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a todos aqueles que buscam através da arte,
criar novos modos de (re)existir na vida.
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RESUMO
Esta dissertação apresenta uma tramagem entre procedimentos e experiências
corporais e artísticas realizadas no campo da dança contemporânea e da
educação somática, enlaçados em uma especulação teórico-filosófica sobre o
conceito de “estética da existência”, pensado pelo filósofo Michel Foucault
como uma “arte de existir” - um modo ativo de elaborar a própria vida como
uma obra de arte. Como aspecto central desta trama, temos a correlação entre
“práticas de si” ou “técnicas de si”, entendidas como procedimentos aplicados a
si mesmo como forma de intensificar processos de autoconsciência e de
autotransformação; e uma noção de “cuidado de si”, referenciada na filosofia
antiga, grega e romana, e entendida segundo uma perspectiva crítica sobre a
atitude de cuidar de si e dos outros relacionada a aspectos éticos e estéticos.
Toda a tramagem se faz na intenção de contribuir para a complexificação do
entendimento contemporâneo de coextensão entre arte e vida, reafirmando a
possibilidade de conceber e exercitar novos modos de existir segundo
experiências estéticas realizadas no campo das artes do corpo.

PALAVRAS-CHAVE: estética da existência, dança contemporânea, estudos
somáticos, práticas de si.
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ABSTRACT
This dissertation presents a weaving between bodily and artistic procedures
and experiments, taking place in the field of contemporary dance and somatic
education, bounded with a theoretical-philosophical speculation on the concept
of "aesthetics of existence", considered by the philosopher Michel Foucault as
"art of existing"- an active way of elaborating life itself as a work of art. As a
central aspect of this weaving man can find the correlation between "practices
of the self" or "techniques of the self", understood as procedures applied to itself
as a way of enhancing self-awareness and self-transformation processes, and a
notion of "self-care", referenced in ancient Greek and Roman philosophy, and
understood in accordance with a critical perspective of the attitude of taking
care of itself and of others related to ethical and aesthetic aspects. All the
weaving is done in the intention to contribute to the complexity of contemporary
understanding of the co-extension between art and life, reaffirming the
possibility of conceiving and exercising new ways of being, in accordance
with aesthetic experiences performed in the bodily arts field.

KEY-WORDS: aesthetics of existence, contemporary dance, somatic education,
practices of the self.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação apresenta uma tramagem entre procedimentos e
experiências

corporais

e

artísticas

realizadas

no

campo

da

dança

contemporânea e dos estudos somáticos enlaçados em uma especulação
teórico-filosófica sobre o conceito de “estética da existência”. O conceito foi
pensado pelo filósofo Michel Foucault (1984, 2006a; 2006b, 2009) como uma
“arte de existir” - um modo ativo de elaborar a própria vida como uma obra de
arte.
De início, podemos inferir a sedução que uma ferramenta conceitual
sobre a estetização da vida como arte pode provocar em nós artistas
contemporâneos, os quais, pelo menos desde a década de 60, têm proferido e
atuado segundo o discurso de coextensão entre arte e vida, investindo em
experiências estéticas que alteram modos de ver, perceber, sentir e agir
enquanto sujeitos-artistas. Neste sentido, podemos intuir a importância que “a
estética da existência” pode ter enquanto via de reflexão para complexificarmos
o entendimento de processos artísticos interessados em intensificar a
existência e as relações de comunicação e presença no/com o mundo.
No entanto, o que pode nos surpreender na aproximação com este
conceito filosófico é o fato de que Foucault o reconhece na atividade dos
filósofos gregos e romanos da Antiguidade tardia, especialmente nos séculos I
e II d.C., período em que a filosofia, para além de um discurso teórico, era
entendida como um modo de vida, uma arte de existir, em que o saber
filosófico estava voltado à transformação do ser e a conquista de certos
estados de liberdade e de felicidade, associados à busca por uma “vida bela”.
Ao ambientar o conceito da “estética da existência” segundo a
Antiguidade, Foucault o apresenta vinculado à correlação entre duas noções
fundamentais daquele período:
- a tèkhne toû bíou, entendida como a “arte da existência” ou a “técnica
de vida”; cuja formulação se realiza diante de um vasto conjunto de práticas e
técnicas recomendadas e aplicadas no corpo e no pensamento com objetivos
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de atingir estados mais autônomos e mais livres, em relação aos próprios
hábitos e às coerções sociais que formatam o ser;
- e a epiméleia heautoû, um preceito filosófico traduzido como “o cuidado
de si”, ou “a arte de si mesmo” entendida como uma atitude perante a vida,
uma maneira de ser, cuja recomendação é a de voltar a atenção para si e
exercitar-se em busca de fazer-se um sujeito de si mesmo, dando à própria
vida uma certa forma ou estilo.
Segundo as correlações entre estas duas noções consideradas por
Foucault, fazer da vida uma obra de arte era, pois, um empenho do filósofo em
cuidar de si e utilizar técnicas para tal cuidado com o objetivo de “constituir a si
mesmo como artesão da beleza de sua própria vida”. (FOUCAULT, 2006b, p.
244). Diante da palavra artesão, utilizada por Foucault, devemos salientar que
a noção da “estética da existência” está mais próxima de uma artesania de si,
do que do entendimento de arte propriamente dita, uma vez que, para os
gregos, o termo tèkhne era sinônimo de arte, de um saber-fazer, de uma
habilidade, como o é a do marceneiro, do sapateiro, do navegador.
No caso dos filósofos este saber-fazer, voltado a constituir a si como
obra, estava ligado a uma habilidade de moderação de si, de domínio sobre si
cujo objetivo era o de conquistar um estado de equilíbrio do corpo e da alma,
um estado de temperança, sendo esta uma referência importante na
compreensão do que era considerada uma “vida bela”, intimamente associada
à maneira de ser, ao modo temperante de se comportar consigo mesmo, com
os outros e como o mundo, segundo perspectivas éticas e estéticas de viver.
De tal forma, embora estejamos falando de ações e atenções voltadas a
si mesmo, buscando moderar a própria vida e dar a ela uma forma ou estilo,
não se tratava na Antiguidade de uma atitude egoísta ou de um amor
exacerbado por si mesmo, mas sim de um modo de cuidar de si que era
consequentemente um modo de cuidar dos outros e da cidade, um modo de se
posicionar diante da vida e de treinar a si segundo a escolha de uma maneira
de existir.
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Considerando que entre a cultura antiga e a nossa existem muitas
diferenças, que estamos separados temporalmente por mais de dois mil anos e
ainda

que

estamos,

na

circunstância

desta

pesquisa,

tratando

de

conhecimentos de natureza distintas: filosófica, corporal e artística, vale
perguntar: será possível que a “estética da existência” seja uma ferramenta
conceitual que contribua para olharmos para nossas práticas corporais e
artísticas de hoje? Será possível reconhecer aproximações entre um modo
filosófico antigo de exercitar a si e um modo atual de se fazer arte, e ainda mais
especificamente de se fazer dança? Podemos encontrar elementos de um
cuidado de si e de uma arte de existir antiga atualizados ou reinventados em
nosso modo de vida contemporâneo?
Confiando que sim, que podemos encontrar aproximações plausíveis e
apostando na validade e na riqueza de tal ferramenta conceitual enquanto uma
via de investigação da atualidade é que veremos traçadas, nas linhas desta
trama dissertativa, correlações entre o modo filosófico antigo e determinadas
práticas artísticas em dança contemporânea, bem como técnicas corporais da
educação somática. Nestes três campos distintos, vasculharemos a noção de
práticas de liberdade, voltadas à constituição de modos mais autônomos de
ser, existir e de se reconhecer enquanto sujeitos no/do mundo.
Sobre os estudos somáticos, campo de práticas corporais surgido no
começo do século XX, voltado ao estímulo e desenvolvimento da consciência
corporal e da saúde global do praticante, veremos que, segundo uma
perspectiva do “cuidado de si” e do uso de técnicas para moderar a si
referenciadas nos estudos de Foucault sobre os filósofos antigos, poderemos
encontrar nestes estudos modernos do corpo algumas recomendações
similares no sentido de que, em ambos os contextos, podemos identificar um
incentivo em buscar constituir para si modos mais livres de existir no cotidiano
e na vida, utilizando recursos técnicos que favorecem uma consciência de si,
diante da qual podemos tanto identificar maus hábitos corporais e de
comportamento e incidir sobre eles, como reinventar novos modos de perceber
e de se relacionar consigo mesmo e com o mundo.
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Certamente as técnicas ou exercícios recomendados e os objetivos
específicos se fazem distintos nos dois contextos, mas as diferenças não
excluem as possíveis similitudes que tomam forma em uma terapêutica dos
cuidados de si, em que a atenção a si e os exercícios técnicos de
autoformação e consciência serão considerados caminhos possíveis para
atingir certos movimentos de liberdade que, não obstante, necessitam de
autodisciplina, desejo por mudanças pessoais e um trabalho sobre si.
Tomando a noção de práticas de liberdade como sendo uma das
questões fundamentais da “estética da existência”, veremos a importância do
reconhecimento dos estudos e técnicas somáticas nesta pesquisa, uma vez
que se torna cada vez mais comum a associação entre estas técnicas e as
práticas artísticas em dança contemporânea – o campo de estudos e saberes
de onde parte esta pesquisa.
Se considerarmos válidas as aproximações entre as somáticas e a
práxis filosófica antiga, tais relações se constituirão informações importantes
nas considerações sobre a dança contemporânea e a estetização da existência
no campo das artes do corpo, cujos entremeios serão considerados no
desenvolvimento desta tramagem.
Quanto ao contexto da arte contemporânea, se faz importante ressaltar
o fato de que, a partir de deslocamentos empenhados por diferentes artistas
desde as primeiras décadas do século XX e especialmente na década de 60, a
arte foi liberada da rigidez de padrões ou normas de estilo que categorizavam
os modos mais tradicionais de configuração de obras, de forma que a
valorização dos processos em detrimento dos produtos de arte e os
atravessamentos entre as diferentes linguagens artísticas foram se tornando
cada vez mais comuns, assim como o investimento na ruptura de fronteiras
entre arte e não arte, entre arte e vida, abrindo novas possibilidades de
pensamentos e configurações estéticas.
Com instauração da performance enquanto uma nova linguagem, mais
ou menos datada na década de 60, foi ampliado o investimento em novas
experimentações com o corpo, com os objetos, com as relações e situações e
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novos modos de deslocar a própria existência, incentivando uma correlação
direta entre a vida e a arte de fazer arte.
A dança dita contemporânea, nascida neste período, influenciou e foi
influenciada pelas novas perspectivas e como tal se afirmou diante da liberação
da necessidade de realizar-se a partir de passos de dança, de vincular-se à
música e de estabelecer coreografias, características estas que eram
consideradas comuns e talvez definidoras da dança clássica e moderna
enquanto estilos reconhecíveis pelos códigos coreográficos.
Como tal, os processos artísticos em dança foram se desenvolvendo
cada vez mais mediante a autonomia e liberdade criativa do dançarino, que
passou a mesclar possibilidades técnicas e conceituais diversas, associadas a
seus posicionamentos políticos e entendimentos de vida, gerando novas
configurações estéticas. Neste panorama podemos reconhecer que, hoje,
estamos

diante

de

escolhas

muito

pessoais

sobre

o

modo

como

operacionalizar um processo criativo ou uma dança, contexto esse em que
podemos reconhecer uma infinidade de processos e composições, tão diversos
que tornam inviável categorizar ou definir o que de fato seja dança
contemporânea. Na falta de definição deste campo artístico, e na tentativa de
delinear alguns traços referenciais, que se aproximam do recorte de interesse
desta pesquisa, proponho a seguir um breve sobrevoo sobre alguns exemplos.
Um deles é o trabalho intitulado Matadouro, de Marcelo Evelin e Núcleo
do Dirceu, em que o movimento principal dos dançarinos em cena consiste em
uma corrida em círculo que ocupa grande parte da duração do trabalho.
Enquanto vemos os dançarinos, nus, com ferramentas presas ao corpo e a
face coberta por máscaras, atingindo estados de exaustão física, somos
levados a experiências pessoais de ativação de sensações, pensamentos e
percepções diante da alteridade de nos reconhecermos como seres em
movimento, correndo em torno de nossas próprias existências.
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Foto 1 - Matadouro, Marcelo Evelin e Núcleo do Dirceu, crédito Luiz Guilherme Guerreiro,
2010.

Já numa configuração estética oposta a esta corrida-dança, podemos
citar o exemplo da obra Vestígios, de Marta Soares, em que encontramos na
cena a artista, praticamente imóvel, soterrada sob uma tonelada de areia sendo
soprada por um ventilador. Nesta obra, em que o corpo vai sendo revelado à
medida que a areia é deslocada pelo vento, os únicos movimento visíveis do
corpo são os de uma respiração tranquila e controlada que vai se apresentando
com a passagem do tempo, cerca de uma hora, situação em que nos é
revelada apenas partes do corpo e pedaços de seu vestido. Vale ressaltar que
o processo deste trabalho se deu com a imersão da artista em um cemitério
indígena, onde passou meses escavando experiências a partir do contato de
seu corpo presente, visitando memórias arqueológicas de um passado
histórico.

Foto 2 – Vestígios, Marta Soares, crédito Luiz Guilherme Guerreiro, 2010.

17

Foto 3 - Processo de Vestígios, em cemitério indígena em Santa Catarina, Marta Soares,
crédito Cainan Baladez, 2010.

Ainda em uma outra vertente bem distinta, podemos citar o grupo Cena
11, sob direção de Alejandro Ahmed, conhecido pelo investimento em
sucessivas quedas realizadas de diferentes formas, alturas e disposições, as
quais marcam um estilo do grupo em pesquisar o corpo, desafiando as noções
de controle do corpo em relação à força da gravidade. É importante considerar
que as técnicas de queda desenvolvidas por Ahmed foram investigadas diante
de uma necessidade pessoal de autocuidado, uma vez que é portador de uma
patologia conhecida popularmente como “ossos de vidro” – caracterizada pela
fragilidade dos ossos que se quebram com facilidade, diante de traumatismos e
quedas.

FOTO 4 - Cena 11, Direção de Alejandro Ahmed, créditos Anderson Gonçalves,
Anderson Gonçalves, Andreia Salame e Gilson Camargo
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Por último, proponho ainda considerar o trabalho de Wagner Schwartz,
intitulado Piranha, o qual, debruçado sobre uma dramaturgia da migração,
considerando suas moradas transitórias entre o Brasil e a Europa, atualiza em
seu corpo e sua história de vida linhas de um passado/presente de relações de
domínio e poder entre diferentes culturas e (des)identificações a elas
associadas. Em cena, além de frases projetadas de uma “escrita de si”, vemos
o dançarino vibrar seu corpo intensamente sem tirar os pés do chão, fazendonos vibrar também enquanto espectadores: seres de uma cadeia alimentar, na
qual podemos nos reconhecer devorados e devoradores na dinâmica da vida.

FOTO 4 - Piranha, Wagner Schwartz, crédito Jônia Guimarães, 2010.

Para além dos exemplos citados, podemos inferir que há neste campo
de diversidades uma infinidade de usos do corpo, de relações com objetos, de
produção de situações diversas, bem como de utilização de lugares;
proposições que, para além dos palcos dos teatros, ocupam galerias de arte,
espaços públicos e privados, às vezes tão íntimos como um banheiro, ou tão
impessoais como um terminal rodoviário.
Exemplos de diversidade no campo da dança contemporânea são bem
vastos. Neste momento reservo apenas quatro, com a ressalva da
simplificação descritiva apresentada, uma vez que certamente não se trata
somente de uma corrida, ou um soterramento, ou várias quedas, ou a vibração
intensa do corpo. Estes trabalhos são complexos em suas organizações, em
seus processos e procedimentos e estão bem além de um resultado estético
dado aos olhos, mas constituem discursos políticos, filosóficos, existenciais
que, muitas vezes, deslocam nossas percepções e nos trazem reflexões
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consistentes sobre quem somos e o que estamos fazendo neste mundo em
que vivemos e também sobre o que possa vir a ser arte ou o que possa vir a
ser dança.
Neste sentido, podemos inferir que se faz cada vez mais comum que os
trabalhos de dança contemporânea estejam estruturados numa relação
dialógica entre teoria e prática, entre exercícios intelectuais e treinamentos
psicofísicos, que se configuram em atitudes críticas, sobre si mesmo, sobre os
outros e sobre o mundo, cuja prática se associa a procedimentos investigativos
do fazer entrelaçados a estudos de diversos campos de conhecimento como a
filosofia, a antropologia, a história, a semiótica, as ciências naturais, enfim,
conhecimentos diversos aos quais temos acesso na atualidade.
Dessa forma, por mais simples que pareça a descrição de uma ação,
como a de uma corrida em círculo, podemos inferir que por trás desta corrida
há muitas camadas de complexidade, de organização de discursos e de
acionamentos técnicos que tornam o ato da corrida uma experiência estética
que está além do simples mecanismo físico de correr.
A

propósito

das

questões

técnicas

que

envolvem

a

dança

contemporânea, podemos advertir que, embora estejamos frente a escolhas
mais livres de preparação do corpo e de organização compositiva, os
treinamentos e investimentos técnicos não são menos importantes do que nas
danças mais tradicionais ou nas danças que exigem certos virtuosismos
coreográficos. Os investimentos técnicos em dança continuam tendo valor na
atualidade, porém não estão mais vinculados necessariamente ou somente a
técnicas de dança, mas a técnicas diversas e procedimentos absorvidos de
outras origens, como as artes marciais, técnicas esportivas, práticas corporais
terapêuticas, técnicas somáticas e outras possibilidades de mover-se e
organizar experiências de corpo e pensamento.
Diante desta diversidade, podemos considerar o fato de que se faz cada
vez mais comum que a formação dos artistas da dança na atualidade se dê
segundo uma diversidade de técnicas, de treinamentos, correspondendo a uma
necessidade específica de cada trabalho ou da investigação de vida que vai se
desenvolvendo em correlação com as experiências estéticas.
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Conforme já mencionado, segundo a perspectiva técnica, priorizaremos
nesta pesquisa as relações encontradas entre dança e técnicas somáticas,
seguindo uma perspectiva traçada sobre a prática dos filósofos considerada na
“estética da existência”.
Enquanto artista da dança e pesquisador, incluso neste campo de
diversidades técnicas e criativas, foi vivenciando e refletindo sobre minha
própria prática e a de outros artistas e reconhecendo o potencial de
determinados procedimentos em alterar os modos de ser, de perceber e de
organizar conhecimentos sobre o corpo e sobre o mundo, e o potencial de
transformar os modos de vida que me interessei em desenvolver esta pesquisa
acadêmica voltada à reflexão sobre práticas artísticas. E nesta busca por uma
investigação teórica que contribuísse para tal reflexão foi que me encontrei com
o pensamento de Foucault.
Vale dizer que o encontro é tímido, uma vez que a filosofia não é meu
campo de atuação, mas que, mediante as possibilidades reflexivas que a
“estética da existência” oferece ao campo das artes, presumo valer a pena
assumir os riscos do uso de tal ferramenta diante desta reflexão teórica sobre
práticas em dança.
A propósito da relação com os estudos de Foucault, vale a ressalva de
que esta pesquisa se reserva a um fragmento da complexidade do pensamento
do filósofo, uma vez que as referências aqui se vinculam especificamente à
última fase de seus estudos, considerada por alguns autores como “o último
Foucault” ou “terceira fase”, cuja abordagem ainda se faz pouco explorada em
seu potencial teórico.
É sabido que Foucault é um importante filósofo contemporâneo muito
conhecido por suas problematizações a respeito da sujeição dos indivíduos
pelos mecanismos de controle do saber e pelos jogos de poder. Segundo o
próprio filósofo, o objetivo de seus primeiros vinte anos de estudo “foi criar uma
história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos
tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT in DREYFUS & HABINOWS, 1995, p.231).
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Como uma forma de contextualizar brevemente as fases de seus
estudos, podemos dizer que, em sua primeira fase, o filósofo buscou
problematizar os modos de investigação dos saberes, o estatuto das ciências,
a objetivação do sujeito pelas ciências naturais, pela linguística e pelos
mecanismos de produtividade segundo a ordem da economia e da produção de
riquezas.
Na segunda fase, o filósofo se dedicou a problematizar as práticas
coercitivas que formatam o sujeito mediante a disciplina implementada pelas
instituições, a escola, a medicina, a prisão, o manicômio, instituições que,
segundo o filósofo, operam “práticas divisórias” que julgam e separam: o
doente e o sadio, os criminosos e os bons meninos, o louco e o são”
(FOUCAULT in DREYFUS & HABINOWS, 1995, p.231). Sendo, pois, sua
atenção nesta fase voltada para as práticas de controle e coerção e os jogos
de poder.
Por último, na terceira fase de seus estudos, interrompida por sua morte
precoce, o filósofo reconheceu em tempo as “práticas de si”, consideradas
como procedimentos que o sujeito aplica a si mesmo como um modo de
constituir o próprio eu, desviando-se de ser apenas sujeito das práticas de
dominação, do saber e da disciplina coercitiva, mas podendo também exercer a
si, uma disciplina de si mesmo, considerada nestes estudos como “práticas de
liberdade”, apreendidas de uma análise das técnicas de vida dos gregos e
romanos antigos, segundo a perspectiva de uma “tecnologia do eu” capaz de
aproximar o sujeito de si mesmo, segundo o esforço e dedicação a técnicas de
autossubjetivação.
Pois é nos estudos desta terceira fase de Foucault, iniciada na História
da Sexualidade e complexificada nos cursos dados no Collège de France entre
1971 a 1984 que se deu o encontro conceitual que passou a ser a via teórica
da presente pesquisa em dança. Vale considerarmos que Foucault iniciou os
estudos das “técnicas de existir” ou “práticas de si” debruçando-se sobre
questões voltadas à moderação da sexualidade na Antiguidade, mas no
decorrer dos estudos, passou a ampliá-las às diferentes esferas da vida,
contexto que pode ser especialmente encontrado no livro A Hermenêutica do
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Sujeito, organizado a partir de transcrições realizadas no curso mencionado,
entre os anos de 1981 e 1982. Esta foi a principal referência deste estudo,
além do conjunto de entrevistas dadas mais ou menos no mesmo período que
constituem também referências importantes para esta pesquisa.
Com relação à noção de “práticas de si” ou “técnicas de si” encontradas
no estudo de Foucault, é importante considerá-las na presente introdução, uma
vez que constituirão o fio de inteligibilidade de toda esta pesquisa. Trata-se,
pois, de procedimentos ou exercícios diversos, que o indivíduo aplica a si
mesmo, como forma de intensificar suas experiências e elaborar novos modos
de existir. Foucault, de uma forma generalizada, as define como sendo práticas
que:
permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo
número de operações em seu corpo, em sua alma, em seus
pensamentos, em suas condutas, de modo a produzir neles uma
transformação, uma modificação, e a atingir um certo estado de
perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural
(FOUCAULT, 2006b, p.95).

