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A partir dos postulados de Michel Foucault no interior da análise de discurso, as 
contribuições de Marcel Mauss e dos estudos sobre as relações  de sujeito e poder no 
campo da comunicação, este estudo tem como objetivo pensar o corpo cênico e os 
discursos que o atravessam. Sob essa perspectiva, buscaremos trabalhar a constituição 
do sujeito com a arte, investigando o porquê de cada enunciado e não de outro, método 
explicito por Foucault em sua Arqueologia do Saber. Para investigar os mecanismos 
discursivos que envolvem a produção de sentido no sujeito Judite (nome da 
personagem), procuraremos diagnosticar as forças de poder que agem sobre o corpo 
‘anormal’, a partir do percurso da história e a sua transmutação de corpo ‘anormal’ para 
corpo portador de necessidades especiais, considerando que a sociedade imprime suas 
marcas no sujeito por meio de suas atividades corporais. Assim, estabeleceremos as 
relações do sujeito discursivo com a arte, um sistema livre de interditos, trazendo em 
destaque o discurso de um corpo que não está na mídia. Desta maneira, pretendemos 
constituir uma das dimensões comunicacionais do sujeito discursivo, a partir da 
verificação de como esse corpus se constitui e emerge. 
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1. Apresentação 

 Esta comunicação apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa que 

originou a monografia Discurso e Corpo: As anormalidades discursivas nas artes 

cênicas3,  desenvolvida sobre a orientação do Prof. Dr. Nilton Milanez, no interior do 

projeto de pesquisa Discurso e Corpo: lugares de memórias das identidades brasileiras 

                                                        
1 Graduanda em Comunicação Social – Jornalismo /Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e 
discente do Curso de Licenciatura em Teatro /Universidade Federal da Bahia. E-
mail:polianabicalho@yahoo.com.br  
2 Docente do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Uesb. Coordenador do projeto 
de pesquisa Discurso e Corpo: lugares de memórias das identidades brasileiras na mídia e na 
literatura, na Uesb/VCA e do grupo de pesquisa GRUDIOCORPO/Cnpq – Grupo de Estudos sobre o 
Discurso e o corpo. E-mail:niltonmilanez@hotmail.com 
3  Monografia defendida para obtenção do título de bacharel em Comunicação/Jornalismo, pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, no ano de 2008. 



na mídia e literatura, na UESB/VCA e do grupo de pesquisa GRUDIOCORPO/CNPq – 

Grupo de Estudos sobre o discurso e o Corpo, do qual faço parte, no ano de 2008. 

 A presente pesquisa tem como objeto de estudo o solo coreográfico “Judite quer 

chorar, mas não consegue”, interpretado pelo bailarino cadeirante Edu O., que narra a 

história de uma lagarta que não quer se tornar borboleta e por isso, sofre com a solidão 

de ser abandonada pelos amados, do sentimento de indiferença dos outros para com ela 

e pelas incertezas e apatias diante da vida. Durante os 40 minutos do espetáculo, o corpo 

'anormal4‘, assume um papel de questionamento e alcança espaços sociais anteriormente 

negados, expondo o que há de mais íntimo e coletivo de si, através da renitente janela da 

subjetivação.  

 Assim, faremos um percurso pela história, a partir da sociedade Panóptica, e nas  

possibilidades da arte. Para Khalil (2004, p.128) A arte não tem a função de afirmar 

placidamente os sentidos e engessá-los para todo o sempre, pelo contrário, ela 

pretende sempre amolecer os sentidos, das novas e contínuas formas a eles. Sendo um 

espaço no qual o corpo 'anormal' rompe com essa regularidade monstruosa, produzindo 

saberes. Desta maneira, para o desenvolvimento desta pesquisa, trilhamos no interior da 

Análise do Discurso de orientação francesa, permeada pela teoria de Michel Foucault. 

(1926-1984). 

