007): 

Como falar sobre aquilo que me causa a impressão de estar diante de truques de 

mágica ou de segredos guardados pelos deuses? Pelos deuses ou pelas crianças. Há 

certas passagens nas apresentações do Grupo Corpo em que o espectador se vê na 

condição de quem tenta fixar os desenhos feitos pelas nuvens no céu. São momentos 

em que duplas de bailarinos desenham no palco figuras imóveis de bichos 

imaginários, de monstrinhos amorosos, de máquinas que se parecem com insetos ou 

insetos que se movimentam como máquinas. (KHEL, 2007, p. 50-51) 

 

A visão proposta pela psicanalista ressalta o aspecto mágico dos movimentos, o que 

sugere uma interpretação potente, do ponto de vista de produção de leitura. Entretanto esse 

olhar – recorrente nas leituras em dança, sobretudo na mídia impressa e digital – reduz a 

potencialidade do gesto dançado, especialmente por conferir ao bailarino uma conotação de 

‘bicho imaginário’, ‘monstro’, ‘máquina’ e de ‘inseto’. Por que insistir na representação de 

um não-humano? Ou ainda, por que recorrer à representação mítica de um corpo-máquina? 

Uma montagem coreográfica implica o envolvimento de técnicas complexas de trabalho 

corporal e de planejamento estratégico para a obtenção dos processos artísticos intencionados. 

Sobre esse tipo de enfoque, Beauquel (2010) destaca que artistas, críticos e profissionais de 

diferentes campos, quando falam em dança, costumam dissociar a dimensão corporal do ser 

humano, apresentando-o como misterioso ou curiosamente animal. Para essa autora, é muito 

importante não definir esse discurso sobre imagens irracionais como uma questão filosófica, 

que assimilaria a dança como ausência de normas, de racionalidade e de qualidades físicas, já 

que os dançarinos não são simples corpos em movimento; são pessoas que dançam: a 

qualidade das obras coreográficas depende tanto de qualidades racionais quanto de qualidades 

físicas dos bailarinos e dos coreógrafos: “As propriedades coreográficas ocorrem nos corpos 

em movimentos, dependem desses corpos, mas não se reduzem a eles”.  (BEAUQUEL, 2010, 

p. 17)
98

 

Por que proponho essa discussão sobre técnica e estética na produção coreográfica? 

Primeiramente, para reiterar o pensamento de Beauquel (2010) sobre a potencialidade técnica 

e humana na dança – o corpo dançante é resultante de racionalidade e de sensações humanas. 
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 Les propriétés chorégraphiques “surviennent” des corps en mouvement: elles dependent de ces corps, 

covarient avec eux, mais ne leur sont pas réductibles. BEAUQUEL J. “La danse a-t-elle une philosophie?” In: 

BEAUQUEL J. et POUIVET R. Philosophie de la danse. Presses Universitaires de Rennes, Rennes (France), 

2010, p. 7-29. 
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Em segundo lugar, porque também entendo que, na produção artística – especialmente na 

literatura e na dança, tomadas como objetos neste estudo –, os mecanismos criativos decorrem 

de escolhas e de performance técnica – o que poderia sugerir que, por mais que um efeito 

feérico/ mágico possa decorrer das imagens geradas em interpretações de dança/ literatura, 

esse efeito deriva, na maior parte dos trabalhos artísticos, de muito treinamento e esforço 

técnico (e não de um acaso, oriundo de forças misteriosas). Por fim, entendo que a linguagem 

gestual empregada na dança e o delineamento trágico, na linguagem literária, associam-se aos 

traços do páthos, potencializadores da expressão mítico-memorativa dessas formas de 

linguagem, fortalecendo o tensionamento das imagens dialéticas, a partir de relações 

anacrônicas dessas imagens, como veremos nos exemplos analisados a seguir. 

No capítulo intitulado “Campo e veículo dos movimentos sobreviventes: a 

Phatosformel”, Didi-Huberman (2013b) analisa as reflexões e a proposta de Warburg na 

constituição da Pathosformel (fórmula do páthos) e da Nachleben warburguiana (formas de 

sobrevivência). Didi-Huberman destaca que Warburg, a partir das perspectivas nietzscheanas 

de apolíneo e dionisíaco, especialmente em o Nascimento da Tragédia – tensiona o olhar 

historiográfico sobre a arte por meio de imagens. A intrincação como prática dessas tensões 

possibilitou a Warburg colocar elementos heterogêneos em uma atmosfera dialetizante: 

Contrastes colados, diferenças montadas entre si. Polaridades amontoadas, 

amarfanhadas, umas dobradas sobre as outras: fórmulas com paixões, engramas, 

com energias, marcas com movimentos, causas externas (o vento na cabeleira de 

uma ninfa) com temas os psíquicos (o desejo que move a ninfa), ‘acessórios’ (o 

parergon, a periferia) com tesouros (o centro, o coração das coisas), realismo do 

detalhe com intensidades dionisíacas, artes do mármore (escultura) com artes do 

gesto (dança, teatro, ópera). (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 175). 

 

Na perspectiva de Didi-Huberman, as intrincações mais inquietantes de Warburg são 

relativas à história e à temporalidade, uma vez que o pensador sinalizou traços sobreviventes 

da vida primitiva (movimentos de desejo, vida, paixões nos antigos sarcófagos) capazes de 

“mover o presente de nossos gestos” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 176). Para ilustrar esse 

pensamento – sem a intenção, é claro, de reduzi-lo a uma situação –, apresento a cena dançada 

na segunda coreografia de Parabelo, ‘Emoremê’, cujo ritmo se desencadeia de uma forma 

bem acelerada, na conexão com a primeira cena – ‘Emerê’ – um pouco mais lenta: enquanto o 

corpo de baile da primeira coreografia, ainda acocorado, afasta-se do palco, com movimento 

em marcha à ré, quatro bailarinos se levantam, já no ritmo da segunda coreografia/música e 

avançam, em pé, com deslocamentos do corpo ereto, em oposição aos corpos no rastejamento 

da coreografia anterior. De pé, os bailarinos cruzam o palco com movimentos circulares dos 

braços e dos quadris em simultaneidade a um caminhar nas linhas paralelas do palco (linhas 
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de frente e de fundo). Movimentos em mistura dos passos do ballet clássico, nos giros e no 

entrechat das pernas, com passos de dançados populares brasileiros. O fundo do cenário 

ganha um pouco mais de definição, uma vez que a luz perfaz, de forma mais intensa, o 

contorno das cabeças de barro. Na música, vozes do sertão: coro de vozes femininas e 

masculinas que faz uma rememoração de cânticos de procissões ou de outros rituais religiosos 

(sobretudo os de origem afrodescendente). Essas vozes repetem, nos versos da canção, as 

palavras emoremê/emoremá. Os gestos dançados nessa sequência coreográfica remontam aos 

traços técnicos – já comentados no capítulo anterior – de misturas entre a dança clássica e os 

bailados populares e, como um traço do páthos, teríamos a sugestão ritualística que se 

desenvolve no conjunto dos movimentos e na canção: o delineamento gestual intrincado numa 

performance que faz sobreviver o imaginário e os costumes populares. 

 

 
Figura 16- foto de Sharon Bradford (Parabelo) 

disponível em: http://www.northrop.umn.edu/events/grupo-corpo-0 

 

Na quarta coreografia de Parabelo, “Baião Velho”, a mistura desses elementos 

também é delineada. O ritmo musical é marcado por influências do baião, mesclado a 

algumas batidas de capoeira. No palco, mais cores: os figurinos alternam-se entre o vermelho-

terra e o verde-oliva. A ideia é de alegria e de sincronismo nos giros e na execução de 

movimentos que abusam em um gingado curto e, novamente, no vai-e-vem das linhas 

paralelas de frente e fundo, mas a ideia de linearidade é interrompida pelos movimentos 

circulares, seja nos quadris, seja nos braços, seja no artifício de contração e relaxamento de 

tronco e de cabeça, seja nos sorrisos dos bailarinos. A coreografia vai se encerrando com os 

movimentos de um bailarino girando sozinho ao palco e, em seguida, o retorno com corpo de 
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baile, na composição dos giros e do vai-e-vem ritmado. A transição entre os processos 

rítmicos é demarcada pela alternância entre passos de danças populares (xaxado, samba, 

cortejos de maracatu, bailados da quadrilha) e os giros do balé clássico. A potência da 

linguagem coreográfica nessas “puras misturas” de influências e de temporalidades do mundo 

da dança e da cultura popular pode ser pensada aqui como elemento de sobrevivência dos 

gestos e de manutenção das fórmulas patéticas
99

 na montagem do Grupo Corpo.  

 

3.3 – Dos vestígios do corpo morto 

 

No romance Grande Sertão: Veredas, o tema da morte aparece em momentos 

diferentes, com nuances que vão, desde os tensionamentos da guerra, uma vez que, para 

Riobaldo, “a morte é corisco que sempre já veio” (ROSA, 2001, p. 231) até a perplexidade 

trágica na morte de Diadorim. A gradação imagética da morte no olhar do narrador, muitas 

vezes, associa-se à forma como ele se envolve ou é diretamente tocado pela ‘dansação’ da 

guerra. Por exemplo, sob o olhar de Riobaldo, muitas vezes, os combates, as mortes eram a 

figuração de um vazio, a movimentação de uma violência vã, que nem sequer uma glória se 

conferia à memória dos grandes chefes jagunços: “(...) tanta coisa já passada; e que é que eu 

era? Um raso jagunço atirador, cachorrando por este sertão.” (ROSA, 2001, p. 420). Esse 

mesmo Riobaldo, nas artimanhas de Tatarana, o jagunço-atirador, projetava-se de forma 

magistral no ato de matar, dado o seu domínio dos armamentos. E Riobaldo, Urutú-Branco, 

em alguns momentos, deleitava-se com as movimentações do chefiar o bando (como os 

episódios que seguem após fictício pacto nas Veredas Mortas – Veredas Altas). Em outros 

momentos, o narrador ironizava sua própria condição de líder e, ainda, como traços de seu 

processo reflexivo, tensionava o narrar por meio de indagações e de problematizações: “Ser 

chefe de jagunço era isso. Ser o que não dava realce – qualquer um podia (...). O sertão tudo 

não aceita? A minha pessoa era nada, glória de Zé Bebelo era nada. O que dá fama dá 

desdém.” (ROSA, 2001, p. 503). Considerando esse olhar oscilante diante da relação do 

próprio narrador com as situações de combate/ de violência, a fórmula patética engendrada 

nesse narrar intensifica-se por meio de traços do corpo morto
100

 e de sensações corporais do 
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 No capítulo 4 desta tese, esse assunto será aprofundado, especialmente a partir do “Paradoxo das ninfas”, 

delineado por Warburg. As coreografias ‘Uauá’, ‘Cego com cego’ e ‘Xique-Xique’, da montagem coreográfica 

Parabelo, também serão analisadas no capítulo 4. 
100

 O tema da morte em Grande Sertão: Veredas não receberá um tratamento aprofundado nesta pesquisa, uma 

vez que, em meu ver, ele merece um estudo específico, a saber a ampla repercussão de seu enfoque 

representativo na narrativa. Nesse sentido, na análise que desenvolvo neste tópico, não tomo todos os exemplos e 
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narrador diante da morte, como percebemos no traço heroico da morte dos grandes chefes, 

como Medeiro Vaz: “como era que um daquele podia se acabar?”(...) “Deviam tocar os sinos 

de todas as igrejas!” (ROSA, 2001, p.95 e 96) e de Joca Ramiro: “Joca Ramiro podia morrer? 

Como podiam ter matado? Aquilo era como fosse um touro preto, sozinho surdo nos ermos da 

Guararavacã, urrando no meio da tempestade”. (ROSA, 2001, p.312). Os grandes chefes, 

associados em muitas leituras da fortuna crítica
101

 a ícones das histórias medievais de 

cavalaria, recebem, em suas mortes, os reforços dessa honraria dos cavalheiros ou, na 

linguagem de valia do sertão, a representação do corpo-touro, da força mortal que 

simbolizavam. Os impactos imagéticos da morte ganham outras nuances e, por outras esferas, 

também traçam anacronismos no processo fictício, como podemos ver nos trechos a seguir: 

O suor era vermelho... Era sangue! Sangue que empapava as costas do Garanço – e 

eu entendi demais aquilo. O Garanço parado quieto, sempre empinado com a frente 

do corpo, semelhado que o cupim ele tivesse abraçado. (...) era corpo. Ele estava 

defunto de não fechar a boca – aí defunto airado. Todo vejo, o sangue dele a mofos 

cheirasse. (ROSA, 2001, p.230-231 – itálicos meus) 

 

(...) companheiro em sopas de sangue mais sujeira de suas tripas, (...) para morrer 

só mesmo. (ROSA, 2001, p.246 – itálicos meus) 

 

Mas o curralão já estava pendurado de urubus, os usos como eles viajam de todas as 

partes, urubu, passarão dos distúrbios. E, quando dava que rodava o vento, o curral 

fedia. Mas – perdoando Deus – tresandava mais era dentro da casa, mesmo sendo 

enorme: os companheiros falecidos. (...) O fedor revinha surgindo sempre, 

trespassava. (ROSA, 2001, p.367 – itálicos meus) 

 

A imagem do corpo morto, nesses fragmentos, é representada pela intensidade dos 

traços naturalistas de que também se constitui a escritura de Grande Sertão: Veredas, uma vez 

que há um foco deslocado sobre os estados de um corpo em putrefação – ‘sangue’, ‘defunto’, 

‘sopa de sangue mais sujeira de suas tripas’, ‘companheiros falecidos’, ‘fedor’ – e, 

simultaneamente, esse narrar também evoca os traços de representação do corpo morto na 

                                                                                                                                                                                     
casos em que a morte/ o corpo morto são tratados na narrativa, como as mortes do “Caso Maria Mutema”, 

contado por Jõe Bixiguento, as mortes de outros chefes jagunços, como João Ganhá, Marcelino Pampa e Sô 

Candelário; as mortes de Jiribibe, Fafafa e do cancioneiro Siruiz; as mortes de Hermógenes e de Ricardão. Além 

dos casos de estranhamento sobre corpos despedaçados, como aqueles da história que era contada sobre os 

quatro filhos de um casal de primos, no Rio do Borá, que “nasceram sem braços e sem pernas, só os tocos...” 

(p.76) e ainda sobre o episódio marcante das cenas de tortura e de matança dos cavalos, cuja plasticidade evoca o 

desespero e a perversidade: “A que estavam matando os cavalos!... (...) os cavalos desesperaram em roda, 

sacolejados esgalopeando (...) batendo com uma porção de cabeças no ar, os pescoços, e as crinas sacudidas 

esticadas, espinhosas: eles eram só umas curvas retorcidas!” (ROSA, 2001,  p. 355). Os trechos que destaquei 

para falar do corpo morto em GS:V estão relacionados ao meu interesse em explorar traços do anacronismo e de 

sintomas  na narrativa, conforme abordagem teórica que desenvolvo neste tópico. 
101

 Sobre esse assunto, ler especialmente: CANDIDO, A. “Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa”. In: 

Vários escritos, 3ª ed., São Paulo, Duas Cidades, 1995; CANDIDO, A. “O homem dos avessos”. In: 

COUTINHO, Eduardo (org.). Guimarães Rosa. Coleção Fortuna Crítica 6, Rio de Janeiro, INL/Civilização 

Brasileira, 1983; GALVÃO, Walnice Nogueira. As formas do falso, 2ª ed., São Paulo, Perspectiva, 1986. 



117 
 

 
 

tradição épica. Foucault (2013)
102

 afirma que os gregos de Homero, de uma forma paradoxal, 

nos confrontos de Troia, não utilizavam uma palavra específica para se referirem a corpo. 

Segundo Foucault, “havia braços levantados, havia peitos valorosos, pernas ágeis, cascos 

brilhantes acima das cabeças: não havia um corpo” (2103, p.15). E o filósofo ainda declara 

que a palavra grega que significava ‘corpo’ só aparece em Homero para designar o cadáver
103

. 

Nos fragmentos de Grande Sertão: Veredas destacados acima, o enfoque dado ao corpo 

morto – o cadáver – mantém certo traço com essa perspectiva homérica, uma vez que a 

densidade imagética do corpo morto e o delineamento de sensações (olfativas e visuais) 

confeririam visibilidade à morte encenada e, simultaneamente, remontariam aos signos não 

visíveis: o anacronismo das formas de representação do corpo morto na escrita (da poesia 

épica ao romance), o que seria, portanto, um elemento de sobrevivência de imagens, a partir 

das existências anacrônicas desses traços. O anacronismo nas imagens do corpo-morto 

também é evocado nos imagens-sintoma
104

 que se elaboram na narração de Riobaldo para 

referir-se à morte de Diadorim. Observemos o gestual trágico configurado em sua narração, 

nestes dois fragmentos: 

Como lá em baixo era fel de morte, sem perdão nenhum. Que enguli vivo. Gemidos 

de todo ódio. Os urros... Como, de repente, não vi mais Diadorim! No céu, um pano 

de nuvens... Diadorim! Naquilo, eu então pude, no corte da dôr: me mexi, mordi 

minha mão, de redoer, com ira de tudo... Subi abismos... (...). Trespassei. (ROSA, 

2001, p. 611 – itálicos meus) 

 

(...) Que Diadorim era corpo de uma mulher, moça perfeita... Estarreci. A dôr não 

pode mais do que a surpresa. A coice d’arma, de coronha... Ela era. Tal que assim se 

desencantava, num encanto tão terrível; e levantei mão para me benzer – mas com 

ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! (...) como 

eu solucei meu desespero. (ROSA, 2001, p.615 – itálicos meus)  

 

A gestualidade trágica do narrar evoca, nesses fragmentos, os sintomas de um 

sofrimento cujas formas de representação tensionam as esferas do representado no romance. 

Os gestos do desespero, por meio da torção corporal, da mordida nas mãos, do soluço 

abafado, das lágrimas e dos uivos de dor rememoram cenas de sofrimento que vão, por 

exemplo, dos gestos de “bocas desgovernadas, loucura e infortúnio” d’As Bacantes, na 
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 FOUCAULT, Michel.  O corpo utópico. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: N-1 Edições, 2013, p.7-16. 
103

 A partir dessa abordagem sobre o corpo-cadáver, Foucault (2013) faz uma leitura sobre as aproximações entre 

a imagem do corpo refletida no espelho e o cadáver, propondo uma discussão sobre as perspectivas de atopia, 

topia e utopia do corpo. Para o autor, existe um lugar (topia) para o corpo na morte, assim como existe uma 

utopia para a representação do corpo na linguagem e no ato sexual, uma vez que ambos – seja pelo efeito estético 

da linguagem, seja pelo jogo tátil implicado nos movimentos eróticos – potencializam os mecanismos de 

percepção corporal.   
104

 Didi-huberman (2013a) utiliza o conceito de sintoma, a partir de Freud, compreendendo-o como um processo 

de “rasgadura e de desfiguração parcial a que ele submete o meio no qual advém” (p. 208); O sintoma nos diz a 

escansão infernal, o movimento anadiômeno do visual no visível e da presença na representação.” (p.212) 
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Tragédia de Eurípedes
105

, até às imagens factuais, cotidianamente publicadas nos jornais e nas 

mídias digitais. O imagético representado nessa dor não se circunscreve a um tempo ou a um 

objeto; ele punge e repete os gestos de outros espaços e tempos de sobrevivência humana, 

uma vez que: 

(...) as imagens implicam uma duração que vai muito além do tempo que elas 

representam ou que documentam. Nós teremos, uma vez mais, que verificar o 

quanto estas imagens funcionam segundo esta “dialética” temporal da qual falava 

tão bem Walter Benjamin, ou segundo o emaranhamento cultural de “migrações” e 

de “sobrevivências” das quais falava, por sua vez, Aby Warburg. É preciso então, 

para compreender tais imagens, interrogar seu destino – no sentido falado por Freud, 

notadamente, de um “destino” das pulsões, ou então no sentido visado por Georges 

Bataille, quando afirmava, em sua última conferência do Colégio de Sociologia, em 

1939: “Colocar em face do destino permanece aos meus olhos o essencial do 

conhecimento”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 22) 

 

Nesse contexto, entender a tragicidade do narrador-personagem Riobaldo, a partir do 

gestual de sua representação, implica compreender o processo narrativo literário como um 

fenômeno de articulação das fórmulas patéticas, tão plásticas quanto nas artes visuais
106

. O 

relato, em sua configuração memorialística, evoca, na morte de Diadorim, pulsões de vida e 

morte, sinalizadas pelo narrador.  O reforço sobre esse páthos representado no relato de 

Riobaldo decorre também da imagem-sintoma presente em “olhos de neblina”, um dos 

epítetos de Diadorim sob o olhar de Riobaldo. Quais os tensionamentos evocados nessa 

imagem? Em “Diadorim é minha neblina” (ROSA, 2001, p. 40), a neblina é um sintoma da 

perda, no gesto de rememoração e é também um sintoma da dúvida sobre o sentimento 

homoafetivo, em vários momentos, reprimido pelo narrador. Como sabemos, o romance é 

articulado na abordagem de um relato memorialístico que, além de toda a saga jagunça que se 

tece, é narrada a dor pungente de Riobaldo e o seu desespero diante da revelação do corpo-

mulher morto. A neblina, metaforicamente, traça os vestígios desse corpo-morto, ao longo do 

relato, e a destinação de seus vestígios ecoará nas pulsões de morte, delineadas nessa memória 

do cadáver e, simultaneamente, nas pulsões de vida, acionadas pelo desejo homoafetivo, 

tenuamente construído ao longo da narrativa, e tragicamente recalcado, na descoberta do 

corpo-mulher no cadáver de Diadorim. A neblina como uma imagem-sintoma projeta-nos a 
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 Gestos d’As Bacantes citado por Didi-Huberman, 2015, p. 17. 
106

 Sobre essa sugestão de deslocamento plástico entre o literário e as artes visuais, ver texto “O sintoma: a jazida 

do sentido”, de Didi-Huberman, no qual o filósofo explora fissuras engendradas na pintura, a partir de telas de 

Vermeer, e de trechos de Proust, em À la recherche du temps perdu. Didi-Huberman faz apontamentos estéticos 

na construção de um puctum – conforme o princípio de Barthes, em A Câmara Clara – nas imagens. (DIDI-

HUBERMAN, 2013a, p.333-346). A fim de propor um deslocamento imagético por semelhança gestual entre 

esses fragmentos de Grande Sertão: Veredas e o gestual em artes plásticas (no Brasil), sugiro uma observação 

cuidadosa das telas “Mulher chorando” e “Criança morta”, de Cândido Portinari (1944), nos anexos 5 e 6 desta 

tese. Nas telas, assim como nos fragmentos destacados acima de GS:V, a figurabilidade das lágrimas e a sugestão 

de movimento/de torção dos corpos diante da morte parecem pungir a dor evocada nos sintomas dos gestos. 
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uma perspectiva de rasgadura do tecido narrado e, consequentemente, à percepção de que o 

próprio relato – “a matéria-vertente” – é um sintoma da tragédia vivida por Riobaldo. 

A fórmula patética da gestualidade na representação do corpo-morto também é 

delineada/sugerida na coreografia “Assum Branco”, da montagem coreográfica Parabelo. 

Nessa coreografia, há dois bailarinos, um homem com o tronco desnudo, vestido com uma 

calça escura, e uma mulher, vestida com uma malha amarela. O fundo do palco fica 

completamente escuro e toda a cena dançada é intensificada por meio de uma luz pulsante, a 

partir da lateral-frente do palco. A coreografia inicia-se com um caminhar do bailarino em 

marcha à ré, arrastando o corpo inerte da bailarina. Ela está sempre com a cabeça abaixo do 

tronco (para frente ou para trás) e os olhos fechados, o que dá a entender um corpo sem vida, 

ou o movimento de uma impossibilidade, do desdobramento de um sonho. A música lenta e a 

luz pulsada contribuem para a construção de uma imagem-sintoma de dor (dor de uma perda? 

Dor diante da morte?) – sobretudo quando o bailarino encolhe-se sobre o corpo retorcido e 

imóvel da bailarina
107

.  

 
Figura 17- foto de Sharon Bradford (Assum Branco)  

disponível em: http://www.northrop.umn.edu/events/grupo-corpo-0 

 

Na coreografia, a ideia de fusão entre os corpos (tronco masculino e pernas femininas) 

ou o traço de um dançar com as pernas femininas e de abraçar o ventre de um corpo ‘sem 

cabeça’ ou ‘sem vida’ parece sugerir a dificuldade de um contato; o descontinuar de um 
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 Imagem em que a bailarina, em posição fetal, é carregada nos braços do bailarino e envolvida por todo o 

movimento de contração do bailarino – DVD Parabelo, 9min50seg. 

http://www.northrop.umn.edu/events/grupo-corpo-0
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passo, a construção de um caminhar pesado, pesado na essência do corpo iluminado em 

amarelo, mas sem vida
108

. O corpo masculino projeta-se nos movimentos de carregar o outro 

corpo e de encolher-se, diante de uma expressão de dor, diante de um lamento, ou da 

impotência de um estar junto. O movimento do duo de bailarinos é feito de forma contínua e 

os corpos sempre atados, nos deslocamentos de uma atmosfera de sonho ou de neblina, a 

partir dos efeitos gerados pela iluminação. De forma análoga ao que se passa nos 

desdobramentos rememorativos de Riobaldo em relação à morte de Diadorim, em “Assum 

Branco”, a potência das imagens se articula a partir da imagem-sintoma da falta ou da 

imagem-sintoma da inércia latente no corpo morto.  

O que pensar, a partir das imagens da morte de Diadorim, delineadas na narração de 

Riobaldo, e das imagens evocadas nos movimentos coreografados de “Assum Branco”? 

Longe de sugerir qualquer forma de adaptação do literário no coreográfico, proponho pensar 

no tensionamento de imagens que transitam nos processos de representação estética. 

Proponho pensar na evocação de tempos-espaços em deslocamentos de um passado-e-um-

devir, articulados nas rememorações e nas “rasgaduras” dessas imagens, um movimento de 

aproximação das semelhanças (as imagens delineadas no literário e na coreografia, a partir do 

sintoma da falta/ausência) para enxergar a dessemelhanças
109

 (a autonomia estética de cada 

forma de linguagem). Didi-Huberman (2013a) destaca que as fissuras empreendidas no jogo 

de figurabilidade das imagens (intencionar fazê-las pertencer a uma linguagem visível) leva 

esse jogo ao desvio da apresentação das imagens e demonstra que há uma impotência 

discursiva, no plano das interpretações acadêmicas, gerando uma frustração, pois as 

rachaduras das imagens engendram “incessantes constelações, incessantes produções visuais 

que não fazem cessar a ‘falta’ mas que, muito pelo contrário, a engastam e a sublinham. A 
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 Importante destacar aqui que a ideia de ‘inércia’ ou de ‘corpo sem vida’ não decorre de uma interpretação 

mística ou imaginária dos movimentos dançados, mas decorre de uma leitura do movimento que se realiza, 

inclusive na sugestão da ausência de movimento, conforme BEAUQUEL (2010): “Danser consiste en effet à 

actualiser consciemment, dans les limites de certaines contraintes physiques et rationelles, certains gestes parmi 

de nombreux gestes possibles. Par ailleurs, la technique et l’interprétation chorégraphique supposent aussi la 

maîtrise d’un mixte d’activité et de passivité: en un sens, la danse est l’art de servir, tout les contrôlants, les 

mouvementes qui nous traversent. Ceci depende des qualités des personnes qui dansent, de leur capacité à 

trouver des combinations pertinentes, authentiques, de spontanéité et de délibération. (...)” (BEAUQUEL, 2010, 

p.76-77 – itálicos meus) 
109

 Didi-Huberman (2013a), a partir de Freud – em L’intérpretation des rêves –, discorre sobre os paradoxos do 

sonho e pontua que “a falta, a rasgadura funcionam no sonho como o motor mesmo de algo que estaria entre o 

desejo e a coerção – o desejo coercitivo de figurar.” (p.202) e ainda observa que buscar os sintomas/as fissuras 

na interpretação de imagens na arte significa reconhecer a não-centralidade de um saber na produção do 

conhecimento e, que portanto, significa deslocar a posição do sujeito, instaurando-se uma mudança paradoxal na 

relação de um ‘sujeito que sabe’ para um sujeito que ‘confronta um não-saber’. Para o filósofo, esse paradoxo 

constitui-se a maior contribuição da psicanálise para as Ciências Humanas (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 210-

211). 
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essa persistência (...) do negativo corresponde (...) o paradoxo de semelhança com que Freud 

se confrontava diante do sonho e do sintoma”. (Didi-Huberman, 2013a, p.202-203). Nesse 

contexto de análise, entendo que o movimento de fissura/tensionamento das imagens tanto no 

literário quanto no coreográfico potencializa o caráter múltiplo e aberto
110

 das obras 

analisadas e, simultaneamente, sugere que o delineamento dessa rasgadura, praticado por 

leitores/espectadores experientes
111

, é o que ocasiona o engendramento incessante das 

movimentações interpretativas. 

 

3.4 – Grande Sertão: Veredas e Parabelo: possíveis misturas 

 

Na letra da canção “Cego com cego”, da oitava coreografia e retomada na canção 

“Xiquexique”, na última coreografia de Parabelo, temos a estrofe: 

eu via a luz da luz do preto dos seus olhos 

quando o sertão num mar de flor esfloresceu 

sol parabelo parabelo sobre a terra 

gente só morre para provar que viveu 

eu vi o não eu vi a bala matadeira 

eu vi o cão, fui nos óio e era eu 

(Fragmento de letra de música: “Cego com cego
112

”, de Tom Zé e José Miguel Wisnik) 

 

Nesses versos, o conjunto de imagens é tensionado em um jogo de elementos 

supostamente contrários, como ‘a luz do preto dos seus olhos’ e ‘sertão num mar de flor’. 