Embora nos estudos da “estética da existência”, Foucault reconheça a
valorização das “técnicas de si” na Antiguidade, onde tomam forma na noção
grega da tèknhe toû bíou, ou técnica de vida, o filósofo ressalta que estes tipos
de práticas sempre estiveram presentes na história das civilizações, sejam elas
ocidentais ou orientais, e que seus registros históricos retomam a um período
bem anterior, podendo ser reconhecidas no ocidente pelo menos desde a
Grécia arcaica, incluindo o contexto de práticas xamânicas.
Em se tratando das “técnicas de si”, Foucault as considera como sendo:
procedimentos que sem dúvida existem em toda civilização,
propostos ou prescritos aos indivíduos para fixar sua identidade,
mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins, e isto
graças a relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento
de si por si (FOUCAULT,2006a, p. 620).

Dentre as práticas referenciadas por Foucault segundo a práxis filosófica
antiga, podemos elencar, por exemplo, as práticas de abstinência de alimento,
sexo ou sono, exames de consciência, recomendações diversas sobre
exercícios físicos e sobre o tratamento com o corpo, práticas de meditação,
escritas de si, práticas de escuta; enfim, práticas diversas que vinculam o
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indivíduo ao presente e desenvolvem uma autoconsciência a partir da
realização de um trabalho sobre si.
Neste sentido, veremos um treinamento de estados de atenção que
buscam dar ao indivíduo mais consciência sobre o que se passa consigo, no
próprio corpo ou na alma, e nas relações desse corpo com os outros e com o
mundo, consciência esta que poderá aumentar o poder de escolha em como
agir ou não mediante as situações e os acontecimentos que se sucedem na
vida. Esse ganho no poder de escolha será entendido como procedimentos
para uma conquista de liberdades. Segundo Foucault, estes procedimentos de
ativar experiências em si mesmo “não são alguma coisa que o próprio indivíduo
invente. São esquemas que ele encontra em sua cultura e que Ihe são
propostos, sugeridos, impostos por sua cultura, sua sociedade e seu grupo
social” (FOUCAULT, 2006b, p. 276).
Considerando como verdadeira esta afirmação é que buscaremos nesta
pesquisa encontrar na atualidade, nos esquemas de nossa cultura, sugeridos
por nosso grupo social – que neste trabalho é a comunidade de artistas e
pesquisadores em dança – possibilidades de identificarmos “práticas de si” que
contribuam para uma experiência de aproximação do eu e da valorização da
experiência como uma forma de organização de saberes. O sentido de
visualizar um panorama das “técnicas de si” ou da arte de existir nos gregos e
romanos através de um olhar crítico de Foucault se faz mediante a
consideração do posicionamento do filósofo sobre um olhar para o passado,
que nos parece relevante. Numa entrevista dada a Dreyfus & Habinows (1995)
sobre a genealogia da ética, Foucault afirma que:
dentre as invenções culturais da humanidade, há um tesouro de
dispositivos, técnicas, ideias, procedimentos etc., que não pode
ser exatamente reativados, mas que, pelo menos, constitui, ou
ajuda a constituir, um certo ponto de vista que pode ser bastante
útil como uma ferramenta para análise do que ocorre hoje em dia
– e para mudá-lo (DREYFUS & RABINOW, 1995, p.261).

É acreditando nesta utilidade que iremos tomar a “estética da existência”
e a prática filosófica antiga como ferramentas para olharmos para nossas
práticas corporais e artísticas de hoje, tentando identificar nelas a ideia
correlata das “práticas de si”, implicadas na instrumentalização e na habilidade
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de nos aproximarmos de nós mesmos através de formas mais artísticas de
existir.
Como forma de organização desta escrita dissertativa, teremos a divisão
em duas tramas, cada uma composta de dois capítulos. Na primeira, serão
apresentadas as correlações teóricas que sustentam o desenvolvimento da
pesquisa. No capítulo 1, será abordado o contexto filosófico e histórico em que
foi pensada a “estética da existência”, bem como as técnicas e exercícios que
instrumentalizam o modo de vida como arte na Antiguidade. No capítulo 2, será
abordado o campo teórico-prático dos estudos somáticos em que, através do
conceito de “estética da existência”, tentaremos reconhecer uma espécie de
atualização ou reinvenção de um cuidado de si da Antiguidade, a partir de
práticas de consciência corporal encontradas no campo das somáticas.
Na segunda trama, serão abordados dois trabalhos artísticos realizados
no campo da dança contemporânea, considerando as correlações com o
arcabouço teórico desenvolvido. Os dois trabalhos serão entendidos como
exemplos distintos e independentes, cujas presenças visam contribuir para
demonstrar relações possíveis entre a arte contemporânea e a noção de
“estética da existência”.
No capítulo 3, será apresentado o solo de dança de Cinthia Kunifas,
intitulado “Corpo desconhecido”, em que, considerando seus processos
artísticos, trataremos de evidenciar tanto a associação com técnicas somáticas,
como a transformação e o deslocamento que o contato com estas técnicas
provocaram no modo de vida e nas experiências estéticas da dançarina. Tais
informações se tornaram acessíveis segundo a referência na pesquisa de
mestrado em que Kunifas se propôs a sistematizar o próprio processo artístico,
numa articulação teórico-prática.
No capítulo 4, será apresentado um trabalho de minha autoria, intitulado
Hominidae, em que trataremos de evidenciar as similitudes encontradas como
os exercícios dos filósofos da Antiguidade, traçando algumas linhas de uma
“escrita de si” como forma de compartilhar experiências estéticas no campo das
artes da dança e da vida, cujos processos se deram também sob a influência
dos estudos somáticos.
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Embora os dois trabalhos artísticos sejam entendidos de forma
independente, vale considerar que o solo de Kunifas é uma das referências
estéticas para meus processos artísticos com o Hominidae e que, no momento
de criação do trabalho, me encontrava imerso no mesmo ambiente de práticas
somáticas de Kunifas, de modo que poderemos perceber como influências
técnicas semelhantes, segundo os princípios de “práticas de liberdade”, podem
originar processos distintos conforme o interesse e a história pessoal de cada
artista.
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Primeira trama: A estética da existência e as técnicas somáticas: um
paralelo entre noções antigas e contemporâneas sobre práticas de si

Capítulo 1 - A estética da existência: o cuidado de si e as técnicas de
existir na Antiguidade grega e romana
1.1 Os filósofos da Antiguidade: noções sobe o cuidado de si
É com o intuito de nos aproximarmos das noções gerais e do contexto
histórico sobre o qual Foucault (1984, 2006a, 2006b, 2009) elabora o conceito
da “estética da existência”, entendido como um modo de fazer da vida uma
obra de arte, que percorreremos as linhas deste capítulo. Cabe considerar que,
diante da complexidade do conceito e do deslocamento temporal e cultural a
que ele se refere, bem como a delicadeza necessária para poder aproximar
noções de uma cultura antiga tão particular e distinta com um contexto da
atualidade, o que faremos na extensão desta pesquisa não passará de
aproximações de noções gerais, que visam olhar para o passado buscando ver
melhor o que se passa no presente em contextos artísticos gerais e
específicos.
Com esta ressalva é que apresentamos o período histórico anunciado
por Foucault como um fenômeno cultural ocorrido na Antiguidade grega e
romana em que se fez notar a emergência de uma “cultura de si”, cujo auge se
deu nos séculos I e II, período considerado pelos historiadores como
helenístico. O declínio desta “cultura de si” e de seus valores na história do
pensamento ocidental se deu, segundo Foucault, a partir do século IV d.C,
principalmente diante do avanço do cristianismo, o qual desviou a noção de um
“cuidado de si” para uma “renúncia de si” em nome da palavra de Deus e da
salvação após a morte.
Ainda sobre o declínio da importância histórica e dos valores do “cuidado
de si” preconizados naquele período, Foucault considera um outro momento
bem mais recente, datado no século XVII e nomeado pelo filósofo como
“momento cartesiano” em que, sob a influência do pensamento de Descartes, o
sujeito foi veementemente afastado da experiência de si e colocado diante das
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dicotomias de pensamento, que na atualidade se encontram problematizadas
segundo a separação entre corpo e mente, sujeito e objeto, razão e emoção
etc. noções das quais muitos intelectuais e artistas têm se esforçado para
superá-las,

em busca de experiências mais complexas de entenderem-se

vivos e em relação com o mundo e com o cosmos.
Sobre a “cultura de si”, podemos considerá-la enquanto um contexto
social e histórico em que se deu a valorização da experiência de si, dos
cuidados de si e técnicas de autoformação articuladas a práticas sociais que
exaltavam um certo modo de ser segundo princípios morais e éticos. Tal
cultura emergiu, segundo Foucault, vinculada à figura de Sócrates, reconhecido
filósofo do século IV a.C., cuja influência se fez notar em todas as escolas
filosóficas subsequentes. As principais escolas citadas por Foucault nestes
estudos são os estóicos, os epicuristas e os cínicos.
A respeito de Sócrates, podemos inferir que ele foi reconhecido por
todas estas escolas como o mestre do cuidado de si, aquele que interpelava as
pessoas na rua perguntando se elas tomavam cuidado consigo mesmas. Sua
filosofia é a da prática do bem e as virtudes consideradas importantes eram: a
coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança.
Na história, podemos encontrar a narrativa de que Sócrates tomou para
si uma missão que recebeu na visita ao Oráculo de Delfos: ele deveria ser
aquele que incitaria as pessoas a cuidarem delas mesmas. Era conhecido por
parar as pessoas na rua e incentivá-las, com questionamentos, a prestarem
atenção a si mesmas. Nesta função foi reconhecido como um agitador cultural,
aquele que incitava a inquietação das pessoas, ao fazerem com que elas
refletissem sobre suas próprias vidas. Dessa forma, cuidar de si estava posto
como uma espécie de contravenção, um despertar sobre a responsabilidade
que o indivíduo deveria ter sobre si mesmo, de modo a desvincular-se de ser
apenas mais um sujeito da/na massa de pessoas que passam a vida sem
refletir sobre os próprios atos e as próprias existências.
Embora a figura de Sócrates tenha grande importância na história do
pensamento filosófico, este filósofo nada escreveu e o que conhecemos de seu
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posicionamento de vida se encontra nos escritos de outros filósofos, em
especial nos de seu contemporâneo, o filosofo Platão. De tal modo, o marco
teórico reconhecido por Foucault do que viria a ser um programa geral da
“cultura de si” está no texto platônico, intitulado Alcebíades, em que consta a
narrativa do diálogo de Sócrates com um jovem de família aristocrata com
quem o filósofo foi se ater para sondá-lo em suas pretensões de governar a
cidade. Mediante a afirmativa de Alcebíades, Sócrates o faz reconhecer que
sua educação era falha e que não tinha uma boa tèkhne, ou seja, uma boa arte
de vida, para governar a si mesmo, e consequentemente muito menos para
governar a cidade.
No contexto da filosofia socrático-platônica, deveriam cuidar de si
especialmente aqueles que pretendiam governar a cidade, aqueles que tinham
certos direitos políticos por serem filhos de famílias financeiramente abastadas
e, em tal contexto, o papel formador do filósofo era o de exercer uma
pedagogia aplicada a jovens aristocratas que, sob a educação defeituosa
oferecida na Grécia naquele momento, deveriam ser formados enquanto
estivessem na idade de transição a se tornarem adultos, momento em que
passariam a ter direitos políticos de assumir o governo dos outros.
Estes jovens deveriam ascender ao privilégio de saber cuidar de si
mesmos, e assumir estes cuidados como um dever civil, uma vez que só
cuidará bem da cidade aquele que souber cuidar bem de si mesmo. Diante
disto, podemos perceber que a noção do “cuidado de si” emerge no contexto
do cuidado dos outros, e longe de ser um cuidado egoísta e egocentrado, será
um cuidado técnico que possibilitará as virtudes necessárias para fazer o bem
a si mesmo em nome do bem geral da cidade.
Neste sentido, o cuidado consigo mesmo surge na Antiguidade sob a
forma de um preceito moral, o da epimeleia heautoû, “o cuidado de si”, que irá
conduzir todo o comportamento do período relativo à “cultura de si”. Porém,
Foucault aponta que de Sócrates e Platão, no século IV a.C., para os filósofos
pós-socráticos, em especial os estóicos, epicuristas e cínicos do período
helenístico dos séculos I e II, houve muitos deslocamentos nos modos e na
finalidade de cuidar de si, rumo ao que chamou de “idade de ouro do cuidado
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de si” no período helenístico. Em tal período, “o cuidado de si” continuou sendo
um preceito moral, mas deixou de ter finalidade no governo dos outros e da
cidade e passou a ser voltado para si mesmo, para a constituição de um sujeito
livre, que tem a capacidade de se autogovernar e que para tal deveria cuidar
de si, exercitar a si com objetivos de conquistar o autodomínio e
consequentemente uma vida considerada moralmente bela.
Antes de seguirmos com as considerações sobre noção de cuidado de si
na Antiguidade, cabe fazermos duas ressalvas que contribuem para nos
aproximarmos da relevância em estudar questões ligadas à filosofia antiga. A
primeira é que, embora moral e liberdade sejam em nossas concepções atuais
duas noções bem distantes uma da outra, veremos que, no contexto da
Antiguidade, elas se apresentavam em correlação. Este assunto será abordado
na seção seguinte com os cuidados necessários para a compreensão do que
se trata a liberdade para os gregos e romanos no período considerado.
A outra é que os deslocamentos anunciados da filosofia socráticoplatônica para os pós-socráticos dos séculos I e II será um assunto especial,
tratado na seção 1.2 deste capítulo, uma vez que é neste momento, o do “auge
da cultura de si”, que encontraremos um lugar especial para os cuidados do
corpo, cuja abordagem será o foco das aproximações pretendidas com as
somáticas e, posteriormente nos capítulos seguintes, com práticas artísticas
contemporâneas. No entanto, antes do desenvolvimento destes assuntos,
seguiremos nos atendo às características gerais consideradas por Foucault
sobre “o cuidado de si” na Antiguidade.
Na tentativa de delinear o que significou o preceito da epiméleia
heautoû, Foucault reuniu algumas expressões encontradas nos textos
filosóficos que teorizavam acerca dos devidos cuidados. Traremos aqui
algumas delas para nos ajudar a delinear uma noção do efeito que tal preceito considerado como uma prerrogativa para uma arte de si mesmo - possa ter tido
na formação dos corpos naquele período. Dentre elas, podemos encontrar:
‘Ocupar-se consigo mesmo’, ‘ter cuidados consigo’, ‘retirar-se
em si mesmo’, ‘recolher- se em si’, ‘sentir prazer em si mesmo’,
‘permanecer em companhia de si mesmo’, ‘ser amigo de si
mesmo’, ‘estar em si como numa fortaleza’, ‘cuidar-se’, ‘prestar
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culto a si mesmo’, ‘respeitar-se’ (FOUCAULT, 2006a, pp.
104,107).

Foucault nos adverte, ainda, que tais palavras fora do período no qual
foram praticadas podem parecer muito próximas de um valor exacerbado de si
mesmo, de um valor egoísta de lidar com a vida mediante os outros, mas
esclarece que a epiméleia heuautoû:
não significa simplesmente estar interessado em si mesmo, nem
implica uma certa tendência a auto-afeição e ao autofascínio,
epiméleia heuautoû é uma palavra muito poderosa no grego, que
significa trabalhar ou estar preocupado com algumas coisas. [...]
descreve uma espécie de trabalho, de atividade; implica uma
atenção, um saber e uma técnica (DREYFUS & HABINOWS,
1995, p.269).

Foucault, ao apresentar esquematicamente a noção geral do preceito,
considera três características gerais que nos serão valiosas nas aproximações
posteriores engendradas nesta pesquisa, seja com o campo somático, seja
com o campo da dança contemporânea. São elas: atitude, conversão a si e
exercícios.
Considerando a atitude, Foucault nos esclarece que tal característica se
refere à maneira de ser e de se conduzir frente a si mesmo e ao outros. Tratase de “uma atitude geral, um certo modo de encarar as coisas, de estar no
mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. A epiméleia heuautoû é
uma atitude - para consigo, para com os outros, para com o mundo”
(FOUCAULT, 2006b, p.14). É pois uma maneira de ser, que busca compor a si
enquanto sujeito ético, que cuida de si, que se respeita, que se contempla, que
se modera de forma a não cometer excessos e prejuízos nem para si mesmo,
nem para os outros.
Em relação à conversão a si, podemos encontrá-la associada a um
estado de atenção e de ação sobre si, com objetivo de vincular o indivíduo com
o tempo presente e, também, com sua memória de vida. Segundo Foucault,
também “implica uma certa maneira de estar atento ao que se pensa e ao que
se passa no pensamento” (FOUCAULT, 2006b, p.14). Trata-se de empenho
para ter a si diante dos olhos, uma forma de vigiar a si, não para punir-se, mas
para tornar-se melhor, para ter consciência dos atos e ações, para viver em
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atitude de presença. A conversão a si, para além de uma atenção, é também
uma forma de conhecimento de si e de reconhecimento enquanto cidadão do
mundo, ou ainda, de reconhecimento de si num campo de imanência que
identifica o eu segundo as leis da natureza - o conhecimento das ciências.
Também diz respeito a uma trajetória enquanto um caminho a percorrer, no
sentido de voltar a atenção do meio externo para si mesmo e aí permanecer,
junto de si. Para Foucault “trata-se, realmente, de um deslocamento em que o
sujeito deve ir em direção a alguma coisa que é ele próprio. Deslocamento,
trajetória, esforço, movimento: é o que devemos reter de uma ideia de
conversão a si” (FOUCAULT, 2006a, p. 163).
Os exercícios por sua vez, caracterizam-se pelo modo ou o meio pelo
qual se consegue dar atenção a si, pelas “práticas de si” que têm como objetivo
transformar o sujeito, a partir de um treinamento, de coragem, de paciência, de
resistência, de domínio de si. Neste âmbito, Foucault se refere ao conjunto de
técnicas, que reconhece como exames de si, escritas de si e asceses diversas
a que os filósofos se submetiam por vontade própria, com objetivo de adquirir
uma preparação para agir na vida, e lidar com os acontecimentos cotidianos e
extracotidianos da melhor maneira possível, que será sempre a maneira da
ética. De forma geral, os exercícios implicam em transformações do ser; são,
pois, segundo Foucault, uma “tecnologia do eu” no sentido de “ações exercidas
de si para consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos
purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos” (FOUCAULT, 2006b,
p.14), e por consequência, nos aproximamos de nós mesmos.
Atitude, conversão a si e exercícios serão, pois, as condições para um
cuidado de si vinculado a um modo de viver a própria vida como um obra de
arte.
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1.2 A moral antiga e os princípios de liberdade
Conforme

considerado,

apresentamos

as

técnicas

de

si como

associadas a práticas de liberdade, e posteriormente, anunciamos que o
cuidado de si se desenvolveu em período determinado, sob uma forma de
preceito moral. Neste ponto, cabe-nos perguntar, como é possível pensar em
liberdade frente à submissão de uma regra de conduta, a uma moral?
Podemos perceber nos estudos de Foucault que justamente o que o interessou
no contexto da cultura de si foi ter encontrado, no sistema social dos gregos, a
“ideia de que a moral pode ser uma estrutura muito forte de existência sem
estar ligada a um sistema autoritário, nem jurídico em si, nem a uma estrutura
de disciplina" (GROS in FOUCUALT, 2006a, p.643). Podemos ponderar
também que ele reconheceu que, embora haja neste período uma crença na
existência dos deuses, a moral também não está subordinada à religião, a um
mandamento divino. Ao invés disso, questiona e constata que: “o que nos
acontece depois da morte, o que são os deuses? Eles intervêm ou não? Estes
não são problemas que importam” (FOUCAULT in DREYFUS & HABINOWS,
1995, p. 255).
Dessa maneira, o entendimento de moral naquele período não era como
entendemos hoje no sentido de leis de conduta, nem tampouco como a moral
cristã associada à ideia de obrigação, de dever, de punição em nome de Deus.
Conforme podemos apreender dos escritos do filósofo francês Victor Brochard
(2006) a respeito da comparação entre moral antiga e moderna,
nosso espírito moderno não concebe de modo algum uma moral
que não indicasse a cada um sua linha de conduta, que não lhe
formulasse certos preceitos aos quais ele devesse obedecer.
Entretanto, se olharmos bem e prestarmos atenção, esta ideia
está totalmente ausente da moral antiga. Ela é tão estranha ao
espírito grego que, tanto em grego como em latim, não existe
palavra para exprimi-la. Os antigos jamais conceberam o ideal
moral sob a forma de uma lei ou de um mandamento. Nem em
grego nem em latim encontra-se uma expressão que possamos
traduzir por “lei moral”, e se, às vezes, encontra-se nos escritos
dos filósofos antigos a expressão: “lei não escrita”, nomos
agraphos, ou, “lei inata”, basta ler atentamente os textos para
perceber que o termo nomos é tomado no sentido comum de
“costume” e de “uso” (BROCHARD, 2006, p. 135).
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De tal modo, podemos inferir que a moral antiga, a moral do cuidado de
si assume um sentido de costume ou uso. É um conselho voltado à ética,
centrado em um problema de escolha pessoal e no desejo de fazer o bem.
Como tal, o trabalho de cuidar de si será também um trabalho sobre o cuidado
dos outros, ainda que indiretamente. Aquele que busca treinar-se na vida, ter
um certo domínio refletido sobre sua conduta, ocupar-se de como se trata a si
mesmo, também o faz para não cometer excessos com os outros. Lembremonos, então, de duas das virtudes anunciadas por Sócrates, o mestre do cuidado
de si: a justiça e a temperança.
Há, nesta moral, todo um conjunto de prescrições ou considerações de
como se deve cuidar-se e exercitar-se, e de como relacionar-se com os outros.
Porém, tais prescrições não se fazem no domínio de regras, mas sim de
formas ou estilos de se conduzir bem. Como considera Foucault, não haveria
liberdade para um grego se tivesse que obedecer a regras de conduta, mas de
todo modo deveria o filósofo escolher uma boa técnica para melhor conduzir
sua vida. Ou seja,
a vida filosófica, ou a vida tal como é definida, prescrita pelos
filósofos como sendo aquela que se obtém graças à tékhne, não
obedece a uma regula (uma regra): ela obedece a uma forma
(uma forma). É um estilo de vida, uma espécie de forma que se
deve conferir à própria vida (FOUCAULT, 2006a, p. 514).