 

2. Do corpo-prisão ao corpo saber 

 Dentro de uma análise histórica, encontramos na sociedade grega uma espécie 

de sociedade do espetáculo, na qual um único acontecimento teria o poder de envolver 

um grande número de pessoas, assim, podemos citar como acontecimentos com esta 

característica: o sacrifício religioso, jogos circenses, o teatro  

A produção da cultura do espetáculo é um fato de discurso e para isto é 

importante pensarmos nas práticas discursivas que a constroem, seja nas condições de 

aparecimento, seja na regularidade dos enunciados. A mídia na atualidade é responsável 

por uma espetacularização de acontecimentos, criando assim, efeitos de realidade. A 

                                                        
4 Compreendemos por corpos 'anormais' todos aqueles que fogem de um padrão idela de beleza 
evidenciados na sociedade pela mídia, principalmente quando se refere à beleza como sinônimo de súde. 
Falamos aqui de corpos diferenciados, que possuem algum tipo de mobilidade oriunda de acidentes 
internos ou externos, locomovem-se em cadeiras de rodas e que têm sua cognição preservada, como é o 
caso do bailarino (paraplégico). O bailarino que encena o espetáculo “Judite quer chorar, mas não 
consegue!”, ao subir no palco desmateraliza a construção histórica do corpo inválido para promover o 
corpo hábil, são e produtivo. 



realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a 

essência e a base da sociedade existente. ( DEBORD apud GREGOLIN, 2003, p. 09).  

Entretanto, convidamos o leitor a olhar pra a realidade através da  história e na 

configuração no século XIX, da arquitetura da vigilância, onde um número maior de 

pessoas é oferecido como espetáculo e apenas um indivíduo é encarregado de vigiar. 

Neste sentido, falamos de uma sociedade do controle e disciplinar, da maneira como 

compreendeu Michel Foucault (2005) em suas discussões em Vigiar e Punir. 

Pretendemos, neste percurso, compreender como as diversas instituições sociais 

- fábrica, hospitais, escolas, que não possuem a finalidade de excluir o sujeito, mas sim 

de ligá-los ao aparelho de produção - possibilitam a produção de saberes e da 

normalização dos indivíduos. Investigaremos como este processo ocorre no teatro, uma 

instituição pedagógica, que liga o sujeito à produção de um conhecimento, perpassando 

os caminhos da subjetividade, garantindo, assim, a sua produção em função de uma 

determinada norma.  

Entendemos que o espetáculo Judite quer chorar, mas não consegue! é produtor 

de saberes, porém, dentro de uma sociedade disciplinar, caracterizada pelo controle 

social que possui não mais a função de punir as infrações dos indivíduos, mas de 

corrigir suas virtualidades. A produção do saber é, nesse sentido, ordenada em torno de 

uma norma, em termos do que é normal ou anormal, correto ou errado, do que se deve 

ou não fazer. Assim, essa produção sofre restrições. 

Foucault nos fala de uma sociedade Panóptica, retomando a organização 

arquitetônica criada pelo inglês Jeremy Bentham, construção que nos leva a pensar as 

relações de poder que se exercem sobre os indivíduos. 

  

O panoptismo é um dos traços característicos da nossa sociedade. É 
uma forma de poder que exerce sobre os indivíduos em forma de 
vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e 
em forma de correção, isto é, de formação e transformação dos 
indivíduos em função de certas normal. Este tríplice aspecto do 
panoptismo – vigilância, controle e correção - parece ser uma 
dimensão fundamental e característica das relações de poder que 
existe em nossa sociedade. (FOUCAULT, 2001, p. 101)  

 
Esses novos sistemas de controle social têm como foco o controle do corpo, 

estabelecidos pelo poder, que vigia tudo e todos. O controle no qual o corpo é 

submetido a partir do século XIX, transforma o corpo de inscrição de suplícios e penas 

em matéria que deve ser reformada, que deve adquirir qualidades, para poder, assim, 



trabalhar. A função de transformação do corpo em força de trabalho responde à função 

de transformação do tempo em tempo de trabalho. (FOUCAULT, 2001, p. 118). O 

corpo precisa ser útil; por isso, precisa também domesticar-se, docilizar-se.  