Além disso, há uma referência de dupla significação à palavra ‘parabelo’: ‘sol parabelo’ (sol 

como uma arma que mata no sertão: referência às condições de vida na seca, em regiões 

agrestes) e ‘parabelo sobre a terra’ (as armas do sertão: a violência, as guerras). Ambas as 

referências conectam-se às imagens de ‘bala matadeira’ e de mortes, no verso ‘gente só morre 

para provar que viveu’. A letra ainda chama atenção para o fato de o eu lírico mesclar-se à 

imagem do cão (o diabo no fora e no dentro). Observemos que a multiplicidade imagética do 

sertão, presente nessa letra de música, parece evocar imagens da narrativa de Grande Sertão: 

Veredas, uma vez que tanto a ‘bala matadeira’ quanto as indagações sobre o diabo são 

explorados nessa escrita ficcional:  
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 A partir da noção de ‘obra aberta,’ em Umberto Eco, e a partir da noção de abertura/rasgadura das imagens, 

em Freud, em  L’intérpretation des rêves . 
111

 Importante rememorar a ideia de experiência atrelada à bagagem cultural para se ler Guimarães Rosa, a partir 

de Hansen (2012) e da noção de leitor experiente, traçada por Freud (1911): “O leitor é sempre tentado no início 

a dizer que o autor tem realmente muito espírito; quando ele próprio tiver um pouco de experiência, julgará a 

coisa de outro modo e melhor”, citado por Didi-Huberman (2013a, p.210) 
112

 Álbum: Parabelo (Trilha Sonora Original do Espetáculo do Grupo Corpo) - Data de lançamento: 1997 
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– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de brigada de homem não, Deus esteja. 

(ROSA, 2001, p, 23), 

 

(...) Se pois o Cujo nem não apareceu, quando esperei, chamei por ele? Vendi minha 

alma algum? Vendi minha alguma a quem não existe? Não será pior?... ah, não: não 

declaro. Desgarrei da estrada, mas retomei meus passos. (ROSA, 2001, p. 499) 

 

Além desses elementos, a imagem do sertão em “o sertão num mar de flor 

esfloresceu” aproxima-se, esteticamente, de “bala beija-florou” (ROSA, 2001, p.605), uma 

vez que aspectos de tensionamentos nesses dois trechos são gerados a partir da sugestão de 

rispidez/violência (evocados em ‘sertão’ e em ‘bala’) que se esvazia no traço de beleza 

(sugerido em ‘flor’ e em pássaro ‘beija-flor’).  Vale observar, ainda no trecho da canção, que 

o repertório das referências aos sertões de Rosa também é delineado no verso “gente só morre 

pra provar que viveu”. Na parte final discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 

1967, Guimarães Rosa faz a seguinte declaração:  

Mas – o que é um pormenor de ausência. Faz diferença? “Choras o que não devias 

chorar. O homem desperto nem pelos mortos nem pelos vivos se enluta” – Krishna 

instrui Arjuna, no Bhágavad Gita. A gente morre é para provar que viveu. Só o 

epitáfio é fórmula lapidar. (ROSA, 1967 – itálicos meus)
113

  

 

Temos, portanto, no cruzamento dessas leituras, um movimento de intertextualidade 

que se projeta nos repertórios de uma memória cultural sertaneja e nas referências de Rosa, de 

Tom Zé e de Zé Wisnik, na representação artística do Brasil Profundo. Como Parabelo é 

delineado nessa memória cultural, as possibilidades de misturas entre a montagem 

coreográfica e o romance de Rosa são diversas e de “incessantes constelações”. De acordo 

com Stefano Genetti (2010)
114

, toda operação artística é uma operação hermenêutica e o 

trabalho coreográfico advém de uma espécie de “intertextualidade interna” que o coreógrafo e 

a equipe de montagem artística dispõem, a partir de seu conhecimento sobre técnicas 

diferentes de dança e sobre diferentes formas de expressão artística, como a linguagem 

literária. Nesse contexto, o enfoque interartes desenvolvido neste capítulo partiu da análise da 

dança/dansa com que se constituem os processos narrados em Grande Sertão:Veredas e a 

forma como o sertão é tematizado em Parabelo. Em seguida, propus uma abordagem sobre 

gestos, pausas e movimentação tanto no enredo quanto na coreografia e sobre os processos 

estéticos elaborados a partir dos traços da guerra, do corpo morto e do anacronismo nessas 

                                                           
113

 ROSA, J.G., Trecho do discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 16 nov. 1967. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa/discurso-de-posse, acesso em 02 set. 2017. 
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 GENETTI, S. “Lignes mouvantes, corps eloquentes”. In: COLOMBO, L. et GENETTI, S. Pas de mots. 

Hermann Éditeurs: Paris, 2010, p. 6-10. 

http://www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa/discurso-de-posse
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obras. Para finalizar o recorte dessa mistura entre literatura e dança, apresento, a seguir, os 

elementos de composição da última coreografia de Parabelo. 

Na coreografia “Xiquexique”, momento final de Parabelo, o ritmo da música-tema é 

xaxado e baião e tem os acordes muito acelerados, além de um som arranhado de uma bexiga 

que vai marcando os passos e os contratempos da coreografia. O palco é atravessado por um 

grupo de bailarinos que perfazem a marcação forte do ritmo, novamente em movimentos 

circulares, por meio de giros e de  rond-de-jambs desenhados, de forma acelerada, no chão.  

Alguns pares de bailarinos, ao fundo, dançam passos – recriados – de forró e de quadrilhas, 

tão comuns nas festas populares do nordeste brasileiro. Os movimentos são muito acelerados 

e intensificam-se nos quadris, em um rebolado ininterrupto, potencializador dos volumes 

corporais em evidência, sobretudo pelo fato de a barriga estar descoberta. O conjunto de 

bailarinos, a sincronização dos gestos coreográficos e a expressão de alegria nos conduzem ao 

clima de uma grande festa, uma espécie de orquéstica do sertão... 

Na força rítmica do baião, o corpo de baile sai do palco e, enquanto a música é 

atravessada pelo retorno aos versos de “Cego com cego”, no reforço de uma voz masculina 

(Arnaldo Antunes), o palco é atravessado pelo solo de um bailarino (“o diabo, no meio do 

redemoinho”?). O bailarino, com o dorso desnudo e uma calça preta com bolas brancas, 

executa sozinho, e depois em um duo com outro bailarino, os giros de uma dança potente e 

acelerada, enquanto, ao fundo, acontece uma nova aproximação do corpo de baile que, aos 

poucos, toma a cena, na repetição dos movimentos do(s) solista(s). 

 
Figura 18 – “Cego com Cego”, foto de José Luiz Pederneiras 

disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/obras/parabelo 

 

Os movimentos dos bailarinos parecem sugerir uma ideia de retorno os movimentos 

místicos de um corpo em transe e, simultaneamente, a música retoma as vozes femininas de 

http://www.grupocorpo.com.br/obras/parabelo
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“Uauá” (5ª coreografia da montagem de Parabelo), o gesto de um retorno a feminino, que 

marca o contratempo no passo desenhado pelas mulheres no palco: o contratempo de uma 

dança e os giros do redemoinho. Os bailarinos dançam nos redemoinhos das misturas de 

linguagens que mistificam e estetizam o sertão. Após essa sequência, há um retorno de todo o 

corpo de baile ao palco, em linhas paralelas ao fundo e de forma acelerada. Explosão do ritmo 

e das cores, em oposição ao cenário com as imagens de um tempo passado. Na última batida 

da música, os bailarinos voltam à posição dos corpos semelhante àquela com que iniciaram o 

espetáculo, na primeira coreografia, ou seja, com as mãos e os pés no chão, dando a ideia de 

uma circularidade e de um retorno a toda a travessia dançada. 

 

 
Figura 19 – cena final de Parabelo 

disponível  em: http://www.cidadedasartes.org/noticias/interna/195, acesso em 17/09/2017 

 

O fim é um traço de retorno ao movimento inicial da coreografia? O que temos nesses 

movimentos? Uma travessia continuada? Talvez esse fim-início coreografado possa nos levar 

a outra travessia: 

Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a 

velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco – 

que de tão grande se comparece – parece é um pau grosso, em pé, enorme... Amável 

o senhor me ouviu, minha idéia confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O 

senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não 

há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia.  

 
(ROSA, 2001, p. 624) 

http://www.cidadedasartes.org/noticias/interna/195
http://i19.photobucket.com/albums/b189/Ur100/Infinito1.jpg
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A montagem de Parabelo, para o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, foi um “espetáculo 

de resultado maravilhoso, talvez a mais brasileira e regional de nossas montagens, inspirada 

em uma música repleta de cantos de trabalho de devoção, de memória cadenciada do baião e 

em um emaranhado rítmico”. (REIS, 2008, p.115). Talvez uma referência para esse resultado 

esteja no fato de que Parabelo tematiza o Brasil profundo. Pelo exercício estético de os 

processos coreográficos tensionarem múltiplas representações do Brasil contemporâneo e, 

simultaneamente, de tornarem visível a universalidade de uma linguagem nas potências do 

movimento coreográfico. Por outras tramas e processos, é do Brasil profundo, do Brasil 

arcaico e do Brasil contemporâneo que se propõe o movimento de universalidade na escritura 

de Rosa, em Grande Sertão: Veredas. Duas formas artísticas com linguagens distintas e 

potencialmente pungidas em suas tensões imagéticas e estéticas. 

  

 

 

 

*** 

 

 

No próximo capítulo, proponho uma leitura sobre traços mítico-memorativos nas montagens 

coreográficas Nazareth e Parabelo, do Grupo Corpo, e nos traços escriturais de Machado de 

Assis e de Guimarães Rosa. 
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Capítulo 4: Traços mítico-memorativos de uma linguagem 

antropofágica 
 

Como e por que falar em traços mítico-memorativos? Uma hipótese que conduz a 

análise desenvolvida neste capítulo relaciona-se ao meu propósito de estudar a construção do 

gesto dançado na literatura e na montagem coreográfica a partir do “paradoxo coreográfico”, 

proposto por Aby Warburg, ao analisar os gestos e as agitações das ninfas em produções 

artísticas, sobretudo em obras de Botticelli, na Renascença Italiana. Didi-Huberman (2013b) 

afirma ser um grande equívoco “buscar na antropologia warburguiana uma descrição das 

‘fontes’ puras de seus destinos posteriores” (p. 217), já que Warburg compreendeu a 

necessidade de uma antropologia que “fosse capaz de examinar a constituição técnica e 

simbólica dos gestos corporais numa dada cultura” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 217), o 

que pode ser entendido como um traço de permanências gestuais e de subjetividades entre 

culturas e civilizações diversas. Nesse sentido, é em torno do imagético gestual da ninfa que 

procurarei explorar perspectivas sobre memória, dança e escritura, neste capítulo da tese.  

No final do século XIX, Warburg apresentou sua tese de doutoramento
115

, a partir de 

um estudo sobre as telas “O nascimento de Vênus” e “A primavera”, de Botticelli, afirmando 

ser esse artista uma espécie de “pintor-ourives”, especialmente por ter-se confrontado com 

concepções artísticas de sua época acerca da Antiguidade, ao elaborar uma perspectiva de 

movimento associada a paixões (agitações internas) e não mais a partir da ideia de uma 

agitação advinda de motivos apenas exteriores (como era comum nas elaborações artísticas da 

Antiguidade).
116

 Segundo Warburg (2012), é possível dizer 

[...] de muitas mulheres e jovens de Botticelli que elas acabam  justamente de sair de 

um sonho para a consciência do mundo exterior e que, embora se voltem ativamente 

para o mundo, as imagens oníricas assediam ainda a sua consciência. É claro que o 

temperamento artístico de Botticelli, baseado nesta predileção pela beleza calma, 

tem necessidade de um impulso exterior para escolher como assunto cenas de 

apaixonada excitação; e ele dispõe-se tanto mais a ilustrar ideias de outros quanto o 

segundo aspecto da sua personalidade, o sentido da representação esmiuçada se 

expressa de forma excelsa. [...] a mobilidade externa dos acessórios inertes, do traje 

e dos cabelos, que Poliziano lhe sugeriu como característica das obras de arte 

antigas, era uma característica extrínseca, fácil de suscitar a aparência de uma vida 

mais intensa, e Botticelli utilizou de bom grado este procedimento, que facilitava a 

representação plástica de seres humanos agitados pela paixão ou também apenas 

intimamente comovidos. (WARBURG, 2012, p. 89) 

                                                           
115

 “O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Boticelli (1893) – tese de doutorado de Warburg, entregue 

à Universidade de Estrasburgo (à época, parte do Império Alemão) em 8 de dezembro de 1891. O Doutorado foi 

concluído em 5 de março de 1892 e a tese foi publicada nesse mesmo ano, mas com data de 1893”. Texto de 

Waizbort, em WARBURG, 2015, p. 24. 
116

 Warburg, 2012: p. 36 e p. 91; o estudo desenvolvido por Warburg sobre as telas de Boticcelli visa, 

especialmente, a perceber, nessas obras, traços de remissão a imagens construídas por Homero (na Grécia 

Antiga) e por Poliziano (na Itália Renascentista). 
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A precisão botticelliana em revelar a singularidade dos acessórios, os movimentos de 

vestes e cabeleiras, por exemplo, trouxe à cena artística processos de ressignificação e de 

apropriação dos modelos pictóricos antigos que possibilitaram a Warburg elementos para os 

estudos sobre o gestual na linguagem das paixões, posteriormente, denominadas de “fórmula 

de páthos” ou pathosformel. Segundo Waizbort (2015)
117

, a partir da pathosformel, Warburg 

desenvolve a noção de ‘engrama’, traço de  memória social e coletiva presente nos gestos:   

 

Ele (o engrama) se enraíza em experiências e comoções muito intensas, que 

penetram na subjetividade e permanecem armazenadas, [...] e que se associaram a 

gestos e movimentos corporais, ou seja, a formas de expressão humana que, por sua 

vez, foram utilizadas nas formas de arte [...] como uma espécie de índice pictórico 

ou plástico para a expressão de fortes comoções e abalos. [...] São, sobretudo, 

formas de expressão relacionadas a gestos, posturas, movimentos, remetendo a 

experiências (coletivas e individuais) muito intensas que Warburg situa no âmbito 

dos rituais de culto e orgia pagãos (como no culto a Dionísio). Essas experiências 

(os engramas) ficariam gravadas em uma memória coletiva e seriam atualizadas em 

situações nas quais necessidades expressivas (no caso, artísticas) exigissem a 

figuração de experiências intensas. (WAIZBORT, 2015, p.11) 

 

Nesse sentido, estariam nas imagens a força de remissão anacrônica a outras imagens e 

a possibilidade de ruptura com perspectivas historicamente lineares na forma de se entender a 

arte. Além disso, é nas imagens que se concentram os traços de sobrevivência (Nachleben) 

sobre os quais Warburg se debruçou para a montagem do Atlas Mnemosine. Sobre o princípio 

de montagem proposto por Warburg, Didi-Huberman (2015) explica que, a partir da noção 

benjaminiana sobre “imagem como um turbilhão que afeta o fluxo de um rio”
118

, Warburg 

observou as características essenciais das montagens: “montagens de sentido e montagens de 

tempo, [...] dotadas de uma capacidade de se mover, de desfilar, de se infiltrar em toda parte, 

de quebrar ou de turbilhonar como fluidos dentro de objetos”
119

. De acordo com Campos 

(2016), a noção de montagem utilizada por Didi-Huberman fundamenta-se, sobretudo, nas 

obras de três autores, a saber: Aby Warburg (Atlas Mnemosyne), Walter Benjamin 

(Passagens) e Serguei Eisenstein (Notes por une histoire générale du cinéma). A autora ainda 

destaca que, apesar de esses três nomes serem fundamentais para o trabalho de Didi-

Huberman, o conceito de ‘montagem’ somente fora postulado por Eisenstein, entre os anos de 
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 Leopoldo Waizbort, em texto de apresentação ao livro de Warburg (2015, p.7-25), in: WARBURG, ABY. 

Histórias de fantasmas para gente grande: escritos, esboços e conferências/ Aby Warburg; organização: 

Leopoldo Waizbort; Tradução: Lenin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
118

 Selon l’admirable formule de Walter Benjamin, [des images] ne sont que des « turbillons qui, de loin, loin, 

viennent affecter le cours du fleuve lui-même » BENJAMIN, W. Origine du drame baroque allemand 

(1928)_apud DIDI-HUBERMAN 2015, p.23. 
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 « montages de sens et montages de temps. Mais montages doués – comme au cinema – d’une capacite à se 

mouvoir, à défiler, à s’infiltrer partout, à déferler ou à tourbillonner comme des fluides dans les objets qu’ils 

‘influencent’». (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 23) 
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1923 e 1948. Esse cineasta relaciona a noção de montagem à ideia de organização de um 

filme/montagem cinematográfica, mas ressalta que tal procedimento não se opera apenas no 

cinema, uma vez que ele pode ocorrer a partir da justaposição de fatos, fenômenos, processos 

em qualquer forma de linguagem. Desse modo, para Eisenstein, conforme explica Campos 

(2016), o pensamento não se estrutura em um processo linear e histórico, uma vez que ele é 

baseado na noção história descontínua do anacronismo das imagens, cujas sobrevivências 

estão sempre implicadas nos deslocamentos da linguagem.   

Nesse contexto de discussão, em Ninfa Fluida, Didi-Huberman (2015), parte da noção 

da ninfa warburguiana como uma fórmula dialética, “capaz de modular, em um mesmo gesto, 

(...) um corpo com o seu interior e com seu exterior (...): o desejo que vai e vem com a beleza 

que passa, com o drapeado que flutua, com o ar ambiente soprando em tudo isso...”
120

. Nos 

estudos da ninfa, portanto, estaria a possibilidade de compreender as perspectivas das imagens 

dialéticas, partindo de seu anacronismo e de sua memória patética. Em Ninfas, Giorgio 

Agamben (2012) recorre ao pensamento de Domenico da Piacenza (século XV) sobre dança 

para apresentar a noção de fantasmata. Para esse famoso coreógrafo e autor de tratados 

didáticos sobre dança, na Itália Renascentista, a fantasmata seria uma espécie de operação de 

imagens na memória sobre as quais a dança faz combinações temporal e espacialmente 

ordenadas. Agamben, nesse texto, lança a hipótese de que o termo phatosformel, de Warburg, 

possa ter-se originado da fantasmata (phantasma) de Piacenza, uma vez que: “Não é 

improvável que Aby Warburg tivesse conhecimento do tratado de Domenico (...) e que nada 

se assemelha mais à visão da imagem como Pathosformel do que ‘fantasmata’, que contrai em 

si, em uma brusca parada, a energia do movimento e da memória” (AGAMBEN, 2012, p. 27), 

pois a fantasmata ganha visualidade no movimento dançado, mas é atravessada pela potência 

e pelo anacronismo do páthos e da memória. Dessa maneira, a imagem do gesto dançado pode 

ser compreendida como um páthos (uma sensação) que se manifesta no corpo sendo, portanto, 

uma espécie de memória que é ativada pelo gesto corporal; daí a relação entre o gestual 

fantasmático da dança, a partir de Piacenza (no séc. XV), e a linguagem das paixões, na 

pathosformel de Aby Warburg.  

                                                           
120

 Voici donc Ninfa: non pas seulement une formule iconographique all’antica, mais une formule d’intensité 

capable de faire apparaître, dans une oeuvre d’art, tout ce que la vie aurait de mouvant e d’émouvant. Elle 

conjugue pour cela une certaine animation des corps avec un certain pouvoir des âmes (« cause intérieure »), une 

certaine animation des surfaces avec un certain pouvoir de l’air (« cause extérieure, selon l’expression choisie 

par Warburg en 1893»). C’est donc une formule dialectique, capable de moduler dans un même geste (...) un 

corps avec son intérieur et avec son extérieur, avec son apparence intrinsèque et avec son acessoire extrinsèque : 

le désir qui va et vien avec la beauté qui passe, avec la draperie qui flotte, avec l’air ambiant qui souffle sur tout 

cela... (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 43-44) 
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Didi-Huberman (2015), também recorrendo aos Tratados de Domenico da Piacenza, 

afirma que a dançarina no Quattrocentro – como Botticelli esboça nos movimento das 

Graças, na tela “A Primavera”– desenvolve uma espécie de fusão entre o movimento de 

balançar os ornamentos do corpo e a fluidez da alma, e essa fusão poderia explicar o porquê 

de uma associação dos movimentos botticellianos às noções coreográficas de Domenico da 

Piacenza, presentes em seus Tratados Didáticos. Dessa maneira a noção de "velocidade do 

corpo" (prestezza corporale), como escreveu Domenico da Piacenza,  

é reivindicada sob uma espécie de ‘fantasmas’ (fantasmata), no sentido preciso que 

os coreógrafos italianos deram a essa palavra: na suspensão da imobilidade e do 

movimento, a bailarina deve se tornar um breve devir ‘uma sombra fantasmagórica’ 

(ombra phantasmatica). Ela escapa, então, do pensador, da condição terrena. Ela se 

torna um arremedo de deuses antigos, uma criatura de sonho, um retornado. Envolta 

em sua ‘superfície de movimento’, ela cria, em torno de seu corpo, um vento de 

ficção: um tempo ficção. A brisa imaginária modifica a totalidade do ser como 

resíduo – o ar, ‘l’aître’ – que ela habita e intensifica. Não há dúvida de que Botticelli 

queria ‘fluidificar’ suas próprias figuras no elemento móvel desse vento psíquico. 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 80)
121

 

 

O enfoque associativo entre Botticelli, Domenico da Piacenza e Warburg, como 

sugeriram Agamben (2012) e Didi-Huberman (2015) deve-se, especialmente, ao fato de que a 

noção de ninfa delineada por Warburg não se restringe apenas às imagens, mas se expande a 

todo um universo de linguagens
122

; daí o porquê da hipótese – norteadora deste capítulo da 

tese – de a ninfa ser entendida como um traço mítico-memorativo, articulado na literatura, na 

dança, nas artes plásticas, na fotografia, nas gravuras, enfim, em formas de linguagem que se 

organizam nos traçados anacrônicos da memória cultural e que se manifestam em diferentes 

expressões artísticas. No caso específico dos objetos de pesquisa desta tese, a busca pela 

presença da ninfa na literatura e na dança implica um movimento de análise mais voltado para 

perspectivas de memórias e sobrevivências culturais do que, necessariamente, para uma 

tradição de leituras e releituras de fortunas críticas e de análises coreográficas. Penso que esse 

                                                           
121

 La danseuse au Quattrocentro – regardons encore nos Grâces botticelliennes – ornementalise donc l’air para 

le mouvement de l’ondeggiare, et donne réciproquement une fluidité visible à l’anima ou à la fantasia qui 

cherchent à s’exprimer corporellement. Forme et intensité se conjuguent dans ces mouvements gracieux, dans 

ces rehauts subtils de l’aere. On comprend mieux, désormais, pourquoi cette « velocité corporelle » (prestezza 

corporale), comme l’écrit Domenico de Piacenza, est revendiqué sous l’espéce des « fantasmes » (fantasmata), 

au sens précis que donnent les chorégraphes italiens à cet mot :  dans les suspens de l’imobilité et du 

mouvement, la danseuse se doit de devenir soudain un « ombre fantomatique » (ombra phantasmatica). Elle 

échappe alors à pensateur, à la condition terrestre. Elle devient une semblance des dieux antiques, une créature 

de rêve, une revenante. Drapée dans ses « surfaces en mouvement », elle crée donc, autour de son corps, un vent 

de fiction : un temps de fiction. La brise imaginaire modifie la totalité de l’être comme du lie – l’air, « l’aître » - 

qu’elle habite et intensifie. Il n’est pas douteux que Botticelli ait voulu « fluidifier » ses propes figures dans 

l’élement mouvant de ce vent psychique. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 80 – itálicos do autor) 
122

 « la Ninfa warbugienne ait pu recueillir tout un univers de languages – et pas seulement d’images (...) » 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 129) 
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percurso possibilita-me uma percepção mais abrangente dos traços de confluências interartes, 

mais especificamente, entre literatura e dança.  

A partir das noções sobre fórmula de páthos e memória cultural, pretendo desenvolver, 

na próxima seção, uma abordagem sobre as personagens Glória (Terpsícore), Maria Regina e 

Flora, nas narrativas de Machado de Assis, e sobre cenas do balé Nazareth. Em outro 

momento, analisarei traços das ninfas no sertão, a partir das personagens Nhorinhá, Otacília e 

Diadorim e dos gestos dançados, sobretudo em “Uauá” e em “Cego com Cego”, do balé 

Parabelo, do Grupo Corpo. Ressalto, portanto, que a tentativa de entender personagens 

machadianas e rosianas como ninfas ocorre, sobretudo, a partir da percepção dessas 

personagens como pontos de tensão nos enredos de que elas fazem parte. 

 

4.1 – Ninfas machadianas e fórmula do páthos no Ballet Nazareth 

 

Como utilizo o princípio de montagem warburguiano para entender fórmulas patéticas 

na literatura e na dança, arrisco-me a organizar pequenos fotogramas
123

 com imagens retiradas 

das obras em análise nesta pesquisa. O recorte das imagens em movimento, nesses textos, 

estrutura-se nas cenas das ninfas e na potência dada a elas em tensionar esferas de sonho e de 

embriaguez. Começo por Flora. 

 

Fotograma nº1: do nascimento de Flora 

Tinham uma filha única, que era tudo o contrário deles. Nem da paixão de D. 

Cláudia, nem o aspecto governamental de Batista distinguia a alma ou a figura da 

jovem Flora. Quem a conhecesse por esses dias poderia compará-la a um vaso 

quebradiço ou à flor de uma só manhã, e teria matéria para uma doce elegia. Já 

então possuía os olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um 

mover particular, que não era o espalhado da mãe, nem o apagado do pai, antes 

mavioso e pensativo, tão cheio de graça que faria amável a cara de um avarento. 

Põe-lhe o nariz aquilino, rasga-lhe a boca meio risonha, formando um rosto 

comprido, alisa-lhe os cabelos ruivos, e aí tens a moça Flora. Nasceu em agosto de 

1871. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 93, cap. XXXI, grifos meus) 
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 A ideia de montagem de fotogramas para análise de imagens literárias foi inspirada no procedimento 

metodológico utilizado por Eduardo Sterzi (2010), no ensaio “Presença Inquietante: espelho de Machado”, no 

qual Sterzi analisa o conto “O Espelho”, de Machado de Assis a partir de “fotogramas de um mínimo filme”, 

como o autor definiu. Sterzi se baseia noção de ‘conhecimento por montagem’, a partir de Warburg, no Atlas 

Mnemosine, de W. Benjamin, no livro das Passagens, e de Didi-Huberman, especialmente no livro Ninfa 

Moderna (2002). Vale ressaltar que Rocha (2013), ao estudar perspectivas de uma “poética da emulação” em 

Machado de Assis, apropria-se da expressão ‘leitura-colagem’ para referir-se a um método de leitura a partir da 

colagem de quadros imagéticos e culturais nos estudos da obra machadiana. Entendo que existem semelhanças 

metodológicas entre os processos de leitura-montagem (termo que utilizo neste capítulo) e leitura-colagem 

(proposto por Rocha, 2013). 
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A personagem Flora é apresentada pelo narrador no capítulo XXXI do romance e, 

desde esse primeiro momento, sua imagem é esboçada em traços de tensão (ser o contrário 

dos pais), de deslocamento (ter olhar dotado de um mover particular e cheio de graça), de 

fragilidade (vaso quebradiço, flor de uma só manhã, moça Flora). Conforme já explorei no 

item 2.3.2, do capítulo 2 desta tese, Flora ou Clóris, na mitologia greco-romana, é a ninfa da 

fertilidade, possuída por Zéfiro e cultuada pelos sabinos
124

, nos cortejos da Primavera.  É 

nessa Flora mitológica que Warburg se debruça para os estudos da tela “A Primavera”, de 

Sandro Botticelli. Para Warburg, o poder imagético na cena botticelliana de Flora encontra 

motivos análogos em versos de Ovídio: 

 

Assim falei eu, e assim às nossas questões respondeu a deusa. 

Enquanto fala, esparge com a boca rosas primaveris. 

Eu era Clóris, e agora o meu nome é Flora. O som grego 

Do meu nome desfigura-se na palavra latina. 

Clóris era uma ninfa da região afortunada, onde outrora, 

Como ouvirás, os Bem-aventurados viveram. 

A modéstia impede-me de referir que beleza era a minha. 

Mas esta encontrou num deus o genro de minha mãe. 

 

Era Primavera, e eu passeava. Zéfiro deu por mim; afastei-me. 

Persegue-me ele, fujo eu. Mas foi mais forte. 

E Bóreas concedeu ao irmão o direito de me raptar, 

Teve a ousadia de me levar para a casa de Erecteu. 

Mas atenua a violência e dá-me o nome de esposa: 

Não há razão para lamento no meu leito. 

 

Gozo de perene Primavera; o ano é sempre diáfano. 

Ramagens tem a árvore, pastos incessantes produz a terra. 

Nos campos, recebidos como dote, tenho um jardim fecundo. 

Amena e morna é a brisa, orvalhada por uma fonte de límpida água. 

O meu esposo enche-o de abundante floração. 

E diz-me: Tu, ó deusa, sê a senhora das flores. 