Praticar a filosofia era, pois, uma escolha que diferenciava o indivíduo
dos outros indivíduos da massa, uma vez que o trabalho do cuidado de si é dar
ao indivíduo uma forma ao mesmo tempo ética e estética, conquistada pelo
esforço e dedicação em existir de um modo diferenciado. Aquele que deseja
fazer da vida uma obra deverá sair do lugar de estultice em que se encontra. O
estulto (stultus) era “aquele a [...] mercê de todos os ventos, aquele que não
tem cuidado consigo mesmo” (FOUCAULT, 2006a, p.162), e que não reflete
sua existência, que se deixa levar por toda sorte de estímulos, seduções e
paixões. Sua vontade não é livre, mas condicionada pelo meio. Já o sábio é
aquele que se cuida, que volta a atenção para si, que reflete sua existência,
que busca ter um domínio de si e que toma a vida como uma prova, sendo
“esta experiência pela qual nos conhecemos e este exercício pelo qual nos
transformamos” (FOUCAULT, 2006a, p. 590).
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A ideia de uma vida como prova ou como provação aparece tanto no
sentido de experimentação, como no sentido de exercício sobre si a partir do
qual se devem superar as adversidades da vida, motivo pelo qual aquele que
busca a sabedoria deve estetizar a si como uma forma de viver melhor. Essa
forma de vida se faz mediante a vontade moral dos filósofos em se constituírem
“artesãos de suas próprias belezas”, e a beleza poderia ser reconhecida no
êthos, este era o sentido da beleza que poderia ser conferida a si mesmo.
Segundo Foucault, o êthos era para os gregos:
[...] a maneira de ser e a maneira de se conduzir. Era um modo
de ser do sujeito e uma certa maneira de fazer, visível para os
outros. O êthos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu
porte, por sua maneira de caminhar, pela calma com que
responde a todos os acontecimentos etc. Esta é para eles a
forma concreta da liberdade; assim eles problematizavam sua
liberdade (FOUCAULT, 2006b, p. 270).

De tal modo, a vontade de ser um sujeito moral e ético estava ligada a
um esforço para afirmar e operacionalizar a própria liberdade que se encontra
vinculada aos hábitos, as escolhas de vida, ao porte. Temos aqui os indícios de
uma estetização de si que se dá a ver no corpo, na atitude, na postura, na
maneira de ser, no modo de caminhar, na presentificação de um modo calmo
de reagir, na constituição de um sujeito existindo de uma forma tal que “era
possível se reconhecer, ser reconhecido pelos outros e na qual a própria
posteridade podia encontrar um exemplo” (FOUCAULT, 2006b, p.290).
A noção de uma vida bela era associada à capacidade de dominar os
próprios movimentos interiores, dominar a si de forma a atingir um estado de
temperança, de calma, de equilíbrio do corpo e da alma. Esta era uma das
formas da liberdade. Ter o domínio de si e não ser arrebatado pelas agitações
do mundo, não ser levado à força pelos automatismos impensados e por toda a
sorte de estímulos sedutores do meio como acontecia como os estultos. De
acordo com Foucault reportando-se a Sócrates:
a existência temperante é fundada na verdade e é uma estrutura
ontológica e perfil de uma beleza visível [...] a alma temperante é
boa [...] se isso é verdade, parece-me pois que cada um de nós,
para ser feliz, deve buscar a temperança e nela se exercitar
(FOUCAULT, 1984a, p. 83).
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E como se exercitar para atingir a temperança ou um modo temperante
de viver? Como conquistar a moderação de si? Como atingir um estado de
equilíbrio? Depreendemos que será sempre a partir de uma atitude vigilante,
uma conversão a si e fundamentalmente no treinamento de si que se realiza
com os exercícios: asceses diversas, as práticas de escuta, de escrita, de
meditação, de abstinências etc.; práticas que se desenvolveram largamente e
se complexificaram no período helenístico e das quais falaremos mais abaixo.
Cabe neste momento uma breve consideração sobre as aproximações
pretendidas com as técnicas somáticas no segundo capítulo desta trama. A
postura, o equilíbrio do corpo, a maneira de caminhar, a forma calma de
realizar os exercícios serão preocupações fundamentais das técnicas ditas
somáticas. Embora elas tenham um outro foco de cuidado, voltado à estrutura
corporal, as semelhanças vistas sobre hábitos posturais mais calmos e
equilibrados parecem ser algo relevante a ser considerado; uma certa busca de
equilíbrio voltado a um cuidado de si e a um respeito ao próprio corpo que
parece estar próximo de uma ética e de uma estética da existência em contexto
atual. Veremos tais considerações em momento oportuno.
Um ponto importante a ser mencionado ainda a respeito da busca por
liberdade feita pelos filósofos é que, na sociedade greco-romana, ser livre
numa organização social em que se cultivava o trabalho de escravos era algo
muito importante. Não ser escravo de um homem e não ser escravo da cidade
eram questões comuns da vida ativa dos homens livres, mas na perspectiva
dos filósofos havia também outra conotação. Era, acima de tudo, não ser
escravo de si mesmo, dos seus maus hábitos, dos excessos que se poderiam
cometer, dos vícios morais, da falta de atenção e cuidado com que poderiam
tratar a si mesmos e aos outros.
Estas questões podem ser apreendidas na citação que Foucault faz de
trechos do Questões de Natureza do filósofo estóico Sêneca, em que este
responde à própria pergunta sobre o que é ser livre.
Ser livre é effugere servitutem. É fugir da servidão, mas servidão
a quê? Servitutem sui: a servidão a si. Afirmação que é
evidentemente considerável, desde que se lembre de tudo que o
estoicismo diz, tudo o que Sêneca diz em todos os lugares sobre
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o eu, o eu que é preciso libertar de tudo o que pode sujeitá-lo, o
eu que é preciso proteger, defender, respeitar, cultuar, honrar:
therapeúein heautón (prestar um culto a si mesmo)'- E preciso
ter este eu por objetivo [...] é preciso ter a si mesmo diante dos
próprios olhos (FOUCAULT, 2006a, p.332).

Constituir o eu, ter cuidado consigo mesmo e operacionalizar práticas a
fim de alcançar um certo estado de bem estar e de domínio sobre si será a
escolha daquele que deseja praticar sua liberdade, aplicando-se em modos de
subjetivação que promovam a constituição de um sujeito que busca dar à
própria vida um estilo que lhe cabe por escolha própria. Esta seria a única
possibilidade de fazer da vida uma obra realizada por si, diante de uma
autonomia conquistada segundo conhecimentos, técnicas e exercícios para
tornar-se melhor, tornar-se livre por capacidade, decisão e domínio de si.

1.3 Filosofia como uma terapêutica dos cuidados de si - séculos I e II
Uma questão importante a ser ressaltada nesta pesquisa é o fato de que
cuidar de si em todo o período antigo foi entendido como uma prática social e
não uma prática de isolamento. Aquele que deseja cuidar de si deverá buscar
ajuda do outro. Conforme uma citação de Foucault sobre o filósofo e médico
Galeno, “sempre se ama tanto a si mesmo que não se pode deixar de criar
ilusões” (FOUCAULT, 2006a, p.480), e estas ilusões desabilitam nossa
capacidade de cuidar de nós mesmos sozinhos. Assim, é preciso dizer que:
o cuidado de si sempre toma forma no interior de redes ou de
grupos determinados e distintos uns dos outros, com
combinações entre o culturaI, o terapêutico e o saber, a teoria,
mas [trata-se de] relações variáveis conforme os grupos,
conforme os meios e conforme os casos. De todo modo porém,
é nestas separações, ou melhor, neste pertencimento a uma
seita ou a um grupo, que o cuidado de si se manifesta e se
afirma (FOUCAULT, 2006a, 145).

Como mencionado anteriormente, as características do cuidado de si de
Platão, ou das escolas platônicas até as escolas ou grupos formados pelos
filósofos pós-socráticos: epicuristas, estóicos e cínicos do período helenístico,
séculos I e II d.C, passaram por transformações que deslocaram os modos e
entendimentos de cuidados. Neste outro período já não era, como em Platão,
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uma pedagogia de formação para jovens aristocratas que porventura iriam
governar as cidades, mas sim uma prática com finalidade em si mesma voltada
principalmente para adultos e também uma prática que deveria ser realizada
durante toda a vida e não somente numa fase de transição.
Segundo Foucault, nas escolas ou grupos filosóficos deste período,
considerado “o auge da cultura de si”, houve uma configuração da pedagogia
associada a uma espécie de prática médica, ou ainda a uma terapêutica dos
cuidados de si voltada àqueles que buscavam sair do estado de estultice.
Foucault afirma que este processo pedagógico se aproxima da prática médica
no sentido de um eixo de ação que é o da “correção-liberação” dos maus
hábitos, dos vícios em geral, das imposturas que impediam o sujeito a alcançar
um estado de sabedoria, de equilíbrio, de temperança. Esta pretensão
podemos reconhecê-la numa citação de Foucault sobre um importante filósofo
estóico:
Epicteto quer que sua escola não seja considerada como um
simples lugar de formação onde se pode adquirir conhecimentos
úteis para a carreira ou a notoriedade [...] convém tomá-la como
um dispensário da alma (FOUCAULT, 2006a, p.121).

A noção de uma terapêutica, ou de uma prática médica está associada a
uma ideia em comum com a medicina que é a de pathos, aplicada tanto à
doença física como as paixões de distintas naturezas. A patologia era a
perturbação tanto do corpo como da alma, a perturbação do equilíbrio geral do
ser, que deveria ser tratada e curada pela filosofia. Assim:
tristeza e medo seriam paixões estranhas ao sábio. As paixões
não passam de opiniões, de opiniões equivocadas, ou melhor,
são efeitos destas últimas, e por isso mesmo o sábio não as
padece. Tal parece ter sido a posição atribuída aos estóicos:
Eles pensam que as paixões são juízos [...] O amor pelo dinheiro
é, com efeito, a opinião de que o dinheiro é algo belo, e o
mesmo se passa com a embriaguez, a licenciosidade e as outras
paixões (PEIXOTO, 2008, p. 162).

A lista do que era considerado paixão neste período é bem extensa:
angústia, cólera, a paixão amorosa, o desejo de acumular riquezas, o desejo
de exercer domínio sobre os outros, a inveja, a covardia, todas elas são erros
que partem de uma falsa opinião. Para os estóicos, as paixões são efeitos da
intemperança dos homens que não conhecem nem regra nem limite do que
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querem. Desse modo, “as paixões são assim consideradas como efeitos de
uma razão incapaz de orquestrar os desejos, a satisfação das necessidades, a
busca de bens, o cálculo da oportunidade, e revelam, enfim, a incapacidade de
“temperar” (PEIXOTO, 2008, p.163), e o único caminho para a cura das
paixões implica, pois, uma intervenção da razão e um “treinamento” da razão.
Nesta pedagogia voltada à correção e à liberação, aparece a noção de
desaprendizagem, no sentido de que devemos desaprender os vícios e
aprender as virtudes. Será de um modo geral uma atividade crítica em relação
a si mesmo, ao seu mundo cultural, à vida dos outros, à educação escolar, à
educação familiar, a crítica à retórica, aos rebuscamentos estéticos, à lisonja
que impede a franqueza nas relações sociais. Será, pois, um modo de
desaprender o que foi imposto pela sociedade e aprender virtudes que ajudam
o sujeito a se desvencilhar do aprendizado inadequado; para tal, torna-se
necessário adquirir uma técnica de vida, uma arte de viver, e para adquiri-la,
será necessário procurar um mestre e ter com ele o aprendizado e a
possibilidade de uma reforma de si.
Neste âmbito, Foucault (2006a) ressalta que, na pedagogia apresentada
no período helenístico, não se tratava de uma imposição de um saber
transmitido de um filósofo para seu discípulo, como o era em Platão.
Não é mais aquele que, sabendo o que o outro não sabe, lho
transmite. Nem mesmo é aquele que, sabendo que o outro não
sabe, sabe mostrar-lhe como, na realidade, ele sabe o que não
sabe [...] o mestre é um operador na reforma do indivíduo e na
formação do indivíduo como sujeito. É o mediador na relação do
indivíduo com sua constituição de sujeito (FOUCAULT, 2006a,
160).

Neste momento, cabe ressaltarmos que o mestre como mediador da
relação do aluno para com ele próprio é uma questão importante nesta
pesquisa, uma vez que encontraremos uma estrutura pedagógica semelhante
ao abordarmos os estudos somáticos no próximo capítulo. O mestre enquanto
educador nos dois contextos é aquele que ensina o outro a ser médico de si
mesmo, ou mestre de si mesmo. Seu papel será correlato à compreensão do
termo edúcere como “estender a mão, fazer sair, conduzir para fora”
(FOUCAULT, 2006a, p.165), de modo que o discípulo consiga caminhar com
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suas próprias pernas em busca de sua sabedoria própria. Conforme considera
Foucault:
Vemos pois que de modo algum é um trabalho de instrução ou
de educação no sentido tradicional do termo, de transmissão de
um saber teórico ou uma habilidade. Mas é uma certa ação, com
efeito, que será operada sobre o indivíduo, indivíduo ao qual se
estenderá a mão e que se fará sair do estado, do status, do
modo de vida, do modo de ser no qual está (Foucault, 2006a, p.
165).

O objetivo deste ensino é o de ajudar o discípulo a constituir para si uma
paraskheué, ou seja, “uma preparação ao mesmo tempo aberta e finalizada do
indivíduo para os acontecimentos da vida” (FOUCAULT, 2006a, p.389) e a
meta principal desta preparação será a de tornar e manter a alma livre das
perturbações e dos desequilíbrios.
Cabe salientar que, em todo o período referenciado do cuidado de si, de
Sócrates aos pós-socráticos do período helenístico, o cuidado de si e a arte de
existir estiveram voltados para atingir a alma, sendo ela o objetivo e o fim
último a ser alcançado. O eu a que se deve formar, transformar, transmutar
será a alma, mas Foucault adverte que a alma referenciada a Sócrates nos
escritos de Platão está ligada ao sujeito de ação.
Pode-se dizer que, quando Platão se serviu da noção de khrêsis
para buscar qual é o eu com que nos devemos ocupar, não foi,
absolutamente, a alma-substância que ele descobriu, foi a almasujeito. [...]": ocupar-se consigo mesmo será ocupar-se consigo
enquanto se é "sujeito de", em certas situações, tais como
sujeito de ação instrumental, sujeito de relações com o outro,
sujeito de comportamentos e de atitudes em geral, sujeito
também da relação consigo mesmo. É sendo sujeito, este sujeito
que se serve, que tem esta atitude, este tipo de relações, que se
deve estar atento a si mesmo (Foucault, 2006a, p.71).

Desta forma, a noção de alma parece estar muito próxima da ideia de
ética enquanto maneira de ser e de agir no mundo e, certamente, se
pensarmos em ação, está será uma propriedade do corpo. É com o corpo e
sobre o corpo que se realizam os exercícios, as “práticas de si” que deslocam o
sujeito rumo a uma conversão a si mesmo. Embora houvesse uma dicotomia
no pensamento entre corpo e alma e uma valorização desta última como
instância do eu do qual se deve cuidar, o corpo desde sempre foi uma questão
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e um motivo de preocupação e o modo como tratá-lo também foi uma arte que
se alterou de Platão para os pós-socráticos do período helenístico.
É neste ponto, o dos cuidados com o corpo, ou das ações que se
deviam realizar com o corpo para a transformação do ser é que trataremos de
realizar as aproximações propostas nesta pesquisa com os estudos somáticos
e com as práticas artísticas em dança contemporânea que serão consideradas
nos capítulos 3 e 4. Encontraremos, nos entrelaces desta trama, uma noção
geral de cuidado consigo mesmo, de cuidados com o próprio corpo, vinculados
a um olhar crítico sobre si e sobre os outros, buscando desvincular o sujeito de
seus próprios aprisionamentos, bem como da normatização em que é sujeitado
pela máquina de mundo, pelos mecanismos sociais disciplinadores que
formatam o ser e o conhecimento: a escola, os ditames que anunciam padrões
estéticos ideais, a educação para o corpo, o juízos de valores sobre o bom, o
belo, o saudável. Será pois na perspectiva de “práticas de liberdade” que
buscaremos enlaçar os diferentes contextos relativos aos cuidados da ética e
da estética.
Mas antes de chegarmos nas “práticas de si” da contemporaneidade,
seguiremos com o olhar voltado para a estetização da existência realizada há
mais de dois mil anos atrás, situações em que, mesmo diante de distâncias e
diferenças, podemos ainda encontrar semelhanças. Seguimos neste momento
acompanhando os pensamentos sobre o corpo e os deslocamentos realizados
rumo ao auge da “cultura de si”.
Quanto aos cuidados do corpo na Antiguidade, podemos reconhecer
que, em Platão, o corpo era entendido como uma prisão para a alma e, na
filosofia socrático-platônica, não era cuidar do corpo a recomendação para
cuidar de si. Teoricamente, os cuidados eram voltados para a alma: os exames
de si, as meditações, as práticas de retiro em si mesmo, a purificação dos
sentidos tal como ouvir música, aspirar perfumes. No entanto, na filosofia
platônica, havia um treinamento para o corpo, para fortalecer a coragem física
e ele era voltado para o atletismo em sentido estrito, uma ginástica para
fortalecer os músculos e preparar o sujeito para competir na luta, na corrida, no
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salto etc. E esse era um modo de preparar-se para as relações físicas com a
vida. Segundo Foucault:
toda a formação propriamente atlética é, para Platão, uma das
garantias de que não se terá medo da adversidade exterior, não
se terá medo dos adversários com os quais se aprende a lutar,
de modo que o modelo da luta com o outro deve servir para a
luta com todos os acontecimentos e todos os infortúnios
(FOUCAULT, 2006a, p.518).

Diferentemente do que se passou na filosofia platônica, veremos que,
nos cuidados de si na época helenística, o corpo, segundo Foucault, retoma
como valor e objeto especial de cuidados. Embora a meta a atingir, transformar
e formar continue sendo em direção à alma, os filósofos deste período
reconheciam que corpo e alma estavam interligados, de modo que os males de
um resultavam nos males da outra. Neste período da cultura de si, nos séculos
I e II, os exercícios recomendados eram aqueles voltados tanto para o corpo
como para a alma. Conforme cita Foucault um trecho de um texto do filósofo
estóico Musonius Rufus, “os exercícios do corpo não devem ser negligenciados
mesmo quando, diz ele, se trata de praticar a filosofia” (FOUCAULT, 2006a, p.
516).
E neste novo modo de considerar o corpo, a ginástica – no sentido de
atletismo – desapareceu ou no mínimo perdeu seu valor. Podemos apreender
esse fato a partir da citação do estóico Sêneca:
Na carta 15 a Lucílio, zomba das pessoas que passam o tempo
a exercitar seus braços, a modelar os músculos, a avolumar o
pescoço, a fortalecer o dorso. Ocupação por si mesma vã, diz
ele, que extenua o espírito e o sobrecarrega precisamente com o
peso do corpo. Ao contrário, o que deve estar em questão
nestes exercícios em que o corpo é posto em cena é que o
corpo não atravanque a alma, já que a ginástica atravanca a
alma com todo o peso do corpo. Sêneca prefere pois exercícios
leves, próprios para sustentar o corpo (FOUCAULT, 2006, p.
518).