Nesta perspectiva, desde o fim das fábricas-prisões no início do século XIX, 

quando o tempo do trabalhador era integralmente comprado, nunca se viu uma relação 

de trabalho tão cruel como a que vivenciamos.  A exigência de especificidades do 

conhecimento faz com que os sujeitos trabalhem, mesmo inconscientemente, ao 

buscarem mais conhecimentos que lhe garantam ocupar aquela função. Ao estudar, 

capacitar, o trabalhador indiretamente trabalha e produz saberes, que serão 

posteriormente incorporados ao universo da empresa, permitindo um reforço do 

controle.      

A noção de reclusão do século XVIII aproximasse da exclusão dos indivíduos do 

círculo social. Contudo, quando a noção de reclusão aparece no século XIX, ela 

pretende ligar os sujeitos aos aparelhos de produção, formação, reformação ou correção 

dos produtores. Trata-se, segundo Foucault, de uma inclusão por exclusão. Assim, 

emerge o conceito de seqüestro, no século XIX, que tem por finalidade a inclusão e 

normalização do indivíduo. Será na rede de seqüestro, onde no interior de nossas 

existências, encontra-se o aprisionamento.  

Estas instituições têm como função o controle sobre a totalidade ou quase 

totalidade do tempo dos indivíduos, envolvendo uma dimensão temporal da vida dos 

sujeitos. Ao falarmos nas instituições de seqüestro, citaremos três funções primordiais: 

controle do tempo, controle dos corpos e criação de um novo tipo de poder. Será através 

da extração da totalidade do tempo, a primeira função destas instituições de seqüestro, 

que podem ser exercidos mecanismos de consumo e da publicidade. A segunda função 

não é mais controlar o tempo dos indivíduos, mas de seus corpos, implicando uma série 

de disciplinas para este corpo. Podemos citar a questão do comportamento sexual, que 

mais do que um tipo de controle corporal, atinge a totalidade da existência do indivíduo. 

A terceira função das instituições de seqüestro consiste no surgimento de um 

novo e curioso tipo de poder. O poder destas instituições é polivalente. Existe o 

micropoder econômico, no qual, por exemplo, o paciente paga por ter acesso a 

instituição hospitalar. Ao lado dele está o micropoder político, no qual o indivíduo 

legitimado toma medidas, aceita ou expulsa indivíduos. Podemos, também, citar o 

sistema escolar, que baseado no controle e repressão, exerce um micropoder judiciário, 

numa relação de punição e recompensa de seus alunos. Entretanto, a tríade econômico - 



político – judiciário é perpassada por uma quarta característica de poder. Trata-se de um 

poder epistemológico, um poder de extrair dos sujeitos e sobre eles um saber, mediante 

o olhar e o controle dos diferentes poderes citados.   Foucault (2001, p.122) nos fala:  

 

Nesta 3ª função da instituição de seqüestro, através deste jogo do 
poder e do saber, poder múltiplo e saber que interfere e se exerce 
simultaneamente nestas instituições, temos a transformação da 
força do tempo e da sua força de trabalho e sua integração de 
produção.  

 

Acredito ter sido relevante fazer todo esse percurso sobre a construção das 

prisões para que pensemos o lugar de aprisionamento que a personagem Judite ocupa. 