Muitas vezes, quis eu contar e ordenar as variegadas cores, 

Não consegui: a abundância ultrapassa o número...
125

 

 

 

 

Segundo Warburg (2012), os traços de sobrevivência de Flora, na lírica antiga, 

ressignificados na ninfa de Botticelli, especialmente a partir do imagético das vestes, 

delineiam uma espécie de “monumento à plasticidade do mundo antigo”, uma vez que 

Botticelli expressava memórias imagéticas da Antiguidade em sua arte. Vale lembrar que o 
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 Povo antigo da Península Itálica 
125

 Trecho de Fastos, de Ovídio, citados por Warburg, 2012, p. 50-53 (itálicos meus). Nesse capítulo, Warburg 

ainda cita trechos de Ovídio, em Metamorfoses, especificamente na cena da fuga de Dafne, perseguida por 

Apolo, trechos de Orfeo, de Poliziano, trechos de Boccaccio, de Lorenço de Médici, de Niccolò da Careggio e de 

Horácio para falar da plasticidade das ninfas na tela A Primavera, de Sandro de Botticceli. 

 
 Figura 20 - Sandro Botticelli, Le Printemps 

(détail: Flore, Chloris et Zéphyr). 

Fonte : DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 67. 
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propósito de Warburg nessa exaustiva pesquisa de sobrevivências não se destinava à 

determinação de arquétipos estéticos, mas à crepitação de diferentes registros, a fim de 

potencializar o anacronismo e a circularidade cultural das imagens.  Observemos que a 

composição dos traços memorativos da ninfa, na pesquisa warburguiana, motivou Didi-

Huberman ao desenvolvimento de uma série de estudos sobre ninfas: Ouvrir Vénus (1999), 

Ninfa Moderna (2002)
126

, Ninfa Fluida (2015) e Ninfa Profunda (2017) e, assim como 

Warburg, Didi-Huberman parece ter-se encantado com os delírios das ninfas. Considerando 

os desdobramentos teóricos e metodológicos desses dois autores, percebo que traços 

memorativos da ninfa botticelliana podem ser percebidos na Flora machadiana: a boca 

rasgada e meio risonha, os traços de delicadeza e o olhar movente da ‘moça Flora’ poderiam 

ser evocados na ninfa botticelliana, especialmente no detalhe do sopro floreado no canto da 

boca, na sugestão do movimento das vestes diáfanas e na palidez da pele. Estariam as 

memórias da Antiguidade visitando as feições de Flora, quando apresentada pelo narrador, no 

capítulo XXXI do romance Esaú e Jacó? Estariam os elementos de uma espécie de rasgadura 

cultural a perscrutar as misturas na representação do feminino? 

Se Machado de Assis deu à Flora a textura de uma ninfa da antiguidade ou da 

representação mítica das narrativas gregas, ele também deu a ela o traço de existência na 

botânica: a imagem ‘flor de uma só manhã’, no epíteto da personagem machadiana, receberia 

traços dessa Flora mitológica, especialmente pelo campo semântico de ‘flor’, ‘primavera’, 

atrelado ao nome, na tradição greco-romana, e também da imagem de ‘flor de uma só manhã’, 

espécie botânica da família Convolvulaceae, que é caracterizada por flores
127

 delicadas e 

efêmeras que nascem e morrem pela manhã (fig.21).  
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Ninfa Moderna foi traduzido por António Preto e publicado em língua portuguesa em 2016, pela editora 

KKYM, Lisboa.  
127

 Flor popularmente conhecida como ‘glória-da-manhã. São gêneros dessa família: Calystegia, Convolvulus, 

Ipomoea, Merremia Rivea. 

Fonte:http://www.biodiversidade.pgibt.ibot.sp.gov.br/Web/pdf/Introducao_a_Sistematica_de_Convolvulaceae_C

intia_Vieira_da_Silva.pdf, acesso em 20 mai. 2018. 

http://www.biodiversidade.pgibt.ibot.sp.gov.br/Web/pdf/Introducao_a_Sistematica_de_Convolvulaceae_Cintia_Vieira_da_Silva.pdf
http://www.biodiversidade.pgibt.ibot.sp.gov.br/Web/pdf/Introducao_a_Sistematica_de_Convolvulaceae_Cintia_Vieira_da_Silva.pdf
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Figura 21 – Flor Glória-da-manhã 

imagem disponível em: http://gloriadamanha.blogspot.com.br/2010/04/gloria-da-manha-plantei-na-frente-da.html, acesso em 

23 mai. 2018. 

 

A ideia de delicadeza associada à Flora também se constrói na imagem de ‘vaso 

quebradiço’, apresentando outro um traço memorativo ancorado nas tradições gregas, 

sobretudo pelo fato de que o povo grego usava vasos em cerâmica (phítos) para atividades 

cotidianas e, nesses vasos, registravam imagens da rotina e do próprio imaginário, conforme 

estudos arqueológicos
128

 de cerâmicas gregas na Antiguidade. Chama-me a atenção o fato de 

a Flora machadiana ser denominada pelo narrador como um ‘vaso quebradiço’: seria essa 

imagem um pequeno mosaico/uma colagem de memórias? E estaria, nesse vaso, a 

representação da matéria que se quebra, que é frágil e mortal? Indícios das tramas que 

revestem o destino de Flora na narrativa de Esaú e Jacó. 

 
Figura 22 © 1993 RMN / Hervé Lewandowski, Caeretan black-figure hydria 

disponível em: https://www.louvre.fr/en/mediaimages/caeretan-black-figure-hydria-0, acesso em 23/05/2018. 

 

Além desse jogo de imagens na construção de Flora, Machado de Assis ainda dá a essa 

personagem, na voz do narrador Conselheiro Aires, a imagem de ‘inexplicável’: 
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 Sobre o tema, consultar  o artigo “Imagem e contexto no estudo da iconografia dos vasos gregos”, de Camilla 

Miranda Martins, disponível em: http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%2020%20-

%20artigo%202.pdf, acesso em 23 mai. 2018. 

http://gloriadamanha.blogspot.com.br/2010/04/gloria-da-manha-plantei-na-frente-da.html
https://www.louvre.fr/en/mediaimages/caeretan-black-figure-hydria-0
http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%2020%20-%20artigo%202.pdf
http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%2020%20-%20artigo%202.pdf
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Há de lembrar-te que Flora não despegava os olhos dele, ansiosa de saber por que é 

que a achava inexplicável. A palavra rasgava-lhe o cérebro, ferindo sem penetrar. 

Inexplicável que era? Que não se explica, sabia; mas que não se explica por quê? 

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 99, cap. XXXIV, grifos meus) 

(...) 

– Inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de 

pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova tinta, e 

nunca lhes parece que árvore é árvore, nem a choupana é choupana. Se se trata então 

de gente, adeus. Por mais que os olhos da figura falem, sempre esses pintores 

cuidam que eles não dizem nada. E retocam com tanta paciência, que alguns 

morrem entre dois olhos, outros matam-se de desespero. (MACHADO DE ASSIS, 

2012, p. 100, cap. XXXIV grifos meus) 

 

O atributo do ‘inexplicável’, de acordo com Fischer (2008) e Sterzi (2010) confere à 

personagem Flora o mecanismo estilístico de uma alusão à obra balzaquiana, A obra-prima 

Desconhecida (Le chef-d’oeuvre inconnu) e, simultaneamente, a construção de uma figura 

informe para explorar os impasses da representação artística. Nesse sentido, a definição de 

Flora como ‘inexplicável’ reforça o delineamento de sua imagem dialética, já que o campo da 

definição se esbarra em algo intangível ou não passível de explicação no campo artístico. 

Machado de Assis dá a sua ninfa o ar fantasmagórico da indefinição plástica e filosófica e 

confere a ela a “formulação expressiva da crise da representação subjacente à arte de seu 

tempo.” (STERZI, 2010, p.244). Se voltarmos ao raciocínio proposto nos tópicos 2.2.4, sobre 

as dualidades do romance Esaú e Jacó, e 2.3.2, sobre a indecidibilidade de Flora, veremos 

que existe uma aporia do literário, associada a essas intermitências das contradições na 

escritura machadiana, devido ao corpo pungente de personagens que são atravessadas por 

sensações e por pensamentos que ressignificam a materialidade patética do literário. Esse 

traço patético pode ser identificado na potência inventiva de Machado de Assis em ler, reler e 

apropriar-se da tradição, configurando a operação, denominada por Rocha (2013), de “poética 

da emulação
129

”, mais precisamente, um gesto de leitura, envolto em um anacronismo 

deliberado, que visa a “restaurar o passado, corrigindo, na medida do possível, assimetrias 

políticas e culturais, cujo controle escapa ao autor” (ROCHA, 2013, p. 305). Teríamos, 

portanto, que os movimentos anacrônicos como matéria de criação literária – “poética da 

emulação” – conduzem aos tensionamentos no campo da arte e do pensamento de que se 

reveste a escrita machadiana. 
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 A noção de emulação poética, proposta por Rocha (2013), associa-se à prática literária de engendrar uma 

nova obra, a partir da leitura de outros autores; uma espécie de caleidoscópio como princípio compositivo (p.30) 

e, nesse contexto, o autor parte das noções clássicas de ‘criar’ (creatio), no sentido de produzir o novo, e de 

‘inventar’ (inventio) como um movimento de arranjo e combinações de elementos prévios. Para Rocha (2013), 

“a invenção [...] é procedimento fundamental da poética da emulação, já que seu corolário permite valorizar a 

anterioridade da leitura em relação à escrita e, no caso das culturas não-hegemônicas, a centralidade da tradução 

no desenvolvimento da própria tradição” (ROCHA, 2013, p. 207).  
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Fotograma nº2: Preparando Flora ou o traço aurático da ninfa 

Como tratei no item 2.3.1 desta tese, a personagem Maria Regina, do conto “Trio em 

lá menor” funciona como uma espécie de ‘peça preparatória’ de Flora, conforme sugeriu 

Costa Lima (1981, p.98-102). Essa ideia de um esboço preparatório se deve à paixão de 

ambas pelo piano e, especialmente, ao amor por dois homens, drama comum às duas 

personagens. A perspectiva de antecipação de Flora, no entanto, extrapola esse drama do 

amor duplo, uma vez que a personagem Maria Regina é também delineada no traço de uma 

ninfa, Titânia: 

E a moça recorreu ao mesmo expediente. Completou um pelo outro; escutava a este 

com o pensamento naquele; e a música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, 

mas logo viva e acabada. Assim Titânia, ouvindo namorada a cantiga do tecelão, 

admirava-lhe as belas formas, sem advertir que a cabeça era de burro. (MACHADO 

DE ASSIS, vol.II, 1994, p.474, grifo meu) 

 

Nessa cena, o recorte intertextual da montagem machadiana vai à rainha das fadas que 

se apaixona por um burro. Titânia é personagem de Shakespeare, em Sonhos de uma noite de 

verão, peça teatral escrita entre 1594-1596, e, no campo astrológico, Titânia é o nome dado à 

maior lua de Urano, descoberta em 1787. A personagem machadiana tem comportamentos 

que são espelhados nos da ninfa shakespeariana, que age sob efeitos de um ‘feitiço pela 

paixão a qualquer ser’ e, curiosamente, o drama vivido por ela (Maria Regina) também tem a 

ver com um delírio no campo da Astrologia. Maria Regina, portanto, traz em seu corpo a 

memória do encantamento mágico e, simultaneamente, vive o choque diante do fenômeno 

astrológico. 

 

 
Figura 23 - THE QUARREL OF OBERON AND TITANIA, (Sir Joseph Noel Paton, R.S.A.; 1821-1901) 

Disponível em: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/british-irish-art-l14132/lot.258.html, acesso em 

22/05/2018 

 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/british-irish-art-l14132/lot.258.html
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Maria Regina e Flora são construídas no sopro da memória cultural do passado. São 

tracejadas como seres mitológicos e, ao mesmo tempo – como a própria condição de ninfa 

assim o permitiria –, são a ironia desse traço (por exemplo, o fato de a Flora machadiana ser 

um rastro de infertilidade, no claro oposto da Flora mitológica, símbolo da fertilidade), por 

serem imaginativas, indecisas e esquisitas:  

 (...) Mas aquela menina e moça... A condição dos gêmeos explicará esta inclinação 

dupla; pode ser também que alguma qualidade falte a um que sobre a outro, e vice-

versa, e ela, pelo gosto de ambas, não acabava de escolher de vez. (MACHADO 

DE ASSIS, 2012, p.161, cap. LIX, grifos meus) 

 

A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dois homens 

ao mesmo tempo (...).Convenho que é abominável, mas não posso alterar a feição 

das cousas, não posso negar que se os dois homens estão namorados dela, ela não o 

está menos de ambos. Uma esquisita, em suma; ou, para falar como as suas amigas 

de colégio, uma desmiolada. Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito; 

mas a imaginação é que é o mal, uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável 

principalmente, avessa à realidade, sobrepondo às coisas da vida outras de si mesma; 

daí curiosidades irremediáveis. 

 (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.471, grifos meus) 

 

No ensaio “Elogio das ambiguidades: para uma mitologia machadiana na América 

Latina”, Biagio D’Angelo (2010) parte da ideia de que, na produção literária, “os mecanismos 

do mito não se limitam a repropor um saber antigo, mas reescrevem as histórias culturais de 

povos e imaginários.” (D’ANGELO, 2010, p. 307). O autor ainda afirma ser o mito, na 

contemporaneidade, uma ferramenta para “exaltar a fecundidade produzida pela liberdade de 

narração” (p.309), sugerindo a ideia de que a narratividade machadiana incorpora uma 

mitologia da ambiguidade e da ironia. Se utilizarmos esse pensamento para analisar as 

personagens Flora e Maria Regina, teríamos nelas o reforço dessa ambiguidade e, 

simultaneamente, o traço aurático da ninfa que, como afirma Didi-Huberman (2015), carrega 

em si a ambivalência que vai de uma jovem modesta e virginal a uma dançarina pagã e 

sensual.  

 

Fotograma nº 3: nos vestígios do tédio 

No Capítulo XLVIII de Esaú e Jacó, deparamo-nos com uma Flora enfastiada, 

resistente aos ritmos do Último Baile da Ilha Fiscal, durante o qual o capítulo é enredado: 

 

(...) Flora, ainda verde para os meneios de Terpsícore, era acanhada ou 

arrepiada, como dizia a mãe. E isto era o menos; o mais era que com pouco se 

enfadaria, e, se não pudesse vir logo para casa, ficaria adoentada o resto do tempo. 

(...) uma esquisitona. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p.130 e p.131, cap. XLVIII, 

grifos meus) 
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Esse tédio, em um esboço anterior, também fora experimentado por Maria Regina, 

‘alma gêmea de Flora’ ou sua ‘peça preparatória’, conforme termos já utilizados nesta análise:  

Maria Regina ia descambando da admiração no fastio; agarrava-se aqui e ali, 

contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia, mas ia 

sempre escorregando; o fastio não tardava a absorvê-la. Não havia remédio. 

(MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.473, grifos meus) 

 

O que representaria esse tédio? Lembremos: essas personagens situam-se no final do 

século XIX, os costumes europeus, estranhamente incorporados nos trópicos, ainda 

delegavam ao feminino o lugar de fragilidade, de isolamento e, portanto, de tédio. O fastio 

dessas personagens, por um lado, pode ser entendido como um traço do estereótipo realista, 

por associar o feminino a imagens de fragilidade e de certo acanhamento. Por outro lado, o 

tédio pode ser entendido como um traço de resistência à tradição familiar da época, uma vez 

que as personagens Flora e Maria Regina não se satisfaziam com opções de entretenimento, 

como os bailes, nem com a postura, comumente passiva e casadoira, atribuídas às moças. Os 

tensionamentos machadianos em torno desses traços realistas abrem perspectivas sobre a 

complexidade de suas personagens e elabora um movimento em direção à crítica estética que 

Machado de Assis fez a Eça de Queirós, ao falar da heroína do romance O primo Basílio
130

. 

Para Machado, Luísa é “antes um títere do que uma pessoa moral. Repito, é um títere; não 

quero dizer que não tenha nervos e músculos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam 

paixões nem remorsos; menos ainda consciência.” (MACHADO DE ASSIS, 1994, vol. III, p. 

1207). Ao contrário do perfil dessa personagem de Eça, as personagens Maria Regina e Flora 

têm consciência de sua condição e se enfastiam, entediam-se diante do cotidiano burguês e 

assumem o lugar de sua ‘esquisitice’, o que contribuiria para delinear a imagem de 

personagens-ninfa nos tensionamentos da composição literária machadiana.  

Sobre a construção de personagens em Machado, Bosi (2007), ao situar tendências
131

 

da fortuna crítica em identificar tipos ficcionais machadianos, afirma que, geralmente, essas 

tendências decorrem de uma abordagem sincrônica que acabam por reduzir as personagens a 

tipos, sobretudo porque muitos estudiosos consideram essas personagens a partir da maneira 
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 MACHADO DE ASSIS, 1994, vol. III, p. 1206-1215. Texto intitulado “Literatura realista”, no qual Machado 

de Assis, sob o pseudônimo de Eleazar e sob uma perspectiva ‘severa e conservadora’, faz críticas ao 

superficialismo do enredo e das personagens de O primo Basílio, de Eça de Queirós. Rocha (2013) faz uma 

análise sobre essa crítica de Machado a Eça de Queirós; ver capítulo 2 “No meio do caminho tinha um autor”, de 

Rocha (2013), especialmente o tópico Aemulatio (p. 136-140). 
131

 Abordagem marxista, em Machado de Assis. Ensaios avulsos. 2ª ed. São Paulo: Oficina de Livros, 1991, de 

Astrojildo Pereira; enfoque liberal-democrata, baseado na sociologia weberiana, de Raymundo Faoro, em 

Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. São Paulo: Nacional, 1974; abordagem sociológica de cunho 

lukacsiano, em Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1977; Um mestre na periferia do capitalismo. 

São Paulo: Duas Cidades, 1990 e Duas meninas. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, todos de Roberto 

Schwarz.   
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como o narrador as qualifica nos textos (o que pode constituir um procedimento metodológico 

reducionista, considerando-se a complexidade das personagens). Bosi ainda destaca que a 

referência de local e de história, relacionada a modos de vida e a pensamentos no Rio de 

Janeiro, durante o Segundo Império, define “quase-tudo” para a crítica de natureza 

sociológica. Entretanto, nesse ‘quase’, “pulsa uma força de universalização que faz de 

Machado inteligível em línguas, culturas e tempos bem diversos do seu vernáculo luso-

carioca e do seu repertório de pessoas e situações do nosso restrito Oitocentos fluminense 

burguês”. (BOSI, 2007, p. 11 e 12). Em concordância com esse raciocínio de Bosi, acrescento 

que nesse ‘quase’ também se localizariam os indícios anacrônicos das ninfas machadianas, 

que extrapolam o enquadramento de personagens nos tipos da Escola Realista
132

. Desse 

modo, entendo que o pensamento que elaborei sobre esses indícios anacrônicos e sobre os 

elementos ninfais das personagens possibilitou-me uma abordagem mais aberta para 

perspectivas críticas de estética literária e para o estudo das urdiduras machadianas.   

 

Fotograma nº 4: nos meneios de Terspícore 

Na oposição ao tédio burguês (vividos por Maria Regina e Flora), nasce Glória, de 

corpo, carnes, e rainha de seu bailado no cortiço. Em suas feições, não há o traço diáfano das 

ninfas aéreas e delicadas, mas há o desejo e a sensualidade. Conforme explorei no item 2.2.2 

desta tese, o enredo do conto “Terpsícore” narra o cotidiano de trabalhadores, em um espaço 

urbano, não-hegemônico, já marcado pelas diferenças socioeconômicas. A narrativa delineia-

se como uma alegoria poética da esperança. Para Bastazin (2010), “a utopia escritural, em 

Machado [nesse conto], poderia ser entendida como uma forma de realização amorosa que 

deixa de lado qualquer dado da realidade cotidiana para realizar-se como movimento do corpo 

que provoca a satisfação, o prazer, a realização de estar junto para comemorar”. (BASTAZIN, 

2010, p.388). Acrescento a essa ideia de uma “utopia escritural”, o bailado de Glória como a 

imagem do sonho, que é arquitetada nesse conto, pois “é por uma dança ritual em coro que 

Terpsícore celebra Apolo, o deus da luz e das artes”
133

. Um sonho, evidentemente, com um 

pano de fundo bem dionisíaco:  

                                                           
132

 Sobre esse enfoque ainda vale destacar a afirmação de Bosi (2007): “Machado de Assis, que não era cientista 

social, mas romancista, construiu livremente ora rasgos individuais, ora tipos, ora pessoas. Essa riqueza e 

variedade do seu realismo, já comparado às conquistas de Proust e de Pirandello, lhe eram facultadas pela sua 

capacidade dialética de negar a negação (tomada no sentido que lhe deu Hegel), o que abre e areja por dentro 

as certezas compactadas do determinismo sociológico.” (BOSI, 2007, p. 159, destaques meus). 
133

 (...) car c’est par une danse rituelle em choeur que Terpsichore célèbre Apollon, dieu da la lumière et des arts. 

LOUISSON-LASSABLIÈRE, 2007, p. 7. 
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O almoço era sumário: café e pão. Porfírio engoliu-o em poucos minutos, na ponta 

da mesa de pinho, com a mulher defronte, risonha de esperança para animá-lo. 

Glória tinha as feições irregulares e comuns; mas o riso dava-lhe alguma graça. 

Nem foi pela cara que ele se enamorou dela; foi pelo corpo, quando a viu polcar, 

uma noite, na Rua da Imperatriz. (MACHADO DE ASSIS, vol. III, 1994, p.235, 

grifos meus) 

[...] 

Glória era a rainha da noite. (...) Dançaram muitas vezes, um com o outro, e a 

opinião geral é que ninguém os desbancava; (MACHADO DE ASSIS, vol. III, 

1994, p. 240, grifos meus) 

 

Glória é ninfa dionisíaca, tem um corpo sensual, desejado; sua dança projeta-se em um 

universo de sensações que se efetuam numa imagem oposta ao fastio burguês esboçado no 

cotidiano de Flora e Maria Regina, já que Glória ‘era a rainha da noite’ e era admirada por 

todos: ‘a opinião geral é que ninguém os desbancava’. Além disso, como também explorei no 

item 2.2.2, ao construir uma protagonista, exímia bailadora de polcas, Machado de Assis dá 

potência ao universo popular do Brasil à época e, diferentemente, do constrangimento pela 

habilidade de execução de polcas, sentido pelo protagonista Pestana, no conto “Um homem 

célebre”, em “Terpsícore”, as personagens exaltam a polca e, portanto, a cultura popular não 

hegemônica.  No balé Nazareth, do Grupo Corpo, os movimentos são coreografados numa 

atmosfera de alegria e de sensualidade, o que muito contribui para esboçar o traço 

memorativo dionisíaco da personagem machadiana Glória, nas montagens do balé, e para 

potencializar as relações entre os rizomas da cultura popular e da cultura erudita no gesto 

dançado.  
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Figura 24 – (1993) foto de José Luiz Pederneiras 

Grupo Corpo em Nazareth  

(recorte de imagem: duo de bailarinos) 

 
Figura 25 – (1993) José Luiz Pederneiras 

Grupo Corpo em Nazareth (recorte de imagem: solista) 

 

 

 

De acordo com Luisson-Lassablière (2007), o mito de Terpsícore sofreu uma espécie 

de dessacralização, considerando-se apenas a alegoria da ninfa como encarnação da dança em 

geral. Ao longo dos séculos, a imagem de Terpsícore passou a ser associada à dança e à festa, 

resultando numa ideia de representação estética e de potencialização do desejo, muito antes de 

Nietzsche fundir dança dionisíaca e apolínea. Nos livros de iconologia de Cesare Ripa, 

especialmente nos repertórios d’Emblemata (1593), as mênades Embriaguez e Terpsícore se 

confundem: “a alegoria de Ripa representa, simultaneamente, as duas facetas desta arte pela 

qual o Renascimento experimentou a perfeição estética e o encantamento báquico 

(dionisíaco)
134

.” (LOUISSON-LASSABLIÈRE, 2007, p.7) 

Na construção deste fotograma de Terpsícore, deparei-me com a aura de um engrama 

essencialmente warburguiano: ao fazer conexões entre os traços da ninfa nas telas O 

nascimento de Vênus e Alegoria da Embriaguez
135

, Warburg, no fim do século XIX, 

                                                           
134

 “l’allégorie de Ripa represente simultanément les deux facettes de cet art par lequel la Renaissance goûte la 

perfection esthétique et l’envoûtement bachique”. (LOUISSON-LASSABLIÈRE, 2007, p.7) 
135

 Ver capítulo « Mouvements émouvents : les acessoires de la Nymphe », de Ninfa fluida (DIDI-HUBERMAN, 

2015). 
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percorreu caminhos análogos aos de Cesare Ripa, ainda no século XVI, especialmente por 

associar Terpsícore e Embriaguez. Ripa, conforme sinalizou Louisson-Lassablière (2007), 

antecipou o pensamento de Nietzsche sobre a esfera apolíneo-dionisíaca na arte que, por sua 

vez, é também o que move a tensões de Warburg na busca dos traços de sobrevivência das 

ninfas. Agamben (2012) sugere que Warburg teve acesso aos tratados de Domenico da 

Piacenza (século XV) e lança a hipótese de que a pathosformel tem seus rizomas na 

fantasmata. Com essa rede de traços, arrisco-me a pensar que, provavelmente, como grande 

estudioso da Renascença, Warburg também tenha recorrido à Emblemata de Ripa e esses 

rizomas chegaram a Nietzsche, no século XIX, e a Didi-Huberman, no século XXI, 

sobrevivendo. E a Terpsícore de Machado e do Grupo Corpo, onde estariam? Na 

sobrevivência das imagens. Eis que a rede rizomática de todos esses engramas leva-me à 

hipótese de que a análise de imagens na literatura e na dança permite-nos a compreensão dos 

procedimentos artísticos no para-além dos enquadramentos estéticos metodológicos das 

referências/escolas estilísticas tanto nos estudos literários quanto nos estudos da dança. 

Estranhamente – e não sei se ‘estranho’ seria a palavra mais apropriada – todo esse ciclo de 

sobrevivências não se assemelha a uma espécie de “imaginação teórica da alteridade, 

mediante a apropriação criativa da contribuição do outro”, com que Rocha (2011)
136

 definiria 

a experiência antropofágica oswaldiana? Uma pergunta para a qual cabem muitas reflexões... 

(Sobre isso falarei na última seção deste capítulo). 

 

Fotograma nº 5: das vestes da Ninfa 

Didi-Huberman (2013b) faz uma análise da perspectiva warburguiana sobre a 

importância das vestes, da cabeleira e dos drapeados nos estudos da ninfa e afirma que o 

“acessório em movimento” acompanha todos os gestos desde os ritualísticos e cotidianos até 

os gestos simbólicos e coreográficos, dotados de uma plasticidade elaborada. O drapeado, nos 

estudos das ninfas botticellianas, traz a potência ambígua da ninfa em delinear o carnal e a 

volubilidade do desejo, movimentada por suas vestes, uma vez que “se dança a com a roupa e 

também com o corpo, ou melhor, a roupa torna-se algo como o espaço intersticial – 

igualmente dançante entre o corpo e a atmosfera que ele habita.”. (DIDI-HUBERMAN, 

                                                           
136

 No ensaio “Uma teoria de exportação? Ou: ‘Antropofagia como visão de mundo’”, João Cezar de Castro 

Rocha (2011), parte da noção metafórica de antropofagia como apropriação da alteridade (p.662) para defender a 

ideia de que é necessário aos estudiosos da literatura e dos estudos culturais desnacionalizar e desoswaldinizar o 

Manifesto Antropófago para que se responda à potência da antropofagia oswaldiana e, portanto, aos mecanismos 

complexos de ‘devoração’ cultural nas diferentes formas de expressão artística. Isso porque, segundo Rocha 

(2011), o próprio Oswald de Andrade, ao retomar a ideia de antropofagia, nos anos 1950, “procurou revê-la 

dentro de um arcabouço antropológico que supera os limites da identidade nacional.” (ROCHA, 2011, p. 666) 



142 
 

 
 

2013b, p.223). No conto “Terpsícore”, Machado de Assis, ao dar vida ao detalhe do vestido 

de Glória, sugere-nos o encontro movente/comovente da ninfa: 

De tarde, perguntou rindo à mulher o que é que ela lhe daria se ele lhe trouxesse 

naquela semana um vestido de seda. Glória levantou os ombros. Seda não era para 

eles. E por que é que não havia de ser? Em que é que as outras moças eram melhores 

que ela?  

(...) E mirando a mulher, com olhos derretidos, despia-lhe o vestido de chita, 

surrado e desbotado, e substituía-o por outro de seda azul, — havia de ser azul, — 

com fofos ou rendas, mas coisa que mostrasse bem a beleza do corpo da 

mulher... E esquecendo-se, em voz alta: — Corpo como não há de haver muitos no 

mundo. (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.237, grifos meus) 

 

Primeiramente, a textura: ‘um vestido de seda’; em segundo lugar, a materialidade da 

cor: azul; em terceiro lugar, os adereços: ‘fofos e rendas’; em síntese: um vestido que 

‘mostrasse bem a beleza do corpo da mulher’. A personagem Porfírio revela as características 

da vestimenta para ressaltar a sensualidade do corpo de Glória. Por trás desses atributos, um 

desejo expresso na materialidade das formas corporais e o desejo de ascensão social, 

simbolizado na substituição do vestido de chita por um azul de seda e rendado. Na montagem 

coreográfica de Nazareth, o figurino também se desloca nesses espaçamentos dos desejos que, 

ora revelam o corpo, ora revelam os duplos e os anacronismos presentes na plasticidade desse 

balé (ver itens 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.8 no capítulo 2 desta tese). De acordo com Bogéa (2007, p. 