Conforme veremos nos exercícios abordados a seguir, o corpo passou
prioritariamente a ser submetido a experiências de descondicionamento, de
desabituação, situações essas em que o sujeito era levado a vivenciar
temporariamente outros modos de existir, como forma de conhecer a si e
preparar-se para agir ou não mediante os acontecimentos diversos da vida.
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Trata-se aqui de exercícios de abstinência e de resistência, conforme veremos
na seção seguinte.
Cabe ainda considerarmos que, naquele período, nos cuidados com o
corpo, emerge também uma prescrição de regimes, o que Foucault reconhece
como dietética, consistindo em toda uma série de cuidados recomendados,
como prescrição de exercícios segundo a idade do sujeito, o momento do dia, a
frequência com que deveriam ser realizados. Também prescrições sobre os
alimentos, as bebidas, o sono, os banhos, enfim, uma série de recomendações
que levam em conta numerosos elementos da vida física e da relação com o
cotidiano. Estes regimes solicitavam a atenção a si, à própria fisiologia e a toda
uma série de sensações do próprio corpo em relação ao ambiente, ao clima, às
estações, as horas do dia, o grau de umidade, temperatura, os ventos etc.
Tratava-se, segundo Foucault, não de um regime a ser considerado como um
conjunto de regras universais, mas uma espécie de manual ou prescrição que
permitia ao sujeito, em sua singularidade, modular sua maneira de viver
segundo todas as variáveis circunstanciais do dia a dia.
É, pois, diante deste panorama realizado até então entre cuidados,
modos de fazer, conversão a si e técnicas de existir que faremos a seguir uma
abordagem sobre os exercícios que caracterizam as “práticas de si”, ou a arte
de existir dos antigos, de forma a tomá-los como parâmetro de correlações a
serem realizadas no capítulo 2 com as práticas somáticas, e nos capítulos
posteriores com a dança contemporânea.
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1.4 Os exercícios na antiguidade – as técnicas de vida na práxis dos
filósofos
Importa, nesse momento, reconsiderar e destacar que Foucault (in
RABINOW & DREYFUS, 1995) reconhece nas práticas de si dos filósofos
antigos um tesouro dentre as invenções da humanidade que, embora não
possamos exatamente retomar, podemos, a partir delas, reconhecer na
atualidade possibilidades de nos colocarmos em prática. Para tanto,
apontaremos nesta seção uma noção geral sobre estas técnicas considerando
alguns exemplos. Outros exemplos também aparecerão nos capítulos
seguintes, sendo considerados enquanto instrumentos teóricos alinhados à
proposta de análise prática e teórica em dança contemporânea presente nesse
estudo.
Foucault reconhece na noção da tèkhne toû bíou, ou da arte de existir
dos gregos e romanos antigos, um conjunto de práticas que, conforme já
mencionado, podem ser tomadas como exames de consciência, escrita de si, e
uma série de asceses que constituem em abstinência, práticas de resistência,
meditação e outras que abordaremos a seguir. No que concerne ao conjunto
de práticas de si realizadas no período antigo já citado, Foucault as nomeia de
ascéticas:
conjunto mais ou menos coordenado de exercícios disponíveis,
recomendados, até mesmo obrigatórios, ou pelo menos
utilizáveis pelos indivíduos em um sistema moral, filosófico e
religioso, a fim de atingirem um objetivo espiritual definido.
Entendo por "objetivo espiritual" uma certa mutação, uma certa
transfiguração deles mesmos enquanto sujeitos, enquanto
sujeitos de ação e enquanto sujeitos de conhecimentos
verdadeiros. É este objetivo da transmutação espiritual que a
ascética, isto é, o conjunto de determinados exercícios, deve
permitir alcançar (FOUCAULT, 2006a, p.505).

Foucault adverte que, ao utilizar a palavra ascéticas no lugar de
asceses, assim o faz para que não seja confundido com a ascese cristã.
Embora a expressão ascese também seja usada em seus textos, ela sempre
terá uma conotação distinta da encontrada na moral cristã, a moral dos
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mandamentos, das regras obrigatórias realizadas para alcançar a salvação
depois da morte implicando em vida, uma renúncia de si a favor de Deus.
Sobre a ascese pagã dos filósofos antigos, Foucault adverte que ela se
estabelece em outra ordem diferente da cristã, ela se configura como
recomendações a que o indivíduo deve se apropriar e ativar quando e como
achar necessário de forma a operar em si mesmo um modo de ser eticamente
desejável, uma operação para transformar a si e salvar a si, mas nesta vida
mesmo, através do domínio de si que garanta sua liberdade, que será, pois, o
objetivo de transformar-se para alcançar uma certa autonomia frente aos
aprisionamentos do mundo.
No momento, faz-se importante dizer que, segundo Foucault, as
ascéticas filosóficas se fazem na ordem da prática prescrita ou recomendada,
que efetivamente tem suas regras e seu jogo pautado em uma tecnicidade real,
“mas diante de um espaço de liberdade onde cada qual improvisa um pouco
em função de suas conveniências, de suas necessidades e da situação”
(FOUCAULT, 2006a, p. 515). Neste sentido, a aplicação de uma tékhne à
própria vida não se configura, ou pelo menos não tanto, em obedecer a uma
regra, ela obedece a uma forma. “É um estilo de vida, uma espécie de forma
que se deve conferir à própria vida” (FOUCAULT, 2006a, p. 514).
Ao considerar os exercícios ou técnicas, Foucault, mediante a
complexidade de tipos e usos que encontra, se utiliza de duas categorias ou
famílias para abordá-los segundo os termos gregos: “meletân e gymnázein”
(FOUCAULT, 2006a, 514),

e que podemos traduzir como meditação e

ginástica. Cabe ressaltarmos que esta ginástica não será a do atletismo, mas
um outro tipo de treino de si conforme veremos a seguir. Também se faz
importante ressaltar que a distinção entre meditação e ginástica será ao
mesmo tempo bastante clara e bastante incerta, na medida em que se pode
encontrar textos nos quais manifestamente não existe diferença entre os dois
termos, como aponta Foucault no caso de Plutarco, filósofo platônico com
tendências ao estoicismo, “que emprega meletânlgymnázein quase que um
pelo outro, sem diferença” (FOUCAULT 2006a, p.514). O que interessa
salientar é que ambos os termos remetem a exercitar-se ou mesmo treinar-se.
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Também vale salientar que serão sempre práticas realizadas a partir do
acionamento do corpo, seja em ação física ou em pensamento, será sempre
uma atitude corporal de colocar-se numa experiência de si.
Tratando de diferenciar as técnicas segundo as observações de
Foucault podemos dizer que, a respeito da Gymnázein, trata-se de exercícios
que se fazem em situação real, seja essa situação produzida artificialmente, ou
com a qual se depare na vida e na qual se põe à prova a maneira de ser e agir,
de modo a fazer ginástica para si mesmo. Já a meletân diz respeito ao
exercício de si no pensamento, um exercício de identificação em que, usando a
imaginação, “trata-se não tanto de pensar na própria coisa, mas de exercitar-se
na coisa em que se pensa” (FOUCAULT, 2006a, p.429).
Faremos aqui um apanhado de exercícios encontrados na tékhne toa
bíou nas escolas mencionadas, tomando como ponto de partida essa divisão
que sugere Foucault, mas considerando as sobreposições destes exercícios;
não para tentar categorizá-los, mas entendê-los em suas imbricações.
Comecemos

pela

Gymnazein,

analisada

por

Foucault

(2006a)

principalmente a partir de dois procedimentos: o regime de abstinência e as
práticas das provas, considerando que há entre eles uma certa sobreposição.
Sobre as práticas de abstinência, podemos inferir que dizem respeito a absterse por um determinado período de alguns recursos fundamentais para a vida a
fim de vivenciar situações de privação de alimentos, água, sono, e de outras
necessidades básicas do ser humano como habitação, roupas limpas etc. São
práticas muito antigas, encontradas pelo menos desde o século VII a.C. que
podiam ter valor de purificação ou de teste de força, ou seja, podiam
“estabelecer e testar a independência do individuo em relação ao mundo
exterior” (FOUCAULT, 2006a, p. 609).
São, portanto, exercícios de privação voluntária que o indivíduo aplica a
si mediante circunstâncias e que constitui um treino sobre si. De tal forma, por
exemplo, o estoico Sêneca recomenda que: “durante três, quatro ou cinco dias,
levemos uma vida realmente pobre, dormindo no leito duro, vestindo roupas
rústicas, comendo muito pouco e bebendo água pura” (FOUCAULT, 2006a, p.
520). Vemos, pois, que são experiências de austeridade que alteram a

46

percepção do corpo e desabituam as sensações. Ainda, segundo Foucault
(2006a), o que Sêneca quer fazer com este gênero de exercícios não é a
grande conversão à vida geral de abstinência tornada regra, mas sim de
integrar a abstinência como uma espécie de exercício recorrente, que
retomamos de tempos em tempos e que permite dar uma forma ou estilo à
vida, isto é:
que permite ao indivíduo ter, [em face] dele mesmo e [dos]
acontecimentos que constituem sua vida, a atitude que convém:
suficientemente desprendida para suportar o infortúnio quando
ele ocorre; mas tão suficientemente desprendida que considere
as riquezas e os bens que nos cercam apenas com a indiferença
e com a justa e sábia desenvoltura que é necessária
(FOUCAULT, 2006a, 520).

Dessa forma, não se trata de negar a comida, a habitação, e despojar-se
de todo bem material, mas exercitar um desprendimento deles de forma a não
sentir-se despossuído diante das privações, “pois a única posse autêntica é a
propriedade de si por si, da qual a propriedade das coisas é apenas uma frágil
réplica” (GROS in FOUCAULT, 2006a, p.653). Sendo assim, embora pareça
uma recomendação geral de uma vida simples, entre os filósofos, uma vida
sem excessos, não se trata de abster-se definitivamente de seus bens ou
riquezas, mas de dar-lhes um valor moderado, não se escravizar pelas paixões
e tornar-se preparado no caso de que os recursos faltem.
Estes exercícios podemos associá-los diretamente à máxima da filosofia
estóica que infere não haver nos acontecimentos do mundo nem bem nem mal,
e sendo assim é que devemos nos preparar para o que nos acontece sendo
dignos de qualquer coisa que nos passe na vida, respondendo a tudo com a
calma e a sabedoria necessária, caso os acidentes nos privem de qualquer
coisa. E para preparar-se fisicamente, não era o empenho em uma ginástica
atlética, mas tratava-se de outro tipo de treino, o de buscar um “corpo de
paciência, um corpo de resistência, um corpo de abstinências” (FOUCAULT,
2006a, p.518).
Outro tipo de ginástica, tomada neste sentido de exercício em situação
real, é a prática das provas, que também encontraremos em sobreposição com
as práticas de abstinência e resistência. Porém, as práticas entendidas como
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provas levam em questão uma certa progressividade e um esforço de
conhecimento de si, uma certa interrogação de si sobre si mesmo.
Diferentemente da abstinência, na prática da prova, deve-se saber se é capaz
de fazer determinada coisa e como fazê-la até o fim, até o limite a que se
propõe como exercício. Ela traz em si o risco de vencer ou fracassar numa
espécie de jogo que demarca o progresso em que se está e a proposição de
saber quem você é e como age na vida.
Há, por exemplo, o conselho do estóico Epicteto, que nos esclarece
essa condição de prova - um exercício de si destinado a lutar contra a cólera,
paixão que causa sofrimento. Epicteto sugere que o indivíduo comprometa-se
consigo mesmo “a não se encolerizar durante um dia. Depois, faz-se um pacto
consigo mesmo para dois dias, em seguida para quatro dias, e finalmente, feito
o pacto consigo mesmo para não se encolerizar durante trinta dias”
(FOUCAULT, 2006a, p.522).
Em Plutarco, um filósofo neoplatônico com tendências ao estoicismo,
podemos encontrar, além do mesmo exercício da cólera, outros procedimentos
de prova semelhantes, como o da injustiça: “Evitar durante um dia, um mês ser
injusto”. (2006a, p. 523). Outro exemplo do mesmo filósofo é o de conseguir
durante algum tempo renunciar ao lucro, mesmo que honesto e lícito. Tal
exercício, segundo Foucault, é realizado “para conseguir desenraizar de si o
desejo de adquirir, que é a própria fonte de toda injustiça” (FOUCAULT, 2006a,
p.523). Neste gênero de prova, não se trata apenas de impor-se uma regra de
ação ou de abstenção, mas de elaborar ao mesmo tempo uma atitude interior
que leva a uma experimentação de outras formas de existir.
A prova só era realmente uma prova sob a condição de que o sujeito
assumisse, relativamente àquilo que fazia e a ele mesmo enquanto o fazia,
uma certa atitude esclarecida e consciente. Neste exemplo da identificação e
da contenção da cólera, o sujeito deveria ficar atento a si para perceber os
momentos em que sentiria cólera e contornar a situação agindo de uma forma
diferente do seu comportamento habitual e, assim, progredir no exercício de
paciência.
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Diante destes procedimentos, e das preocupações desta pesquisa com
as técnicas corporais, cabe imaginarmos quais seriam as estratégias utilizadas
para não se encolerizar. Seria respirar profundamente? Desviar a atenção da
situação ocorrida e concentrar-se em sua capacidade de manter-se calmo?
Como faziam estes filósofos para desviar-se de sentir tal paixão quando algo a
suscitasse? Estas são questões que a presente pesquisa não poderá
responder, mas que valem ser especuladas para ativar nossa imaginação e
também para olharmos de outros modos para as práticas de nosso tempo que
serão abordadas ao longo desta dissertação e pensadas enquanto estratégias
de moderação de si.
A noção de prova como uma espécie de jogo consigo mesmo, uma
atitude interior, também será útil para considerarmos os procedimentos
artísticos aqui apresentados. É o que veremos nos próximos capítulos. Para
aqueles que, como eu, se interessam em ativar no corpo, novas experiências
de reconhecimento de si e de mundo, de fato olhar para as técnicas utilizadas
por estes filósofos pode ser entendido segundo a perspectiva de estarmos
diante de um tesouro, como considerado por Foucault. Sendo assim, seguimos
explorando um pouco destas riquezas.
Ainda sobre o assunto das provas, vale salientar que, para os estóicos, o
sentido de prova é considerar “que a vida por inteiro venha a ser uma prova”
(FOUCAULT, 2006a, p.522). E como tal, para além de um exercício pontual,
Foucault aponta que aparece nos estóicos Epicteto e Sêneca uma ideia
fundamental de que a vida deve ser reconhecida, pensada, vivida, praticada
como uma perpétua prova, entendendo prova no sentido de experiência, ou
seja:
no sentido de que o mundo é reconhecido como sendo aquilo
através do que fazemos a experiência de nós mesmos, aquilo
através do que nos conhecemos, nos descobrimos, nos
revelamos a nós mesmos. E prova no sentido de que este
mundo, este bíos, é também um exercício, ou seja, é aquilo a
partir do que, através, a despeito ou graças a que iremos nos
formar, nos transformar, caminhar em direção a uma meta ou
uma salvação (FOUCAULT, 2006a, p.590).

A prova no sentido de experiência de vida se dá no próprio cotidiano, na
maneira de lidar com os fatos e acontecimentos da vida e na forma como incidir
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sobre eles como uma possibilidade de treinamento de si. Estas questões
parecem muito pertinentes para pensarmos nas correlações entre arte, vida e
experiência estética na arte contemporânea.
Uma outra prática de si comumente encontrada no período antigo e que
também será útil para as considerações seguintes era a do exercício do retiro,
que podia ser realizado sob duas formas: a primeira, o retiro em si mesmo
como uma forma de se ausentar do ambiente, mas sem sair do lugar, uma
certa forma que assumia uma atitude de pausa. Sobre essa forma, é bem
conhecido o exemplo de Sócrates que, por vezes, se detinha em ficar por um
tempo imóvel, sem responder a ninguém, assumindo um certo

estado de

ausência, de desligamento, de imobilidade, permanecendo em pausa em
situações distintas, muitas vezes em contextos públicos.
A segunda forma de retiro já se apresentava bem distinta, estava
associada ao deslocamento de ambiente, em que se podia, por exemplo,
realizar uma viagem ao campo, onde se ausentava por um tempo das
atividades da cidade, dando um tempo a si mesmo para ler, escrever, se
dedicar a atividades agrícolas como os camponeses, um deslocamento voltado
à atenção a si e à vida.
Estes dois tipos de retiro serão reconsiderados nos capítulos seguintes,
segundo as escolhas estéticas dos trabalhos de dança colocados em questão.
Neste ponto da trama, encerramos a abordagem dos exemplos de
ginástica voltadas ao treinamento em situações reais para tratarmos dos
exercícios em situações que se realizavam na imaginação; as ascéticas, sobre
o ponto de vista da meletân - os exercícios de pensamento sobre o
pensamento. Sobre este termo, Foucault faz a ressalva de que não se trata da
meditação no sentido filosófico atual, em que entendemos como uma atitude
para pensar com intensidade particular em algo sem aprofundar seu sentido,
ou então deixar o próprio pensamento desenvolver-se em uma ordem mais ou
menos regrada a partir da coisa da qual se pensa.
Trata-se, no entanto, de uma conversão a si, entendida segundo duas
possibilidades: a primeira, a do exercício de colocar a si em situações
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imaginárias, vivenciando-as em pensamento durante um período proposto; a
segunda, a de colocar-se no exercício de examinar os próprios pensamentos,
buscando criar uma perspectiva entre o que se pensa ou deseja e como se
está vivendo frente a estes pensamentos. Eram, pois, exercícios de
identificação da coerência entre o que se pensava e as ações e reações que se
implementavam nas relações consigo, com os outros e com o mundo. Nestes
exercícios, encontraremos a meditação sobre a morte, o exame de consciência
e o exame das representações, ou o exame do juízo de valor sobre as coisas,
a meditação sobre a física etc.
Quanto à meditação sobre a morte, a meléte thanátou, implica em
primeiro lugar em não considerar a morte como um mal, mas como um
processo natural e necessário, cuja meditação será “pôr-se a si mesmo, pelo
pensamento, na situação de alguém que está morrendo, que vai morrer, ou que
está vivendo seus últimos dias” (FOUCAULT, 2006a, p. 429). Na situação, não
significa pensar que se vai morrer, mas sim que se está morrendo, e colocar-se
então sob o julgamento do presente e do passado a partir de um olhar de
retrospecção sobre como foi a vida até aquele momento. Como exemplo desta
prática, Foucault encontra em Sêneca a seguinte proposição, colocar-se a
meditar que:
a vida não passa de um longo período de um dia, incluindo a
manhã que é a infância, o meio-dia que é a maturidade e a noite
que é a velhice; [...] em suma, um dia, o mero transcorrer do
período de um único dia constitui o modelo de organização do
tempo de uma vida, ou dos diferentes tempos, das diferentes
durações que se organizam em uma vida humana (FOUCAULT,
2006a, p.580).

Trata-se, então da oportunidade de uma tomada de consciência de si
mesmo, sobre o que já foi vivido e sobre o momento presente, mediante a
consciência da efemeridade da vida exaltada no exercício de se colocar frente
à própria morte. Neste sentido, vemos uma potencialização do presente, da
consciência de si e de sua própria existência e presença no mundo.
Já

nos

exercícios

que

concernem ao exame de consciência,

encontramos outros tipos de práticas de vínculo com o presente, que podem
ser entendidas como uma preparação para o que se passará nos próximos
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momentos do dia, o que seria o exame da manhã, “fazemos uma revisão do
modo de empregar o futuro e nos equipamos, reativamos os princípios de que
teremos necessidade para pôr em prática” (FOUCAULT, 2006a, p. 246) ou por
outro lado, fazer uma revisão do que aconteceu recentemente ao longo do dia
vivido, o que seria o exame da noite “quando arrolamos os fatos do dia para
fazer a medição daquilo que deveríamos ter feito” (FOUCAULT, 2006a, p. 246).
Sobre estes exercícios, trata-se de mensurar em que ponto se está em seus
princípios de conduta, o quanto se progrediu a partir dos princípios que se tem
para si e o quanto ainda falta para alcançar a meta de moderar-se a si mesmo.
Trata-se, pois, de avaliar o próprio comportamento e a coerência que se deseja
atingir segundo os valores que o sujeito assume para si mesmo. Dessa forma,
era um exercício de ter a si diante dos próprios olhos, um exercício de
conversão da atenção ao modo como se estava vivendo a vida de cada dia, e o
modo como se estava constituindo o eu, que era a meta de todos os filósofos.
Quanto aos exercícios sobre o exame do juízo de valor sobre coisas,
podemos encontrar uma prática voltada para a atenção às representações que
passam no pensamento sobre os fatos que aconteciam, no momento presente
em que aconteciam. Esta é uma questão bem importante para os estóicos e
epicuristas, “a ideia de que o fluxo das representações deve ser submetido a
uma vigilância ao mesmo tempo contínua e minuciosa” (FOUCAULT, 2006a,
p.361). Trata-se de um modo geral de:
estar atento às representações tais como se dão, verificar em
que consistem, a que remetem, se os julgamentos que fazemos
sobre elas, e por conseguinte os movimentos, as paixões, as
emoções, os afetos que elas são capazes de suscitar, são
verdadeiros ou não” (FOUCAULT, 2006a, p.562).