Para tanto, gostaria de trazer um extrato da reportagem Um corpo sem limites, veiculada 

no dia 23 de abril de 2007, no Jornal Tribuna da Bahia, que faz uma sinopse da trama, 

como podemos ler: 

 
Judite é uma lagarta que não quer ser borboleta. Em vez de 
ocupar o seu lugar no mundo, do qual morre de medo, ela escolheu 
ficar quietinha no seu canto. Judite mora numa folha de comigo-
ninguém-pode, planta venenosa, em vez de desfrutar a beleza 
das rosas. Lá ela se confunde com a própria planta, passa o dia 
tomando chá de frutas vermelhas, comendo chocolate e olhando 
para o teto. (grifo nosso)  

 

A sinopse do espetáculo se dá a ver sob uma linguagem metafórica, sendo o 

imaginário do real, um deslocamento da ação quotidiana para os domínios simbólicos. 

Assim, faz-se necessário compreendermos tais imagens metafóricas inseridas em uma 

sociedade de controle. Trabalharemos com a materialidade “Judite é uma lagarta que 

não quer ser borboleta.”, uma referência a uma coisa que não quer se transformar em 

outra coisa. Poderíamos dizer que a mudança de um estágio para outro possibilita uma 

modificação identitária para o sujeito. Se Judite deixasse de ser lagarta para se 

transformar em borboleta, será que ela continuaria a ser ela mesma? Ao refletirmos 

sobre o que somos e o que fazemos do nosso corpo podemos verificar que não temos 

uma única identidade, e quando ocorre uma modificação corporal podemos dizer que há 

uma nova inscrição de discurso. Nesta perspectiva, definir a identidade para o sujeito - 

personagem Judite é uma tarefa que não pretendemos responder nesta pesquisa, 

aspiramos aqui, ao contrário, lançar questionamentos para compreender as práticas 

discursivas deste corpo anormal dentro da dança.  



Compreendemos que o enunciado “Judite mora numa folha de comigo-ninguém-

pode, planta venenosa, em vez de desfrutar a beleza das rosas” apresenta um tipo de 

panoptismo, que se configura pelo controle, vigilância e correção, numa dimensão 

característica das relações de poder que existem em nossa sociedade. A personagem está 

aprisionada na história cultural da deformidade e desfrutar a beleza das rosas é romper 

com uma questão histórica. O corpo está marcado com seu estigma de lagarta e o 

próprio olhar que rotula um corpo como anormal é por si só um exercício de vigilância. 

O veneno da planta é apenas a afirmação de que é necessária a ruptura, porque a 

vigilância, sob a qual estamos submetidos pelas instituições de controle, enfraquece os 

nossos sentidos e nos tira o vigor do corpo. Nesta perspectiva, a verdade, nada é mais 

material, nada é mais físico, mais corporal que o exercício do poder... Qual é o 

investimento do corpo que é necessário e suficiente ao funcionamento de uma 

sociedade capitalista como a nossa? (FOUCAULT apud PASSETI, 2004, p. 144). 

Falamos, porém, de lutas que ocorrem no interior do discurso e que possibilita que este 

corpo produza novos saberes, dentro da Nova História. Será no interior deste embate 

que o desfecho do espetáculo Judite quer chorar, mas não consegue! se dará. 

Estamos falando de um sujeito enquanto produtor de saberes e sobre como este 

saber entra numa ordem vigente, acabando por reforçá-la. Fazer com que o tempo, o 

corpo e a vida do homem seja força produtiva é o que assegura o seqüestro. Na 

sociedade do panoptismo, a prisão acaba por ter uma função ainda mais simbólica e 

exemplar. Uma instituição para aqueles que cometem alguma falha. Para Foucault 

(2001, p. 122) A prisão é a imagem da sociedade e a imagem invertida da sociedade, 

imagem transformada em ameaça. A prisão emite dois discursos: o primeiro refere-se a 

sua própria inocência, como expressão de um consenso social. O segundo a inocência 

das outras instituições ao negar suas condições de prisão, já que a prisão é uma 

instituição particular para apenas aqueles que cometem algum tipo de falha. Será nesta 

oposição que a prisão conseguiu se fortalecer enquanto instituição ao longo da história.    