29), como “só o corpo do bailarino não era suficiente para levar o movimento até onde ele 

deveria ir”, a figurinista Freusa Zeichmeister, no balé Nazareth, criou um saiote, quase um 

bambolê, para que o movimento realizasse um percurso que iria do corpo para o espaço. É 

nesse jogo de percepções e de colaborações técnicas que Bogéa afirma estar a consolidação 

estética nos trabalhos do Grupo Corpo. 

A importância dada ao vestido azul de seda, no conto machadiano, coloca em 

evidência um conjunto de elementos na formação estética do movimento dançado e, 

consequentemente, no traço literário. A bailadora de “Terpsícore” realiza seus movimentos 

dentro de uma atmosfera de visualidade estética: definir a cor, o modelo e o tecido do vestido 

para exaltar os movimentos do corpo dançante de Glória implica uma consciência sobre o 

preparo do ‘objeto visível’ para ser olhado, admirado e, consequentemente, desejado. Existe 

aí uma apropriação, no literário, da visualidade exigida pela dança para que a personagem 

Glória sobreviva. É também nessa perspectiva do elemento acrescido pelo acessório à 

montagem coreográfica que Freusa Zeichmeister, figurinista do Grupo Corpo na montagem 

do balé Nazareth, define as colaborações de seu trabalho: “o figurino não tem de existir; ele 

tem de permitir que a coreografia seja percebida da melhor maneira possível, mas eu acho que 
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tem momento na coreografia que eu tenho de acrescentar àquela intenção do Rodrigo [o 

coreógrafo]” (ZEICHMEISTER, 2015, 7’40 – 8’23)
137

.  

A partir dessas perspectivas sobre o vestido de Glória e sobre o pensamento estético da 

figurinista na montagem do balé Nazareth, ressalto o traço aurático da ninfa nos movimentos 

das vestes e na potencialização do corpo dançante na ideia de montagem em dança e no 

literário, uma vez que “dançar não é somente executar movimentos mais ou menos bonitos: é 

recriar com seu corpo um ar que, evidentemente, os ‘acessórios’ da roupa acentuarão; é 

recriar, com tudo isso, uma alma que os gestos são usados para significar.” (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 80). 

 

Fotograma nº 6: dos indícios do delírio 

 

 
Figura 26- (1993) José Luiz Pederneiras – Grupo Corpo em Nazareth 

(Detalhe da imagem para movimentos espelhados) 

O devaneio relativo à fusão de dois homens em um é outro aspecto que liga os 

destinos das personagens Maria Regina e Flora:  

Ao pé da cama, Maria Regina reconstruía agora tudo isso, a visita, a conversação, a 

música, o debate, os modos de ser de um e de outro, as palavras do Miranda e os 

belos olhos do Maciel. Eram onze horas, a única luz do quarto era a lamparina, 

tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Maria Regina, à força de recompor a 

noite, viu ali dois homens ao pé dela, ouviu-os, e conversou com eles durante uma 

porção de minutos, trinta ou quarenta, ao som da mesma sonata tocada por ela: lá, lá, 

lá... (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.471, grifos meus)  

(...) 

                                                           
137

 Depoimento de Freusa Zechmeister (7’40 – 8’23), registrado no vídeo: Freusa Zechmeister – Ocupação 

Grupo Corpo 40 Anos (2015), Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/freusa-zechmeister-ocupacao-

grupo-corpo-40-anos-2015, acesso em 25 mai. 2018 

http://www.itaucultural.org.br/freusa-zechmeister-ocupacao-grupo-corpo-40-anos-2015
http://www.itaucultural.org.br/freusa-zechmeister-ocupacao-grupo-corpo-40-anos-2015
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Então recorreu a um singular expediente. Tratou de combinar os dois homens, o 

presente com o ausente, olhando para um, e escutando o outro de memória; recurso 

violento e doloroso, mas tão eficaz, que ela pôde contemplar por algum tempo 

uma criatura perfeita e única. (MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.473, 

grifos meus) 

 
Flora não disse nada, mas sentia o contrário do pai e da mãe. Pensar não pensou; ia 

tão atordoada com a vista dos rapazes que as ideias não se enfileiravam naquela 

forma lógica do pensamento. A própria sensação não era nítida. Era uma mistura 

de opressivo e delicioso, de turvo e claro, uma felicidade truncada, uma aflição 

consoladora, e o mais que puderes achar no capítulo das contradições. Eu nada 

lhe ponho. Nem ela saberia dizer o que sentia. Teve alucinações extraordinárias. 

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p.198-199, cap. LXXVII, grifos meus) 

 

Em caminho, depois do desembarque, não obstante virem os gêmeos separados e 

sós, cada um no seu coupé, cismou que os ouvia falar; primeira parte da 

alucinação. Segunda parte: as duas vozes confundiam-se, de tão iguais que eram, 

e acabaram sendo uma só. Afinal, a imaginação fez dos dois moços uma pessoa 

única. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p.202, cap. LXXIX, grifos meus) 

 

(...) Era um espetáculo misterioso, vago, obscuro, em que as figuras visíveis se 

faziam impalpáveis, o dobrado ficava único, o único desdobrado, uma fusão uma 

confusão, uma difusão. (MACHADO DE ASSIS, 2012: p.203, cap. LXXIX, grifos 

meus) 

 

Nesses trechos do conto e do romance, respectivamente, é possível perceber uma 

atmosfera de suspense que antecede o ‘espetáculo das ambiguidades’, seja por meio da luz 

difusa de uma lamparina, seja por meio do campo lexical empregado, associado às ideias de 

‘fusão’, ‘difusão’ e ‘confusão’, como já se sugere no capítulo LXXIX, de Esaú e Jacó. Meyer 

(2007) chamou essa atmosfera de “penumbrismo inquietante” e o definiu como “arte 

machadiana do chiaroscuro subjetivo”
138

 (MEYER, 2007, p. 40). Teríamos o recurso à 

plasticidade e à penumbra barrocas, evocadas nessas imagens e, portanto, demarcar-se-ia, 

nesse conjunto, a configuração de um anacronismo estético. Waizbort, no prefácio ao livro de 

Aby Warburg (2015), Histórias de Fantasmas para gente grande
139

, afirma que a expressão 

humana toma forma de uma imagem, quando resultante da vida prática, na relação entre as 

fórmulas do páthos e os engramas:  

(...) a expressão corporal e exterior humana baseia-se em pulsões internas e, de 

algum modo, as exprime – para o que Warburg vindicou uma psicologia histórica da 

expressão humana. Gestos, movimentos e expressões corporais são vistos como 

reações a comoções interiores; experiências muito fortes marcam a interioridade e 

ficam armazenadas, podendo aflorar, na forma de suas manifestações exteriores, 

como lembranças das experiências e comoções originais. (WARBURG, 2015, p.14) 

 

                                                           
138

 Além das cenas relacionadas aos delírios de Flora, em Esáu e Jacó, e de Maria Regina, no conto “Trio em Lá 

menor”, Meyer (2007) elenca outros textos machadianos que também compõem uma ‘amostra fiel’ do 

‘chiaroscuro subjetivo’: o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerar cenas dos delírios de Brás 

Cubas;  os contos “O espelho” (cena dos devaneios do duplo no espelho), “Um homem célebre” (cena de Pestana 

diante de seu “altar sagrado”, com as imagens de grandes compositores), “Uns braços” (cena do sonho de 

Inácio). (MEYER, 2007, p. 40) 
139

 Tradução de Lenin Bicudo Bárbara. 
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Partindo desse pensamento, entendo que a alucinação vivida pelas duas personagens 

machadianas é traçada como uma experiência do páthos: as sensações são delineadas em um 

campo de adversidades que envolvem, por um lado, sonho, devaneio, violência, dor, 

atordoamento, opressão, aflição, felicidade truncada, contradições e, por outro, envolvem 

alívio e eficácia, alucinações extraordinárias, espetáculo maravilhoso, associados à ideia de 

perfeição, resultante da fusão dos dois homens em um. As personagens
140

 experimentam os 

delírios do duplo lacaniano e potencializam o campo do erótico
141

 de suas contradições, uma 

vez que a imagem de perfeição por elas construída ecoa na sensação de um gozo. Desse 

enredo de contradições, destaco os traços ambivalentes da ninfa dionisíaca: tanto Maria 

Regina quanto Flora são debuxadas, inicialmente, em imagens de delicadeza, virgindade, 

ingenuidade e fastio, comumente associadas ao imaginário romântico-burguês do século XIX. 

Entretanto, como um traço de ruptura a essa imagem, ambas as personagens potencializam-se 

na sensação erótica de uma loucura, configurada em uma espécie de consciência diabólica
142

, 

e sentem o prazer do próprio devaneio. 

No balé Nazareth, os traços desse delírio são evocados na composição barroca do 

cenário, da iluminação e do figurino – conforme já explorei no item 2.1.1 – na alegoria do 

duplo, elaborada na composição musical e nas coreografias de movimentos espelhados. A 

resolução plástica da atmosfera de penumbra e a fórmula patética do delírio são 

potencializadas, no texto machadiano e em Nazareth, como traços do anacronismo das 

imagens: “(...) a imagem não é o campo de um saber fechado. É um campo turbilhonante e 

centrífugo. Talvez nem sequer seja um ‘campo de saber’ como outros. É um movimento que 

requer todas as dimensões antropológicas do ser e do tempo”. (MICHAUD, 2013, p.21) 

 

Fotograma nº 7: no baile de sátiros 

No conto “Terpsícore”, o traço mítico-memorativo dionisíaco é evocado nos 

movimentos do corpo dançante de Glória e em toda atmosfera de sensualidade e técnica de 

seus bailados. Além dessa composição de Glória como uma ninfa, a caracterização da 

personagem Porfírio como um sátiro confere ao texto machadiano outro traço dionisíaco: 

                                                           
140

 Para um aprofundamento de estudos sobre perspectivas femininas no texto machadiano, consultar: Pereira-

Miguel, Lúcia. Machado de Assis. Estudo Crítico e biográfico. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955 (enfoque 

comparativo entre A mão e a luva e Iaiá Garcia); MEYER, Augusto. “Da sensualidade na obra de Machado de 

Assis”. In: Textos críticos. São Paulo: Perspectiva, p. 1986, p. 213-224 (especialmente sobre Capitu); 

SCHWARZ, Roberto, “A poesia envenenada de Dom Casmurro”. In: Duas meninas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1997. (sobre Capitu). 
141

 BATAILLE, 2004, p.43-107. 
142

 Conforme Bataille (2004), a ‘consciência do diabólico’ associa-se à percepção da morte e do erotismo; para 

esse pensador, o diabo é a própria consciência humana (p.15-42; p.183-230) e também em Bataille (2012). 
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Da rua, Porfírio cravou nela uns olhos de sátiro, acompanhou-a em seus 

movimentos lépidos, graciosos, sensuais, mistura de cisne e de cabrita. Toda a gente 

dava lugar, apertava-se nos cantos, no vão das janelas, para que ela tivesse o espaço 

necessário à expansão das saias, ao tremor cadenciado dos quadris, à troca rápida 

dos giros, para a direita e para a esquerda. [...] O marido, apesar de preocupado com 

os sapatos — novos e de verniz — olhava para ela com olhos de autor. 

(MACHADO DE ASSIS, vol. II, 1994, p.235 e p. 240, grifos meus) 

 

Nesse fragmento, a gradação entre ‘olhos de sátiro’ e ‘olhos de autor’ demarca uma 

construção estética essencialmente trágica, se considerarmos o enredo do conto e o atributo de 

Porfírio como um coreuta grego, no corpo de um sátiro. Isso se deve, sobretudo, à perspectiva 

da embriaguez, evocada no desejo de Porfírio em bailar com Glória, em festejar a vida, apesar 

do cotidiano pouco endinheirado e de muito trabalho na oficina. Os ‘olhos de sátiro’ e, na 

sequência, os ‘olhos de autor’ constituem uma referência ao traço mítico de embriaguez: é na 

fantasia dos movimentos dançados, no vestido azul de Glória e nos sapatos de verniz que 

Porfírio ‘bloqueia’ as intempéries da vida cotidiana. É também essa imagem com que se 

encerra a montagem de Nazareth, cujos figurinos e gestual dançado sugerem a evocação de 

um coro de sátiros em uma festa dionisíaca:  

 

 
Figura 27 – (1993) José Luiz Pederneiras – Grupo Corpo em Nazareth 

(Recorte de imagem: corpo de baile masculino) 
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E por que uma atmosfera essencialmente trágica? Em O nascimento da Tragédia, 

Nietzsche (2007, p. 54-55) afirma ser o sátiro a proto-imagem da tragédia, especialmente pelo 

fato de o coro grego atuar como uma espécie de ‘muralha contra a realidade’. O sátiro, ao 

manifestar sua devoção a Dioniso, rompe com as imposições do real, por exaltar a natureza, 

os prazeres do corpo nas manifestações extáticas de sua adoração: 

O sátiro era algo sublime e divino: assim devia parecer em especial ao olhar 

dolorosamente alquebrado do homem dionisíaco. Ele ficaria ofendido com o nosso 

enfeitado e falso pastor: sua vista passeava com sublime satisfação sobre os traços 

grandiosos da natureza, ainda não velados nem atrofiados; aqui a ilusão da cultura 

fora apagada da proto-imagem do homem; aqui se desvelava o verdadeiro 

homem, o sátiro barbudo, que jubilava perante seu deus. Diante dele, o homem 

civilizado se reduzia à mentirosa caricatura. Schiller tem razão em relação a estes 

inícios da arte trágica: o coro é uma muralha viva contra a realidade assaltante, 

porque ele – o coro de sátiros – retrata a existência de maneira mais veraz, mais 

real, mais completa do que o homem civilizado, que comumente julga ser a única 

realidade. (...) Aquele idílico pastor do homem moderno é apenas uma réplica da 

suma das ilusões culturais que, para este último, valem como natureza; o grego 

dionisíaco quer a verdade e a natureza em sua máxima força – ele vê a si mesmo 

encantado em sátiro. (NIETZSCHE, 2007, p.54-55) 

 

De acordo com Didi-Huberman (2013b), o sátiro evoca o trágico em seus rituais de 

adoração divina a Dioniso, especialmente por esse ato evocar o exagero: “É preciso 

compreender que, com o exagero, vem o dionisíaco e, com este, o trágico. (...) com o trágico, 

vem o combate dos seres entre si, o conflito dos seres dentro deles mesmos, o debate íntimo 

do desejo com a dor.” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 225). O traço mítico-memorativo do 

sátiro é construído na personagem machadiana, Porfírio, a partir dessa atmosfera dos exageros 

do sonho e dos elementos trágicos de sua realidade, uma vez que a embriaguez (traço do 

exagero) de Porfírio está associada ao ato de ganhar um prêmio na loteria e de usufruir desse 

prêmio nos deleites da festa e da dança, contradizendo a lógica social de poupar, pagar as 

dívidas, planejar as despesas domésticas: “A esperança é a apólice do pobre”. (MACHADO 

DE ASSIS, vol. III, 1994, p.237). Além disso, em torno de Porfírio se articula uma atmosfera 

trágica, associada a esse mecanismo de negar a própria realidade na pobreza.  

No ensaio “Materiais para uma genealogia do olhar machadiano”, Alfredo Bosi (2007) 

apresenta fragmentos da obra machadiana que são balizados por uma ideologia, a considerar 

as influências históricas, econômicas, políticas e filosóficas que perscrutaram o pensamento 

burguês do século XIX. O ensaísta explica que as escolhas para desenvolver esse percurso 

ideológico de Machado vão de Maquiavel a Adam Smith e de Pascal a Schopenhauer e 

afirma:  

(...) se a hegemonia burguesa trouxe mudança de perspectiva, esta não escaparia à 

prova da contradição dialética, pois o reconhecimento do egoísmo como universal 

motor das ações humanas e, ao mesmo tempo, como ‘motivação imoral’, 
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reapareceria na filosofia de Schopenhauer, contraponto de todo otimismo 

progressista do século XIX. Assim, a lucidez não se contentou em ser realista, mas 

se quis inconformada. E, se me detenho em Schopenhauer, não me estendendo ao 

pensamento crítico de Marx e à transmutação dos valores de Nietzsche, é 

porque não se encontram no horizonte cotidiano de Machado de Assis. (BOSI, 

2007, p. 169, grifos meus) 

 

As perspectivas filosóficas sinalizadas por Bosi são fundamentadas em seu ensaio e, 

certamente, muitos são os estudos da fortuna crítica que analisam indícios da filosofia de 

Schopenhauer e de Pascal em personagens machadianas, sobretudo nos textos publicados a 

partir dos anos de 1870. Entretanto, apesar do que afirmou Bosi (2007), sobre a ausência de 

Nietzsche no horizonte machadiano, se consideramos a perspectiva sobre o dionisíaco nos 

textos analisados nesta pesquisa, especialmente a partir de A visão dionisíaca de mundo 

(1870) e O nascimento da tragédia (1872), notamos que há traços do pensamento 

nietzschiano na escrita de Machado de Assis, uma vez que a esfera trágica é potencializada na 

configuração de personagens e nos tensionamentos anacrônicos e sociais dos enredos, 

conforme destaquei na análise do conto “Terpsícore”. Nesse contexto, embora o objetivo 

desta tese não vislumbre um estudo comparatista entre filosofia e literatura, é importante 

reconhecer a maneira como o pensamento de Nietzsche
143

 sobre o trágico ganha corpo nas 

personagens machadianas e como ele (o trágico) contribui para definir as fórmulas do sensível 

na narrativa. 

Ao pensar na montagem de fotogramas, a partir de traços dionisíacos em personagens 

machadianas e nas cenas do Ballet Nazareth, percebo que a remissão a imagens dialéticas e 

anacrônicas torna possível a construção de uma cadeia de elementos patéticos e pulsantes na 

configuração estética tanto do literário quanto do coreográfico. Além disso, e considerando 

Machado de Assis como um autor-matriz
144

, conforme sugere Rocha (2013), entendo que a 

perspectiva da montagem constitui uma ferramenta de leitura que potencializa o olhar crítico 

sobre a obra, uma vez que, ao tomar como objeto uma obra que desautoriza a superficialidade 

analítica, dada sua pluralidade, “o esforço crítico [...] pode ser igualmente criativo. Para tanto, 

necessita reconstruir os processos internos à fatura ficcional, levando a indagações sobre a 

própria literatura [no caso da dança, os procedimentos que engendram toda montagem 
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 A referência a Nietzsche, nesse recorte de leitura sobre as personagens machadianas, também se deve ao fato 

de que a pathosformel warburguiana, conforme assinalou Didi-Huberman (2016), estar relacionada à forma 

como Nietzsche entendia o páhtos: “Nietzsche começa por preferir os poetas trágicos aos filósofos ‘lógicos’: ele 

devolve assim um valor positivo, fértil ao páthos e à emoção”. (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.23) 
144

 Termo cunhado por Rocha (2013): “Autor-matriz é aquele cuja obra, pela própria complexidade, autoriza a 

pluralidade de leituras críticas, pois elementos diversos de seu texto estimulam abordagens teóricas diferentes. 

[...] o autor-matriz favorece o surgimento de querelas hermenêuticas e metodológicas” (ROCHA, 2013, p. 25) 
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coreográfica], que não necessariamente se encontram na superfície da obra estudada.” 

(ROCHA, 2013, p. 239).  

 

4.2 – Ninfas no sertão de Rosa e rasgaduras míticas em Parabelo 

 

Se os recortes imagéticos em Esaú e Jacó, nos contos machadianos (tomados para 

análise nesta pesquisa) e no balé Nazareth constituem-se, sobretudo, de perspectivas 

relacionadas aos temas do duplo, das ninfas, do delírio e do corpo dionisíaco, em Grande 

sertão: Veredas e em Parabelo, as imagens se delineiam a partir do sertão. O sertão de 

religiosidade e misticismo, de contrapontos e demônios, de belezas e violência, de vida e 

morte, de miséria e progresso, de homens e feras, de mulheres e sensualidade, de memórias e 

devaneios. A materialidade estética tanto do romance de Rosa quanto da montagem 

coreográfica Parabelo, do Grupo Corpo, articula-se em imagens e em ritmos que transitam 

entre um sertão-lugar e um sertão-alma, nos arranjos da ficção literária e nos movimentos 

dançados. Como o sertão se reverbera nessas ambiências múltiplas? Partindo de perspectivas 

teóricas da Sociopoética (MONTANDON, 1998), nas quais tradição cultural e procedimentos 

artísticos se imbricam constantemente, entendo que os traços de representatividade do popular 

– sejam eles expressos no linguajar, nos costumes, nas crendices do povo sertanejo, sejam eles 

expressos na paisagem árida, nas belezas e contrastes do sertão – instigam os processos de 

construção de linguagem, nos arranjos complexos da tessitura literária e nos arranjos 

coreográficos da dança contemporânea. Tanto Rosa quanto o Grupo Corpo nutrem-se dos 

fluxos intermitentes de tradição e de técnica artística para darem corpo a um universo estético 

de misturas e de complexidade. Para prosseguir no percurso de minha leitura-montagem, 

engendrada neste capítulo, arrisco mais alguns fotogramas. 

 

Fotograma nº 8: nos deslindamentos extáticos do sertão 

A primeira vez que vi o Grupo Corpo foi em Irará, 1946, quando eu tinha dez anos... 

[...] Me levaram à Fonte da Nação. Dia ensolarado, vento fresco, aprazível respiro 

de certos cantos do sertão. A fonte ficava numa baixada, ia-se por uma ribanceira. 

De certa altura, embora ainda longe, eu tive uma vista geral da azáfama lá embaixo 

na beira das bicas, onde eu vi o Grupo Corpo. Era assim: à esquerda, a nascente da 

fonte, uma parte calçada onde os aguadeiros enchiam os barris. Como toda a roupa 

de Irará era também lavada aí, já na parte calçada, algumas lavadeiras se misturavam 

aos aguadeiros, apanhando o líquido potável. À direita, havia um grande extenso 

terreno gramado, verde e vibrante à luz do sol, onde estavam estendidas, numa 

imensa colcha de retalhos, roupas de todos os tamanhos e cores. Chamo a atenção 

para o fato de que o choque da beleza não seria tão grande se não fosse a 

luminosidade do ar nordestino. Tudo era nítido, cortante, um punhal de cores. 
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Então eu ouvi, então eu ouvi: todas as lavadeiras e os aguadeiros cantavam uma 

incelência, com aquela voz fanhosa, aguda, nua, de muitas dores. E eu, criança, 

desprevenido, desprovido da intercessão dos nomes, que nos adultos alivia o choque, 

fiquei ali atingido pelo raio, paralisado na trovoada de minha primeira emoção 

estética. Toda a música que faço é sempre uma tentativa de repetir o que ouvi 

naquele instante
145

. (itálicos meus) 

 

A epifania de que se nutriu o compositor Tom Zé, em suas memórias extáticas e 

estéticas, revela um traço do sensível que ganhou representação e plasticidade nos arranjos da 

trilha sonora de Parabelo, especialmente em “Uauá”, quinta coreografia na sequência
146

 desse 

balé. Nessa coreografia, a música inicia-se com o solo de uma voz feminina e, no palco, uma 

solista recebe o foco da iluminação e, aos poucos, outras bailarinas também são desveladas 

em focos isolados de luz. As bailarinas aparecem acocoradas e, aos poucos, alternam essa 

posição a um desenrolar lento, que se organiza nas contrações de um caminhar arredondado 

dos quadris, e à inclinação do dorso e da cabeça, como em simulacro às torções de prazer ou 

dor, ou ao movimento de lavadeiras à beira de um rio. As vozes acentuam o coro, como numa 

toada de “incelências”, e a visualidade dos gestos dançados encena a corporeidade do 

feminino, em seus volteios curvilíneos. A alternância desse coro feminino com os 

movimentos das bailarinas, especialmente devido à incidência dos focos individualizados de 

luz, sugere-nos os movimentos de mulheres à beira da Fonte da Nação (nesse espaço-memória 

da infância de Tom Zé): em cena, a sugestão de mulheres que se articulam em um vai-e-vem 

entre sensualidade e o trabalho duro no sertão. 

 

 
Figura 28 - Foto de Cris Gomes (Parabelo) 

disponível em: http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo 
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Tom Zé, trecho do texto de apresentação do Programa de Parabelo, 1997 – também citado por Renato Janine 

Ribeiro, no texto “Dificuldades de um leigo”, em BOGÉA, Inês (org.). Oito ou nove ensaios sobre o Grupo 

Corpo. São Paulo: Cosac & Naif, 2007, p. 78-79. 
146

 Para ouvir: faixa número 5 do CD Parabelo (produção executiva: Grupo Corpo, 1997), também disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=N44MFQwKBIQ, 18’31 a 21’32. Vozes: Luanda, Nilza Maria. 

http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo
https://www.youtube.com/watch?v=N44MFQwKBIQ
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Figura 29 - Foto de Cris Gomes (Parabelo) 

disponível em: http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo 

 

Nesses movimentos plásticos da coreografia, ao mesmo tempo em que as bailarinas 

parecem projetar uma esfera sagrada, com as mãos e a cabeça, na gestualidade de um culto de 

adoração, elas mergulham no chão e sugerem a fixidez de suas formas redondas, delineadas 

nos profanos do corpo em movimento. Essa dualidade em cena também reforça os traços 

barrocos do cenário, constituído de cabeças de barro, conforme explorei no item 3.2, ao falar 

sobre a materialidade do cenário. Em cena, vemos uma movimentação estética resultante de 

memórias e vivências artísticas dos músicos, na composição sonora da trilha, uma 

sensibilidade visual do cenógrafo e da figurinista e um espetáculo cênico da iluminação, que 

também faz parte da coreografia, cuidadosamente, engendrada em técnicas e em traços 

culturais do Brasil profundo. Nesse jogo de conexões artísticas, há um complexo resultado 

estético e o significado de ‘montagem’, como uma plataforma rizomática e intersticial nos 

mecanismos da produção artística do Grupo Corpo. 

Vejamos, pois, o que existe nessa memória de Tom Zé e na cena dançada em “Uauá”, 

de Parabelo: uma ‘incelência’, ‘incelença’
147

, o cântico de momentos fúnebres, o cântico para 

almas em travessia e para os clamores de chuva no sertão. Uma ‘incelência’ visualmente 

extática que despertou, no artista, o desejo de uma música nunca encontrada. Uma 
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 Registros populares (por corruptela) de ‘excelência’, um tipo de cântico popular. No artigo “Incelências, o 

povo canta seus mortos”, Santana (2011) assim define o cântico das incelências: “No catolicismo popular 

brasileiro, as ‘incelências’ são também chamadas de: Excelências, Encelenças, Incelenças, Insalências, ixelenças, 

exelença. As ‘incelenças’ são um tipo de canto fúnebre de matriz popular, vastamente difundido no interior do 

Brasil e entoado junto aos moribundos e defuntos. Quando junto aos moribundos, acredita-se, têm o poder de 

despertá-los ao arrependimento de seus pecados e garantir-lhes o céu. [...] As ‘incelências’ são cantadas em 

sentinelas de defunto e cumprem a função ritual de entregar a alma do ente querido aos cuidados dos Anjos e 

Santos. A estes pedimos o acompanhamento, a proteção, até à entrada no céu. [...] O gênero ‘incelências’ não é 

algo exclusivo para moribundos e defuntos, mas também para outras circunstâncias, como em ocasiões de peste, 

durante tempestades, na procissão do Senhor Morto (Sexta-feira Santa), em tempos de seca. As incelências, além 

do Nordeste, estão espalhadas por outros Estados do Brasil, a exemplo de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul.” (SANTANA, 2011, p. 87) 

http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo
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‘incelência’ que rememorou, nos corpos dançantes, os traços de toda uma tradição de rezas e 

crendices. Uma ‘incelência’ que se articulou nos transbordamentos das fórmulas patéticas em 

diferentes perspectivas do fazer artístico contemporâneo. Os movimentos dessa penetração 

nas tradições do sertão, presentes na música de Tom Zé e José Wisnik e na gestualidade 

dançada do Grupo Corpo, potencializam o traço desauratizado (e antropofágico) da arte 

contemporânea: conectar-se às bases de distintas influências, a destacar a técnica em dança, a 

cultura popular brasileira e as diferentes técnicas artísticas implicadas na montagem de 

Parabelo, por exemplo, para elaborar um resultado estético dinâmico e multifacetado. Rocha 

(2017), ao falar sobre desauratização artística, questiona a reticência benjaminiana
148

 em 

relação à ‘perda de aura da arte na era da reprodutibilidade técnica’ e afirma que, nas culturas 

não-hegemônicas
149

, a experiência estética formou-se, ao longo dos séculos, em um universo 

radicalmente desauratizado, a partir de cópias de exemplares europeus em reproduções de 

gravuras, litografias, xilogravuras, etc que chegaram à América Latina, desde os séculos XV e 

XVI e por aqui ganharam novas cores, novos traços que, é claro, ultrapassam a noção de ‘cor 

local’, pleiteada pelos românticos no século XIX. Daí o porquê de pensarmos nas fórmulas 

patéticas, presentes na montagem de Parabelo, como um processo de múltiplas ramificações 

de cultura (desauratizada) nas sobrevivências da dança (arte) contemporânea. 

Dando continuidade à construção do fotograma nº8 proposto neste capítulo, ressalto 

que o sentimento extático diante das paisagens do sertão é também um dos motes do relato de 

Riobaldo, em Grande Sertão: Veredas. Em diferentes passagens desse relato, a natureza é 

exaltada e a visualidade estética ganha corpo, cores e sensações: 

[...] Como fomos: dali do Vespê, tocamos, descendo esbarrancados e escorregador. 