Temos em Epicteto um exemplo de proposição deste tipo de meditação,
em que recomenda que:
Saiamos de tempos em tempos, que caminhemos, que olhemos
o que se passa ao nosso redor (as coisas, as pessoas, os
acontecimentos' etc.) e que nos exercitemos em relação a todas
estas diferentes representações que o mundo nos oferece.
Exercitemo-nos para definir a respeito de cada uma, em que ela
consiste, em que medida pode agir sobre nós, se dependemos
dela ou não, se ela depende ou não de nós, etc (FOUCAULT,
2006a, p.362).
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Vemos, pois, a questão da meditação imbricada nas relações com o
espaço comum do cotidiano, sendo considerado na perspectiva de uma
atenção voltada sobre nossas relações com as coisas, pessoas e fatos do
entorno, buscando aproximar do valor que podem ter para nós e de como nos
relacionamos com elas segundo suas importâncias. Trata-se, neste tipo de
exercício, de estarmos atentos ao que acontece, ou ao que nos chega aos
sentidos e perceber o juízo de valor que damos às coisas, a saber, se esse
valor corresponde à escolha de vida, ao discurso filosófico, que nos ajuda a
perceber

a

utilidade

dos

fatos

frente

ao

que

desejamos

enquanto

transformação do ser na perspectiva de uma vontade moral e ética.
Sobre os exercícios de representação sobre as coisas, Foucault cita dois
procedimentos encontrados no filósofo estoico do século I d.C., Marco Aurélio,
segundo um exemplo bem particular de meditação, que implica num exercício
de decomposição do objeto no tempo presente, sobre a proposição de exercitar
uma descontinuidade da descrição que se faz sobre o que se vê ou se ouve.
Sobre estas prescrições ele propõe que:
quando escutais uma música, cantos melodiosos, cantos
encantadores, quando vedes uma dança graciosa ou
movimentos de pancrácio, pois bem, tentai não mais vê-los em
seu conjunto, mas, na medida do possível, dirigir uma atenção
descontínua e analítica, de tal maneira que possais distinguir em
vossa percepção cada nota das demais, e cada movimento dos
demais (FOUCAULT, 2006a, p.365).

Sobre a proposição de descontinuidade, da decomposição dos
elementos de uma música ou de uma dança, estava o desejo de assegurar a
liberdade em relação ao que nos é posto, ao que está dado, mantendo nosso
domínio em relação ao encantamento a que o todo da música ou da dança nos
oferece. Devemos lembrar que tal proposição é uma forma de exercício sobre
si, um exercício de presença e não uma interdição que se proponha a indisporse em relação ao encantamento das coisas, mas de exercitar-se sobre ele
desenvolvendo novos modos de ouvir ou ver o que se apresenta ao redor.
Foucault aponta ainda sobre os exercícios do filósofo Marco Aurélio, que
para ele, não basta aplicar este método de descontinuidade às coisas ao redor
mas que, devemos também aplicá-lo à própria vida e a nós mesmos
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(FOUCAULT, 2006a, p.368). Sobre tal proposição, Foucault referencia um
fragmento do tratado “Pensamentos de Marco Aurélio”, em que este filósofo
remete a pensar o método descontínuo sobre si mesmo:
Quem sou eu, o que sou? Pois bem, sou de carne, sou de sopro,
e sou um princípio racional. Enquanto carne, o que sou? Sou de
lama, sou de sangue, de ossos, de nervos, de veias, de artérias.
Enquanto sopro, a cada instante expulso uma parte de meu
sopro para aspirar uma outra. O que resta é o princípio racional,
o princípio diretor, e é este que devemos liberar (FOUCAULT,
2006a, p.368).

Trata-se, neste exercício, de desfazer-se da noção de conjunto como um
modo de deslocar o olhar e apreender, a partir deste deslocamento, uma
realidade do instante naquilo que possa ser singular, vemos aí um exercício de
percepção cujo método amplia o reconhecimento sobre as coisas e o
reconhecimento sobre si mesmo na percepção de sua imanência no mundo, de
modo a exercitar-se na descontinuidade para perceber o todo e para se liberar
de uma visão limitadora e determinante sobre as coisas em geral.
Quanto a um outro tipo de exercício referenciado nos estudos do filósofo
contemporâneo Pierre Hadot (2011) como uma meditação sobre a física,
podemos reconhecer a importância dada pelos filósofos da Antiguidade em
contemplar a natureza segundo os conhecimentos das ciências, como um
modo de olhar para si na imanência do cosmos. Neste sentido, Hadot cita um
fragmento de um texto epicurista em que diz:
Lembra-te de que tu, nascido mortal e tendo recebido uma vida
limitada, tu, contudo, te elevaste, graças à ciência da natureza,
até a eternidade, e que viste infinitas coisas, as que serão e as
que são (HADOT, 2011, p.292).

Tratava-se de uma meditação sobre o conhecimento da natureza, ou
como diriam os epicuristas, da fisiologia, diante da qual se exercitava a
serenidade diante dos conhecimentos de mundo, libertando-se do medo dos
deuses e do temor à morte.
Segundo Hadot, a meditação sobre a física, também tomada com
grande importância nos estóicos, aparece nestes filósofos com outro valor,
para além de se livrar dos medos dos deuses, seria uma forma de “ter a
consciência de estar a cada instante em contato com o universo inteiro, e que,
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em cada acontecimento presente, o universo inteiro está implicado” (HADOT,
2011, p.300) sendo a física uma forma de compreender que tudo está em tudo,
reconhecendo-se, pois, diante das leis universais da natureza, vivendo
segundo as condições imanentes de uma razão universal. São exercícios de
uma física praticada e vivida que, segundo Hadot, era uma forma de
concentração do eu e dilatação do eu no cosmos, expandindo a compreensão
sobre a existência individual e coletiva do ser humano.
Para finalizar a abordagem sobre a tecnologia de si da Antiguidade, fazse relevante considerarmos ainda duas outras técnicas muito importantes para
os estóicos e epicuristas, realizadas na sobreposição entre meditação e
ginástica, que é a ascese da escuta e da escrita – técnicas importantes a
serem reconsideradas nos capítulos seguintes.
Começamos pela escuta, que era considerada uma habilidade a ser
treinada. Esse é, pois, um conselho tradicional na cultura de si do período
helenístico:
quando se ouvir alguém dizer alguma coisa de importante, não
se colocar imediata e interminavelmente a discuti-la; procurar
recolher-se, guardar o silêncio para melhor gravar o que se
ouviu, e fazer um rápido exame de si mesmo após a lição que se
ouviu ou a conversa que se acabou de ter; lançar um rápido
olhar sobre si mesmo para ver, como se está, para examinar se
o que se ouviu e aprendeu constitui uma novidade em relação ao
equipamento (a paraskeué) de que já se dispunha e ver,
consequentemente, em que medida e até que ponto foi possível
aperfeiçoar-se (FOUCAULT, 2006a, p.421).

Deve-se, pois, saber escutar e treinar-se neste saber, deve-se antes de
falar saber ouvir, priorizar o silêncio, em especial frente ao mestre, o diretor
espiritual, aquele que tem mais experiência e que tem disponível um conjunto
de ensinamentos os quais se deve ouvir com atenção e tomar para si, caso
seja essa a sua escolha.
Em Epicteto, há a consideração de que, “para falar como convém,
precisamos de tékhne, de uma arte, enquanto para escutar, precisamos de
experiência, de competência, de prática assídua, de atenção, aplicação, etc”
(FOUCAULT, 2006a, p.408). Neste sentido, devemos desenvolver uma escuta
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atenta para que possamos absorver ensinamentos que ouvimos para retê-los
como convêm à memória e fazermos uso quando nos convêm.
A propósito da memória, a outra técnica de si também de grande
importância é o ato da escrita. Seja ela sobre o que se ouviu e tomou notas ou
sobre o que se leu a partir dos estudos, seja ela sobre aspectos da vida
pessoal. Devemos escrever para que depois possamos ler, e reler de modo a
ter à mão os ensinamentos que nos cabem como verdade a se reter. Neste
âmbito, podemos encontrar um termo específico para as anotações, o
hypomnémata, uma espécie de caderneta de notas que constituía uma
memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas (FOUCAULT, 2006b,
p.147).
Nestas cadernetas se anotavam citações, fragmentos de obras,
exemplos e ações que foram testemunhadas ou cuja narrativa havia sido lida,
reflexões ou pensamentos ouvidos ou que vieram à mente e notações diversas
sobre si mesmo: o que se fez, o que se comeu, com quem se esteve, como se
sentiu etc. Por mais pessoal que sejam, no sentido de notas para uso pessoal,
não devem ser entendidos como diários, mas notações com “finalidade prática
na constituição de si” (FOUCAULT, 2006b, p.149) e que poderiam vir a ser
lidos também pelos outros. Segundo Foucault, a escrita de si mesmo aparece
como uma complementariedade ao retiro, “ela atenua os perigos da solidão;
oferece aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível” (FOUCAULT,
2006b, p. 145).
Esta referência aos escritos de si sob o formato de caderneta de notas
faz-se importante nesta pesquisa, uma vez que trataremos de considerar, nos
capítulos da segunda trama, fragmentos de escritos de artistas que relacionam
tanto as experiências artísticas pessoais que envolveram “práticas de si” e
configurações estéticas, como a articulação destes escritos com referências
teóricas em contexto acadêmico que, no conjunto, podem ser tomados como
uma forma de constituir um saber compartilhável no campo de pesquisa em
arte.
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Por ora, para finalizarmos, cabe ainda ressaltar sobre a “escrita de si”
que, para além dos hypomnématas, dos cadernos de nota, havia também a
tecnologia da correspondência, das escritas de cartas como uma prática de
tornar-se presente a si mesmo e ao outro através de uma narrativa de si
mesmo. Elas eram enviadas a um mestre ou amigo, em suma, a um possível
diretor espiritual, no qual se confiava para mostrar a si e a pedir conselhos.
Neste formato, havia notícias sobre a saúde, que muitas vezes aparecem com
descrições detalhadas das sensações corporais, das impressões de mal-estar,
das diversas perturbações que puderam ser sentidas. Tratava-se, de uma
maneira geral, de dar um ao outro notícias de si mesmo, indagar sobre o que
se passava na alma do outro, ou pedir ao outro que desse notícias do que se
passava com ele. Desta forma, a prática cumpria uma dupla função, como nos
aponta Foucault:
por um lado, nestas correspondências, de permitir àquele que
estiver mais avançado na virtude e no bem que dê conselhos ao
outro: informa-se do estado em que se encontra o outro e, em
retomo, lhe dá conselhos. Mas vemos que, ao mesmo tempo,
este exercício permite àquele que dá conselhos recordar as
verdades que fornece ao outro e das quais ele próprio tem
necessidade para sua vida. De sorte que, quem se corresponde
com o outro, servindo-lhe de diretor, faz continuamente
exercícios de certo modo pessoais, uma ginástica que se destina
ao outro, mas também a si, e que permite, por esta
correspondência, manter-se perpetuamente em estado de
autodireção. Os conselhos dados ao outro, são dados
igualmente a si mesmo (FOUCAULT, 2006a, p.434).

Estes exercícios em conjunto, os hypomnémata e as correspondências
são considerados modos de uma “escrita de si”, entendidas como parte da
tékhne toû bíou. Vemos aí uma relação direta com o cuidado de si, vinculado
ao cuidado do outro, de modo que ambos se beneficiam em avançar ou
assegurar a prática de atenção a si mesmo e à vida.
Encerrando este apanhado das ascéticas realizadas no período
considerado a cultura de si, podemos depreender que são exercícios que
colocavam o sujeito num estado de presença em relação a si mesmo e a sua
existência, de forma a treinar um domínio sobre si, um conhecimento, uma
conversão a si que contribuíam para estilizar a própria vida, garantindo um
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estado de reflexão crítica com objetivo de alcançar uma autonomia, um estado
de liberdade e de felicidade, em suma, um modo de empreender a si uma
existência melhor segundo a intervenção da razão e das práticas de si como
um modo de fazer da vida uma obra a ser trabalhada, uma obra em constante
processo relacional a partir da qual deveriam se tomar todos os cuidados
necessários para torná-la bela, segundo crenças éticas e estéticas.
De pronto, o que se faz evidente diante destas técnicas, ou desta arte de
existir, é o desejo e a responsabilidade dos filósofos antigos em se tornarem
“artesãos da beleza de suas próprias vidas” (FOUCAULT, 2006b, p.244). Uma
certa estilização que só se alcança a partir de uma dedicação a si mesmo,
rumo a uma coerência de si para consigo e de si para o mundo,
operacionalizada por “práticas de si” que, conforme ressalta Foucault, “não são
alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas que ele encontra
em sua cultura e que Ihe são propostos, sugeridos, impostos por sua cultura,
sua sociedade e seu grupo social” (FOUCAULT, 2006b, p. 276) para tornar a
existência melhor.
Considerando a abordagem das práticas dos filósofos, ou ainda da
“estética da existência”, como uma ferramenta conceitual que nos ajuda a
olharmos para nossas práticas hoje, abordaremos no próximo capítulo a
possibilidade

de

considerarmos,

dentre

os

esquemas

possíveis

da

contemporaneidade, as técnicas somáticas como uma “tecnologia do eu” à
nossa disposição, capaz de nos ajudar a nos deslocarmos das ignorâncias
sobre nossos corpos e sobre nossa capacidade de implementarmos em nós
mesmos formas mais livres e autônomas e mais equilibradas de nos movermos
no mundo e com o mundo.
Cabe ressaltarmos que não se trata de empreendermos uma apologia às
técnicas somáticas, mas sim apontá-las como uma possibilidade real e técnica
de, através de conhecimentos e das práticas oferecidas neste campo de
estudo; incidimos sobre nós mesmos com uma forma de tornar melhor a
relação com nossos corpos, diante de fundamentos éticos e estéticos que
consideram o respeito e a singularidade de cada indivíduo a seu próprio corpo
e a sua maneira de existir no mundo em movimento e em constante relação.
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Capítulo 2 - Educação somática – um cuidado de si na atualidade
Uma vez abordado o contexto geral que nos aponta Foucault sobre os
diferentes modos como os filósofos da Antiguidade se colocavam em prática,
veremos neste capítulo o contexto contemporâneo dos estudos somáticos,
onde poderemos reconhecer um outro modo de cuidar de si, através de outros
tipos de técnicas, que também objetivam uma moderação de si para atingir
certos estado de liberdade e bem estar.
Veremos que, embora os dois contextos e campos de conhecimento
apresentem naturezas bem distintas e que entre suas presenças existam mais
de dois mil anos de espaço-tempo que reservam diferenças: sociais, culturais,
políticas, tecnológicas, ainda assim será possível encontrar aproximações que
parecem fazer sentido para a compreensão da atualidade.
Como afirmou o filósofo Paul Veyne (1985), um estudioso de Foucault,
“não existem problemas similares através dos séculos, nem em função de sua
natureza, nem de sua razão” (VEYNE, 1985, p.1). No entanto, isso não
significa que não possamos aproximar as diferenças e encontrarmos nelas
algumas similitudes. Veyne, ao se referir aos estudos de Foucault sobre a
“estética da existência”, afirma que:
A moral grega está bem morta e Foucault pensava que era
pouco desejável e impossível ressuscitá-la: mas um detalhe
desta moral, a saber, a ideia de um trabalho de si sobre si,
parecia suscetível de adquirir um sentido atual, à maneira de
uma dessas colunas dos templos antigos pagãos que, às vezes,
se vêem reinstaladas nos edifícios mais recentes (VEYNE, 1985,
p.7).

Observamos, então, na edificação deste campo de conhecimento
somático que, mais do que uma coluna de um trabalho de si sobre si, a prática
de si mesmo será toda a fundamentação deste campo de estudos. Vale
salientar que, ao tratarmos das técnicas e estudos somáticos, não estaremos
falando em moral, como no caso da filosofia antiga, mas de um espaço de
escolha pessoal de voltar-se ao próprio corpo, convergir o olhar a si, tomar
consciência de si, como um modo de exercitar um certo estado de autonomia
frente aos cuidados consigo mesmo.
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Como pontua Silvye Fortin, pesquisadora da educação somática, tratase de buscar um refinamento sensorial para que o indivíduo seja capaz de
“sentir para agir, tal é um leitmotiv da educação somática. Agir no intuito de
aumentar as possibilidades de escolha, logo, aumentar sua liberdade”
(FORTIN, 1999, p.44).
De início, podemos nos referir aos estudos somáticos como sendo um
campo de conhecimento prático-teórico voltado à organização de uma
consciência de si a ser conquistada a partir de exercícios e técnicas corporais,
que permitem ao praticante explorar novas formas de perceber a si mesmo e
de moderar-se na globalidade do seu ser em movimento no mundo. Vale
salientar que este é um campo muito explorado pelos artistas da dança na
atualidade e que nos interessa vasculharmos as noções destes estudos como
uma forma de entendê-los também como modos operacionais que têm
permeado os caminhos da dança contemporânea, campo este em que os
cuidados de si, aqui considerados, podem ganhar uma dimensão pública,
associada a experiência estética oferecida a contemplação dos outros diante
de trabalhos artísticos.
Como forma de apresentar este campo dos estudos somáticos,
podemos dizer que, em aspectos gerais os conhecimentos e ações objetivam
implementar modos mais equilibrados de operacionalizar o uso do corpo, de
equilibrar as tensões musculares e alinhar a estrutura corporal, segundo as
singularidades de cada indivíduo. O respeito ao próprio corpo e ao corpo dos
outros será, pois, a fundamentação ética e estética de todo o trabalho a ser
realizado.
Neste sentido, faz-se importante dizer que na perspectiva dos estudos
somáticos, o corpo será sempre entendido em seus aspectos dinâmicos, e não
um corpo máquina separado do pensamento ou da mente, ao contrário, será
entendido na “interconexão das dimensões corporal, cognitiva, psicológica,
social, emotiva e espiritual” conforme considerado por Fortin (1999, p.44). De
modo que incidir tecnicamente sobre o corpo será uma possibilidade de
modificar, ou transformar o ser em sua plenitude.
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Assim de pronto, podemos dizer que este campo se coloca em oposição
ao pensamento cartesiano que, conforme já mencionado, desde o século XVII
influenciou e ainda influencia os domínios de saberes pautados em
dicotomizações muito presentes na forma como concebemos os saberes e na
forma como muitos métodos de praticar o corpo se prontificam a constituir um
trabalho sobre si.
Vale salientarmos que, diante da abordagem teórica a que se propõe
esta pesquisa, quanto ao termo “espiritual”, que aparece em alguns textos no
campo dos estudos somáticos, conforme vimos na citação de Fortin colocada
acima, podemos considerar que sua significação está muito próxima daquela
abordada por Foucault sobre os gregos antigos. Espiritual se refere, aqui, ao
espírito enquanto sujeito de ação, uma vez que uma das características gerais
do campo das somáticas é a de não estar ligado a aspectos religiosos ou
esotéricos, e sim associado a uma busca racional e empírica de equilibrar a
constituição do corpo enquanto sujeito movente no mundo.

2.1 Um breve histórico dos estudos somáticos
O surgimento deste campo de estudos do corpo está datado do começo
do século XX, na Europa e nos Estados Unidos, mediante a ação de seus
precursores que, de forma isolada e em pesquisas individuais, estavam em
busca de curar a si mesmos de enfermidades físicas que os molestavam. Os
métodos surgiram de forma independente uns dos outros e seus precursores,
em sua maioria artistas, não tinham inicialmente uma pretensão de realizações
formais de pesquisa ou de desenvolvimento de técnicas. Queriam, a princípio,
amenizar os problemas que os afligiam.
Entre os precursores, reconhecidos como “reformadores do movimento”,
estão Mathias Alexander, um ator que estava com sérios problemas de
rouquidão; Moshe Feldenkrais, um físico com traumatismos no joelho e sob um
diagnóstico médico de que não poderia mais andar, e Gerda Alexander, uma
artista com a saúde frágil, que sofria de endocardite, uma inflamação na
membrana do músculo cardíaco que limitava suas possibilidades de realizar
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esforço físico ao ponto de ser proibida por médicos de até mesmo vestir-se
sozinha.
Estes precursores das somáticas, incomodados com seus problemas de
saúde e insatisfeitos com o tratamento que a medicina tradicional lhes oferecia,
iniciaram procedimentos de auto-observação e de ação sobre si mesmos na
tentativa de compreender o funcionamento do corpo e de amenizar os males
físicos que se apresentavam na circunstância. Eles então desenvolveram
intuitivamente procedimentos empíricos de autopercepção e de intervenção
sobre si mesmos, sobre suas posturas, sobre seus movimentos e sobre a
consciência de seus corpos e, a partir das experiências pessoais,
desenvolveram, cada um a seu modo, procedimentos e exercícios práticos que
beneficiaram

largamente

suas

saúdes.