O nascimento de uma série de saberes fez com que emergissem as ciências que 

têm o homem e o seu corpo no centro. A relação entre poder e saber estão fortemente 

interligados não apenas por se tratar de algo inerente a existência humana, mas nas 

relações de produção estabelecidas.  

 

3.  Submissão e liberdade: o espaço cênico 

 



No tópico anterior, falamos sobre os traços característicos da sociedade 

Panóptica. Entretanto, retornaremos a abordagem ao estabelecermos relações entre o 

panoptismo, o espaço e prática teatral.  

O filosofo inglês Jeremy Bentham (1748 – 1832) foi responsável pela 

idealização de um modelo de sociedade, denominada Panóptico,  uma utopia, baseada 

no controle e na vigilância sobre o indivíduo. Contudo, a forma que a sociedade que 

conhecemos se relaciona com o poder é aquela aperfeiçoada pelo sistema panóptico.   

O Panóptico era um edifício em formato circular, onde haveria celas individuais, 

divididas com paredes, mas com a frontal virada para o centro. No pátio, ao meio, uma 

torre e no alto a figura do diretor ‘que veria sem ser visto’. Devido a sua localização 

espacial, caberia a ele controlar a vida dos detentos (alunos, enfermos, criminosos) 

retirando a privacidade e a individualidade deste sujeito, que ao se ver constantemente 

vigiado começaria a se auto vigiar. 

Com arquitetura semelhante, como podemos ver a seguir, trazemos a imagem do 

teatro de arena (imagem 03), para traçar paralelos com a arquitetura Panóptica (imagem 

04). O teatro de arena do período helenístico (323 a. C a 147 a. C) consistia em um 

palco espaçoso com três entradas e bastidores, sendo que se projetavam para esquerda 

ou para a direita, oferecendo duas entradas dos camarins para os palcos. O auditório 

tinha a capacidade de receber entre 15 mil e 20 mil pessoas, o que correspondia 

aproximadamente à população grega da época dividida em três fileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

           

          Figura 45  

                 Figura 56 

                                                        
5  - Imagem teatro de arena http: www.esashistoria.blogs.sapo.pt/arquivo/epidauro.jpg Acesso 
03.07.06 
6   - Imagem do Panopticon  
http://www.ucc.ie/ucc/depts/geography/stafhome/denis/panopticon.gif Acesso 03.07.06 



Desta maneira, os diferentes espaços assumem uma dinâmica muito semelhante 

na relação entre preso-platéia e diretor-personagem Judite. O que evidencia uma 

proximidade e um antagonismo entre as duas práticas. No sistema Panóptico o que 

importa não é o ato de punir as pessoas, mas o de fazer com que elas nem cometam o 

mal. Para Bentham qualquer punição antes de tudo devia ser encarada como um 

espetáculo, pois não importa seus reflexos sobre quem é castigado, mas as impressões 

de quem vêem ou são informados pelo castigo.  

No teatro, o que vemos é a exposição de um sujeito a outro que tem a função ora 

de censurar ora incorporar os elementos expostos pelo primeiro sujeito. Desta maneira, 

a produção de saberes deste sujeito-artista com a exterioridade é marcada pela vigilância 

do espectador. Para Foucault: 

 

Um saber que tem agora características não mais de determinar se 
alguma coisa passou ou não, mas determinar se um indivíduo se 
conduz ou não como deve, conforme ou não à regra, se progride ou 
não, etc. Esse novo saber não se organiza mais em torno das 
questões “isto foi feito? quem o fez?”; não se ordena em termos da 
presença ou ausência, de existência ou não existência. Ele se 
ordena em torno da norma, em termos do que é normal ou não, 
correto ou não, do que se deve ou não fazer. (2001, p. 88).   