Depois subimos. A parte de mais árvores, dos cerrados, cresce no se caminhar para 

as cabeceiras. [...] Se viam bandos tão compridos de araras, no ar, que pareciam um 

pano azul ou vermelho, desenrolado, esfiapado nos lombos do vento quente. Daí se 

desceu mais, e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada, felizinha de 

aprazível, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos mais altos: burití – 

verde que afina e esveste, belimbeleza. (ROSA, 2001, p. 61, itálicos meus) 

 

Nesse trecho da narrativa rosiana, vale um olhar atento sobre a travessia que se 

constrói com os movimentos de ‘tocar, descer esbarrancados, subir, caminhar, chegar’: existe 

um ritmo demarcado por esses verbos de mobilidade, como num simulacro coreográfico dos 

jagunços à procura de um novo sítio para arrancharem-se com seus cavalos e, depois, darem 

rumos aos caminhos do sertão. O ritmo da narração começa lento, acelera-se, abranda-se 

novamente e vai, sem pressa, ganhando floreios com as cores das paisagens até parar na 
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 BENJAMIN, 2012, p. 179-212 
149

 Nesse mesmo ensaio, Rocha (2017) explica sua opção pelo uso de termos ‘hegemônico’ e ‘não-hegemônico’ 

no lugar de ‘centro’ e ‘periferia’ (p. 249-356) 
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perplexidade do narrador diante de um buritizal. E ainda ali, o olhar continua em um 

movimento que vai do tronco longilíneo até chegar à coroa verdejante de pontiagudas folhas, 

espalmadas no topo da árvore. O que temos nessa interrupção dos passos ritmados do bando 

de jagunços? Uma parada estética, na qual a apreciação dos contornos verdes, da baixada 

‘felizinha e aprazível’, confere materialidade patética e poética à narração.  

 
Figura 30 - Uma vereda – Distrito de Sagarana/MG, julho/2016 – foto da autora 

Além dessa apeada diante da ‘belimbeleza’ do buritizal, o corpo estético da narração 

também se constrói na imagem do bando de araras num ‘pano azul ou vermelho, desenrolado 

e esfiapado’ nos ‘lombos do vento quente’. Nesse movimento, a cinestesia desliza na textura 

drapejada dos pássaros no universo sublime do sertão. A agitação vagarosa da veste rubro-

azul das araras desliza nos encantamentos de Riobaldo e traz à cena as sensações encobertas, 

o desejo do sublime – por vezes exaltado na admiração que Diadorim tem pelos pássaros – e a 

narração é ornada como um altar de adoração ao sagrado. O pano que se descortina no 

horizonte dessa narração parece ter seus deslizamentos no mesmo céu que paralisa o menino-

artista, nas lembranças de Tom Zé, quando fala de seu processo de elaboração artística: “o 

choque da beleza não seria tão grande se não fosse a luminosidade do ar nordestino. Tudo era 

nítido, cortante, um punhal de cores”. Sim, há semelhanças cinestésicas desencadeadas pelo 

sertão. Sim, há relatos ficcionais e não-ficcionais que se deslindam nos choques estéticos 

diante do visível e do não-visível no gestual simbólico da natureza, elaborado nos traços 

patéticos da linguagem. 
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Fotograma nº 9 – entre ninfeias e sagitárias
150

 

Em Grande Sertão: Veredas, o olhar de Riobaldo sobre o feminino
151

 transita entre a 

ideia de santidade e de desejo (configurado em uma perspectiva de idealização) e a ideia de 

violação e ruptura, que vai da crueldade do estupro ao estarrecimento diante do corpo-mulher-

morto de Diadorim. Entendo que associar a presença do feminino a ninfas – como faço nesta 

pesquisa – torna o exercício da leitura um pouco mais aberto às crepitações de Riobaldo 

diante de seus vários impasses eróticos. Observo, por exemplo, que, no campo da memória do 

narrador, as mulheres são associadas a elementos da natureza e ao imaginário das tradições 

lendárias da cavalaria, o que contribuiria para a representação do traço ninfal na narrativa. 

Entre os elementos da natureza, existem associações do feminino a flores, em Miosótis e 

Rosa’uarda, além da cena que se passa em torno de uma flor, provavelmente um lírio, cujos 

nomes populares ‘casa-comigo’, ‘dorme-comigo’ e ‘liro-liro’, ganham associações às 

personagens Otacília, Nhorinhá e Diadorim, respectivamente; à planta medicinal (aroeirinha) 

e à pimenta, em Nhorinhá; a cores e sabores do buriti (e do doce de buriti), na mocinha 

morena por quem Riobaldo cai de amores; a rio, em Otacília (largos remansos do Urucuia) e 

em Diadorim (rios verdes). Na personagem Diadorim
152

, ainda, há uma conexão a pássaros, 

uma vez que essa personagem é tida por Riobaldo como a responsável por apresentar-lhe o 

universo de beleza dos pássaros, dado o conhecimento de Diadorim sobre espécies, cantos e 

plumagens. No campo dos romances de cavalaria, o feminino, em GS:V, associa-se à 

idealização virginal das donzelas, em Otacília, e à imagem da donzela-guerreira, em 

Diadorim. O traço do erotismo é, portanto, multifacetado e tem em Diadorim o foco das mais 

profundas tensões, sobretudo devido à ambiguidade que envolve essa personagem em toda a 
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 Os vocábulos ‘ninfeias e sagitárias’ relacionam-se ao campo semântico de flores e, simultaneamente, a um 

universo de sensualidade, devido à exuberância e ao simbolismo dessas espécies na botânica. Utilizo ‘ninfeias e 

sagitárias’ para intitular esse fotograma, devido à força associativa de flores a mulheres, em GSV, e à imagética 

sugerida em outra narrativa de Guimarães Rosa, na novela “Buriti” (de Corpo de Baile): “Mas as garças 

alvejavam. Surgia um mergulhão, dos tufos, riscava deitado o voo. Formas penudas e rosadas se desvendavam, 

dentre os caniços. Impossível drenar e secar aquela posse, não aproveitada. Serenavam-se os nelumbos, 

nenúfares, ninfeias e sagitárias. Do traço dos buritis, até o rio, era defendido o domínio. Assim Miguel via 

aquilo”. (ROSA, 2010, p.311 – vol.2, grifos meus) 
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 Não falarei aqui sobre todas as mulheres inseridas na narrativa, a saber: a mãe de Riobaldo, construída na 

lembrança de calmaria; as prostitutas, sempre tão aclamadas por Riobaldo (“mulheres que são as mais nossas 

irmãs, a gente precisa melhor delas, dessas belas bondades.”) (ROSA, 2001, p. 252); Ana Duzuza, mãe de 

Nhorinhá e tida por feiticeira; Maria Mutema, a enigmática mulher do caso contado por Jõe Bexiguento; a 

mulher do Hermógenes, uma mulher sem nome e sem resgate; e, certamente, mais algumas deleitáveis mocinhas 

que me escaparam aos olhos nesta análise. 
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 Vale destacar a análise lexical e estética a partir de aproximações sufixais nas formas apocopadas de 

‘Diadorim’ e ‘passarim’, feitas por Augusto de Campos, em seu ensaio “Um Lance de ‘Dês’ do Grande Sertão”. 

In: COUTINHO, Eduardo (org.). Guimarães Rosa. Coleção Fortuna Crítica 6, Rio de Janeiro, INL/ Civilização 

Brasileira, 1983, p. 331-348. 
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narrativa. A seguir, apresento trechos do romance de Rosa, visando a destacar algumas dessas 

imagens em torno do feminino, sob o olhar de Riobaldo: 

Toda moça é mansa, é branca e delicada. Otacília era a mais. (ROSA, 2001: p.206) 

 

Me alembro, vinha andando e agora era que eu pegava a pensar livre e solto na 

Rosa’uarda, lindas pernas as lindas grossas, ela no vestido de nanzuque, nunca havia 

de ser para regalo. (ROSA, 2001, p. 141)  

 

 [...] eu tinha gozado hora de amores, com uma mocinha formosa e dianteira, morena 

cor de dôce-de-burití. [...] então, eu ia deixar para a boca dos outros aquela menina 

que se agradou de mim, e que tinha cor de dôce-de-burití e seios tão grandes?! 

(ROSA, 2001, p 208-209)  

 

Nhorinhá prostituta, pimenta branca, boca cheirosa, o bafo de menino-pequeno. 

Confusa é a vida da gente; como esse rio meu Urucúia vai se levar no mar. (ROSA, 

2001, p. 206) 

 

A mocinha essa de saia preta e blusinha branca, um lenço vermelho na cabeça – que 

para mim é a forma mais assentante de uma mulher trajar. (ROSA, 2001, p. 472 – 

sobre a neta de Seo Ornelas) 

 

Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentidas coisas. Poetagem. Mas 

era o que eu sincero queria – como em fala de livros, o senhor sabe: de bel-ver, bel-

fazer e bel-amar. O que uma mocinha assim governa, sem precisão de armas e 

galopes, guardada macia e fina em sua casa-grande, sorrindo santinha no alto da 

alpendrada... (ROSA, 2001, p. 209 – sobre Otacília) 

 

Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na pele branca do 

corpo de Diadorim, que era um escondido. (ROSA, 2001, p. 330) 

 

A ninfa, de acordo com Didi-Huberman (2015), seria uma espécie de desejo e 

memória acoplados numa mesma aparição. A ela atribui-se o perigo de inquietações eróticas, 

especialmente por se fazerem donas de toda uma dança que envolve desejos e fascinação. 

Sobre a ninfa incidem mecanismos de sobrevivências do erótico
153

 que transitam nas festas 

dionisíacas da era pagã, nas proibições e êxtases místicos do Cristianismo, nas crepitações da 

Renascença, na inquietação libertina do século XVIII, nos confrontos entre consciência e 

natureza humanas do século XIX, nos embates da violência e da modernidade do século XX, 

e em toda a mística e flutuações em que se enredam as imagens no século XXI.  

A ninfa, presente no campo associativo ao feminino em GS:V, é um traço da 

materialidade poética da narrativa que se marca pela volatilidade do desejo masculino e pelo 

anacronismo das imagens culturais do feminino de que se nutrem os olhares de Riobaldo. Isso 

significa entender que, em muitos momentos, devido ao fato de as imagens serem conduzidas 

por um olhar masculino, elas se submetem a perspectivas culturalmente situadas numa 

vertente patriarcal e até mesmo machista, dado o traço de virilidade com que se tingem as 
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 Para uma abordagem detalhada sobre os percursos do erotismo nas formas de representação artística, ver 

BATAILLE (2012). 
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perspectivas do narrador
154

. A exemplo disso destaco a forma como Riobaldo se refere ao 

corpo feminino a partir de cores (‘morena cor do dôce-de-burití’), sabores (‘pimenta branca’), 

cheiros (‘boca cheirosa, o bafo de menino-pequeno’) e texturas (‘lindas pernas, pernas 

grossas’; ‘uma mocinha guardada macia e fina em sua casa-grande’; ‘moça branca e 

delicada’; ‘pele branca do corpo’), conferindo ao feminino uma materialidade sensorial e 

essencialmente voltada para as satisfações dos desejos carnais. Até mesmo quando se refere 

às vestes das mulheres, o narrador transfere a volúpia de sua idealização erótica: “ela no 

vestido de nanzuque, nunca havia de ser para regalo” e “A mocinha essa de saia preta e 

blusinha branca, um lenço vermelho na cabeça – que para mim é a forma mais assentante de 

uma mulher trajar”. Essa perspectiva da virilidade erótica ainda se manifesta quando 

Riobaldo se refere ao campo de idealização do imaginário, como no traço de personagem de 

livros com que o narrador constrói o cenário de Otacília: “eu sincero queria – como em fala de 

livros [...] uma mocinha [...], sorrindo santinha no alto da alpendrada...” e na ideia de uma 

superfície-mármore com que se esculpe o corpo branco de Diadorim: “passar devagar a mão 

na pele branca do corpo de Diadorim”.  

Em Parabelo, há também um traço dessa idealização do feminino no sertão, sobretudo 

na composição do cenário, na segunda parte da montagem coreográfica, que coloca em 

evidência a imagem mulheres vestidas de noiva. Os vestidos são longos, brancos, como 

aquela ‘alvura alpendrada’ de que fala Riobaldo para se referir ao ‘altar’ de Otacília. Em 

Parabelo, ainda, há um jogo com as sobreposições de vestes, na transição de “Cego com 

Cego” para “Xiquexique” (as duas últimas coreografias da montagem), uma vez que a veste 

transparente e preta, sobreposta à malha, na penúltima coreografia, gera um efeito imagético, 

no ato de velar e desvelar as formas corporais, nos movimentos da coreografia. Esse efeito 

visual é mais explícito quando, na última coreografia, a vestimenta transparente é retirada e o 

corpo é colocado em evidência. Nos bailarinos, há um foco sobre o dorso nu e sobre os 

movimentos da musculatura rija e, nas bailarinas, o foco se dá sobre os movimentos sensuais 

dos quadris e do abdômen desnudo. 
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 No ensaio intitulado “Machado de Assis, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa e Marques Rebelo: variações 

de um mesmo tema”, Roncari (2007) aborda a temática amorosa a partir da visão patriarcal e afirma que, em 

Grande Sertão: Veredas: “os paradigmas amorosos vividos por Riobaldo não são tão distintos dos modelos 

dominantes na sociedade patriarcal brasileira e exercidos amplamente desde os tempos coloniais: Nhorinhá é a 

mulher da vida sexual, como eram as índias, as mucamas das senzalas, as prostitutas ou as pobres bonitas 

sustentadas como amantes; Otacília é a mulher da prole oficial e das alianças familiares, condenada a se 

transformar um dia na mulher ‘resignada’ ou na ‘santa’ [...]; e Diadorim cumpre o papel do amor de quartel, do 

amor de amigo, transgressivo, nascido da atração pela superioridade máscula, social ou intelectual, com traços 

misóginos e homossexuais, e cultivado pelo convívio. Esses são os paradigmas do patriarcalismo brasileiro, em 

relação aos quais os do Grande Sertão... não tem muito de original; sua singularidade está muito mais no 

processo de estilização e sublimação da realidade [...]” (RONCARI, 2007, p. 119-120).  
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Figura 31 - Imagem do cenário composto por fotografias antigas de casamentos 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kfJwwqy88W4&index=1&list=RDkfJwwqy88W4 

 

 
Figura 32 – “Cego com cego”, foto de Luiz Pederneiras 

disponível em:  https://ndonline.com.br/joinville/noticias/32o-festival-de-danca-de-joinville-toma-corpo, 

acesso em 18 set. 2017 (destaque para as vestes transparentes e sobrepostas) 

 

 
Figura 33 - Xiquexique, foto de Cris Gomes 

disponível em: http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo, acesso em 18 set. 2017 (destaque 

para a ausência das vestes transparentes) 

https://www.youtube.com/watch?v=kfJwwqy88W4&index=1&list=RDkfJwwqy88W4
https://ndonline.com.br/joinville/noticias/32o-festival-de-danca-de-joinville-toma-corpo
http://www.crisgomes.com.br/portfolio/danca/62039-grupo-corpoparabelo
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 Por que falo em traços culturais e em presença da ninfa na composição imagética 

dessas passagens do romance de Rosa e desses elementos da montagem coreográfica de 

Parabelo? Porque essas imagens evocam elementos que fazem parte de construções estéticas 

sobre o feminino no mundo ocidental, a saber: a mística sedutora de deusas, musas e ninfas 

pagãs; as formas, os volumes e os movimentos de musas e ninfas renascentistas; o traço 

virginal, empalidecido e cristão de donzelas medievais, assim como traços de desejo na pele 

morena, nos contornos redondos de um corpo jovem (da mocinha), culturalmente idealizado 

no imaginário brasileiro. Desse modo, temos, na representação das ninfas, o movimento de 

um traço mítico-memorativo de imaginários culturais, que também ecoam nos imaginários do 

sertão. 

E o que pensar sobre isso? O que pensar sobre os traços estetizantes do feminino nessa 

memória cultural? Percebo que existe uma ideia de multiplicidade evocada nesses traços, uma 

vez existem perspectivas que transitam da voluptuosidade dos corpos à constituição do 

sagrado, esteja ele na esfera cristã ou pagã. Nesse contexto, noto que a referência a “formas 

do feminino culturalmente idealizadas” traz em si um traço dialético, pois esse “culturalmente 

idealizadas” também carrega um “patriarcalmente constituídas”, como resultado dos olhares 

masculinos com que se desenham, nas artes e na literatura,  as mulheres-ninfas ao longo dos 

séculos. Problemas nesse traço masculino? Não, pois a constituição desse traço tende a 

projetar o feminino dentro de um ideário sagrado e, portanto, de valorização e de 

reconhecimento. E sim, pois, no delineamento do imagético feminino ascensional ou 

voluptuoso, cria-se, também, um afastamento desse feminino, o que implica a construção de 

um feminino intangível (até mesmo às mulheres), gerando impactos sociais, culturais e 

psicológicos, atrelados às escolhas de um padrão estético. E o que temos a partir do impasse 

gerado nessas perspectivas de construção do feminino? O impasse, a tensão. É isso o que me 

interessa. Não vou demonizar o ideal estético sobre o feminino, elaborado a partir de 

perspectivas masculinas, nem vou criar uma hipótese de soberania em relação a olhares de 

mulheres sobre o feminino. Não. Não quero polarizações. Gosto é da tensão, das 

encruzilhadas em que se constroem os modos de ver, de pensar e de viver o feminino na arte, 

na sociedade, na cultura, na vida. Mais do que perscrutar “um olhar sobre o feminino”, estou 

preocupada em jogar luzes sobre as múltiplas formas de entendê-lo, sem criar mecanismos 

hierárquicos entre elas.  
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Fotograma nº 10 – (tri)angulações do desejo 

O aspecto ninfal em Grande Sertão: Veredas é também potencializado na perspectiva 

triangular da vivência amorosa de Riobaldo, na qual se evidenciam as diferenças de um sentir 

amoroso e a paradoxal ideia de complementação com que essas diferenças se desenham na 

narrativa ou, de uma forma mais riobaldiana, de como um amor triangular concentra em si o 

poder mágico (talismã) para a realização dos desejos:  

Diadorim me veio, de meu não-saber e querer. Diadorim – eu adivinhava. Sonhei 

mal? E em Otacília eu sempre pensei: tanto que eu via as baronesas amarasmeando 

no rio em vidro – jericó, e os lírios todos, os lírios-do-brejo – copos-de-leite, 

lágrimas-de-moça, são-josés. Mas, Otacília, era como se para mim ela estivesse no 

camarim do Santíssimo. A Nhorinhá – nas Aroeirinhas – filha de Ana Duzuza. Ah, 

não era rejeitã... [...] Nhorinhá era puta e bela. E ela rebrilhava, para mim, feito 

itamotinga. Uns talismãs. (ROSA, 2001, p. 326, itálicos meus) 

 

Por que a identificação de um status ninfal nessa tríade amorosa de Riobaldo? 

Especialmente pelo fato de a simbologia da vivência amorosa ser triangular. Três, um 

número-símbolo com que se sugere uma perspectiva de equilíbrio, de maturidade; uma 

associação imagética histórica e culturalmente carregada de misticismo na mitologia grega, no 

Cristianismo, na tradição chinesa, na Maçonaria, no Hinduísmo, dentre outros contextos em 

que o número três tem a ver com a ideia de um ‘número perfeito’, com a junção de entidades 

espirituais ou de perspectivas que se relacionam aos ideais de aperfeiçoamento humano. É 

simbólica, portanto, a tríade dos amores de Riobaldo e, aos olhos de Nunes (2013), essa 

triangulação está relacionada platonismo, a partir de uma linguagem mítico-poética, que se 

situa nos limites entre o sagrado e o profano, nas tentativas de conversão do amor humano em 

divino e do erótico em místico:  

O jagunço Riobaldo [...] conhece três espécies diferentes de amor: o enlevo por 

Otacília, moça encontrada na Fazenda Santa Catarina, a flamejante e dúbia paixão 

pelo amigo Diadorim, e a recordação voluptuosa de Nhorinhá, prostituta [...], 

versada em artes mágicas. [...] A relação entre essas três espécies de amor, diferentes 

formas ou estágios de um mesmo impulso erótico, que é primitivo e caótico em 

Diadorim, sensual em Nhorinhá e espiritual em Otacília, traduz um escalonamento 

semelhante ao da dialética ascensional [...] de Platão: eros, geração na beleza, desejo 

de imortalidade, eleva-se, gradualmente, do sensível ao inteligível, do corpo à alma, 

da carne ao espírito, num perene esforço de sublimação, que parte do mais baixo 

para atingir o mais alto, e que, em sua escalada, não elimina os estágios inferiores de 

que se serviu, porque só por intermédio deles pode atingir o alvo superior para onde 

se dirige. (NUNES, 2013, p.37 e p. 39) 

 

Não há dúvidas dos trânsitos entre essas formas de amor, representadas na tríade 

Diadorim-Otacília-Nhorinhá e, certamente, muitas são as interpretações, na fortuna crítica de 

Rosa, sobre esse tema. O que me chama a atenção, no entanto, é a ideia de um percurso 

dialético (tese-antítese-síntese) dessa relação triádica em que, talvez, as sensações do corpo-
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erótico levem à consolidação de um ideal filosófico, a partir das constantes crispações do 

desejo e dos pensamentos de Riobaldo. Nesse sentido, seria como pensarmos em Nhorinhá 

como uma espécie de antítese de Otacília (tese) e em Diadorim com uma provável síntese 

desses amores. Não significando essa perspectiva dialético-filosófica uma explicação 

harmônica para um circuito essencialmente paradoxal ou o pretenso fim de uma triangulação, 

mas a possibilidade infinita de deslocamento entre esses três circuitos do sentimento amoroso. 

Mais do que parte de uma triangulação, a personagem Diadorim seria, em suas potências, 

dentro do relato de Riobaldo, a confluência desses três estados de amor ou, de uma forma 

mais direta, desses três estágios de tensionamentos eróticos, já que em Diadorim concentram-

se as polarizações de um desejo proibido, além de um amor ideal e de um imaginário heroico-

sagrado. Começo pela leitura dos desejos proibidos:  

Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um acêso, de mim, eu sabia: o que 

compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim, e também, 

recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como 

queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele. Que mesmo, no fim 

de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar as folhagens, e eu ambicionando de 

pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas demais 

vezes, sempre. (ROSA, 2001, p. 55, itálicos meus) 

 

A gente vive, eu acho, é mesmo para desiludir e desmisturar. A senvergonhice reina, 

tão leve e leve pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem 

maldade. Está certo, sei. Mas ponho minha fiança: homem muito homem que fui, e 

homem por mulheres! 

[...] Então – o senhor me perguntará – o que era aquilo? Ah, lei ladra, o poder da 

vida. [...] Aquela mandante amizade. Eu não pensava em adiação nenhuma, de pior 

propósito. Mas eu gostava dele, dia mais dia, mais eu gostava. Diga o senhor: como 

um feitiço? Isso. Feito coisa-feita. [...] Aquela meiguice, desigual que ele sabia 

esconder o mais de sempre. E em mim a vontade de chegar todo próximo, quase 

uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei 

insensatamente – tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos 

momentos. Conforme, por exemplo, eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como 

se encostavam em meu rosto, quando ele cortou o meu cabelo. Sempre. Do demo: 

Digo? Com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava? Eu 

conto. (ROSA, 2001, p. 162-163, itálicos meus)  

 

Nesses fragmentos do romance, Riobaldo desponta suas tensões sobre os sentimentos 

por Diadorim (supostamente homem), habitado nas carnes de um bravo jagunço. Observemos 

que a ideia de um ‘não-saber e querer’ ou mesmo de indecidibilidade (neblina) com que se 

traça a lembrança de Diadorim sobrepõe-se à noção socialmente configurada de ‘ser homem’ 

de Riobaldo, sobretudo se considerarmos as manifestações de um desejo corpóreo em ‘sentir 

o cheiro do corpo dele’; ‘tentação de adivinhar-lhe os braços’; ‘arrepios provocados pelas 

mãos de Diadorim ao cortar-lhe os cabelos’. As manifestações do desejo do narrador por 

outro homem coloca em xeque sua própria condição de ‘ser homem por mulheres’, 

deflagrando a dissolução de formas constituídas a partir do jogo erótico. Ao fazer crepitar essa 
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condição-homem do narrador, a dimensão do erótico, nesse fragmento, interrompe-se no 

movimento de uma proibição, nas perspectivas de uma interdição àquilo que é contrário ao 

simbólico-feminino: ‘a raiva incerta por [...] não ser possível dele gostar como eu queria’, 

conduzindo-nos àquilo que BATAILLE (2004) denominou de confluência entre o sentir 

erótico e a necessidade de interrompê-lo: “A experiência interior do erotismo solicita daquele 

que a prova uma sensibilidade à angústia fundadora da interdição tão grande quanto o desejo 

que o leva a enfrentá-la.” (BATAILLE, 2004, p. 59). As forças da experiência erótica de 

Riobaldo diante de Diadorim transitam, portanto, nos ímpetos de um sentir corpóreo – capaz 

de dissolver o status quo de macheza – e nos refreamentos da interdição à vivência desse 

amor ambíguo por Diadorim.   

Continuando nessa perspectiva de um traço ninfal triádico na configuração de 

Diadorim, saio da noção dos proibidos na imagem de um corpo-homem para o traço neblinar 

de amor ideal nas rememorações do corpo-mulher-morto: 

Me lembro, lembro dele nessa hora, nesse dia,  tão remarcado. Como foi que não 

tive um pressentimento? O senhor mesmo, o senhor pode imaginar de ver um corpo 

claro e virgem de moça, morto à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os 

lábios da boca descorados no branquiço, os olhos dum terminado estilo, meio 

abertos meio fechados? E essa moça de quem o senhor gostou, que era um destino e 

uma surda esperança em vida?! Ah, Diadorim... E tantos anos já se 

passaram.(ROSA, 2001, p. 207, itálicos meus) 

 

[...] Diadorim era o corpo de mulher, moça perfeita... Estarreci. A dôr não pode 

mais do que a surpresa. [...] Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o 

sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei meu desespero. (ROSA, 

2001, p.615, itálicos meus) 

 

As rasgaduras que se operaram na memória de Riobaldo, a partir dos flashes 

imagéticos do corpo-morto de Diadorim demarcam o traço ninfal na narrativa, devido às 

crepitações evocadas pela lembrança do corpo-mulher-morto e, sobretudo, devido às 

confrontações de um instigante desejo que fora reprimido e dissolvido na impossibilidade da 

morte.  Se “toda a atividade do erotismo tem por fim atingir o ser, no ponto onde ficamos sem 

forças”
155

, nesses traços de lembrança do corpo-morto de Diadorim, Riobaldo, na tônica de 

seu desespero,  ainda situa seu olhar nas perspectivas de um feminino idealizado. Se 

observarmos as imagens com que o narrador desenha Diadorim, nesses fragmentos, 

perceberemos o traço da idealidade virginal, em ‘corpo claro’, ‘corpo virgem de moça’ e em 

‘moça perfeita’ com que ele também traçara Otacília em outros momentos da narrativa. Em 

Diadorim, temos uma espécie de fusão da idealidade material dos livros, evocada no corpo 

virgem e claro, e a rasgadura de um sentimento ambíguo, evocado nas lembranças de um 
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mote masculino/homossexual e, simultaneamente, na violência de um amor impossível, 

pungido na morte. O gozo de Riobaldo, portanto, esvai-se no impacto de uma certeza 

duplamente corpórea, situada entre a revelação do corpo-mulher e o estarrecimento do corpo-

morto. 

Para finalizar o recorte deste fotograma, relacionado ao traço-ninfa de Diadorim e às 

angulações do desejo de Riobaldo, destaco as perspectivas heroica e sagrada com que 

Diadorim também é traçada: 

Da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia. 

Lá registrada assim. Em um 11 de setembro da éra de 1800 e tantos... O senhor lê. 

De Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins – que nasceu para o dever de 

guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor... (ROSA, 

2001, p.620, itálicos meus) 

 

Nesse fragmento, Riobaldo identifica o provável nome daquela que teria nascido 

Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins que, sob essa identificação documental, em 

proximidade às linhagens medievais portuguesas, não é parte da narração rememorada pelo 

narrador e contada ao doutor, uma vez que é o nome Diadorim (uma corruptela de Deodorina) 

o foco das muitas reverberações no enredo. A atmosfera heroica é traçada na imagem de 

‘nascer para o dever de guerrear e nunca ter medo’. Observemos que, nesse epíteto, Diadorim 

é tingida com as cores da donzela-guerreira, circundante das narrativas de cavalaria e 

permanece, portanto, no traço da heroína aurática
156

 e na memória patética do exagero
157

 de 

que se constitui o corpo dionisíaco: “A ninfa erotiza a luta” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, 

p.226). No corpo da donzela-guerreira, além do traço de um amor ideal, debuxado nas linhas 

de beleza e virgindade, Diadorim é delineada em tramas de sensualidade e vigor, associada à 

sua potência de ‘nunca ter medo’ e de saber guerrear.    