Tais

procedimentos

foram

progressivamente sistematizados em métodos e compartilhados com seus
discípulos e outras pessoas que reconheceram tanto o valor dos exercícios,
quanto das direções dadas ao uso do corpo, tomando-os como técnicas
eficientes as quais ajudaram a propagar.
Desde o surgimento das técnicas somáticas até seu desenvolvimento
nos dias atuais, podemos encontrar, segundo a pesquisadora Sylvie Fortin, a
distinção de três períodos. Citando os escritos de Michèle Mangione (1993), ela
reconhece um primeiro período datado do começo do século XX até os anos
30, em que os pioneiros desenvolveram seus métodos a partir de uma questão
de autocura; o período subsequente entre 1930 e 1970, em que se deu a
disseminação dos métodos graças aos estudantes formados por estes
pioneiros; e dos anos 70 até os dias de hoje, em que vemos diferentes
aplicações somáticas se integrarem às práticas e estudos terapêuticos,
psicológicos, educativos e artísticos (FORTIN, 1999, p.41).
Embora encontremos na literatura especializada tentativas de definição
da educação somática, não há uma definição conclusa do que sejam tais
estudos, uma vez que abarcam uma gama de técnicas distintas, cada uma com
seu modo particular de organização, e também porque representam um campo
em expansão e, portanto, em transformação no período atual, o que torna difícil
sua definição. Porém, podemos encontrar elementos gerais que identificam
semelhanças nos métodos, conforme abordaremos ao longo deste capítulo.
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Dentre as técnicas surgidas desde o começo do século até nossos dias,
temos, entre as principais: Bartenieff Fundamentals, Antiginástica, Técnica
Alexander, Ideokinesis, Feldenkrais, Eutonia (de Gerda Alexander), Ginástica
Holística, Cadeias musculares e articulares G.D.S., Body-Mind Centering,
Ginástica Sensorial, Continuum, Somaritmos, Gyrokinesis, entre outros. A
atitude empírico-experimental desses métodos proporcionou novas maneiras
de se estudar e vivenciar o corpo no ocidente.
Os métodos são, de forma geral, ensinados e vivenciados em distintos
ambientes como escolas de arte, espaços terapêuticos, fisioterápicos, bem
como no ambiente acadêmico nos campos da pedagogia, arte e saúde. Para a
formação

pedagógica

dos

métodos,

há

instituições

especializadas

e

credenciadas em formar educadores mediante um processo com duração de
alguns anos; tal processo conta com vivências práticas individuais e em grupo,
e exige uma substancial carga de leituras sobre o funcionamento da biologia do
corpo humano e também, em alguns casos, estudos filosóficos em especial
ligados à fenomenologia.
A busca por praticar estes métodos se dá por motivações variadas, em
geral motivos de saúde ou de interesse do campo artístico, embora a
motivação possa ser única e exclusivamente a busca por autoconsciência
através do corpo. Quanto a questões de saúde, as motivações podem ser a de
reabilitação da saúde física e psíquica comprometida por alguma enfermidade,
reforço de tratamentos médicos em andamento, prevenção de doenças,
realinhamento postural etc. Quanto a questões artísticas, podemos ressaltar o
interesse crescente de profissionais das artes, especialmente profissionais da
dança, que desejam otimizar suas performances, evitar acidentes de trabalho
e/ou instrumentalizar e potencializar investigações criativas em seu processos
artísticos, sendo este último caso o interesse principal desta pesquisa,
conforme veremos nos dois capítulos seguintes.
Embora os estudos somáticos sejam um campo de conhecimento que
surgiu no começo do século XX, sua organização enquanto campo de pesquisa
é bem mais recente. Segundo a pesquisadora e artista Márcia Strazzacappa
(2009), a expressão educação somática foi definida pela primeira vez por
Thomas Hanna em 1983, num artigo publicado na revista Somatics; nele, o
autor afirma que a educação somática é “a arte e a ciência de um processo
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relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio-ambiente. Estes três
fatores

vistos

como

um

todo

agindo

em

sinergia”

(HANNA

apud

STRAZZACAPPA, 2009, p. 48).
O termo somático vem da palavra grega soma, que significa corpo físico.
Hanna, ao utilizar este termo, ressignifica-o de forma a distinguir as palavras
corpo e soma. A palavra corpo é uma referência genérica, enquanto “[…] soma
é o corpo subjetivo, ou seja, o corpo percebido do ponto de vista do indivíduo”
(HANNA apud BOLSANELLO, 2005, p.100) ou ainda, o corpo na perspectiva
do eu.
De tal modo, podemos considerar que o campo das técnicas somáticas
se realiza na perspectiva de uma “tecnologia do eu” que busca uma
instrumentalização da experiência investigativa do indivíduo por ele mesmo,
voltada a transformar os modos de perceber e de agir sobre si, no mundo e
com o mundo. Neste sentido, a sugestão desta pesquisa está em considerar,
conforme apreendido dos cuidados de si na Antiguidade, a atitude, conversão a
si

e

exercícios

como

formas

de

realizar

um

cuidado

de

si

na

contemporaneidade.
A perspectiva desta pesquisa de considerar as técnicas somáticas como
uma tecnologia do eu já foi brevemente considerada num artigo de Fortin,
Vieira e Tremblay (2010), ao mencionarem as somáticas como uma “tecnologia
do self” que “contribui para o desenvolvimento de uma autoridade interior
concernente à capacidade de tomar decisões baseadas em discriminações
sensórias que acentuem a singularidade do corpo” (FORTIN, 2010, p.75).
Também num artigo da pesquisadora Debora Bolsanello (2011), podemos
encontrar a ideia de uma tecnologia interna, voltada para a uma
autorregulação. Portanto, o que apresento aqui não é uma inovação conceitual
no campo, mas uma perspectiva que merece se tornar cada vez mais
consciente enquanto abordagem metodológica da compreensão dos estudos
do corpo.
No caso desta pesquisa, para além de considerar a viabilidade de um
processo de formação ou transformação do eu a partir das práticas somáticas,
podemos destacar o interesse na apropriação filosófica da “estética da
existência” em correlação com procedimentos corporais que se configuram em
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propostas artísticas de dança contemporânea, conforme a abordagem
considerada.
Por ora, vamos nos ater à perspectiva filosófica sobre as somáticas
enquanto formulada segundo técnicas que permitem desenvolver tanto
procedimentos de autocorreção diante de maus hábitos corporais, quanto uma
preparação racional e criativa que visa atingir modos mais livres de se mover,
de se conduzir, de ser e de viver, o que nos aproxima da busca filosófica por
uma ética e uma estética de cuidar de si mesmo, de aproximar-se do eu e de
preparar-se para os acontecimentos da vida.
Vale reforçar que as aproximações que aqui se apresentam não se dão
como comparações, muito menos como uma ideia de retorno à Antiguidade,
mas como uma forma de instrumentalizar nosso olhar para o presente, para as
possibilidades que temos hoje de intervir sobre nós mesmos e conquistarmos
modos mais autônomos, mais livres de condicionamentos impensados. Assim
sendo, consideraremos a possibilidade de que se instaurem modos de viver
melhor e existir com mais felicidade - a felicidade de poder se conhecer melhor
- o que consequentemente aumentará nosso poder de moderação sobre nós
mesmos, sobre nossas escolhas de como nos cuidarmos e, também, nossos
modos de agir criativamente no mundo.

2.2 Uma pedagogia e uma terapêutica dos cuidados de si
Se tomarmos como referência a perspectiva dos filósofos do período
helenístico sobre a filosofia como uma prática médico-terapêutica vinculada a
modos de desaprender os vícios e aprender as virtudes em busca de estados
de liberdade, podemos encontrar uma lógica semelhante na pedagogia das
técnicas somáticas. Por se tratarem de ações pedagógicas voltadas para
benefícios gerais da saúde do aluno, tais técnicas são consideradas por muitos
profissionais da área como uma prática terapêutica. Conforme já mencionado,
muitas pessoas que procuram os métodos somáticos o fazem na tentativa de
aliviar problemas de saúde, físicos e emocionais. Mas é preciso ressaltar que
as técnicas somáticas não são em si uma terapia no sentido clínico, assim
como também não era a filosofia da Antiguidade uma prática médica em
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sentido estrito, embora fosse reconhecida por muitos filósofos como uma
terapêutica.
O médico, pesquisador e educador somático Antônio Lima (2010)
ressalta a ideia de que as práticas somáticas não podem ser consideradas
terapia em sentido estrito, esclarecendo que esse é um domínio médico
relacionado necessariamente “a uma afecção cujo diagnóstico, uma vez
estabelecido ou suspeito, associe-se a um método cientifico e eficaz de
abordagem do mal com a intenção de cura ou de minimização de seus
sintomas” (LIMA, 2010, p. 37).
Para reforçar seu argumento, Lima usa a citação de um trecho do
próprio código deambulatório do R.E.S. (Reagrupamento pela educação
somática) organização sem fins lucrativos fundada em 1995 em Quebec,
Canadá, que diz:
A educação somática não é em si uma terapia. Ainda que possa
claramente haver benefícios no plano terapêutico, ela não
pertence ao campo médico. Ela não detém o discurso sobre a
patologia, não estabelece o diagnóstico, não faz tratamento nem
mesmo prognóstico de resultado seja no plano físico, psicológico
ou comportamental. Alias, a educação somática não substitui
nenhuma forma de aproximação centrada diretamente sobre o
diagnóstico, o tratamento e a cura, seja em se tratando da
fisioterapia, da psicoterapia, da massoterapia, da ergoterapia até
mesmo da osteopatia e de toda outra forma de tratamento de
sintomas e de doenças. Os mediadores em educação somática
respeitam os limites de seu trabalho não envolvendo seus alunos
em investigações do tipo médico ou terapêutico (LIMA, 2010, p.
36).

Neste sentido, podemos dizer que mesmo que as somáticas tenham
surgido mediante procedimentos de autocura e que os métodos beneficiem a
saúde de seus praticantes, uma vez que muitos relatos documentados assim o
dizem, ela não é considerada em si uma terapia. Entretanto, na mesma tese,
Lima nos diz também que:
Como médico e educador agrada-me sustentar a tese de que
toda ação terapêutica só se completa ao se manifestar também
como ação pedagógica, educativa, assumindo como
contrapartida que toda ação educativa só estará completa se
apresentar como resultado circunstancial uma faceta terapêutica.
Por mais que isto possa parecer contraditório com o que foi dito
antes, com relação à definição de terapia, cumpre entender que
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a ideia traz como analogia: a ignorância como doença a ser
tratada e o processo educacional como método terapêutico a ser
aplicado, tendo como preceptor o educador (LIMA, 2010, p. 48).

Desse modo, Lima reconhece nas somáticas uma faceta terapêutica
realizada por via de uma pedagogia do corpo e do movimento associada ao
empenho de ajudar o indivíduo a se liberar do estado de “ignorância” que
mantém com o próprio corpo, sendo esta “a doença” a ser tratada. Isto
ressignifica, assim, um termo filosófico antigo: poderíamos tratar tal “doença”
como uma estultice física, entendida aqui como falta de reflexão e de
conhecimento sobre si mesmo, sobre o próprio corpo.
No mesmo sentido, o de uma ação pedagógico-terapêutica, podemos
reconhecer uma compreensão semelhante na educadora e pesquisadora
Débora Bolsanello, quando afirma que:
a particularidade da educação somática é que suas estratégias
são
principalmente
educacionais
e
investem
na
responsabilização do aluno. Para a educação somática, um
processo terapêutico eficaz comporta um aspecto educacional
onde a pessoa toma consciência do papel que seus hábitos de
vida têm, tanto no quadro patológico quanto na prevenção e na
solução de seus problemas (BOLSANELLO, 2005, p.101).

Enquanto pedagogia, faz-se interessante notar que os ajustes físicos em
busca de relações mais saudáveis na postura global do corpo não serão
intervenções realizadas diretamente pelo professor, mas sim pelo próprio
aluno, segundo direcionamentos técnicos. O professor não tem o intuito de
consertar a postura do aluno, mas ajudá-lo a se responsabilizar por si mesmo.
De forma geral, as somáticas oferecem caminhos para que o indivíduo
se cuide, identifique suas próprias incoerências habituais e tenha uma
autoimagem mais adequada à realidade de seu corpo, de forma que, na
possibilidade dada de uma técnica para se conhecer melhor, o aluno se
encoraje a modificar a si mesmo, corrigir a si mesmo, responsabilizando-se por
suas experiências e pelo seu próprio corpo.
O objetivo do professor de educação somática é de levar o aluno
a tomar contato com as sensações que ele tem de seu próprio
corpo. O professor visa sobretudo despertar a atenção do aluno
ao processo de aprendizado dos exercícios. A ênfase do ensino
é posta não sobre o quê se aprende mas como se aprende
(BOLSANELLO, 2005, p 101).
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Retomando uma consideração de Foucault (2006a) em relação aos
filósofos do período helenístico sobre a consideração do termo edúcere como
“estender a mão, fazer sair, conduzir para fora” (FOUCAULT, 2006a, p.94), o
papel do educador somático será o de estender a mão para o aluno e fazer
com ele caminhe com a próprias pernas. Será, também o de possibilitar que o
aluno seja um terapeuta de si mesmo, que invista na auto-observação e saiba
o que sente, como se sente e que possa diagnosticar seus próprios desvios
físicos e suas próprias qualidades de forma que, conhecendo melhor a si,
possa direcionar e implementar os devidos cuidados consigo mesmo. Neste
sentido, atitude, conversão a si e exercício de si, pode ser considerada uma
formulação conceitual adequada para este campo de estudos.
Vimos no capítulo 1 que Foucault considera um eixo de correçãoliberação ligado à pedagogia dos filósofos antigos do período helenístico, termo
que, com os devidos cuidados, podemos reconsiderar aqui, mas somente na
possibilidade de que o indivíduo se responsabilize por suas próprias
transformações, por sua própria correção e liberação, praticando a si mesmo
com a ajuda de direcionamentos técnicos aprendidos com professores dos
métodos somáticos. Neste sentido, a função do educador somático será o de
incentivar uma autonomia do aluno em gerar uma consciência de seu próprio
corpo, de suas posturas e hábitos. Como considerado por Gerda Alexander,
criadora do método somático da Eutonia, o educador “deve ensinar as pessoas
a serem independentes, a serem capazes de dominar, por exemplo, os
próprios movimentos [...] nenhum aluno deveria entrar em estado de
dependência em relação a mim nem a nenhum eutonista” (ALEXANDER apud
GAINZA, 1997, p.109).
De modo semelhante ao cuidado pensado sobre a práxis da
Antiguidade, não será sozinho que se deve cuidar de si, mas será procurando a
ajuda de outros, mediante técnicas escolhidas e consideradas adequadas por
aqueles que as praticam. Sendo assim, o cuidado de si nas somáticas será
referenciado em um conhecimento técnico que se aprende em contexto
pedagógico, mas que, para tornar-se um instrumento de cuidados, deve ser
exercido no próprio cotidiano diante de um espaço de liberdade, em que o
indivíduo operacionalize em si mesmo, via conhecimento teórico-prático
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adquirido; um empenho em moderar as próprias tensões físicas e psíquicas,
cuja recomendação está para além das aulas, uma prática a ser realizada na
vida, ou ainda uma preparação para os acontecimentos associados às
dinâmicas de existir enquanto ser humano.
Se tomarmos uma consideração de Pierre Hadot sobre a função do
filósofo na Antiguidade enquanto mestre, podemos perceber que a mesma
função se aplica ao educador somático na atualidade com as mesmas
palavras:
Trata-se sempre e principalmente, não de comunicar um saber
acabado, mas de formar, isto é, de ensinar um saber-fazer, de
desenvolver um habitus, uma capacidade nova de julgar e de
criticar, de se transformar, isto é, de mudar a maneira de viver e
de ver o mundo (HADOT, 2011, p. 385).

Trata-se, neste sentido, de uma prática pedagógica que estimula a
consciência individual sobre os maus hábitos e oferece caminhos para
instrumentalizar

a

modificação

destes,

substituindo-os

por

hábitos

considerados mais adequados, ou mais saudáveis, segundo a singularidade de
cada corpo. Não há, assim, um modelo a ser atingido, cada corpo é
considerado em sua individualidade e em suas necessidades diante da própria
história pessoal.
Na pedagogia somática, o corpo será a via de ações levando em
consideração que, ao atuar sobre um determinado aspecto do corpo, se está
alterando também todos os demais, sendo esta prática, operatória na
constituição do ser, ou se quisermos do eu em sua totalidade. Como
considerado por Lima:
Cada indivíduo é um evento entre os vários eventos do universo,
e talvez esta consideração seja a proposta mais honrosa da
educação somática: proporcionar-lhe, proporcionar ao indivíduo
os mecanismos de aprofundar esta sua relação com os outros
eventos que o cercam por meio não apenas de suas ações, mas
também no modo como elas são concluídas. Ao influir-se sobre
um indivíduo por interferência nas ações de seu corpo estamos
agindo sobre toda a sua história, isto em qualquer circunstância
(LIMA, 2010, p. 65).

Por conta disso é que reforçamos a ideia de estarmos diante de “práticas
de si”, que oferecem ao indivíduo modos de aproximar-se de si mesmo
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mediante o esforço de liberar-se de automatismos e instrumentalizar uma
moderação de si mesmo. De certa forma, estamos tratando de técnicas que
possibilitam uma correção de si mesmo, de forma que o indivíduo se livre dos
maus tratos que realiza a si de forma impensada. Neste sentido, será como
citado na referência aos filósofos antigos - uma forma de livrar-se de ser
escravo de si mesmo, nas palavras do educador somático Mathias Alexander:
“o individuo poderá ser libertado da dominação do hábito instintivo e da
escravidão ao automatismo de reações a ele associado” (ALEXANDER, 1992,
p. 21).
De tal modo, podemos advertir que livrar-se dos automatismos jamais
será uma tarefa fácil. Moshe Feldenkrais já dizia mediante as proposições de
seu método:
É extremamente difícil corrigir um hábito defeituoso de postura
ou movimento, mesmo quando se consegue reconhecê-lo com
clareza [...] necessita-se de muita persistência e bastante
conhecimento para conseguir mover-se mais de acordo com o
que se sabe, do que de acordo com o hábito. Se uma pessoa
fica de pé usualmente com estômago e bacia muito para frente
e, por isso, com a cabeça inclinada para trás, haverá uma
curvatura excessiva nas suas costas, o que torna impossível
uma boa postura. Se ela inclinar a cabeça para frente e puxar a
bacia para trás, terá a sensação de que a cabeça está caindo
para frente, e que a bacia está muito para trás; a posição lhe
parecerá anormal. Como resultado, ela voltará rapidamente a
seu modo habitual. Portanto é impossível mudar hábitos
confiando apenas em sensações. Algum esforço mental
consciente deverá ser exercido, até que a posição recémajustada deixe de ser percebida como anormal e se torne um
novo hábito. Mudar um hábito é muito mais difícil do que se
poderia pensar, como o sabem todos os que já tentaram
(FELDENKRAIS, 1977, p. 84).

Esta

citação

desaprendizagem

de

Feldenkrais

referenciada

nos

nos
filósofos

aproxima

da

relação

de

antigos,

da

intenção

de

aprendizagem de novos hábitos, e do esforço necessário para conquistar
virtudes ligadas a um estado de maior bem estar e de felicidade através da
intervenção da razão. Ainda segundo Feldenkrais, a dedicação ao exercício
sobre si, segundo seu método, será um treinamento da vontade e do
autocontrole.

70
mas não como o propósito de ganhar poder sobre nós mesmos
ou sobre outras pessoas. Correção do eu, aperfeiçoamento,
treinamento da percepção e outros conceitos estão utilizados
para descrever vários aspectos da ideia de desenvolvimento no
sentido de coordenação harmoniosa entre estrutura, função e
realização (FELDENKRAIS, 1977, p. 73).

De tal modo podemos mencionar, através das palavras de Feldenkrais,
considerando-as válidas para os métodos somáticos em geral que, a busca por
temperança ou por equilíbrio preconizada pelos filósofos aparece nas práticas
somáticas, mas de outros modos, ou seja, será um exercício para reconhecer
os movimentos interiores do/no corpo, e buscar estados mais equilibrados,
partindo de intervenções na estrutura física para atingir estados de bem estar,
de felicidade, de prazer consigo mesmo. De tal modo que, como nos filósofos,
não será um domínio sobre si para superar a si ou aos outros, mas sim para
cuidar de si de forma ética, respeitar a si e também, em contexto pedagógicoterapêutico, poder cuidar dos outros.
Como já mencionado, os estudos somáticos reúnem uma diversidade de
métodos presentes na atualidade. Cada método tem suas diretrizes e formas
de conduta e também seus exercícios em busca de viabilizar moderações de
si. Se tomarmos como exemplo a Eutonia, o foco de ação será voltado à
sensibilização da pele e dos ossos, e as estratégias muitas vezes estão
diretamente focadas na manipulação ou na atenção direcionada a estas
estruturas e a suas fisiologias. Se procurarmos pelo método de Mathias
Alexander, veremos que seu foco principal está na relação da cabeça com o
tronco, o que é reconhecido no método como “controle primordial” do corpo, no
qual se irá voltar a atenção e ação para a busca por um equilíbrio postural. Se
olharmos para o método Feldenkrais, veremos um conjunto de exercícios em
que se recomendam variações de posturas e movimentos diversos conectados
a uma consciência da respiração, do tônus, da flexibilidade. Se procurarmos
pelo método GDS de cadeias musculares, poderemos reconhecer um foco
mais direcionado para a ação sobre os músculos e seus direcionamentos no
corpo.
Nosso interesse em abordar as práticas no campo das somáticas não
se faz no intuito de nos aproximarmos de peculiaridades de nenhum dos
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métodos disponíveis, mas de abordarmos algumas generalizações que tornem
possível a compreensão de um modo operatório geral deste campo. Como
exercício teórico, seguiremos fazendo algumas relações com a arte de existir
abordada por Foucault sob a perspectiva dos exercícios dos filósofos,
retomando ideias como um exame de si, de controle das representações, os
juízo de valor e da meditação entendida como um exercício da imaginação
sobre si mesmo.
Diferentemente da Antiguidade, não encontraremos neste campo
exercícios de austeridade ao corpo, mas sim exercícios de delicadeza
referentes aos cuidados - o que não exclui sensações de inquietude,
desconforto ou dor, presentes em processos terapêuticos em geral. Se
encontramos nas somáticas algum tipo de abstinência, essa será sobre o
desejo de produtividade. Essas técnicas, diferentemente de uma ordem
tecnicista, produtivista, que impera na sociedade pós-industrial, em que se
trabalha para obter um resultado, e de preferência rápido, veremos que nas
somáticas, ao contrário, encontramos a recomendação de acalmar o desejo por
um resultado. Trata-se mais de um desenvolvimento de uma atenção contínua,
do que de chegar a um lugar específico de corpo a partir de um modelo ou
técnica. Encontraremos, assim, um modo de treinar a si muito mais próximo de
um corpo de paciência, que busca utilizar menos esforço para realizar todo e
qualquer movimento. Conforme considerado por Feldenkrais:
se quisermos aprender, precisamos afinar nossa capacidade de
sentir e, se tentarmos fazer as coisas por força bruta,
conseguimos precisamente o oposto do que precisamos. Ao
aprendemos a agir, devemos nos sentir livres para prestar
atenção ao que está acontecendo como o corpo [...] um controle
melhor e mais delicado do movimento só é possível como o
aumento da sensibilidade, por uma maior habilidade de sentir
(FELDENKRAIS, 1977, p. 82).