 
O espectador é diretamente confrontado com o objeto artístico, sentindo  

necessidade de classificar e decodificar em processos verbais o que ver. Entretanto, um 

corpo anormal em cena, deixa nebulosa qualquer tipo de classificação e há 

estranhamento. Isto se dá porque o teatro também é um espaço de convenção. E lugar de 

cadeirante não é no teatro, como também não é na rua. Assim, os enunciados presentes 

no espetáculo Judite quer chorar, mas não consegue! produz o discurso de que lugar de 

corpo anormal é em cena.  

 

4.  A vida como objeto de arte 

 

O sujeito se esforça para afirmar sua própria liberdade e dar a sua própria vida 

uma forma para que ela pudesse reconhecer e ser reconhecida, diante do outro. Entendo 

esse exercício como a prática de uma construção de identidade do sujeito. Foucault 

(1994) coloca que esta elaboração da própria vida como uma obra de arte pessoal, ainda 

que obedecendo a certos cânones coletivos, estava no centro da experiência moral, da 

vontade moral na Antigüidade.  



Vemos que a passagem da Antiguidade para o Cristianismo trouxe modificações 

na forma do homem relacionar-se consigo, o que era essencialmente a busca por uma 

ética pessoal, passou a ser uma moral do sujeito marcada pela obediência ao sistema de 

regras. Foucault aborda que este processo também vem desaparecendo e que em seu 

lugar emerge uma estética da existência.  

As abordagens, reflexões e produção de saberes ao longo dos tempos, 

convergem sempre para a existência humana. O que é determinante neste processo, não 

é que esses saberes nos ajudam a viver melhor, mas que eles nos possibilitam a fazer 

escolhas, e que a partir destas escolhas podemos nos apoderar da nossa existência.   

Neste sentido, falamos de uma prática de si e de uma construção de nossas 

subjetividades, formadas a partir da relação com o outro. É desta maneira que há a 

constituição da identidade do sujeito. Somos na verdade um mosaico formado por 

múltiplos fragmentos do outro. 

Entretanto, o leitor poderia indagar: Como poderemos falar de autonomia deste 

sujeito no que se refere a escolhas de sua existência, se ao longo desta pesquisa é 

explicitado várias formas de coerção do discurso deste indivíduo? Acreditamos, ao 

contrário, que ao elucidar o processo disciplinar e de controle da sociedade na qual 

estamos inseridos, que nos aprisiona em uma ordem do discurso, o sujeito passa 

também a perceber a existência de micropoderes. E se o poder está pulverizado, em 

algum momento da história ele estará na mão do rei e no outro na mão do mais simples 

plebeu. O mesmo ocorre com o artista cadeirante: em um momento ele tem privado o 

seu direito de ir e vir, porque o motorista do ônibus se negou de parar no ponto de 

ônibus para ele, mas que no outro momento está em cena e o seu discurso, antes tido 

como louco, pode proliferar, interpelando livremente o público.  

Desta maneira o sujeito se constitui por meio das práticas de assujeitamento, ou 

de uma maneira mais autônoma, através das práticas de liberação, de liberdade como 

na Antigüidade, desde (bem entendido!) de um certo número de regras, estilos, 

convenções que se encontra no meio cultural. (FOUCAULT, 1994). É preciso lembrar-

se do corpo resistente, onde o cristianismo inicialmente e depois a medicina impôs, suas 

forças de opressão, numa tentativa de negar este corpo. Todavia, para nós o espetáculo 

Judite quer chorar, mas não consegue! é ao mesmo tempo um produto estético e social 

da resistência do sujeito.   

 5.  O corpo como objeto de arte: conclusões  



         O corpo localiza-se no centro dos dilemas da arte e da cultura, sendo cada vez 

mais interrogado, vasculhado, interpretado, assumido como objeto da arte em uma 

dupla posição: deliberar sua própria morte ou a sua imortalidade.   