No fragmento de GS:V, a seguir,  a partir dos vultos de um delírio, Riobaldo 

transfigura a o rosto de  Diadorim na imagem de uma santa, Nossa Senhora da Abadia:  

Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com uma 

beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos – vislumbre meu – que cresciam 

sem beira, dum verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto. E tudo meio se 

sombreava: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi a imagem tão 

formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A santa... reforço dizer: que era beleza 

e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entender da 

gente em si não alcança. Mas repeli aquilo. Visão arvoada. Como que eu estava 

separado dele por um fogueirão, por alta cerca de achas, por profundo valo, por 

larguez enorme dum rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu 

de natureza igual, macho em suas roupas e armas, espalhado rústico em suas ações? 
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[...] O sertão não tem janelas nem portas. [...] Aquilo eu repeli? .(ROSA, 2001, p. 

511, itálicos meus) 

  

O delírio de Riobaldo, que recebe o traço barroco de uma iluminação inquietante, faz 

vacilar entre os indícios de luz e sombras o vulto santificado de Diadorim. A cena é 

cuidadosamente arquitetada no estado de encantamento de Riobaldo diante dos olhos verdes, 

inigualáveis (“como o de nenhum pasto”) e ganha corpo num referencial de beleza sublime da 

santa (“o realce de alguma coisa que o entender da gente em si não alcança”) e, 

simultaneamente, é repelido (“repeli aquilo. Visão arvorada”) no impacto ativado pela suposta 

negação (repeli aquilo?) ao desejo manifesto em uma inquietação íntima (“amar um homem, 

meu de natureza igual, macho em suas roupas e armas”). O devaneio de Riobaldo é traçado 

nessa atmosfera de penumbra em que se reverbera a experiência extrema do erotismo
158

: a 

intensidade patética do desejo corporal evocada na emoção sublime de santidade. A partir 

desse mosaico de imagens, entendo Diadorim não apenas como o leitmotiv da narrativa, mas 

também como o traço aurático da ninfa que dá corpo, formas e texturas às memórias, às vestes 

e a ambivalências do corpo narrado. A materialidade estética em torno da ninfa faz pulsar um 

campo mítico-memorativo de sensações e desejos, responsáveis por engendrar a linguagem 

gestual das paixões, presente em muitas obras artísticas.   

Por meio das imagens destacadas neste capítulo, intencionei traçar uma perspectiva de 

leitura em literatura e em dança, baseando-me no princípio de montagem warburguiano. Para 

isso, desenhei a análise no recorte de pequenos fotogramas que se tornaram ferramentas para 

que eu pudesse “mapear” alguns traços mítico-memorativos evocados nos textos de Machado 

de Assis e de Guimarães Rosa e nos balés do Grupo Corpo, tomados como objetos de estudo 

nesta pesquisa. Pude perceber que o uso da leitura-montagem configurou-se um exercício de 

punção sobre as fissuras de obras abertas a diferentes campos de inquietações e à 

materialidade de uma abordagem crítica que também precisa pungir suas limitações e 

transfigurar-se nas intermitências de recortes, rasgaduras e traçados estéticos. Acredito que o 

resultado dessa investida metodológica é a certeza de sua abertura a novas possibilidades de 

investigação. O foco sobre imagens, na leitura-montagem, leva-nos a uma multiplicidade de 

perspectivas sobre os objetos olhados; não há, portanto, o consolo de uma resposta definitiva, 

uma vez que sobre imagens, sobre o corpo e sobre o gestual das paixões sempre existe algo a 

ser dito, pensado, sentido e, claro, desprezado. 
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4.3 – Sobre ninfas, traços mítico-memorativos e linguagem antropofágica 

 

No capítulo intitulado “Coreografia das intensidades: a ninfa, o desejo, o debate”, 

Georges Didi-Huberman (2013b) aborda a temática do corpo dançante, a partir das montagens 

referentes à Pathosformel, no Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg. Primeiramente, o destaque 

dado à “fórmula do páthos” deve-se, segundo Didi-Huberman, ao fato de que Warburg 

conseguiu demonstrar, por meio de suas coleções, o poder de sobrevivência (nachleben) da 

“língua gestual das paixões”. Nesse sentido, os mecanismos de estranheza relacionados aos 

corpos e aos gestos constituem-se elementos de ações e de transformações que perduram nas 

tensões entre passado-futuro-presente. A partir de estudos sobre a tela O Nascimento de 

Vênus, de Botticelli, e de pranchas com recortes sequenciais de imagens dessa tela, Warburg 

personifica o feminino – a venustidade – na imagem transversal e mítica da Ninfa: 

A ninfa é a heroína do encontro movente/comovente: uma ‘causa externa’ ‘suscita 

um movimento efêmero’ nas bordas do corpo, mas um movimento tão 

organicamente soberano, tão necessário e destinal quanto transitório. A ninfa 

encarna-se na mulher-vento, na Aura, na deusa Fortuna que Warburg descrevia 

como estilização de uma energia concreta. (...) Aérea, mas essencialmente 

encarnada, esquiva, mas essencialmente tátil. Assim é o paradoxo da Ninfa (...). 

(DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 220). 

 

A potência da ninfa, nesse paradoxo, está associada ao gesto corporal, ao movimento 

dos cabelos e aos drapeados das vestes que atuam como uma extensão do corpo dançante, o 

que contribui para a percepção de um corpo múltiplo e dinâmico, tensionando paradigmas que 

restringem o corpo à ideia de apenas um compacto orgânico (já que, nesse paradoxo, ao corpo 

se vinculam as noções de materialidade carnal e de gestualidade erótica). Essa noção também 

amplia a perspectiva sobre o movimento dançado, atribuindo-lhe dimensões aéreas e 

elaboradas no invisível (o desejo). É nessa tensão do visível e do invisível, segundo Didi-

Huberman, que o corpo dançante se instaura como um elemento mítico-memorativo, capaz de 

pulsionar e de recriar gestos e rituais primitivos, herdados de toda uma tradição dançada, 

especialmente na articulação coreográfica das ninfas em diferentes épocas. Segundo Didi-

Huberman (2015), de Aby Warburg a Georges Bataille, o status decorativo clássico terá sido 

anulado do acessório – cabeleiras e vestes – e será inversamente requalificado em termos de 

intensificação e mesmo de excesso. A alusão à imagem desses corpos de excesso na tradição 

grega serve de mote para Didi-Huberman explicar a noção estética e rítmica dos gestos gregos 

dançados: 

(...) os gregos sempre preferem a dissimetria e a aparente desordem. É por isso, 

diríamos com Warburg, que as Pathosformeln deles admitem o deslocamento e a 

antítese para se entrelaçarem dinamicamente, como faria um amontoado de 
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serpentes. (...) é uma espécie de polirritmia complexa, uma aparente desordem da 

qual escoam linhas dissimétricas e geometrias solitárias, batimentos soberanos e 

momentos de exagero. (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 225) 

 

O corpo dançante das ninfas gregas deixaria como traço de sobrevivência, segundo 

Didi-Huberman, o “paradigma coreográfico”, no qual o caráter antitético das ninfas leva-nos à 

percepção de que “não há formas construídas (o movimento dançado, o corpo) sem o 

abandono às forças (os traços de um passado mítico ressignificados/recriados no presente e 

reveladores de um devir). Não há beleza apolínea sem um pano de fundo dionisíaco” (DIDI-

HUBERMAN, 2013b: p. 229). Nesse contexto, é profícuo demarcar reflexos do pensamento 

nietzschiano sobre tragédia, nas formas como Warburg e, posteriormente, Didi-Huberman 

entenderam a dinâmica entre os traços apolíneos (concernentes à esfera do sonho e do 

equilíbrio das formas) e os dionisíacos (relativos aos desejos corporais e à embriaguez), uma 

vez que, para Nietzsche, “o encantamento é o pressuposto de toda arte dramática.” e que “(...) 

devemos compreender a tragédia grega como sendo o coro dionisíaco a descarregar-se sempre 

de novo em um mundo de imagens apolíneo” (NIETZSCHE, 2007, p. 57). Os tensionamentos 

de Warburg sobre a Antiguidade, em O nascimento de Vênus, de Botticelli, ancoram-se nas 

perspectivas de O nascimento da tragédia, de Nietzsche, uma vez que  

[...] seria preciso conseguir matizar as relações entre Warburg e Nietzsche sem tirar 

a contundência – o lado decisivo, comovente e movente – de suas intuições, de suas 

atitudes comuns. A primeira delas poderia ser assim enunciada: a arte está no nó, a 

arte está no centro do redemoinho da civilização, o que já exige um 

deslocamento radical do saber sobre a arte e, por conseguinte, do próprio erudito. 

(...) a lição nietzschiana fundamental: a arte não é ‘desinteressada’, como acreditava 

Kant. Ela não cura, não sublima, não acalma absolutamente nada. Ainda que seja 

uma ‘potência afirmativa do falso’, a arte continua a ser uma ‘efetuação [vital] da 

potência’: recusa de antemão todo ‘ascetismo’ da tradição estética clássica, esse 

‘verdadeiro rancor filosófico contra a sensualidade’, como escreveu Nietzsche na 

Genealogia da moral. (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 128, grifos meus) 

 

É, portanto, essencialmente nietzschiana a ideia de uma arte que desestabiliza, de uma 

arte que se articula nos aspectos turbilhonantes de incertezas, de caos e de instabilidade. Do 

olhar nietzschiano sobre arte, especialmente, arte dramática, Didi-Huberman entende que “a 

tragédia nos gera como seres de cultura, (...) porque a tragédia repete o nascimento da arte, a 

geração da arte pela dor.” São as crepitações do páthos que demarcam o ser na cultura e na 

memória de um povo. Nesse contexto de discussão, pergunto: em que perspectiva desse 

tensionamento artístico situa-se a escrita machadiana, sobretudo na configuração dos duplos e 

nos traçados do corpo em fins do século XIX? Em que bases articulam-se os traçados 

moventes das travessias no sertão rosiano? A que movimentos e a que traçados memorativos 

do contemporâneo associam-se as montagens coreográficas do Grupo Corpo?  
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Num primeiro ímpeto de resposta, tentaria pensar que os textos literários e os balés 

analisados nesta pesquisa são produções de alta performance técnica e estruturam-se em um 

caleidoscópio de linguagens e de culturas diversas. Tanto a montagem literária quanto a 

coreográfica se nutrem de processos complexos de leituras, releituras, apropriações, criação, 

invenção e emulação e, nesse sentido, realizam-se numa espécie de ‘devoração do outro’: 

“Não existe nada fora da Devoração. O ser é a Devoração pura e eterna.”
159

 E é nesse 

princípio que chego à segunda perspectiva de um caminho de resposta, a antropofagia: “Só a 

ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente./[...] Só me 

interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.”
160

  

O que poderia haver de mais próximo ao movimento de rasgadura das imagens com 

que efetuei as montagens deste capítulo? A antropofagia; o gesto da devoração. Vejamos: 

devorar teorias, devorar filosofias, devorar perspectivas, devorar técnicas para tentar entender 

todo o processo de devoração com que Machado, Rosa e o Grupo Corpo alimentam suas 

obras. O que haveria mais próximo à obsessão de Warburg e de Didi-Huberman pelas ninfas 

que os rituais de devoração do outro? Ah, sim, é preciso esclarecer, ‘devorar o outro’ no 

sentido metafórico do ato; no sentido de uma apropriação criativa da alteridade de que se 

nutrem os gestos antropofágicos na arte e, mais especificamente, na literatura e na dança. 

Entendido dessa maneira, o ato de devoração característico da antropofagia ultrapassa a ideia 

de uma esfera essencialmente brasileira, como defende Rocha (2011): 

[...] o conceito de antropofagia ultrapassa a ideia de nacional. [...] A antropofagia 

deve se entendida como uma estratégia empregada em contextos políticos, 

econômicos e culturais assimétricos. Trata-se de estratégia empregada geralmente 

pelos que se encontram no polo menos favorecido. O gesto antropofágico, por esse 

motivo, é uma forma criativa de assimilação de conteúdos que, num primeiro 

momento, foram impostos. Sem mais nem menos: impostos. A antropofagia 

pretende transformar a natureza dessa relação através da assimilação volitiva de 

conteúdos selecionados: contra a imposição de dados, a volição no ato de devorá-

los. É óbvia a importância de tal procedimento num mundo globalizado; 

circunstância que pode criar condições favoráveis para uma formulação teórica 

renovada da antropofagia. (ROCHA, 2011, p. 664 e p.666, grifos meus) 

 

Nessa abordagem de Rocha, interessa-me a forma como o autor entende a 

antropofagia, primeiramente, a partir de um gesto (no caso, a devoração); em segundo lugar, 

a partir de uma relação de poder (devorar o que nos foi imposto, pensando aqui na condição 

brasileira não hegemônica de cultura, desde a colonização; as imposições culturais, 

econômicas, religiosas eurocêntricas e, posteriormente, norte-americanas seriam exemplos 
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disso); por fim, a antropofagia como um gesto de resistência (contra a imposição de dados) 

implicada na volição do ato de devorar (continuamos os rituais de devoração, mas a 

implicação de um desejo sobre esse ato modifica todo o processo da devoração: o gesto não se 

restringe apenas a devorar o outro; ele implica um ato de escolha, uma vez que se seleciona o 

que se quer engolir).  

Desse movimento da Devoração, saem as crepitações anacrônicas das imagens, 

deslocam-se as ninfas com suas roupagens de encantamentos e memórias, operam-se as 

rasgaduras no tempo histórico e deslizam-se os traços de inventividade na construção de uma 

linguagem essencialmente antropofágica. Daí o porquê de minhas escolhas de Devoração, 

engendradas neste capítulo, para pensar os traços mítico-memorativos e os gestos 

antropofágicos em Machado, em Rosa e no Grupo Corpo, dentro de uma esfera criativa em 

que o popular, o erudito, a Renascença, o Sertão, os monarcas, os republicanos, a valsa, a 

polca, o desejo, o corpo, o beletrismo, os falares populares, as ninfas, a guerra, a lei, o delírio, 

os jagunços, o conselheiro, o músico, a infertilidade, a fé, o êxtase, o divino, o profano, a 

noiva virgem, a prostituta, a bailadora, a guerreira, o sátiro, o corpo-morto, o corpo-mulher, o 

desespero, a penumbra, a inquietação, o medievalismo, o moderno e o contemporâneo tomam 

lugar no banquete e alimentam os corpos de uma linguagem inventiva, esteticamente 

elaborada em sua materialidade patética e poética (no para-além das concepções de 

brasilidade ou de universalidade) afinal, “Só a ANTROPOFAGIA nos une. [...] Só me 

interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago”. 

 

 

 

 

*** 

 

No próximo capítulo, apresento reflexões concernentes ao campo comparatista entre literatura 

e dança, a partir da pesquisa desenvolvida nesta tese e do campo teórico da Literatura 

Comparada e, em seguida, apresento a seção de Considerações Finais. 
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Capítulo 5: Literatura e dança – universos sensíveis  

 

A abordagem sobre ‘universos sensíveis’, neste último capítulo da tese, opera-se mais 

na intenção de uma continuidade de raciocínio do que na finalização de um pensamento. Dar 

continuidade a um raciocínio, pois este último capítulo funciona como um dos pontos de 

conexão entre as discussões sobre linguagem e memória patética, engendradas nesta pesquisa 

e, certamente, apontam desdobramentos; mas não uma conclusão única. Nesse sentido, inicio 

este capítulo com a finalidade de explorar relações entre o gesto escritural e o gesto 

coreográfico, além de perspectivas sobre o gesto como reescritura do traço interartes, nos 

percursos relacionais entre literatura e dança. A noção de escritura literária, conforme Barthes 

(2000), tem a ver com as escolhas formais e estilísticas, realizadas por um escritor para 

elaborar sua criação, a partir da confrontação dos automatismos da língua, da sociedade e da 

própria arte:  

 [...] as palavras têm uma memória segunda que se prolonga misteriosamente no 

meio das significações novas. A escritura é precisamente esse compromisso entre 

uma liberdade e uma lembrança, ela é essa liberdade rememorante que só é 

liberdade no gesto da escolha, mas não o é em na duração. (BARTHES, 2000, p. 16) 

Por que falar em gestos? Porque eles trazem a memória patética, o registro da emoção 

que se situa, sobretudo, naquilo que não está dito pelo verbo, mas que é elaborado nos 

movimentos e, que, portanto, permite a abertura de tensões nos modos de expressão da 

linguagem. De acordo com Didi-Huberman (2013b), o páthos gera a forma e é capaz de 

intensificá-la por meio do movimento. Entendo, nesse contexto, que pensar no ‘gesto 

dançado’ como elemento patético, na linguagem literária e na linguagem coreográfica, é uma 

maneira de perceber as intensidades escriturais geradas nessas formas de linguagem. Ao longo 

desta pesquisa, o ‘gesto dançado’ foi explorado a partir do campo coreográfico, sendo 

entendido como um mecanismo de articulação que não se circunscreve a uma dinâmica 

sígnica e que constitui a energia e os não-dizeres do fluxo corporal
161

 e, a partir do campo das 

imagens, o ‘gesto dançado’ foi percebido como  um mecanismo do estado movente dos seres 

e das coisas, estando essa percepção atrelada ao movimento potente do olhar e das 

sensações
162

, não se restringindo, portanto, à ideia de dança apenas como prática coreográfica. 

Tendo isso exposto, compreendo que o ‘gesto dançado’ tem a ver com a composição do estilo 

e com os fluxos patéticos na construção das escrituras literária e coreográfica, daí o porquê de 
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sua plasticidade na articulação visual das imagens e de sua potência dialética na crepitação 

dos desejos, geralmente não-visíveis. Apresento, a seguir, minha abordagem sobre gesto 

escritural em Machado de Assis e em Guimarães Rosa. 

 

5.1 – Nos gestos da escritura literária 

 

[...] Enquanto os meses passam, faze de conta que estás no teatro, entre um ato e 

outro, conversando. Lá dentro preparam a cena, e os artistas mudam de roupa. Não 

vás lá. Deixa que a dama, no camarim, ria com seus amigos o que chorou cá fora 

com os espectadores. [...] Deixa-te estar cá fora no camarote desta senhora. 

Examina-lhe os olhos; tem ainda as lágrimas que lhe arrancou a dama da peça. Fala-

lhe da peça e dos artistas. Que é obscura. Que não sabem os papéis. Ou então que é 

tudo sublime. Depois percorre os camarotes com o binóculo, distribui justiça, chama 

belas às belas e feias às feias, e não te esqueças de contar anedotas que desfeiem a 

belas, e virtudes que componham as feias. As virtudes devem ser grandes e as 

anedotas engraçadas. Também as há banais, mas a mesma banalidade na boca de 

um bom narrador faz-se rara e preciosa. E verás como as lágrimas secam 

inteiramente, e a realidade substitui a ficção. Falo por imagens; sabes que tudo aqui 

é verdade pura e sem choro. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 123 – cap. LVI, 

itálicos meus) 

 

[...] Uma ideia vaga... E foi aqui que a vontade de D. Cláudia fincou os pés no chão 

e cresceu. Não falo só por imagem; [...] 

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 125 – cap. LVII, itálicos meus) 

 

Em uma rápida sequência dos capítulos LVI e LVII de Esaú e Jacó, somos levados a 

alguns tensionamentos do narrador em relação ao gesto de falar por imagens. Nesses 

fragmentos, o processo ficcional é delineado como um jogo de imagens que se associa à ideia 

de verdade (examinar os olhos, falar da peça, distribuir justiça, chamar belas às belas e feias 

às feias) e, simultaneamente, que se associa a um traço de banalidade (contar anedotas que 

desfeiem as belas e virtudes que componham as feias). Observemos que, nesse jogo de 

imagens, a ficção ganha materialidade, mas esta é relativizada quando o narrador admite não 

falar apenas por imagens: a maestria de que se vangloria o narrador Aires em saber conferir 

preciosidade às coisas banais no jogo ficcional, é, portanto, esvaziada de sentido, quando esse 

mesmo narrador destitui a presença de imagens em sua fala. A proposição e a negação de 

imagens, associadas ao ficcional, também ocorre em outro trecho de Esaú e Jacó: 

Todas as histórias, se as cortam em fatias, acabam com um capítulo último e outro 

penúltimo, mas nenhum autor os confessa tais; todos preferem dar-lhes um título 

próprio. Eu adoto o método oposto; escrevo no alto de cada um dos capítulos 

seguintes os seus nomes de remate, e, sem dizer a matéria particular de nenhum, 

indico o quilômetro em que estamos da linha. Isto supondo que a história seja um 

trem de ferro. A minha não é propriamente isso. Poderia ser uma canoa, se lhe 

tivesse posto águas e ventos, mas tu viste que só andamos por terra, a pé ou de carro, 

e mais cuidosos da gente que do chão. Não é trem nem barco; é uma história 
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simples, acontecida e por acontecer; o que poderás ver nos capítulos que faltam, e 

são curtos.  

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 272 – cap. CXIX, itálicos meus) 

 

Nesse fragmento, ao final do romance, o narrador Aires engendra uma sequência de 

imagens para referir-se às escolhas estéticas de sua narração e, simultaneamente, nega essas 

imagens, criando tensões sobre a própria materialidade narrativa. O fluxo vai da ideia de 

‘fatiar uma história em capítulos’ à negação dessa forma: “eu adoto método oposto”; em um 

segundo momento, o narrador associa a apresentação de seus capítulos aos quilômetros de 

uma linha férrea, equiparando a matéria narrada a um ‘trem de ferro’. Em seguida, nega essa 

forma, por relacionar sua ficção à imagem de uma canoa, mas reconhece que não desloca sua 

narrativa na força das águas e dos ventos e, portanto, também nega a imagem de canoa. Por 

fim, após negar as imagens de trem e de canoa, assume o formato de uma simples história, 

com capítulos curtos em seu desfecho, mas vale entender que, tendo passado por esse jogo de 

imagens, essa ideia de ‘simples história’ também é relativizada. O que temos aqui? Um jogo 

de tensões entre o que pode ser visto na materialidade plástica da narração e o que não pode 

ser visto, estando as escolhas do narrador, quase sempre, no desdobramento das imagens não 

facilmente representáveis (ou seja, sua ficção estaria na negação das imagens e das formas 

elaboradas), conforme sugere Dixon
163

: “É preciso, afinal, reconhecer que Machado de Assis 

é mestre do ‘não-dito’, e que cria uma arte em que o leitor é constantemente convidado para 

funcionar como produtor de significados.” (DIXON, 2016, p. 652).  Não é em vão que, no 

capítulo LV de Esaú e Jacó, o narrador alerta o leitor sobre a necessidade de ter quatro 

estômagos no cérebro: “O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos no 

cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e fatos, até que deduz a verdade, que estava, 

ou parecia estar escondida.” (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 152 – cap. LV). Nesse alerta 

ao leitor e na elaboração de uma teia ficcional associada ao jogo de xadrez
164

, à construção e à 

negação de imagens, Machado de Assis engendra o mecanismo estrutural de seu romance e, 

nesse sentido, o autor utiliza uma escolha estética essencialmente dialética para dar corpo ao 

jogo de dualidades que se encena em Esaú e Jacó, o que contribui para a elaboração de uma 
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 DIXON, Paul. “Modelos em movimento: os contos de Machado de Assis”. In: ROCHA, João Cézar de Castro 

e (org.). Machado de Assis: Lido e Relido. Campinas: Editora Unicamp, 2016 (p.633-653). Nesse ensaio, o 

crítico discorre, essencialmente, sobre a noção de personagem na obra machadiana e analisa o diagrama das 

posições, a partir do esquema do jogo de xadrez em Esaú e Jacó. Dixon observa que o romance Esaú e Jacó  

talvez seja “a obra mais evidentemente ‘estrutural’ de Machado” e demonstra como o autor desenvolve uma 

“ideia de personagem menos baseada na pessoa em si, e mais relacionada à noção da interação ou ‘jogo’ entre as 

pessoas”. (p.648) 
164

 Consultar item 2.2.4 desta tese, especificamente sobre os movimentos dos trebelhos na epígrafe deslocada de 

Esaú e Jacó. 
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atmosfera rítmica análoga a um bailado, num salão de dança, cujo movimento oscilatório 

condiciona os deslocamentos performativos. Aprofundo essa perspectiva, a partir de outros 

trechos do romance: 

Flora viu uma semelhança entre o baile da ilha Fiscal e este, apesar de particular e 

modesto. Este era dado por pessoa que vinha dos tempos da propaganda e um dos 

ministros lá esteve, ainda que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de 

convidado. Flora sentiu a falta de Pedro, como sentira de Paulo na ilha; tal era a 

semelhança das duas festas. Ambas traziam a ausência de um gêmeo. 

– Por que é que seu irmão não veio? perguntou ela. 

Paulo enfiou; depois de alguns instantes: 

– Pedro é teimoso, disse. Teimou em recusar o convite. Crê naturalmente que a 

monarquia levou a arte de dançar. Não faça caso; é um lunático. 

– Não diga isso. 

– Acha também que a dança se foi com o império? 

– Não, a prova é que estamos dançando. Não; digo que lhe não chame nomes feios. 

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 183 – cap. LXX) 

 

Nesse fragmento, a personagem Flora é convidada por Paulo a participar do primeiro 

baile da República que, aos olhos dela, era mais modesto que o último baile da Monarquia na 

Ilha Fiscal. No fragmento, as dualidades e a indecidibilidade de Flora são potencializadas na 

imagem que se constrói para a dança. Martins (2012) identifica, nesse fragmento de Esaú e 

Jacó, um movimento pendular e o associa a um “estado de dança”, semelhante ao “estado 

rítmico da dança moderna”. Para essa autora, os deslocamentos, na dança moderna, 

caracterizam-se pela “transferência de peso, mais forte ou mais leve, mais lento ou mais 

acelerado, que se configura espacialmente a partir de um posicionamento inicial fixo. As 

oscilações corporais, nas mudanças de apoio, criam uma dinâmica especial dada às 

acelerações e ao relaxamento de cada um”. (MARTINS, 2012, p. 33-34). Nesse contexto de 

analogias rítmicas pendulares, a autora ainda identifica o jogo de opostos que se configura não 

só nas visões políticas, como também nos “contrastes entre juventude e maturidade, entre 

passado e futuro, entre ver dançar e dançar”, presentes no romance. Considero importante 

essa percepção do ritmo pendular executado nesse fragmento da narrativa, especialmente no 

que diz respeito às associações, propostas por Martins (2012) entre o texto narrado e a 

execução dos movimentos na Dança Moderna
165

. No entanto, creio ser também importante 

problematizar essa visão sobre o movimento pendular, uma vez que, nesse mesmo episódio 

narrado, ambientado no primeiro baile da República, instaura-se um elemento que perturba o 
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 A associação da presença do ritmo pendular da Dança Moderna à narrativa de Esaú e Jacó é especialmente 

válida, se levarmos em conta os rumores dos principais artistas desse movimento na dança, no período de 

transição entre o século XIX e o século XX, contexto também em que esse romance foi escrito por Machado de 

Assis. Destacam-se, na cena da Dança Moderna, com técnicas e estilos bem distintos entre si: as norte-

americanas Loie Fuller (1862–1928), Isadora Duncan (1877–1927), Ruth St Dennis (1879–1968), Martha 

Graham (1894–1991); o suíço Emile Jacques Dalcroze (1865–1950); a alemã Mary Wigman (1886–1973) e o 

húngaro Rudolf von Laban (1879–1958). 
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compasso rítmico desse vai-e-vem no romance. Que elemento seria esse? A relativização das 

ideologias políticas, na representação do traço de permanência da dança (baile) nas duas 

formas de governo: “– Acha também que a dança se foi com o império? – Não, a prova é que 

estamos dançando”. Se a dança é um traço de conexão (perda de polaridades) entre as duas 

formas de governo, o ritmo da narração deixa de ser apenas pendular e passa a ser espiralado, 

projetando as crepitações da própria materialidade narrativa na imagem da dança. Em outros 

momentos do romance, tensionamentos semelhantes de forma (relativização do aspecto dual) 

e de conteúdo (semelhanças ideológicas) também acontecem: 

As barbas não queriam vir, por mais que eles chamassem o buço com os dedos, mas 

opiniões políticas, não tinham raízes grandes nem pequenas. Eram (mal 

comparando) gravatas de cor particular, que eles atavam ao pescoço, à espera que 

a cor cansasse e viesse outra. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 77 – cap. XXIII)  

 

[...] Pintura nova em madeira velha não vale nada. 