Segundo Feldenkrais, nos sistemas de ensino comumente aceitos na
sociedade ocidental, a ênfase está em conseguir um resultado a qualquer
preço, desconsiderando a quantidade de esforço difuso e mal organizado que
foi posto nele. Neste sentido, devemos dizer que, nas somáticas, ao contrário,
não estamos diante de técnicas que preconizam uma forma corporal a ser
atingida a qualquer preço ou uma virtuosidade técnica a ser alcançada, mas
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sim diante da necessidade do praticante de inibir seu desejo de alcançar uma
meta ou forma finalizada e dedicar-se a um exercício de paciência.
Vemos, neste sentido, uma prática da crítica sobre um tipo de educação
tecnicista a que somos submetidos que, por exemplo, se referencia em práticas
que incentivam a competição, a busca por superação de si e dos outros. Como
considerado por Berta Vishinivetz (1995), eutonista brasileira formada por
Gerda Alexander, uma das questões importantes que devemos trabalhar é a de
nos livrar da necessidade da sociedade contemporânea em sermos
qualificados, e no caso da educação, nos livrarmos do hábito de que o
professor emita um juízo de valor acerca de nosso desempenho segundo o
exame de certo ou errado, bom ou mau, bonito ou feio.
De igual modo, segundo as práticas somáticas em geral, devemos evitar
fazer um juízo de valor sobre nós mesmos, sobre nossos corpos, sobre nossas
assimetrias, sobre as distâncias em que nos encontramos dos padrões de
corpo, beleza e de saúde dados pelo contexto social dominante, mas sim nos
preocuparmos em nos conhecermos melhor e aceitarmos as condições
naturais de nossas estruturas corporais, otimizando seus usos segundo
técnicas que respeitam os limites funcionais do corpo de cada indivíduo e
promovam transformações no modo de vivenciar a si mesmo. Atualizando a
filosofia estóica, o importante é sermos dignos de quem somos, do corpo que
temos e do que nos acontece.
Diante do exposto, podemos considerar que estamos diante de um
campo de práticas de liberdade, de tecnologias do eu, de práticas críticas sobre
si e sobre o meio social, considerações que podemos referenciar nos estudos
da “estética da existência” vinculados ao cuidado de si e as técnicas de existir
que buscam aproximar o sujeito de si mesmo, rumo a uma trajetória ética e
estética de elaborar a própria vida e constituir-se como uma obra, que está
sempre em processo e, como tal, uma obra relacional.
Considerando sempre que, conforme a práxis dos filósofos antigos, não
estamos diante de regras a serem seguidas, mas sim, diante de formas, de
possibilidades instrumentais de alterar a si mesmo, segundo a própria
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dedicação, a coragem e a vontade de cuidar de si mesmo e engendrar estados
mais autônomos de ser e se mover no mundo.

2.3 Os exercícios, práticas e técnicas somáticas
Como uma forma de explorar as possibilidades técnicas deste campo de
estudo, passaremos em seguida a elencar alguns exercícios e recomendações
gerais que sugerem uma identificação dos estudos e práticas somáticas. Uma
consideração que se faz importante é que, embora exista uma literatura
disponível sobre este campo de estudos, o aprendizado se dará sempre na
priorização da experiência vivida, o que dificulta uma teorização mais
fundamentada sobre este campo. Conforme considerado por Ginot:
Os métodos somáticos, assim como quase tudo o que concerne
às práticas corporais, sofrem um grande atraso teórico e não são
totalmente livres de uma doxa tenaz: tudo o que diz respeito ao
sentir escaparia sempre da linguagem. Atraso teórico não quer
dizer, no entanto, “ausência de linguagem” ou de discurso
(GINOT, 2010, p. 4).

De tal forma, as considerações realizadas abaixo serão tanto
referenciadas na bibliografia disponível, como também segundo minhas
próprias experiências pessoais na prática de alguns destes métodos, (GDS,
Técnica de Alexander e Eutonia) cujas vivências me permitem a tentativa de
realizar algumas considerações gerais sobre o campo de estudos.
Na tramagem que estamos realizando com a “estética da existência”
vale, neste momento, retomarmos a consideração dos filósofos do período
helenístico, em especial os estóicos e epicuristas, a respeito dos cuidados do
corpo, no sentido da oposição a que faziam à prática da ginástica em sentido
atlético, valorizada em Platão. Nos estudos somáticos, de modo semelhante,
estamos diante da oposição a este tipo de atividade que, em geral, está
relacionada ao esforço muscular excessivo e ao incentivo à competição.
Como tal, podemos encontrar na literatura das somáticas um conjunto
de críticas realizadas à ginástica. Como exemplo, podemos citar as
considerações feitas por Vishnivetz (1995) de que na ginástica, os exercícios
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são pautados em repetições mecânicas e quantitativas que induzem a um
esforço, sem que ele seja refletido no sentido de: o que estou fazendo e como
estou fazendo. Também critica o fato de o aluno imitar os movimentos ou
posturas a partir de um modelo dado pelo instrutor, com o qual mantém uma
dependência e uma submissão durante a prática; e por último, critica o fato de
não haver pausas entre os exercícios, o que, segundo Vishnivetz, “impede o
trabalho de conscientização” (VISHNIVETZ, 1995, p. 23).
Considerando estas críticas como sendo comuns a este campo de
estudos, podemos, a partir delas, inferir algumas características que identificam
as somáticas. Os exercícios propostos nunca devem ser feitos de forma
mecanizada, sem a devida atenção ao que se está fazendo e como se sente
durante a execução. Conforme já mencionado, esta é uma característica
importante destas técnicas. Realizar mecanicamente uma instrução somática
não será uma realização somática. Neste sentido, as técnicas exigem sempre
uma atitude de atenção e de conversão a si que incentiva uma investigação
atenta ao próprio corpo e as sensações psicofísicas reconhecidas no momento
da prática.
Também podemos considerar o fato de que, normalmente, os exercícios
não são mostrados, a título de modelos a serem seguidos. Em geral, as
instruções dos professores são verbais e os alunos devem realizá-las do modo
como compreendem, levando em consideração à subjetividade daquele que se
propõe a praticar. Neste ponto, podemos considerar que há, nos métodos,
uma prática de escuta, que leva o indivíduo a estar atento à instrução, a
escutar a voz do professor e também a escutar a si mesmo, com todas as
metáforas possíveis que esta expressão pode sugerir enquanto uma escuta
interna.
Vale reconsiderar que a prática da escuta é algo presente na ascese dos
filósofos antigos, como uma habilidade a ser treinada, uma arte, conforme
encontramos

indicado

no

estóico

Epicteto:

“para

escutar,

é

preciso

competência, experiência, a saber: habilidade adquirida” (FOUCAULT, 2006a,
p. 408) e neste sentido, havia no contexto antigo uma recomendação quanto a
um corpo calmo, um corpo sem muitos movimentos diante da escuta de uma
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diretiva filosófica, garantindo um estado de atenção e de prontidão ao discurso
ouvido. Já em Vishnivetz, em contexto atual, encontramos a consideração de
que:
Estar calmo e aberto para que a sua atenção e a percepção
fiquem livres de condicionamentos já são aspectos de um
processo de aprendizagem que requer grande esforço. Ao seguir
este estado, poderá sintonizar-se com seus processos orgânicos
e “escutar-se” (VISHNIVETZ, 1995, p.144).

Seguindo o caminho da trama de delinearmos o campo das práticas
somáticas, podemos identificar o fato de que há uma recomendação de
ralentamento dos movimentos e de pausas como uma estratégia para aguçar a
atenção e o refinamento sensorial. Conforme aponta Bolsonello:
O professor propõe que o aluno faça os movimentos de forma
mais lenta do que habitualmente ele faz a fim que possa
perceber as estruturas músculo-esqueléticas implicadas quando
executa o movimento. É o primeiro passo de uma tomada de
consciência de como se executar um movimento de maneira
justa (BOLSONELLO, 2011, p. 308).

Desta forma, a recomendação de uma espécie de exame de si em
estado de pausa é uma diretriz comum em todos os métodos. Por exemplo,
deitar-se de costas para o chão e perceber todo o corpo, perceber o contato
com o chão, o que está tocando o chão e o que não está tocando. Perceber o
quanto de tensão existe nas partes do corpo, perceber se há alguma parte do
corpo que chama mais atenção à consciência no momento em que se observa.
Em Guerda Alexander, podemos encontrar, por exemplo, a palavra “inventário”
(GAINZA, 1997) para designar este tipo de exame de si realizado como uma
espécie de mapeamento sensorial de todo o corpo numa posição de pausa.
Embora tenhamos dado o exemplo de um exame de si na posição
deitada, que é muito comum em vários métodos somáticos, vale considerarmos
de forma geral que estamos diante de uma prática de liberdade, e a técnica de
examinar a si pode e deve ser realizada em qualquer posição. Podemos, por
exemplo, realizá-la agora, diante da leitura deste texto: como proposição, você
poderá parar alguns minutos a leitura e se observar, sem alterar nenhum
aspecto da posição em que se encontra neste momento, você pode observar
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como está sentada ou sentado, observar/mapear aspectos gerais do seu corpo,
levar o foco de atenção para partes específicas como por exemplo no contato
dos ísquios com a cadeira, no apoio das costas no encosto, no apoio das mãos
e no seu contato com o papel, o computador ou qualquer outro objeto ou parte
do corpo que esteja tocando, observar a posição da cabeça em relação aos
quadris, ou em relação aos pés, perceber o apoio dos pés no chão, que partes
do pé tocam o chão agora?; reconhecer/mapear cada parte do corpo, observar
detalhes o quanto for possível diante da posição em que se encontra. Em
princípio, simplesmente observar e não interferir, não mudar a posição, se
tomar de flagrante, reconhecer o modo como está e como se sente. Depois
desse exercício de auto-observação, quem sabe em seguida mudar a posição,
redirecionar os apoios e observar-se novamente; perceber as diferenças entre
antes e depois, segundo uma intervenção consciente em si mesmo. Tal
exercício, por exemplo, poderia ser considerado uma prática de si nos moldes
de uma prática somática.
Seguindo as considerações sobre o campo, também é bem comum a
auto-observação realizada na posição em pé, condição fundamental de nosso
reconhecimento enquanto ser humano, bípede, cujo desenvolvimento estrutural
no processo evolutivo nos permitiu maior mobilidade e amplitude dos
movimentos, liberando nossas mãos para afazeres diversos que exploramos
em nossa existência. Nesta posição, exercícios como perceber o contato da
sola dos pés com o chão, diagnosticar a distribuição do peso nas solas dos
pés, perceber se tendemos a concentrar o peso mais próximo dos dedos ou
dos calcanhares, das bordas internas, ou externas, se há mais peso em um pé
do que no outro, estas são informações importantes a serem avaliadas e
reconsideradas na qualidade de nosso equilíbrio postural. Também observar
minuciosamente como caminhamos, como os pés tocam o chão, como se dá a
troca de passos.
Também, outro exercício pode ser o de caminhar lentamente pelo
espaço onde se encontra, assumindo a atitude de observar os padrões de
movimento segundo uma alteração do ritmo habitual. Caminhar lentamente
exigirá do corpo uma organização diferenciada, situação em que podemos
olhar de forma investigativa, não tanto para se chegar a conclusões, mas para
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experimentar a si diante de novas possibilidade de organização e flexibilização
do corpo. Da marcha lenta, pode-se também utilizar dinâmicas diferentes de
velocidade e observar em cada uma delas as alterações que produzem ou não.
Vale dizer que uma investigação somática não se restringe à lentidão, ela
também pode ocorrer na aceleração dos movimentos como um modo
investigativo.
Outro procedimento comum nas práticas, diferente dos apresentados até
então, é o da visualização e estudos de modelos de esqueleto humano para
identificação das estruturas ósseas e articulares do corpo, ou a utilização de
atlas de anatomia contendo a representação de todos os sistemas da biologia
humana, de forma a se aproximar dos conhecimentos científicos sobre a
biologia do corpo. Nestes casos, mais do que se deter no objetivo de se
aproximar de um conhecimento sobre as estruturas corporais, seus nomes e
suas formas, o que interessa prioritariamente é reconhecer as formas internas,
através de técnicas de verificação ou imaginação implicadas em descobrir os
volumes internos, o tamanho dos ossos, a localização dos órgãos, o
direcionamento dos músculos, o reconhecimento da pele como um órgão que
envolve

todo

o

corpo

exercendo

funções

distintas

de

proteção,

termorregulação, senso-percepção. Um estudo da anatomia ou da fisiologia de
si mesmo.
Sobre o interesse de reconhecimento do saber científico, podemos
associar a noção de uma meditação sobre a física, ou sobre a fisiologia que
aparece nos filósofos do período helenístico, enquanto um saber da natureza
voltado a um exercício de si enquanto sujeito imanente no cosmos. Vale
considerar, neste aspecto, que as somáticas se apoiam nos conhecimentos
diversos de anatomia, fisiologia, cinesiologia, ciências da cognição, psicologia e
filosofia, entre outros que permitem uma ideia dos limites e processos
característicos da matéria corpo e do ser ao qual se dedica todo o trabalho
sobre si.
Podemos notar, no caso das somáticas, que o empenho nos estudos se
dá no intuito de melhorar a imagem interna, utilizando-se tanto de
conhecimentos científicos como do uso da imaginação voltada para o
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conhecimento interior, no sentido de tentar imaginar e ao mesmo tempo
investigar a si. Essa tentativa de constituir uma melhor imagem interna poderá
ser considerada como uma espécie de meditação, segundo a noção de um
exercício de si no pensamento - conforme mencionado sobre os filósofos
antigos, porém aqui não ocorre uma meditação sobre a morte, mas uma
meditação sobre o vivo, diante da própria potência de estar atento ao presente
da vida e à imagem de si.

FOTO 5 - Aula de Eutonia com Fernanda Bevilaqua, Uai Q Dança, Uberlândia – MG,
crédito Natalia Faria, 2014.

Se retomarmos, por exemplo, o exercício de meditação sobre a
decomposição das coisas no tempo presente, citado no capítulo anterior na
referência de Foucault ao filósofo Marco Aurélio, podemos reconhecer nas
somáticas algo semelhante. Levar a atenção às minúcias de um todo, como no
exemplo dado sobre o ato de “escutar uma música [...] e distinguir em vossa
percepção cada nota das demais, e cada movimento dos demais”
(FOUCAULT, 2006a, p.365), seguido da recomendação de aplicar tal exercício
a si mesmo: “Enquanto carne, o que sou? Sou de lama, sou de sangue, de
ossos, de nervos, de veias, de artérias” (FOUCAULT, 2006a, p.368). De modo
semelhante, veremos nas somáticas um interesse em reconhecer as minúcias
que compõem um todo, no caso, o próprio corpo, podendo ser considerado um
modo atual de meditação-ginástica de si mesmo, enquanto um treinamento de
percepção que nos permite afinarmos a representação que fazemos no
reconhecimento de nós mesmos.
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Nesta busca de conhecer-se melhor, podemos encontrar também nos
estudos somáticos uma prática bem comum de automassagem. Nestes
modelos, não encontraremos uma intenção de relaxamento, mas de ativação
da percepção e da consciência. Será uma automassagem realizada com a
curiosidade de quem quer se conhecer, observar, perceber. Pode ser uma
investigação da superfície da pele, da forma e do volume dos ossos, do
contorno e desenho dos músculos etc. Nestes casos, e também para outros
modos de manipulações investigativas do corpo, é comum o uso de objetos,
tais como bolinhas, bastões, sementes, escovas, balões usados para
pressionar, esfregar, pisar, manipular.

FOTO 6 - Aula de Eutonia com Fernanda Bevilaqua, Uai Q Dança, Uberlândia – MG,
crédito Natalia Faria, 2014.

Também a percepção de estímulos do ambiente pode ser requisitada
diante do convite a perceber a umidade do ar, a temperatura, os sons do
ambiente, a textura do chão ou dos objetos, o contato da roupa no corpo. De
modo geral, podemos perceber que se trata de exercícios de potencializar a
sensibilidade do corpo em relação a si e ao ambiente como um todo.
O contato com os outros também pode ser uma via de acesso para a
percepção e ação no campo das práticas, como exercícios de toque e de
improvisações de movimentos em duplas ou grupos, com atenção direcionada
a aspectos específicos previamente recomendados.
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FOTO 7 - Aula de Eutonia com Fernanda Bevilaqua, Uai Q Dança, Uberlândia – MG, crédito
Natalia Faria, 2014.

Às vezes, tomar um copo de água e perceber o movimento da água
descendo pela garganta, pelo esôfago, perceber até que ponto podemos sentir
a água adentrando o corpo pode ser um exercício, uma percepção sutil e
delicada de um ato que realizamos cotidianamente, mas que raramente nos
atemos a observar. Assim o experimentei numa prática de Eutonia ministrada
por Fernanda Bevilaqua durante o processo desta escrita.
As formas de conversão da atenção a si são realmente muito diversas, e
contam

com

a

liberdade

de

criação

e

de

proposição.

Como

nas

recomendações técnicas dos filósofos da Antiguidade, não será uma regra,
será uma forma de fazer. Nos métodos somáticos, mesmo que o professor siga
uma diretiva dada segundo sua especialização em algum método, as vias de
operacionalização pedagógica contarão com a liberdade e a sensibilidade do
professor em propor exercícios segundo necessidades específicas de seus
alunos.
No estudo realizado por Lima (2010), o mesmo adota uma posição que
nos parece muito pertinente para pensarmos sobre o que são, ou quais são as
técnicas utilizadas neste campo. Ele diz que:
A intenção é projetar a ideia de que "somática" é um conceito
relacionado ao modo de se fazer e não a uma técnica específica.
A educação somática não é uma técnica, é, antes, uma proposta
de um modo particular de como aprender, de como trocar
conhecimento, um método, uma proposta pedagógica, e, como
ação pedagógica ímpar, insere-se nos processos de
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transformação do indivíduo e, por consequência, da sociedade.
As técnicas, ditas, "somáticas" seriam a objetivação de uma
parcela deste conceito numa abrangência específica, sendo que
sempre haveria um modo de modificando-se uma técnica, a
princípio não somática, ou buscando-se nela os princípios
originais da "somática" encontrar-se um modo de entendê-la e
praticá-la "somaticamente" (LIMA, 2010, p.64).

Se assim considerarmos, qualquer ação ou exercício pode ser realizado
segundo princípios somáticos, cuja principal consideração é a de estar alerta,
vigilante, consciente e de estar fazendo algo se observando com um olhar
curioso de quem se investiga enquanto ser movente.
Para além de exercício de auto-observação, importa destacar que cada
método propõe diretivas de acionamento do corpo em busca de possibilitar
novas formas de se mover e se posicionar melhor. Formas de liberar-se de
excessos de tensões, esforços desnecessários, posições que desfavorecem a
estrutura natural do corpo. Por exemplo, podemos encontrar diretivas de utilizar
conscientemente a pressão dos apoios dos ossos sob um esforço justo como
estratégia para liberar os espaços articulares, ou implementar um certo
direcionamento da cabeça para facilitar os movimentos do corpo em geral, ou
formas de acionar determinado grupo muscular para garantir o posicionamento
da bacia em relação ao resto do corpo.
Cabe salientarmos que as estratégias utilizadas pelas somáticas são
diversas e que, mediante a extensão desta pesquisa, cabe-nos, apenas,
sinalizarmos uma ideia geral da diversidade de possibilidades que este campo
de técnicas oferece enquanto caminhos para direcionar melhor as posturas e
os acionamentos de movimentos do corpo.
O que importa neste momento é considerarmos que estamos diante de
práticas de sensibilização, que usam estratégias racionais de direção para
possibilitar que possamos experimentar novos modos de nos movermos, ou
estarmos parados, com mais eficiência, praticando a nós mesmos segundo
direcionamentos técnicos e práticas de desautomatização de hábitos de
postura e de movimento, agindo consequentemente na globalidade do ser:
emoções, pensamentos, sensações etc. Nesses modos, uma diretiva
fundamental é a de diminuir esforços desnecessários no uso do corpo, seja
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qual for a circunstância, obtendo um melhor equilíbrio de tônus muscular e de
estruturação dos ossos.
Veremos, nos capítulos seguintes, o sequenciamento dos assuntos aqui
apresentados que irão complementar ou reafirmar indicações que até então
foram realizadas. Adiantamos que, no capítulo seguinte, como um exemplo de
diretiva somática, abordaremos sucintamente alguns conselhos técnicos
relativos a um dos métodos citados, o de Mathias Alexander - no contexto de
sua utilização no processo artístico de dança da artista Cinthia Kunifas. Isto
contribuirá com mais algumas informações sobre este campo somático,
reconhecido nesta pesquisa segundo a noção da “estética da existência”,
enquanto modos de cuidar de si, moderar a si, modificar a si, segundo
exercícios que nos tornam mais conscientes de quem somos e de como
podemos aumentar nosso poder de escolha e de ação sobre nós mesmos,
segundo uma atitude de cuidado, de conversão a si e de práticas de si.
De todo modo, o que se torna relevante considerarmos será a
importância de cuidarmos do corpo como nosso bem maior, nossa unidade
existencial, que devemos, segundo os conselhos gerais de um cuidado de si
ético e estético: cuidar, respeitar, escutar, perceber, sentir e agir buscando
formas mais sensíveis e mais livres dos padrões impostos; formas mais
adequadas de estar próximo de si mesmo e distanciar-se dos ditames
padronizados pela sociedade, pela educação, pelas imposições diversas a que
estamos submetidos.