         Podemos compreender o corpo como uma metáfora do universo e de seus 

conflitos.  O corpo está para além da massa corpórea que dá sustentáculo a nossa 

materialidade do existir, e em meio à automação quotidiana foge aos nossos olhos a sua 

complexidade.  Talvez seja por isso, que este sujeito artista, embutido em um status de 

loucura, saiba fazer de seu corpo instrumento e objeto de trabalho. Neste sentido, o 

pensador Mauss (1974, p. 217) coloca que o corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem. O mais exatamente, sem falar de instrumento primeiro e mais 

natural objeto técnico, e o mesmo tempo meio técnico do homem é o seu corpo.  

            A memória corporal é um bem valioso e incomensurável de riquezas afetivas 

que cada um de nós possui, porém, será o artista o sujeito que se servirá do que há de 

mais íntimo e irá oferecer ao espectador com a cumplicidade de um amigo fraterno.  

Quando falamos nesta questão, reportamo-nos ao espetáculo “Judite quer chorar, mas 

não consegue!” onde há uma clara quebra na narração ficcional, onde Edu O, o artista, 

que interpreta a personagem Judite, fala claramente fatos da sua vida, na qual sofreu 

restrições por sua condição de cadeirante. Existe aí a exposição de um corpo, de uma 

vida, que traz para o espaço cênico seus elementos individuais, atingindo o outro em 

uma perspectiva ora poética ora didática, já que o que prescinde à ação cênica é o ato de 

educar.  

O autor Jeudy (2005, p.67) discute que  ganhar corpo e negar o poder da 

representação baseado na constituição do sujeito de seu corpo como objeto, tal seria o 

poder enigmático da dança. O corpo dançante revela o poder das linguagens não 

verbais. Na partitura corporal do bailarino é evidenciada o atrito do corpo com o chão, 

com seqüência de caídas, tapas e rastejamento, e de um contorcer. A fragilidade 

aparente do corpo anormal é descaracterizada pela sua movimentação cênica, a dança da 

personagem é a forma na qual o seu corpo se movimenta.  

É próprio do ser humano movimentar-se. Foi nos primeiros rituais de adoração 

que o homem da pré-história movimentou o seu corpo, e foi na imitação de 

acontecimentos quotidianos: caças, nascimentos, mortes que a espécie humana 

teatralizou. O corpo em movimento possui uma transmissão cultural, uma mídia viva  e 

por isso o ato de dançar não pode ser figurativo, devendo respeitar os movimentos 

próprios do corpo, valorizando suas potencialidades e particularidades. Nesta 



perspectiva a personagem Judite foi concebida e entra em cena, não na tentativa de 

imitar outras partituras corporais, mas potencializar e valorizar as características do seu 

próprio corpo. Neste sentido, o resultado choca o público, pois ele não tem paradigmas 

de comparação com técnicas já conhecidas do universo da dança: o ballet, jazz, 

moderno, contemporâneo, entre tantas outras. Isto faz com que o corpo do bailarino não 

seja escravizado por uma seqüência de movimentos pré-estabelecidos ou por 

comparações, a dança mostrada é própria deste corpo. Neste aspecto, Correia  em sua 

tese, levanta o estranhamento do público:  

 
A experiência vivificada pode não ser provocativa e o espectador, 
muitas vezes indignado, verbaliza “isso é dança?”. Nesse 
espetáculo e, especificamente no corpo que o dança, sucede o 
mesmo. O que o diferencia dos demais é que o encantamento se 
debruça sobre os feitos do corpo do dançarino deficiente físico no 
sentido do corpo coitadinho superando seus limites. O corpo 
desencaixado e visto em seu contorno que incomoda. O corpo 
estigmatizado. (CORREIA, 2007, p.106) 

 

 No espetáculo vivenciamos não a busca de um corpo ‘ideal’ que dance, mas 

uma forma de expressão do artista, como maneira de dar nascimento a esse corpo a 

partir do movimento que canaliza sua energia através de uma obra de arte.   
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