[...] Quaisquer que fossem as cores, eram tintas novas, tábuas novas, uma reforma 

que ele, mais por economia que por afeição, não quisera fazer; mas a afeição valia 

muito. Agora que ia trocar a tabuleta sentia perder algo do corpo – coisa que outros 

do mesmo ou diverso ramo de negócio não compreenderiam, tal gosto acham em 

renovar as casas e fazer crescer com elas a nomeada. São naturezas. Aires ia 

pensando em escrever uma Filosofia das Tabuletas, na qual poria tais e outras 

observações, mas nunca deu começo à obra. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 136-

137 – cap. XLIX, itálicos meus) 

 

Nesses fragmentos, tanto a imagem das gravatas quanto a da tabuleta evocam a 

problematização dos polos aparentemente opostos. No primeiro, de acordo com Magalhães 

(2016), a gravata pode ser entendida como uma “metáfora de que faz uso o narrador para 

indicar a superficialidade da oposição entre os dois jovens. [...] A oposição não passa, 

portanto, de uma tira de pano atada ao pescoço, peça do vestuário que recobre a evidência da 

semelhança.” (MAGALHÃES, 2016, p.117). Esse autor ainda considera que a associação de 

convicções políticas a gravatas faz com que se evidencie a fragilidade ideológica dos gêmeos, 

mais preocupados com a aparência individual do que com a fundamentação efetiva de seus 

ideais filosóficos. No segundo fragmento, esse traço de fragilidade ideológica é reforçado na 

metáfora de ‘pintura nova em madeira velha’, uma vez que, nessa imagem, o novo (ideal 

republicano) perde sua força por representar-se apenas como um arranjo sobre o velho 

(regime monarquista). Nesse sentido, a Filosofia das Tabuletas, imaginada pelo narrador 

Aires é, na verdade, um traço potente de esvaziamento das polaridades opostas, utilizado por 

Machado de Assis, em Esaú e Jacó, e também nos contos analisados nesta pesquisa: em “Um 

homem célebre”, esse traço aparece na ação de Pestana em compor uma polca para a ascensão 

do partido republicano e outra para o conservador; em “Trio em lá menor”, as polaridades do 

desejo de Maria Regina diluem-se na imagem do delírio de um astro uno e, em “Terpsícore”, 
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as polaridades entre o erudito e o popular são esvaziadas na plasticidade estética evocada no 

corpo, na vestimenta e nos movimentos dançados pela personagem Glória. Ainda nesse 

campo de problematização do ritmo pendular, destaco os fragmentos: 

[...] Tudo valia pelos dois interlocutores. A rua ajudava aquela absorção recíproca; 

as pessoas que iam ou vinham, damas ou cavalheiros, parassem ou não, serviam de 

ponto de partida de alguma digressão. As digressões entraram a dar as mãos ao 

silêncio, e os dois seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta, ele mais que ela, 

porque uma pontinha de melancolia começava a espancar o rosto da moça, a alegria 

da hora recente. (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 155 – cap. LVII) 

 

Desta vez foi ao Passeio Público. Chegou às sete horas e meia, entrou, subiu ao 

terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Aires começou a passear ao longo 

do terraço, ouvindo as ondas, e chegando-se à borda, de quando em quando, para 

vê-las bater e recuar. Gostava delas assim; achava-lhes uma espécie de alma forte, 

que as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-

lhe uma sensação, mais que de vida, de pessoa também, a que não faltavam nervos 

nem músculos, nem a voz que bradava as suas cóleras.  

(MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 162 – cap. LX, itálicos meus) 

 

A plasticidade com que são evocadas as imagens, nesses dois fragmentos, cria um 

movimento de crepitação na oscilação pendular: no primeiro, a digressão, como elemento 

estético da narração, é esvaziada no traço patético da melancolia; no segundo, o ritmo 

evocado no movimento das ondas do mar potencializa a imaginação do narrador e dá abertura 

para outas inserções rítmicas no enredo narrado. Desse modo, nos dois fragmentos, a inserção 

do traço patético ocorre como elemento desencadeador de um novo ritmo (lento e intercalado 

por pausas de silêncio, no primeiro; acelerado e contínuo, no segundo). Além disso, no 

segundo fragmento, ainda há o caráter plástico das ondas se enroscando, semelhantes à 

imagem espiralar com a qual se desencadeia o ritmo nesse e em outros fragmentos da 

narrativa.  

Montandon (1998b) parte da noção bakhtiniana de cronotopo
166

 para analisar a cena 

do baile na narrativa de Théophile Gautier, no século XIX. Para Montandon, o baile e a festa 

efetuam um movimento que estrutura e desestrutura a ficção, devido, sobretudo, ao fato de o 

baile constituir um espaço em que a vida social e seus riscos (relações de poder e dinâmicas 

do erótico) são colocados em cena. Além dessa imagem, o autor ainda atribui ao baile o traço 

de crise representacional do literário, uma vez que, no baile, operaram os mecanismos de 

efemeridade e de fugacidade, característicos da dança. Desse modo, a imagem do círculo, 

elaborada na dinâmica espacial do baile e presente nos giros e nos movimentos dançados, em 

variados ritmos dentro de um salão, sugere a evocação do demoníaco, associado aos 
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 Entendida como uma categoria conteudístico-formal da literatura, o cronotopo é definido por Bakhtin como 

uma “fusão dos indícios espaciais e temporais num dado compreensivo e concreto, no qual o tempo condensa-se, 

comprime-se, torna-se artisticamente visível e o espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do 

enredo e da história.” (BAKHTIN, 1990, p. 211)  
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deslocamentos circulares e espiralares de um redemoinho e ao mote das dissensões 

religiosas
167

 em relação à prática da dança nos bailes públicos. Se tomarmos esse pensamento 

de Montandon (1998b) sobre indícios de desestabilização da narrativa literária associados ao 

traço demoníaco do baile, podemos entender que, nos fragmentos machadianos analisados, há 

traços de ruptura que se associam às noções de ritmo, de dança e de forma narrativa. Não seria 

inadequada, portanto, a percepção de um traço demoníaco instaurado nessas inquietudes 

rítmicas, associado à composição do traço escritural literário
168

. Desse modo, a partir da 

percepção dos gestos (sobretudo aqueles relacionados ao páthos) e do ritmo no enredo, 

entendo que a narrativa machadiana, especialmente em Esaú e Jacó, perfaz um circuito 

complexo de imagens e de ritmos, capazes de tensionar forma, conteúdo e materialidade 

estética na composição da escritura literária.  

Ancoro-me nessa imagem espiralar e nas movimentações circulares do redemoinho 

para também pensar os traços dos gestos e do ritmo como elementos estruturais da ficção, em 

Grande Sertão: Veredas. Nessa narrativa de Rosa, os processos de tensão sobre o gesto de 

narrar estão associados, sobretudo, à dificuldade de se contar algo e à própria materialidade 

do conteúdo narrado: 

Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa verdadeira uma 

pessoa de alta instrução não concebe! Aí podem encher este mundo de outros 

movimentos, sem erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida 

disfarça? [...] Viver é muito perigoso.  

(ROSA, 2001, p. 101, itálicos meus) 

 [...] A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seus 

signo e sentimento, uns com os outros acho que não misturam. Contar seguido, 

alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento meu 

que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo como seu 

fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu 

conto. (ROSA, 2001, p. 114-115, itálicos meus) 

[...] dificultoso, mesmo, é um saber definido o que quer, e ter o poder de ir até no 

rabo da palavra. (ROSA, 2001, p. 190, itálicos meus) 

 

Nesses fragmentos, o narrador Riobaldo, elabora uma imagem para o jogo ficcional, 

associado aos volteios da forma, na matéria inventada (encher este mundo de outros 

movimentos), e à dramaticidade do narrado, relacionada às experiências de seu ‘vivimento’. 

Ao propor esse jogo sobre o gesto de contar, o narrador assume o traço dificultoso da ficção, 

especialmente, pelo fato de esta articular-se a partir de escolhas formais, imbricadas no 

movimento de “continuação inventada nos volteios da vida”, e a partir do elemento patético, 
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 No capítulo 3 desta tese, abordo esse assunto. 
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 Vale lembrar que, especialmente no capítulo 4 desta tese, trabalho com traços do demoníaco na elaboração 

dos gestos das ninfas nas narrativas machadianas, aqui tomadas como objeto de análise. Neste capítulo 5, 

proponho o desdobramento desse enfoque sobre o demoníaco para o plano da narrativa, associando-o à 

dificuldade de se narrar o transitório, o fugidio no romance, conforme sugere Montandon (1998b). 
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atrelado às suas emoções (alegria forte ou pesar). O traço de uma crise da representação 

ficcional é resultante desse jogo entre o saber inventar e o abrir-se a sensações e, portanto, é 

oposto à ideia “contar coisas de rara importância” que, na visão de Riobaldo, associa-se a uma 

construção linear e nada dificultosa. Como desenvolvi um enfoque, no capítulo 3 desta tese, 

sobre os movimentos espiralados, o traço demoníaco e a noção de ritmo na narrativa de 

Grande Sertão: Veredas, considero desnecessário retomar a discussão sobre esses elementos 

aqui. No entanto, penso ser relevante a retomada de algumas dessas imagens, como o faço nos 

fragmentos a seguir, para que eu possa discorrer um pouco mais sobre o gesto escritural nesse 

romance de Rosa.  

– “O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado...” – ele seo Ornelas 

dizia. – “O sertão é confusão em grande demasiado sossego...” (ROSA, 2001, p. 

470, itálicos meus) 

 

 [...] eu careço de que o bom seja bom e o rúim ruím, que dum lado esteja o preto e 

do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da 

tristeza! Quero todos os pastos demarcados... Como é que posso com este mundo? 

A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do 

desespero. Ao que, este mundo é muito misturado... (ROSA, 2001, p. 237, itálicos 

meus) 

 

Mas o sertão está movimentante todo-tempo – salvo que o senhor não vê; é que nem 

braços de balança, para enormes efeitos de leves pesos... Rodeando por terras tão 

longes; mas eu tinha raiva surda das grandes cidades que há, que eu desconhecia. 

(ROSA, 2001, p. 533, itálicos meus) 

 

De forma mais intensa e explícita que nos fragmentos analisados de Esaú e Jacó, os 

jogos circulares do ritmo, nesses fragmentos de Grande Sertão: Veredas (e em vários 

momentos da narrativa), manifestam-se nas flutuações dos opostos (confusão/sossego; 

apartado/misturado; esperança/desespero), relacionadas à ideia de sertão, e na plasticidade  

dos movimentos contínuos (o sertão está movimentante todo-tempo). A força desse ritmo 

ininterrupto coloca em suspensão o traço de representação na linguagem literária, demarcando 

a dinâmica oscilatória do incorporal no enredo (sertão, Deus, Diabo), conforme sugere 

Hansen
169

: “se a forma se recorta de um fundo ou de uma matéria, o texto solta o fundo, ao 
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 Além dos estudos de Hansen (2000, 2007 e 2012) sobre a noção de forma em Rosa, citados nesta pesquisa, 

Clara Rowland (2011) também oferece contribuições sobre esse tema na obra rosiana. Em sua abordagem, a 

estudiosa analisa os tensionamentos da forma, ocasionados a partir da percepção das funções da forma do meio 

do livro: “a figura do conhecimento em Rosa não é a legibilidade, e sim a releitura de um ‘resto’ que a 

materialidade ‘retorcida’ do livro retém, resistindo, reencenando diferentes formas de prolongamento e de 

negação de um final através de uma perturbação definitiva da direção do livro. O meio é o lugar da resistência.” 

(ROWLAND, 2011, p.236-237). Embora eu não desenvolva uma abordagem aprofundada sobre a perspectiva 

formal engendrada no romance de Rosa, interessa-me a ideia, discutida por Rowland, sobre as intensidades do 

meio na narrativa (especialmente a partir das noções de dobra e de rupturas de polaridades opostas) e da 

materialidade retorcida do livro. De certa maneira, aquilo que analiso nos tensionamentos narrativos de GS:V, a 

partir da forma e das agitações rítmicas do redemoinho, também se relaciona a problematizações da forma ou, 
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dissolver a forma e, violentamente, não como fundo de uma forma, mas como o rosnar 

insensatamente doido que se dá como pura mistura, coisidade da coisa: ‘sertão’” (HANSEN, 

2000, p. 128). Em Grande Sertão Veredas, Rosa potencializa a dinâmica do redemoinho e as 

variações rítmicas nos volteios espiralares para tensionar a materialidade do próprio fazer 

literário. 

Por que esse apontamento de escolhas estilísticas operadas por Machado de Assis e 

por Guimarães Rosa? Por que falar dos aspectos rodejantes e oscilatórios de suas narrativas? 

Porque, conforme a noção barthesiana, o compromisso com a liberdade no gesto de escolha é 

elemento determinante na escritura. Diferentemente de ‘escrevência’ (qualquer forma de 

registro escrito), a escritura tem a ver com formas de problematização e de composição dos 

arranjos estéticos na literatura. Dizendo de outro modo, o gesto escritural implica as escolhas 

estilísticas operadas nos tensionamentos da língua, da sociedade e da cultura: “A escritura não 

é uma função da linguagem; ela é, justamente, desfuncionalização da linguagem. Ela explora 

não as riquezas infinitas de uma língua, mas seus pontos de resistência; ela força a língua a 

significar o que está além de suas possibilidades, além de suas funções.” (PERRONE-

MOISÉS, 2005, p.42). Nesse contexto, a noção de escritura em Machado e em Rosa ocorre 

por causa do estilo “único e irrepetível
170

” desses autores e porque o traço escritural de 

Machado e Rosa se delineia nos gestos de: emular fontes; montar e desmontar contextos; criar 

e negar formas; modular contrários; diluir semelhanças; problematizar a ficção; refletir sobre 

a materialidade da língua, da literatura e da arte; imergir no complexo, no obscuro; deslocar 

em diferentes escalas rítmicas; e, portanto, constituir o perfil de autor-matriz, devido ao fato 

de as obras desses escritores autorizarem a pluralidade de leituras críticas, possibilitando “o 

surgimento de querelas hermenêuticas e metodológicas
171

”.  

 

5.2 – Nos gestos da escritura coreográfica 

 

Teoricamente, como afirma Pouillaude (2009), toda forma de arte é expressa por 

gestos, uma vez que a realização de uma obra implica a participação mínima do corpo, seja 

ela cantada, escrita, dançada, ou representada por inscrições gráficas. Ao considerar que é por 

meio do gesto que uma obra se concretiza, esse autor faz a diferenciação entre as artes do 

                                                                                                                                                                                     
com base no raciocínio que desenvolvo nesta pesquisa, das movimentações circulares e espiralares dos 

deslocamentos e dos ritmos narrativos. 
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 “[...] o estilo da escritura é único e irrepetível, enquanto os estilos da escrevência se repetem”. (PERRONE-

MOISÉS, 2005, p.33) 
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 ROCHA, 2013, p.25, sobre a noção de autor-matriz. 
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traço e as artes de do gesto (também conhecidas como arte de performance, em oposição à 

ideia de composição gráfica, presente em artes do traço) e enfatiza que, mesmo havendo a 

presença evidente do gesto nas artes do traço (literatura, pintura, escultura, arquitetura, 

fotografia, gravura, cinema), este consiste em traçar sua posteridade, e, consequentemente, as 

condições de exteriorização (publicação) dessas obras (edição, exposição, difusão, construção 

etc) são, geralmente, posteriores ao gestual empreendido na elaboração. Já nas artes do gesto 

(teatro, dança música, formas de expressão que se baseiam em registros não-gráficos de 

performance), a efemeridade faz parte da construção e do esvaziamento dos processos 

artísticos, por mais que existam mecanismos exaustivos de preparação técnica, a exposição da 

obra acontece de forma efêmera. Na dança, portanto, a transitoriedade do gesto faz parte de 

sua composição estética. Pouillaude problematiza os processos de definição de ‘obra 

artística’, a partir da noção gráfica de registro, e chama atenção para o fato de que as artes do 

gesto também são suscetíveis de registro e de formação de acervos, especialmente a partir do 

desenvolvimento de tecnologias de vídeo e de técnicas de registro escritural do movimento. A 

partir de confrontos entre os critérios de definição de ‘obra artística’, o autor demonstra que 

as artes do gesto, especialmente, na dança contemporânea, instaurariam um processo de 

‘désouvrement da arte’ (uma espécie de desconstrução do sentido de obra
172

 de arte), pelo fato 

de permitirem abertura às ações de criação, recriação, montagem e desmontagem dos 

processos estéticos implicados na arte coreográfica. A partir dessas possibilidades de abertura 

da dança contemporânea, o autor aproxima as relações entre escritura coreográfica e escritura 

literária.  

Dentro desse contexto de discussão, é importante destacar que, em dança, a noção de 

escritura apresenta, pelo menos, dois usos distintos. O primeiro deles tem a ver com registro 

gráfico de movimentos, similar à composição de partituras na música; o segundo tem a ver 

com a construção de uma linguagem coreográfica, dotada de estilo e de mecanismos estéticos 

próprios. Embora meu interesse em explorar a noção de escritura coreográfica, concentre-se 

apenas no segundo, apresento um esboço de ambos os usos, a fim de respaldar minha 

abordagem sobre escritura em dança.  

Cottin (2015) afirma que, ao longo dos séculos, apesar de a dança ter tido certa 

resistência a munir-se de “partituras gráficas”, manuscritos ou notações impressas que 

visassem a interromper o caráter evanescente de suas produções, esse tipo de registro gráfico 
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 A discussão sobre aspectos conceituais e filosóficos acerca da noção de obra em arte não é objetivo desta 

tese. Meu interesse nesse recorte proposto por Pouillaude (2009) localiza-se na forma como o autor situa os 

traços de abertura da obra e de montagem nas artes do gesto para pensar a noção de escritura coreográfica. 
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solidificou-se nos trabalhos de escritura coreográfica, especialmente a partir do sistema de 

notação de Feuillet
173

 (no início do século XVIII), obtendo eficácia técnica nos códigos mais 

recentes, com sistemas de Laban, Benesh, Eshkol-Wachmann
174

, dentre outros, elaborados no 

século XX. Cottin (2015) propõe uma abordagem detalhada sobre os métodos notacionais de 

Laban e considera que, por meio da Kinetographie Laban, é possível explorar questões 

relacionadas à vontade de traduzir, por escrito, movimentos do corpo, em uma esfera poética 

ou não: “Esse sistema [Labanotation] coloca o movimento e a experiência humana em um 

primeiro plano e sugere a formulação de uma dança a se encarnar. Assim, ele autoriza, se 

necessário for, uma reconciliação entre a dança e sua partitura, entre as danças e as 

escrituras
175

.” (COTTIN, 2015, p. 184). 

Dado esse esboço sobre notações, na configuração do uso de escritura coreográfica, 

passo ao enfoque da escritura como construção estética na dança. Lourence Louppe (1998), 

em seu ensaio « Écriture littéraire, écriture chorégraphique au XXe siècle: une double 

révolution », propõe uma análise dos traços escriturais da dança, associando-os a processos 

estéticos característicos da literatura. Para essa autora, a escritura coreográfica consiste na 

busca de uma linguagem, cujo trabalho corporal vise à percepção do movimento e dos 

impulsos que o geram. Além disso, Louppe (1998) explica que a escritura coreográfica, na 

dança contemporânea, compartilha com a escritura literária alguns traços relacionados à 

dinâmica de fluxos temporais e de sequência (concatenada ou não). O jogo de percepções 

cinestésicas, comum à literatura e à dança, constitui outro aspecto do traço escritural e dos 

processos de mediação artística de ambas as linguagens. Assim, o sintagma verbal, como um 

dos elementos composicionais da escritura literária, teria o seu correspondente, na escritura 

coreográfica, na configuração das formas de legibilidade dos fluxos
176

, a partir das noções de 
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 Raoul-Auger Feuillet (1660-1710). Feuillet realizou a primeira tentativa de notação de dança, em sua 

“Coreografia ou Arte de Escrever a Dança”. 
174

 Rudolf von Laban (Hungria, 1879-1958), considerado um dos precursores da dança moderna na Europa e um 

dos principais teóricos da dança do século XX. Publicou sua notação, em 1928, a Kinetography Laban como 

Kinetographie, Laban Movement Analysis, Labanotation. Benesh Movement Notation foi desenvolvido pelo 

inglês Rudolf Benesh (1916-1975), com a colaboração de sua esposa, Joan. O sistema Benesh de notação foi 

patenteado em 1955. O sistema de notação Eshkol-Wachman Movement Notation (EWMN) foi desenvolvido 

pela coreógrafa Noa Eshkol e pelo arquiteto Abraham Wachman, em Israel em 1958. 
175

 Ce système place le mouvement et l’expérience humaine au premier plan et suggère une formulation d’une 

danse qui reste à incarner. Il autorise ainsi, si besoin était, une reconciliation entre la danse et sa partition, entre 

les danses et les écritures. (COTTIN, 2015, p. 184). 
176

 A partir de um detalhamento dessa relação comparativa na noção de sintagma em literatura, em dança e em 

música, Louppe afirma que: “paralelamente às articulações sintagmáticas da linguagem verbal, a coreografia 

funciona tradicionalmente por ‘frase’. E a frase, como na literatura, como na música, distingue-se pelo seu 

‘fraseado’, isto é, pela qualidade dinâmica de sua pontuação. Todas as frases tomam sua fonte e impulso em uma 

‘respiração’", mesmo que seja eficaz ou transposta através de um corpo metafórico: significado, ritmo, corte. Os 
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percepção, reestruturação do campo e memória imediata, presente nos movimentos dançados. 

Nesse contexto de análise, Louppe (1998) pondera que, aplicada à composição coreográfica 

[na dança contemporânea], a palavra ‘escritura’ 

parece introduzir, na dança, um número de decisões estéticas e mais ainda de 

operações relacionadas com o ritual do registro: a arte do traço, certamente, mas 

também a do retoque, da rasura, do apagamento, da reorganização... Daí a 

intensificação de certos valores: o longo trabalho de implementar a delicadeza, a 

precisão, a atenção, uma conexão mais íntima com as profundezas da vida 

psíquica
177

. (LOUPPE, 1998, p. 90) 

 

A partir desse fragmento do ensaio de Laurence Louppe, entendo que o traço escritural 

coreográfico, assim como na escritura literária, tem a ver com os mecanismos de escolha, 

arranjo, rearranjo e apagamento dos recursos estéticos, necessários à elaboração do trabalho 

artístico. Percebo que essa noção escritural está conectada à noção de montagem com a qual 

eu trabalhei, especialmente no capítulo 4 desta tese. Além disso, entendo que o traço escritural 

de uma obra, independentemente de sua natureza, associa-se às potências dessa obra em abrir-

se à complexidade estética e às rasgaduras analíticas. Logo, entenderia que, de forma análoga 

à relação contrastiva entre ‘escrevência’ e ‘escritura literária’ (conforme sugere Barthes), há 

um contraste entre ‘movimentação’ e ‘escritura coreográfica’ (conforme aponta Louppe). É 

no traço de uma escritura que situo os trabalhos coreográficos do Grupo Corpo, pelo fato de 

neles haver uma assinatura de linguagem em que a precisão do ritmo, a qualidade técnica, a 

cinestesia corporal e a dinâmica entre a vida social e psíquica compõem o projeto estético e, 

portanto, elaboram uma escritura coreográfica. 

Nos balés Nazareth e Parabelo, objetos de análise desta pesquisa, os procedimentos 

escriturais coreográficos situam-se, especialmente, no desenvolvimento de uma ‘gramática 

gestual’ em que se alternam técnicas da dança clássica e práticas características das danças 

populares, dos elementos culturais e da realidade social brasileira. Além disso, o Grupo 

Corpo, nessas duas montagens, elabora um trabalho de conexão intertextual com obras 

literárias de Machado de Assis e Guimarães Rosa.  

 

                                                                                                                                                                                     
valores pneumáticos, o aspecto melódico do fraseado também são importantes nas três artes.” (LOUPPE, 1998, 

p. 93, tradução minha) 
177

 Appliqué, comme cela se fait, à la composition chorégraphique, le mot «écriture» semble introduire dans la 

danse un certain nombre de partis pris esthétiques et plus encore d'opérations liées au rituel de l'inscription: l'art 

du trait certes, mais aussi celui de la retouche, la rature, l'effacement, la réorganisation... D'où l'intensification de 

certaines valeurs: le long travail de mise en œuvre la finesse, la précision, l'attention, un lien plus intime avec les 

profondeurs de la vie psychique. (LOUPPE, 1998, p. 90) 
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Figura 34 – Grupo Corpo em Nazareth, foto de José Luiz Pederneiras 

 

 

Figura 35 – Grupo Corpo em Parabelo , foto de José Luiz Pederneiras 
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E como o uso da intertextualidade se relaciona com a noção de escritura coreográfica 

nesses trabalhos do Grupo Corpo? De acordo com Louppe (1998), existem diferentes 

mecanismos de presença do literário em uma montagem coreográfica, dentro da cena de 

dança contemporânea, a saber: materialidade rítmica ou fônica, conteúdo filosófico, força de 

manifesto ou de imaginário das obras (fontes); recorte de trechos literários (de forma 

explícita, por meio da fala, ou de forma implícita, evocada nos gestos dançados); citação de 

títulos ou de fragmentos de obras literárias; menção a escritores e ao universo de sua escrita, 

dentre outros elementos. Nesse contexto de análise, entendo que, tanto em Nazareth quanto 

em Parabelo, há um trabalho de deslocamento do literário por meio de aspectos filosóficos e 

de traços do imaginário, presentes nas narrativas de Machado de Assis e de Guimarães Rosa, 

respectivamente. Em Nazareth, a temática do duplo e os tensionamentos entre o erudito e o 

popular compõem as escolhas estéticas relacionadas ao campo filosófico e ao imaginário da 

escrita machadiana; em Parabelo, o tema da morte, a potência dos ritmos, das cores, dos 

gestos e da materialidade do sertão evocam perspectivas do imaginário também elaborado em 

Grande Sertão: Veredas. A realização da escritura coreográfica do Grupo Corpo, nessas duas 

montagens, opera-se nos mecanismos de recriação do literário, por envolverem processos de 

apropriação cultural, reinvenção do imaginário literário e elaboração de uma linguagem 

múltipla, esteticamente articulada nas porosidades da dança e da literatura: 

 
Como se o coreógrafo [a equipe de criação] reescrevesse outro texto, cintilando 

fragmentos, incluindo suas próprias franjas, suas rasgaduras no mesmo sintagma que 

se rearticula entre gestos e palavras. Escritura enxertada em outra escritura. 

Verbalidade inscrita no corpo em uma relação tanto de conflito como de 

ressonância
178

. (LOUPPE, 1998, p. 97) 

 

A partir da percepção dos tensionamentos do literário na montagem coreográfica, 

tracejados pelo Grupo Corpo, em Nazareth e em Parabelo, entendo que esse jogo entre 

escrituras, mais do que um movimento de recriação, leva a uma ‘reescritura’. Reescritura, 

pois, assim como os mecanismos estéticos engendrados por Machado e Rosa delineiam suas 

obras nos traços de uma escritura literária, e as escolhas do Grupo Corpo, na elaboração 

estética, inscrevem esses balés na dinâmica de uma escritura coreográfica, o trânsito entre 

essas potencialidades escriturais não leva apenas a um mecanismo de recriação, mas a um 
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 « Comme si le chorégraphe ré-écrivait un autre texte s'efïïlochant par fragments incluant ses propres franges, 

ses brisures dans le syntagme même qui se réarticule entre gestes et paroles. Écriture greffée dans une autre 

écriture. Verbalité inscrite dans le corps en un rapport de conflit comme de résonance. » (LOUPPE, 1998, p. 97) 
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estado de ‘reescritura’, com estilo, linguagem, riqueza técnica, filosófica e cultural. Uma 

reescritura operada nas potências das relações interartes. 

 

5.3 – Da dinâmica interartes no campo de literatura e dança 

 

Chego ao último tópico deste capítulo, com a certeza de ter percorrido um longo e 

dificultoso caminho de pesquisa e com a certeza de que pude transitar em um campo teórico 

potente e aberto a investidas analíticas. Falo da Literatura Comparada, campo de trabalho 

teórico, cujas perspectivas metodológicas auxiliam na problematização dos objetos de estudo 

e possibilitam a produção de um saber que também pode ser operado por montagem. No caso 

específico do recorte interartes desenvolvido nesta pesquisa, a montagem de imagens, de 

cenas dançadas, de cenas ficcionais e, também, a montagem de teorias na literatura, nas artes 

plásticas, na dança, na história, na crítica literária.  

A partir de um enfoque sobre teoria e história literárias e os principais métodos 

utilizados nas vertentes francesa, norte-americana, latino-americana e indiana da Literatura 

Comparada, Nitrini (2015) afirma não existir uma única teoria literária comparatista, devido à 

sua natureza polimorfa: “a literatura comparada acena para um cruzamento de metodologias e 

de sua negação, mas nem por isso deixa de ocupar espaço próprio dentro dos estudos 

literários, seja como objeto de discussão, seja como perspectiva de aproximação da literatura 

como tal e de sua relação com outras artes e com outros domínios de saber.” (NITRINI, 2015, 

p. 123). No que diz respeito aos cruzamentos analíticos interartes, e em sintonia com essa 

visão de Nitrini sobre a abrangência da Literatura Comparada, acrescento a afirmação de 

Louppe (1998):  

A arte, então, parafraseando Joseph Beuys, torna-se um ‘campo ampliado’ do eu e 

do outro. Uma instância relacional pura, da qual nenhuma expressão artística 

especializada pode se impor como um canal privilegiado. Assim, nesse caminho 

(curto) binário, em que ocorrem as relações entre dança e texto, surgiu um terceiro 

termo, feito de seu intervalo, um corpo intersticial sem um território preciso, uma 

geografia do transitório, uma simples zona de troca que se ativa, consome-se e se 

transforma sem cessar
179

. (LOUPPE, 1998, p. 99) 

 

Entendo que as inserções nesse ‘campo ampliado’ podem ser operadas a partir dos 

mecanismos de “devoração do outro”, na dinâmica antropofágica das relações culturais. 
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 L'art alors, pour paraphraser Joseph Beuys, devient un «champ élargi» du soi et de l'autre. Une pure instance 

relationnelle dont aucune expression artistique spécialisée ne saurait s'imposer comme canal privilégié. Ainsi, en 

ce (bref) parcours binaire où nous avons suivi les rapports entre danse et texte, est apparu un troisième terme, fait 

de leur intervalle, un corps interstitiel sans territoire précis, une géographie du transitoire, une simple zone 

d'échange qui s'active, se consume, et se transforme sans cesser. (LOUPPE, 1998, p. 99) 
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Conforme sugere Carvalhal (2003), o elemento “devorador”, característico do pensamento 

antropofágico, dentro de um campo de análise teórica, não está muito distanciado das relações 

efetuadas no campo da intertextualidade. A autora, apesar de reconhecer as contribuições da 

antropofagia oswaldiana, chama a atenção para os riscos de uma abordagem respaldada pela 

ideia de ‘devoração do outro’, uma vez que, para essa estudiosa: “passaríamos de uma radical 

postura de admiração passiva e incondicional pelas culturas europeias a outra atitude, 

igualmente radical, de fechamento num ‘autobastar-se’ nacionalista.” (CARVALHAL, 2003, 

p.80). Nitrini (2015), afirma ser a antropofagia um processo que funciona mais como 

inspiração do que como método e, nesse sentido, a autora considera que “a intertextualidade 

[e não a antropofagia] é uma teoria da qual emanam propostas metodológicas que seriam 

utilizadas como projeto.” (NITRINI, 2015, p. 272). Concordo com essas autoras sobre a 

maleabilidade metodológica que os estudos da intertextualidade nos possibilitam, 

especialmente dentro de uma abordagem interartes. No entanto, também considero importante 

problematizar o enfoque sobre a antropofagia, proposto por Carvalhal e Nitrini. Se parto da 

noção sobre intertextualidade, desenvolvida por Pageux (2011), de que “[...] todo problema de 

intertextualidade se transforma, para o comparatista, em questão de interculturalidade” 

(PAGEUX, 2011, p.186), já tornaria mais abrangente a percepção sobre a necessidade de 

tomarmos a antropofagia oswaldiana, como base de um pensamento propulsor de conexões 

interculturais. Nesse sentido, ainda me apoiaria em Pageux para pensar nessas conexões:  

[...]uma ideia de alteridade no próprio âmago da noção de intertextualidade. 

Compreendamos tal alteridade: uma tomada de consciência de um discurso outro no 

âmbito do texto considerado. A intertextualidade nos leva a estudar formas pelas 

quais um texto se apropria de outro texto, modificando-o (por exemplo, por meio da 

citação, da alusão, da referência da paródia, do plágio, da colagem – e mesmo da 

reescrita ou da retomada escrita de etnotextos e da oratura, entre outras 

manifestações orais).[...] todo texto é feito dos textos que utiliza, integra e compõe. 

Não mais se trata de buscar ‘as fontes’: não é mais o elemento textual B como 

‘fonte’ num texto A que importa, mas sim o que um texto A faz a partir de outro 

texto B. (PAGEUX, 2011, p.183) 

 

A partir dessa afirmação de Pageux, entendo que a potência de um recorte 

metodológico de natureza intertextual e, por extensão, intercultural, está exatamente no fato 

de podermos compreender os movimentos de reescritura (entender o que um texto A faz a 

partir de um texto B) implicados no exercício da análise, logo, também entendo que o 

pensamento antropofágico teria, sim, um campo aberto para a percepção desses processos 

interculturais e, consequentemente, ele deixaria de ser apenas uma inspiração, passando a 

ocupar o lugar de uma ferramenta metodológica e de uma base filosófica para os estudos 

realizados nos campos da Literatura Comparada.  
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A antropofagia oswaldiana nos permite superar essa ‘ansiedade’ [sobre os 

procedimentos técnicos da literatura comparada e uma sensação de desvantagem em 

relação aos estudos comparados europeus], acabar com todo complexo de 

inferioridade por ter vindo depois, resolver o problema da má consciência patriótica 

que nos levam a oscilar entre a admiração beata da cultura europeia e as 

reivindicações escritas e xenófobas pelo ‘autenticamente nacional’. Porque não se 

trata de uma atitude passiva do colonizado cultural, mas de uma atitude ao mesmo 

tempo de receptividade e de escolha crítica. Sem abertura, nenhuma cultura, 

nenhuma literatura pode existir. É uma ilusão, infelizmente frequente, dos povos 

que se sentem ameaçados pelo colonialismo cultural, pensar que as raízes que lhes 

são próprias lhes permitirão viver fechados neles mesmos. Pois as próprias culturas 

metropolitanas, que são vistas como ameaçadoras de uma identidade nacional, 

fizeram-se de absorção e transformação de elementos alheios. Só a antropofagia nos 

salva desses enganos e dessa má consciência, por assumir alegremente a escolha e 

a transformação do velho em novo, do alheio em próprio, do dèja vu em original. 

Por reconhecer que a originalidade nunca é mais do que uma questão de arranjo 

novo. (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 98-99, grifos meus) 

Considerando essa abordagem de Perrone-Moisés, creio ser necessário afirmarmos 

esse lugar do pensamento antropofágico como um recurso de ampliação dos mecanismos 

intertextuais (e não apenas como uma forma de inspiração), para que a dinâmica de 

incorporação, recriação e confrontação dos mecanismos culturais do outro seja compreendida 

de uma maneira mais complexa e mais profunda.  Afinal, o pensamento antropofágico, 

conforme sugere Rocha (2011), está muito além de um enfoque nacionalista, uma vez que o 

movimento de devoração cultural, implicado na antropofagia oswaldiana, é articulado por um 

desejo da escolha que sobrepõe a assimilação volitiva à imposição de informações/dados, 

movimento este que deve ser levado em conta, no contexto contemporâneo de mundo 

globalizado e, nesse sentido, a antropofagia oswaldiana, como processo de elaboração 

filosófica e discursiva, traz contribuições para os estudos acerca da alteridade em diferentes 

domínios das relações humanas na sociedade contemporânea. 

Por que falo em intertextualidade e em antropofagia? Porque, por situar-me nas esferas 

da Literatura Comparada, os recursos metodológicos da intertextualidade e as bases 

filosóficas da antropofagia oswaldiana foram fundamentais para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Destaco, ainda, que os princípios da pathosformel warburguiana e os mecanismos 

metodológicos da montagem também fizeram parte dos desdobramentos teóricos e 

metodológicos engendrados neste estudo interartes. Entendo que a dinâmica de análise, nos 

campos de literatura e dança, deve transitar nas esferas estéticas e teóricas de ambos os 

campos e, para isso, é importante compreender os gestos escriturais e coreográficos como 

mecanismos de expressão dos traços patéticos engendrados nessas formas de linguagem. Para 

concluir, cito a reflexão de Alice Godfroy sobre os jogos intersticiais entre literatura e dança:  
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Entendidas como entradas de um movimento de implosão de seus próprios 

processos criativos, a dança e a literatura não podem mais ser confrontadas como 

entidades separadas e autônomas hoje – todavia, essa "dupla implosão é comandada 

ou provocada [...] pelo desvelamento de um núcleo comum ao ato de dançar e ao ato 

de enunciar: a experiência do sentir como uma dinâmica ficcional que trabalha e 

anima, no mesmo instante, a maneira de se mover e de falar ou de escrever". Em 

outras palavras, e nos últimos desdobramentos desse arcabouço estético, 

aproximamo-nos do menor denominador comum aos atos de escrever e de dançar, 

dos quais nossa contemporaneidade consiste no mais óbvio exposto: a prova de que 

os sentimentos do corpo dançante e do corpo escritural [corpo que escreve] podem 

trocar sua materialidade [...]. A problemática das relações entre literatura e dança 

deve ser repensada, em ambos os lados, nesse lugar, ainda sem palavras, onde a 

emergência da palavra e o nascimento do gesto conversam e se confrontam
180

. 

(GODFROY, 2015, p. 28; p.30) 
 

 

 

 

*** 
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 Étant entrées dans un mouvement d’implosion de leurs processus de création propres, danse et littérature ne 

peuvent plus être aujourd’hui confrontées en tant qu’entités distinctes et autonomes – en revanche, cette « double 

implosion est commandée ou provoquée [...] par le dévoilement d’un noyau commun à l’acte de danser et à 

l’acte d’enoncer : l’expérience du sentir comme dynamique fictionnaire qui travaille et anime dans le même 

instant la manière de se mouvoir et de parler ou d’écrire ». En d’autres termes, et dans les derniers déplis de ce 

cadre esthétique, nous abordons le plus petit dénominateur commun aux actes d’écrire et de danser, dont notre 

contemporanéité consiste la plus évidente mise à nu : l’épreuve du sentir au sein de l’aquelle corps dansants et 

corps écrivants sont en mesure d’échanger leurs matières.[...] Celui de part et d’autre duquel doit être repensée la 

problématique des relations danse/literature, à cet endroit encore sans mot où conversent et se confrondent 

l’emergence du mot et la naissance du geste. (GODFROY, 2015, p. 28; p.30 – tradução minha) 
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Considerações finais 

  
Foi uma inquietação que motivou esta pesquisa e que ainda me traz outras 

possibilidades de desdobramentos e de reflexões. Que inquietação seria essa? Ao longo de 

alguns anos de estudos na área das Letras, as relações entre literatura e outras artes sempre me 

demandaram focos de atenção. Costumeiro assistir a comunicações – em congressos (como os 

da ABRALIC), em seminários, em colóquios (nacionais ou internacionais) – sobre os estudos 

interartes, com o enfoque relacional entre literatura e cinema (acredito que seja o mais 

volumoso), literatura e música, literatura e artes plásticas e, raramente, entre literatura e 

dança. Daí, a minha inquietação: no Brasil de hoje, com um considerável desenvolvimento de 

pesquisas em Literatura Comparada, por que o campo de estudos em literatura e dança é tão 

pouco estudado? Uma hipótese para responder a essa indagação está no fato de que ainda são 

poucos os profissionais, especialmente nas escolas de Letras, que se interessam pelos estudos 

entre literatura e dança. De uma maneira geral, a dança é sugerida, em estudos de fortuna 

crítica de escritores variados, apenas como um processo metafórico de linguagem. A 

consequência disso é um tratamento teórico que, quase sempre, privilegia o construto estético 

da literatura, em detrimento da dança (ou seja, são poucos os estudiosos que se preocupam em 

explorar, de fato, as relações de mutualidade estética entre literatura e dança, conforme 

demandaria o campo teórico da Literatura Comparada).  

Uma segunda hipótese estaria no fato de que a conexão entre diferentes campos 

disciplinares, no Brasil, ainda é um desafio para os estudos interartes, uma vez que, de um 

modo geral, a produção acadêmica de muitas universidades parece estar entrincheirada na 

afirmação de seus próprios ciclos de trabalho. Assim, as dificuldades dos estudos interartes, 

além de relacionadas à escassez de profissionais que possam se interessar por literatura e 

dança (artes cênicas em geral), por exemplo, também são de natureza burocrática, 

considerando-se o dificultoso processo de oferta de disciplinas, cursos, conferências entre 

áreas/escolas distintas, dentro de uma mesma universidade (e maior, quando as tentativas de 

intercâmbio ocorrem entre diferentes universidades, ainda que dentro de uma mesma cidade 

ou Estado).  

Outras hipóteses podem estar relacionadas à baixa produção e circulação de pesquisas 

sobre literatura e dança em periódicos qualificados e indexados, o que dificulta a percepção 

sobre o enfoque e a abrangência desses estudos interartísticos. Como essas hipóteses estão 

relacionadas a situações concretas que tenho vivido, desde que iniciei esta pesquisa, percebo 

que elas são limitadas e que constituem apenas um esboço de alguns contextos interartes, mas 
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também vejo, a partir delas, a relevância e a necessidade de pensarmos mais cuidadosamente 

nos estudos de Literatura e Dança, visando a propor colaborações críticas para sua existência 

e para sua sobrevivência no contexto brasileiro. Por isso dediquei esforços para o 

desenvolvimento desta pesquisa que, espero, traga contribuições para os estudos nesse campo 

interartes. Sobre as contribuições desta tese, há, pelo menos, três aspectos relevantes a serem 

considerados: 1 – desafio metodológico; 2 – aberturas no campo interartes; 3 – visada crítico-

teórica.  

Com o intuito de fundamentar a hipótese de que traços mítico-memorativos e imagens 

dialéticas contribuem para uma percepção mais ampliada dos mecanismos estéticos, 

intertextuais e interculturais no campo relacional entre literatura e dança, pude investigar a 

presença de elementos literários nas montagens coreográficas e de elementos da dança nos 

enredos dos textos literários analisados. Por que traços mítico-memorativos? Porque, nesses 

traços, presentes em imagens e gestos, a memória se movimenta de uma forma intemporal e 

tensiona o campo dos desejos e do inconsciente, esteja esse campo nas representações míticas 

do sagrado, esteja ele nas vivências múltiplas do erótico, esteja ele nas potências 

representacionais do imaginário, em diferentes culturas. E como isso foi possível? 

Primeiramente, a partir de um procedimento metodológico que, além de estruturar o campo 

intertextual e intercultural visado, implicou a elaboração de um circuito mais aberto às 

potências estéticas das obras analisadas. Não tenho dúvidas de que, em muitos momentos de 

minha pesquisa, deparei-me com dificuldades relacionadas ao “como fazer isso?”; eu tinha 

um projeto em mãos, sempre havia (e há) uma lista enorme de leituras, estudos críticos, havia 

uma condensação teórica, havia uma grande motivação para o estudo das obras escolhidas 

para o corpus e havia uma sensação terrível de não saber o que fazer com esse corpus e, 

tampouco, com tanta teoria (não é preciso destrinchar esse processo que, afinal, parece ser 

percurso de todo pesquisador), mas havia angústia e, claro, muitas perguntas. Muitas 

perguntas (!). Longe de querer achar respostas para todas elas, investi na busca de caminhos 

que me auxiliassem a enxergar os problemas e as tensões já que, desde o começo, tinha 

certeza das ambivalências e das flutuações de Rosa e Machado, sobretudo nos textos literários 

constituintes do corpus, e não foi diferente com as montagens coreográficas do Grupo Corpo.  

Diante dessa natureza do corpus, outro problema: uma fortuna crítica enorme de Rosa 

e Machado e pouco, muito pouco sobre os trabalhos do Grupo Corpo e, daí: como eu faria 

para analisar cenas da dança? Como poderia conectar campos de linguagem tão distintos e tão 

potentes? E, ainda: como daria o tratamento de reciprocidade à literatura e à dança, uma vez 
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que minha pesquisa situa-se na área de Literatura Comparada? Muitos impasses. Dado o 

quadro, o caminho foi buscar uma metodologia para operar as rasgaduras de um corpus 

exigente. Desse modo, a aproximação aos estudos de Alain Montandon (1998), em sua 

Sociopoética da dança, e aos estudos da montagem, a partir da pathosformel warburguiana, 

permitiu-me ampliar possibilidades de recortes nas obras analisadas em minha pesquisa.  

A partir da proposição de uma sociopoética, Montandon entende que a dança está 

articulada em uma dinâmica de interação social e de produção artística, o que significa 

compreender essa arte em conexão ao campo de pulsões, de criações e de interações humanas. 

A dança não é vista de forma universalista, como o fez, por exemplo, Paul Valèry, em sua 

Filosofia da Dança, na qual essa arte 
181

 é vista como fundamental, universal e apartada da 

vida prática. Para Montandon, a dança, por um lado, participa das cenas sociais, como na 

dinâmica dos bailes, secularmente realizados, e na prática de danças populares que se 

articulam por motes e pela necessidade de interação, nas mais distintas civilizações e culturas. 

Por outro, para esse autor, a dança também se articula na geometrização do movimento, nas 

formas de disciplina e de potencialização do corpo, na construção de uma linguagem 

complexa, característica dos processos coreográficos artísticos.  

Considerando a maleabilidade dessa percepção sobre o gesto dançado, consegui 

elaborar uma estratégia de leitura em meu corpus de pesquisa. E, para minha surpresa, do 

movimento inicial de investigação, que intencionava analisar a presença da literatura na 

linguagem coreográfica, comecei a enxergar muito mais de dança na linguagem literária: a 

dança presente em festejos populares; a dança articulada em gestos e costumes sociais; a 

dança evocada nos movimentos da natureza; a dança associada a formas de representação do 

poder; a dança de sentimentos, memórias e sensações, presentes nos enredos analisados. E o 

que muda com esse modo de entender a dança? Cria-se a possibilidade de uma ruptura do 

traço universalista: a dança acima de tudo e, em especial, acima de todas as artes, a dança 

como um traço essencial dos seres e das coisas no mundo. Logo, provoca-se uma ruptura no 

entendimento da dança apenas como uma metáfora [o que, de certa forma, costuma ser 

recorrente no tratamento dado à dança nos estudos literários. Obviamente, essa perspectiva da 
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 « Elle [la danse] est un art fondamental, comme son universalité, son antiquité immémoriale, les usages 

solennels qu’on en fait, les idées et les réflexions qu’elle a tout temps engendrées, le suggèrent ou le prouvent. 

C’est que la danse est un art de la vie même, puisqu’elle n’est que l’action de l’ensemble du corps humain; mais 

action transposée dans un monde, dans un sorte d’espace-temps qui n’est plus tout à fait le même que celui de la 

vie pratique. » (VALÈRY, 2015, p. 10-11) “Ela [a dança] é uma arte fundamental, como a sua universalidade, a 

sua antiguidade imemorial, os usos solenes que dela se fazem, as ideias e reflexões que sempre gerou, que a 

sugerem ou a experimentam. Isso porque a dança é uma arte da própria vida, pois é apenas a ação de todo o 

corpo humano; mas a ação transposta para um mundo, para um tipo de espaço-tempo que não é mais o mesmo 

que o da vida prática”. (tradução minha) 
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dança como metáfora do movimento prevalece e, em alguns contextos de leitura interartes, é a 

mais adequada, no entanto, existem mecanismos mais complexos de investigação sobre o 

cruzamento dessas artes e é sobre isso que falo aqui]. Mas a mudança maior veio com a 

possibilidade de entender a dança, na cena do baile ou nos movimentos circulares, como um 

traço imagético do demoníaco que, na literatura, associa-se a uma crise de representação da 

linguagem. 

Como vimos – sobretudo no capítulo 3 desta tese –, essa herança do demoníaco na 

dança tem a ver com a dissensão religiosa cristã em relação às artes corporais, praticada desde 

a Idade Média
182

. A tradição cristã, ao longo da história, especialmente da Idade Média ao 

século XVII, condenava as práticas que envolviam o corpo e, por isso, proibia a dança, 

destituindo seus valores estéticos e sociais. Em documentos e nos reconhecidos Tratados dos 

Bons Costumes, a dança ocupou um lugar de representação que ia dos processos de 

demonização às ameaças de perda da virgindade e aos riscos de desenvolvimento de doenças 

incuráveis. Com o passar do tempo, apesar da persistência de alguns obscurantismos 

conservadores, a dança rompeu com essa prática condenatória e passou a ocupar um lugar de 

representatividade social – em festejos e em costumes populares – e estética – em sofisticadas 

montagens coreográficas e em arranjos de outras formas de linguagem como a literatura –, 

provocando rupturas no radicalismo cristão e fazendo sobreviver traços mítico-memorativos 

de Dionísio, ou simplesmente possibilitando que a imagem do “demônio no meio do 

redemoinho” perdure no imaginário coletivo por mais alguns séculos.  

Anacronismo dos movimentos? Anacronismos nos traços de representação do 

demoníaco? De um modo geral, as noções de instabilidade, excesso trágico e erotismo do 

gesto dançado [também interpretadas como portadoras do traço demoníaco] associam-se aos 

traços dionisíacos – conforme tratei nos capítulo 3 e 4 desta tese – por isso, perspectivas 

anacrônicas do movimento e de seu traço demoníaco. Nesse contexto, as noções de um ritmo 
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 Vale um comentário: uso aqui o marcador temporal ‘desde’, por entender que atitudes contemporâneas de 

alguns grupos religiosos e de grupos políticos conservadores, no Brasil, infelizmente, parecem não se distanciar 

muito desse perfil condenatório às artes corporais, praticado por nobres e por líderes cristãos medievais. A título 

de exemplo, cito os protestos, em 2017, contra a instalação da Exposição História da Sexualidade (MASP), que 

ocasionaram a determinação de faixa etária para visitação; os protestos contra a Performance La Bête, de 

Wagner Schwartz (MAM) também em SP; em Belo Horizonte/MG, os protestos contra a instalação da Galeria 

Pedro Moraleida, com exposição permanente desse artista no Palácio das Artes, e contra a apresentação do 

espetáculo “O Evangelho segundo Jesus, rainha do céu”, que incomodou muitos cristãos conservadores por ter 

uma mulher trans brasileira, a atriz Renata Carvalho, no papel de Jesus. Sobre o assunto, consultar as matérias: 

“Após protesto contra censura, Masp abre mostra sobre sexualidade”, disponível em: 

https://revistacult.uol.com.br/home/masp-historia-da-sexualidade/; “Manifestantes protestam em frente ao MAM 

contra performance com homem nu”, disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/manifestantes-

protestam-em-frente-ao-mam-apos-performance-com-homem-nu.ghtml; e “Onda de censura chega a BH”, 

disponível: http://www.obeltrano.com.br/portfolio/onda-de-censura-chega-a-bh/, acesso em 04 nov.2018. 

https://revistacult.uol.com.br/home/masp-historia-da-sexualidade/
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/manifestantes-protestam-em-frente-ao-mam-apos-performance-com-homem-nu.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/manifestantes-protestam-em-frente-ao-mam-apos-performance-com-homem-nu.ghtml
http://www.obeltrano.com.br/portfolio/onda-de-censura-chega-a-bh/
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turbulento e, muitas vezes, as elaborações de movimentos circulares ou espiralados são 

transpostas para a linguagem literária, nos mecanismos de inquietação íntima de personagens 

e, de um modo geral, nos tensionamentos relacionados aos jogos de poder, presentes na 

composição dos enredos narrados. A intensidade das ambivalências na escritura de Rosa e 

Machado e os mecanismos de tomada de posição, articulados na escritura coreográfica do 

Grupo Corpo abriram-se às fissuras de uma leitura crítica, mais preocupada em crepitar as 

tensões do que em resolver impasses; daí a importância do exercício da montagem [leitura-

montagem], visando ao emparelhamento e aos confrontos de imagens e de gestos constituintes 

do corpus analisado. 

Foi a partir dessa possibilidade de desdobramentos do gesto dançado que cheguei a um 

raciocínio sobre a estética do movimento, na dinâmica interartística da Literatura Comparada, 

e, então, passo ao segundo e ao terceiro pontos de contribuição deste trabalho [aberturas no 

campo interartes e visada crítico-teórica]. A estética do movimento, na literatura e na dança, 

está relacionada a elementos imagéticos e gestuais, pois “[...] as imagens são como cristais 

que concentram [...] gestos muito antigos, essas expressões coletivas das emoções que 

atravessam a história.” (DIDI-HUBERMAN, 2016b, p. 34). Além disso, nas imagens e nos 

gestos, também se encontram e se confrontam traços do inconsciente e do desejo humanos, 

uma vez que os gestos estão articulados aos modos de viver, à dinâmica sociocultural e ao 

campo das emoções. Objetivando uma perspectiva mais ampliada sobre as conexões interartes 

desta pesquisa, encontrei, nos estudos sobre gestos, imagens e emoções da pathosformel 

warburguiana e nas reflexões filosóficas de Didi-Huberman, uma possibilidade de entender 

as intensidades da linguagem no campo escritural da literatura e da dança, uma vez que o 

páthos é fundamental no campo ‘gestual das paixões’ com que se articula a linguagem, tanto 

na literatura quanto na dança. Além da pathosformel warburguiana, as perspectivas de 

incorporação do outro, presente na antropofagia oswaldiana também fizeram parte das bases 

filosóficas desta tese. A partir da aproximação entre essas perspectivas, pude entender 

conexões e confrontações presentes na memória, nos gestos, no corpo e nas imagens, 

engendrados na escritura literária e na escritura coreográfica, do corpus desta tese. E, longe de 

querer dar uma solução para todos os impasses levantados nesta pesquisa, penso que, no 

‘gestual das paixões’ e nas fórmulas patéticas, possa se elaborar uma visão crítica sobre os 

deslocamentos da deglutição volitiva do outro – pensada na antropofagia oswaldiana –, uma 

vez que a memória e os gestos patéticos operaram em campos de constantes flutuações, 

jamais circunscritos a uma fonte, a um tempo, a uma assinatura, a uma única interpretação. 
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Finalmente, na estética do movimento e na linguagem patética, talvez, possamos falar em uma 

dinâmica de alteridade cultural e, portanto, em um mecanismo de ‘desauratização’ das artes, 

tão importante para o pensamento crítico na dinâmica interartes. 

Espero que esta pesquisa possa auxiliar na construção de estudos futuros no campo 

comparatista de Literatura e Dança, especialmente, pelo percurso insistente de abordagem 

sobre o páthos e o corpo na linguagem. Não é possível falar de duas formas artísticas tão 

potentes sem pungir rasgaduras nos modos racionais de se entender a escritura, a reescritura e 

o papel da atuação da crítica na Literatura Comparada. E que venham os demônios e seus 

redemoinhos... 
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ANEXO 1 

 

 

 

Terpsícore, Musa da Música e da Dança, óleo sobre tela de Jean-Marc Nattier, 1739. 

 

 

 

 

TERPSICORE - grafito, acrílico, pan de oro y óleo sobre madera 65x130 cm - Jose Luis Munoz Luque. Imagem 

disponível em: http://www.jlmunoz.com/html/la_musa_y__el_mito.html 

http://www.jlmunoz.com/html/la_musa_y__el_mito.html


202 
 

 
 

ANEXOS 
Capítulo 2 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 
MACHADO, A.; MARTINS, J. R. Na cadência do choro. Rio de Janeiro: Novas Direções, 2006, p. 15 

 

 
DINIZ, E. Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. Rio de Janeiro: Codecri, 1984, p. 205 

 

 

 

“Em 1845, a polca, dança europeia, fez sua introdução no Rio de Janeiro. Aliada ao lundu, ela formou as origens 

do choro, gênero essencialmente carioca em sua gênese, vinte e cinco anos mais tarde.” 

Fonte: http://www.pensario.uff.br/audio/1845-polca-danca-europeia-fez-sua-introducao-rio-de-janeiro, acesso 

em 15/10/2015. 

 

  

http://www.pensario.uff.br/audio/1845-polca-danca-europeia-fez-sua-introducao-rio-de-janeiro
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 
Edgar Degas Ballet vers 1876  –  pastel sur monotype H. 0.584 ; L. 0.42 

musée d'Orsay, Paris, France©photo musée d'Orsay / rmn 

 
 

Fonte: http://www.musee-orsay.fr/fr/collections, acesso em 20/11/2015. 
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Alphonse Marie Mucha. Ballet study, model dancing nude in Mucha’s studio rue du Val de Grâce 1901 

 

 
Alphonse Marie Mucha. Ballet study, model dancing nude in Mucha’s studio rue du Val de Grâce 1901  

 

Fonte: http://www.muchafoundation.org/galery, acesso em 20/11/2015. 

http://www.muchafoundation.org/galery
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ANEXO 5 

 

 

CANDIDO PORTINARI, Mulher Chorando (Mujer Llorando) 1944. 

Óleo sobre tela, 100 x 81,5 cm 

Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 

 
 

 

 

 

Disponível em: http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/portinari/salas/id_portinari_mulher_chorando.html, 

acesso em set./2017. 

 

http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/portinari/salas/id_portinari_mulher_chorando.html
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

CANDIDO PORTINARI, Criança Morta (Criatura muerta), 1944 

Óleo s/ tela, 176 x 190 cm.  

Col. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand São Paulo, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=440, acesso em set./2017. 

  

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=440
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ANEXOS 
ANEXO 7 – fotos do Grupo Corpo 

 

 
Grupo Corpo (Bailarinos, em 2014) – foto de José Luiz Pederneiras 

Fonte: http://www.danceconsortium.com/archive/grupo-corpo-2014/resources/, acesso em 06/11/2018. 

 

 

 

 
Rodrigo Pederneiras (coreógrafo) e Paulo Pederneiras (diretor artístico) – foto de José Luiz Pederneiras 

Fonte: http://www.danceconsortium.com/archive/grupo-corpo-2014/resources/, acesso em 06/11/2018. 

 

http://www.danceconsortium.com/archive/grupo-corpo-2014/resources/
http://www.danceconsortium.com/archive/grupo-corpo-2014/resources/
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ANEXO 8 

 

 

FICHA TÉCNICA (2018) 
 

Diretor Artístico: Paulo Pederneiras 

Coreógrafo: Rodrigo Pederneiras 

Diretora de Ensaios: Carmen Purri 

Diretor Técnico: Pedro Pederneiras 

Bailarinos:  

Ágatha Faro 

Bianca Victal 

Carol Rasslan 

Dayanne Amaral 

Edésio Nunes 

Edimárcio Júnior 

Edson Hayzer 

Elias Bouza 

Filipe Bruschi 

Grey Araújo 

Helbert Pimenta 

Janaina Castro 

Karen Rangel 

Luan Batista 

Lucas Saraiva 

Malu Figueirôa 

Mariana do Rosário 

Rafael Bittar 

Rafaela Fernandes 

Silvia Gaspar 

Williene Sampaio 

Yasmin Almeida 

 

Assistentes de Coreografia:  

Ana Paula Cançado 

Carmen Purri 

Miriam Pederneiras 

 

Maître de Ballet 

Bettina Bellomo 

 

Pianista 

Anna Maria Ferreira 
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Coordenador Técnico 

Gabriel Pederneiras 

 

Técnicos de Palco 

Átilla Gomes 

Stefan Böttcher 

 

Contrarregras 

Alexandre Vasconcelos 

Maria Luiza Magalhães 

 

Administrador 

Marcelo Cláudio Teixeira 

 

Gerente Administrativa 

Kênia Marques 

 

Auxiliar Administrativo 

Marcel Gordon Firing 

 

Secretária 

Flávia Labbate 

 

Documentação 

Cândida Braz 

 

Comunicação 

Cristina Castilho 

 

Assistente de Comunicação 

Mateus Castilho 

 

Programação 

Cláudia Ribeiro 

 

Produção Executiva 

Michelle Deslandes 

 

Disponível em: http://www.grupocorpo.com.br/companhia/ficha-tecnica, acesso em 

25out.2018. 
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