2.4 Considerações sobre as relações entre as somáticas e a dança
A relação entre dança e técnicas somáticas é reconhecida pelo menos
desde a década de 60, justamente no momento em que a dança reivindica
novos modos de experimentar o corpo e de desvincular-se dos padrões
tradicionais dos períodos anteriores. Segundo Domenici:
O encontro com a educação somática deu-se em um momento
muito especial, em que ocorria uma saturação dos modelos da
dança moderna e do preciosismo da forma. Esse encontro
provocou importantes mudanças na maneira de pensar o corpo
na dança: reivindicou o respeito aos limites anatômicos do corpo,
estimulou a exploração de novos padrões de movimento e
questionou modelos e concepções bastante firmadas pela
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tradição acerca do treinamento corporal (DOMENICI, 2010, p.
70).

Neste sentido, as prerrogativas das somáticas de explorar formas mais
livres de se mover, de se aproximar do eu e de respeitar as singularidades dos
corpos se mostraram alinhadas com a busca de um determinado perfil de
artistas contemporâneos interessados na pesquisa de si e em novos modos de
sensibilizar o corpo, seja enquanto investimento em treinamentos corporais e
novas configurações estéticas, seja na possibilidade de ampliar o repertório
pedagógico de ensino-aprendizagem em dança.
Com a ampliação do campo dos estudos somáticos que, segundo Fortin
(1999), deu-se a partir da década de 70, tornou-se cada vez mais comum nos
cursos de formação, na atuação pedagógica e nas práticas de aulas somáticas
encontrarmos a presença massiva de artistas de dança.
Os interesses dos dançarinos nesta associação técnica são diversos,
variando entre a busca de uma perspectiva profissional de se tornarem
pedagogos neste campo de estudo; a busca de benefícios à própria saúde
física e emocional; a busca por prevenção de acidentes profissionais relativos
ao uso do corpo; a busca por melhorar a performance de suas técnicas de
dança; a busca por autoconhecimento e investimentos na descoberta e
desenvolvimento de novas perspectivas de movimento.
Quanto ao contexto pedagógico de ensino em dança, podemos inferir
que se torna cada vez mais comum que professores explorem diretivas
somáticas no ensino de técnicas de dança ou no incentivo a investigações de
movimentos, contribuindo para a constituição de modos mais éticos de
incentivar experimentações com o corpo, o que pode ser considerado uma
ampliação de repertório de ensino em dança. É possível que tais situações
promovam mudanças nos processos e configurações neste campo das artes e
que tais mudanças possam constituir um campo de pesquisa a ser
desenvolvido nas próximas décadas.
Já na perspectiva artística, podemos vincular a busca dos dançarinos
por práticas somáticas a pelo menos dois motivos principais. Um deles se volta
a interesses mais tecnicistas, no sentido de aprimorar a consciência corporal
com objetivo de melhorar a execução de técnicas de dança propriamente ditas:
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uma melhora na performance de técnicas clássicas, modernas, contato
improvisação ou técnicas de danças ditas contemporâneas, por exemplo.
O outro motivo que podemos reconhecer está no interesse na autoinvestigação do potencial em se mover, em se conhecer, em aprofundar-se em
si mesmos, não necessariamente buscando melhorar uma outra técnica, mas
encontrando nas próprias técnicas somáticas possibilidades criativas de
descobrir a si e liberar-se de padrões de movimentos que a priori podem estar
instalados e fixados no corpo, e encontrar novos modos de se mover na dança
e na vida.
Segundo a proposição de relação com a “estética da existência”, em
pensar no potencial que oferece este campo somático aproximado de uma
noção de vida como obra e no interesse desta pesquisa na constituição de
modos mais livres de padrões ou estilos pré-estabelecidos de dança, a
sugestão aqui é olharmos para exemplos de processos que se utilizam destes
estudos somáticos voltados a um cuidado de si e à criação de possibilidades
éticas e estéticas de produzir dança, nesta vida em mudanças.
Tomando a dança contemporânea como um campo onde é possível
reconhecer essa associação técnica entre procedimentos artísticos de criação,
podemos inferir que não é uma tarefa fácil tentar sistematizar tal associação,
diante do fato de que muitas vezes não temos acesso aos procedimentos
técnicos dos artistas e também, porque estes procedimentos muitas vezes se
realizam diante de uma mistura de referências técnicas e estéticas.
Como exemplos possíveis de reconhecimento desta associação
somática-artística, proponho, na trama seguinte, abordar dois trabalhos
artísticos como argumento desta correlação entre prática somática, prática
artística e prática de vida. Com este intuito é que seguiremos na trama,
relacionando dois trabalhos da atualidade que se utilizam de técnicas
somáticas em seus procedimentos.
Diante das escolhas realizadas, faz- se importante dizer que não se trata
de anunciarmos modelos a serem seguidos ou mesmo contemplados, mas de
tomarmos exemplos que demonstram possibilidades de configurações
estéticas que nos permitem seguir alinhavando a trama de uma teorização com
a “estética da existência”, alinhadas com questões de nosso tempo, em que
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podemos encontrar um interesse artístico em aproximar vida, processo e
constituição do eu e práticas de liberdade.
Seguiremos, pois, estendendo as relações até então estabelecidas nas
configurações estéticas apresentadas a seguir, como forma de ampliar a
reflexão sobre procedimentos artísticos em dança contemporânea associados
a um cuidado de si.
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Segunda trama – Nas artes do corpo: formas de existir na atualidade
Capítulo 3 – Um corpo que se reconhece – tramando relações com o solo
de dança de Cinthia Kunifas
Neste capítulo, trataremos de conhecer um pouco da trajetória da artista
Cinthia Kunifas, voltando o olhar para seu solo de dança contemporânea
intitulado Corpo desconhecido, estreado em 2002, e que segue sendo o
investimento

processual

da

artista

na

atualidade.

Nesta

abordagem,

poderemos reconhecer um modo como a referência teórico-prática em técnicas
somáticas pode se fazer presente nos processos e na configuração de um
trabalho de dança que, neste caso, veremos livre de passos de dança e
associado a um cuidado de si.

No caso de Kunifas, a principal referência

somática está na técnica de Alexander, cujos princípios básicos abordaremos
brevemente na seção 3.3 deste capítulo.
Como pontos de articulação teórica com a “estética da existência”, vale
salientar novamente a noção de cuidado de si, associada à atitude, a
conversão a si e aos exercícios, enfatizando, neste momento, a consideração
de Foucault sobre a conversão a si no sentido de que “trata-se, realmente de
um deslocamento do sujeito em relação a si mesmo”, de modo que “o sujeito
deve ir em direção a alguma coisa que é ele próprio.” Segundo Foucault:
“Deslocamento, trajetória, esforço, movimento: é o que devemos reter na ideia
de conversão a si” (FOUCAULT, 2006a, p.302).
Será sobre a consideração de deslocamento do sujeito que lançaremos
foco sobre o Corpo desconhecido de Kunifas, de forma a reconhecer, a partir
de seus relatos, tanto as transformações que se deram em sua vida, mediante
a aproximação com os estudos somáticos, quanto aos deslocamentos estéticos
que podemos notar em sua trajetória artística. Nesta circunstância, veremos
um cuidado de si que se faz presente em uma experiência estética oferecida ao
outro, através de um trabalho de dança.
Cabe ressaltar que um dos motivos da escolha deste trabalho como um
exemplo para demonstrar as relações entre a arte contemporânea e a “estética
da existência” cunhadas até então, está no fato de que Kunifas realizou sua
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pesquisa de mestrado buscando a sistematização do seu solo, o que nos
fornece importantes entrelaces entre arte, experiência e pesquisa e também
que, em sua dissertação, podemos encontrar linhas de uma “escrita de si” que
se tornam valiosas informações para o reconhecimento dos deslocamentos e
da prática crítica que iremos abordar a partir de seus procedimentos artísticos.
Conforme considerado por Foucault a escrita de si “atenua os perigos da
solidão; oferece aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível”.
(FOUCAULT, 2006b, p. 145).
Deste modo, poderemos notar fragmentos de uma “escrita de si”
comprometida com o outro e com a pesquisa teórica, fazendo reverberar
conhecimentos adquiridos nos procedimentos empíricos no campo da dança,
que partindo do eu, nos informam sobre possibilidades de nós.

FOTO 8 – Cinthia Kunifas, Corpo desconhecido, still do vídeo “Sujeitos Dançantes”, crédito
direção de imagem Nelson Enohata, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pluYXZEb-v4

3.1 Do corpo conhecido do balé a uma prática crítica sobre si
Cinthia Kunifas é dançarina, pesquisadora e professora de dança na
FAP – Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba, cidade onde nasceu no ano
de 1969. Tem formação de bacharelado e licenciatura em dança pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC/PR) e especializou-se em consciência
corporal-dança na Faculdade de Artes do Paraná.
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Segundo suas declarações, Kunifas (2008) teve uma longa formação em
dança clássica, iniciada com aulas de balé aos 6 anos de idade, prática a que
se dedicou por quase duas décadas. Na sequência de suas experiências de
vida, Kunifas foi, aos poucos, colocando sua formação clássica em análise
crítica, o que acabou constituindo uma crise de identificação em seus
processos artísticos.
Um acontecimento importante que estimulou seu pensamento crítico se
deu ao entrar para a escola de dança clássica do Balé do Teatro Guaíra de
Curitiba, um espaço estatal que conta com uma tradição de formação em
dança clássica; nele, Kunifas se deparou com a inadequação de seu corpo em
relação ao perfil considerado ideal para a escola: o perfil universal de bailarina
esguia e magra.
Em entrevista concedida ao programa Sujeitos dançantes 1, Kunifas diz
ter sido excluída, durante dois anos seguidos, das apresentações de dança da
turma com que fazia aulas no Teatro Guaíra por ser considerada “gorda”, o
que, segundo a artista, foi um grande impacto nas suas aspirações enquanto
bailarina. Por estas e outras razões, Kunifas iniciou uma busca por novas
possibilidades de se reconhecer enquanto dançarina, e principalmente,
enquanto pessoa.
A artista percebeu-se então num conflito com seu próprio corpo, e com o
modo como estava colocando-se em exercício, segundo um treinamento que
não respeitava suas singularidades e nem as potencialidades criativas de
reconhecer-se como uma artista. Por suas palavras, podemos identificar que
ela percebe um esvaziamento de sentidos no modo como vinha praticando sua
dança:
Minha prática resumia-se em fazer muitas aulas de dança, nas
quais teria de aprender uma determinada técnica, que serviria de
suporte para futuras coreografias. A ação era, basicamente, a de
reproduzir movimentos ou interpretar ideias propostas pelo
professor ou coreógrafo, contudo, estas não eram passíveis de
reflexão, discussão, e reorganização e, portanto não abria
espaço para minhas ideias, impressões e sensações. O mais
1

"Sujeitos Dançantes" é um projeto de entrevistas com artistas da dança em Curitiba, realizado
pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP), com proponência de Gladis Tridapalli e equipe de
pesquisa e produção formada por alunos e egressos da instituição.
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importante e perigoso reflexo desta pedagogia é o desestímulo
ao senso crítico e à autonomia, com consequente repressão do
poder de se fazer escolhas conscientes” (KUNIFAS, 2008, p. 2).

Por suas palavras, podemos reconhecer uma tomada de consciência
crítica sobre a prática irrefletida a que se dedicava no balé, em que ela se
percebe no esforço de reproduzir um modelo e não de realizar a si mesma
como um ser pensante, criativo, com autonomia de exercer seu próprio corpo
segundo suas singularidades e perspectivas de mundo.
Kunifas reconhece que, para além da formatação a que foi submetida
em sua educação em dança, também se encontrava formatada por sua
educação, escolar e familiar, ancorada na forma acrítica associada à “visão
dualista do mundo, a qual leva o indivíduo a compreender as coisas a partir de
apenas dois lados, sempre apartados” (KUNIFAS, 2008, p. 2). Esta
consideração se faz enquanto crítica ao pensamento cartesiano, já mencionado
anteriormente nesta pesquisa.
Diante das considerações de Kunifas, percebemos uma crítica geral da
sua constituição de sujeito vinculada a sua atividade artística, e a sua formação
enquanto pessoa.
Se meu entendimento de corpo e de mundo estava ancorado no
princípio da dualidade e na repetição de modelos,
consequentemente todas as relações na minha vida, tanto no
âmbito pessoal como no profissional, também se organizavam
desta maneira. Acredito que estes foram os fatores que mais
contribuíram para a crise interna que se instalou. A crise foi
gerada, justamente, pela necessidade de me perceber como
indivíduo, com ideias próprias e não ideias alheias, com um jeito
próprio de dançar e não um jeito de outros. Um processo de
individuação (KUNIFAS, 2008, p. 3).

Se retomarmos a ideia de que a filosofia antiga se realizava segundo
uma prática da crítica sobre a pedagogia, sobre as formas como somos
educados pela sociedade, e pela educação familiar, encontramos aqui uma
atitude crítica cuja consciência dos fatos revela-se enquanto estímulo
necessário para a busca e o esforço em tomar conta de si. Engendra-se, daí,
um cuidado de si, um trabalho para se liberar de uma forma a priori dada,
sugerida ou imposta, por padrões sociais e culturais apoiados no referencial de
um corpo ideal, treinado para ser um corpo dócil.
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No entanto, a busca de Kunifas por práticas somáticas, que se deu no
ano de 1992, não teve a princípio o objetivo consciente de procura por um
caminho de liberação, mas se deu com o intuito de melhorar sua técnica de
dança e prevenir traumatismos e acidentes de trabalho. Porém, a partir das
novas experiências neste campo de estudos e práticas, e depois de um
processo terapêutico a que se empenhou durante um ano com o Authentic
Movement 2, Kunifas começou então a perceber novas possibilidades de se
reconhecer enquanto sujeito, se permitindo ver a si mesma segundo suas
singularidades.
A este processo, iniciado em busca de uma aproximação de si mesma,
Kunifas nomeou de re-integração [sic] (KUNIFAS, 2008), referindo-se aos
processos de livrar-se dos condicionamentos dados segundo dualismos e
categorizações estanques.
A re-integração começou pela percepção das relações do corpo
com o próprio corpo, proporcionada pela prática de técnicas e
métodos pertencentes a Educação somática, a qual possui sua
origem na busca do conhecimento do indivíduo a partir de seu
próprio corpo por uma nova conceituação acerca da
integralidade corpo-mente do ser humano. Conforme Perez
(2002, p. 3) “o corpo humano começou a ser visto não como
objeto da pessoa, mas como definição da sua própria
existência”. A integração entre meu corpo e o entorno, entre meu
cotidiano e minha arte foi acontecendo ao longo do tempo, tendo
se consolidado como processo de criação do corpo
desconhecido (KUNIFAS, 2008, p.107).

Reintegrar-se era, pois, trabalhar sobre si, para reconstituir o que havia
sido separado segundo sua educação, e neste empenho a partir de práticas
corporais somáticas, podemos reconhecer a perspectiva de uma tecnologia do
eu, capaz de constituir um sujeito que estetiza a si mesmo vinculando-se a
técnicas que desenvolvem a autopercepção, a autocrítica e oferecem caminhos
para uma mudança de hábitos, de posturas, e do modo de perceber a si e ao
mundo em constante relação consigo.
Pois, foi neste processo de praticar a si que Kunifas reconheceu a
importância dos estudos somáticos enquanto práticas de liberação e de
reconstituição de si, o que contribuiu tanto para uma nova atitude com a vida,
2

Prática corporal de caráter terapêutico criado por Mary Whitehouse (1911-1979)
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quanto para novos processos artísticos que, como veremos, radicalizaram a
escolha estética da artista.

3.2 Um corpo que se reconhece
Conforme mencionado, o trabalho de Cinthia Kunifas intitulado Corpo
desconhecido é um solo de dança contemporânea concebido em 2002 e que
segue sendo apresentado até os dias de hoje, desenvolvendo-se em processo
continuado.

Desde o início de sua criação, o trabalho contou com a

colaboração de Mônica Infante, que assume o papel de diretora, não tanto com
função de direção propriamente dita, mas como acompanhante crítica. Infante
é artista da dança, pesquisadora e professora e há anos ministra aulas de
consciência corporal, aplicando princípios da técnica somática de Alexander,
mesclados a conhecimentos de dança e de sua prática em Ki Aikido, arte
marcial japonesa em que é sensei.
Além da contribuição de Infante, o solo conta com a colaboração do
sensei de Aikido Wilson Sagae, cujo trabalho se realiza segundo técnicas de
respiração, organização postural e desenvolvimento de Ki – que pode ser
traduzido como força vital; e também com a parceria da artista plástica Laura
Miranda, responsável pelo figurino e outras contribuições artístico-afetivas.
Tratando de descrever o Corpo desconhecido, apresento-o tanto
segundo a referência nos escritos de Kunifas quanto da minha percepção do
trabalho, uma vez que presenciei uma das apresentações no ano de 2004, na
ocasião da mostra Rumos Dança, na cidade de São Paulo. Embora a descrição
a seguir seja referente à apresentação do trabalho em palco italiano, sua
configuração permite apresentá-lo em uma diversidade de espaços, inclusive
espaços abertos, conforme já ocorrido em ocasiões distintas.
A duração do solo é de aproximadamente trinta minutos. O que se vê em
cena no primeiro momento é Kunifas em pé, parada, usando um vestido longo,
olhar voltado para a frente (FOTO 8). Nos trintas minutos decorrentes, a artista
vai se curvando muito lentamente para frente. É quase impossível ver o
movimento acontecendo pela tamanha lentidão em que se dá. Diante de ações
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mínimas, vamos aos poucos nos dando conta de que seu tronco vai se
modificando da postural vertical para uma inclinação frontal. Kunifas não se
locomove no espaço e durante a ação, não pisca e não deglute, o que faz com
que de seus olhos escorram lágrimas, de seu nariz muco, e de sua boca,
saliva. Líquidos que se fazem brilhantes sob a luz incidente. Não há música, a
trilha se faz com o som que está no ambiente, os ruídos naturais do entorno ou
mesmo o som da própria respiração daquele que ali se encontra. No final dos
trinta minutos, podemos perceber que Kunifas inclinou o tronco rumo ao chão
sem chegar a tocá-lo, seu pés seguiram no chão, garantindo sua posição em
pé. Sua dança é este lento direcionar do tronco para o chão. A iluminação é
fixa, luz branca recortada sobre o corpo. Ao final, a luz se apaga por alguns
instantes e, ao ser retomada, Kunifas está novamente na vertical. Ela então
sutilmente agradece com um pequeno movimento de cabeça e se retira da
cena.

FOTO 8 - Corpo desconhecido, Cinthia Kunifa, crédito de Sergio Ariel, São Paulo, 2004.

Todo o trabalho acontece, segundo Kunifas, no estabelecimento de uma
pausa ativa realizada mediante um investimento em micromovimentos, os
quais direcionam a ação de inclinar-se.
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Se retomamos a questão de que Kunifas teve sua formação em dança
voltada para a técnica clássica, e que se dedicou por muitos anos a este estilo
de dança, o deslocamento estético que ela realiza na concepção do Corpo
desconhecido é radical. Ao contrário do que encontramos na dança clássica
constituída de movimentos rítmicos, rigidamente coreografados, subordinados
aos compassos métricos da música e de um rigor virtuoso dos passos de
dança codificados, vemos se instaurar uma dança de micromovimentos,
realizada na ausência de música, bem como na ausência de passos de dança.
Nas palavras de Kunifas
O corpo desconhecido significa, no meu processo artístico, um
rompimento como certos paradigmas e categorias tradicionais de
dança que definem as relações entre corpo e movimento, mente
e corpo, corpo e ambiente, coreógrafo e dançarino, teoria e
prática, processo e produto, vida e arte, todas pautadas pelo
dualismo e pela hierarquia (KUNIFAS, 2008, p.6).

Diante desta nova atitude como dançarina, notamos aqui uma oposição
ao modo como anteriormente se relacionava com a dança e com a preparação
técnica sobre o corpo. As questões artísticas e estéticas são deslocadas,
então, para outros modos de perceber a si, a existência e a relação entre arte e
vida.
Para compreendermos um pouco desta nova maneira de ser artista, ou
de operacionalizar sua dança, faremos uma breve abordagem sobre seus
processos e procedimentos, salientando a ideia de uma prática de si, voltada
para novas formas de agir e de perceber-se enquanto ser movente no mundo.
Desde o ano 2000, diante da crise que se instaurou em Kunifas pelo
reconhecimento de desconexão em que percebia seu corpo e sua dança, a
artista iniciou um processo de pesquisa artística, em que buscava deformar seu
corpo, ou utilizando-nos de suas palavras buscou “mudar a forma, sair da
fôrma, des-formar, romper com os padrões construídos ao longo da vida”
(KUNIFAS, 2008, p. 79). Com este intuito, pesquisava modos de dar outras
formas ao corpo cênico, usando as mãos para esticar a pele, investigando
torções e movimentos das articulações, mas foi no processo de pesquisa
iniciado com Mônica Infante que Kunifas descobriu a potência da pausa.
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Nos primeiros encontros com Infante, começou a explorar uma atitude
de pausa ou ainda de se permitir apenas movimentos muito lentos e muito
pequenos. Mediante a contenção do desejo de mover-se, ou , se quisermos
manter uma aproximação com as práticas dos filósofos antigos, mediante o
exercício de uma abstinência de mover-se, ambas presenciaram um ocorrido
no corpo de Kunifas: durante uma pausa, surgiu inesperadamente um
movimento involuntário no quadril, uma pulsão de seu corpo que ocorreu sem a
sua intenção consciente, mas que foi sentido por Kunifas e visualizado por
Infante. A partir deste pequeno movimento, iniciou-se então um novo processo
artístico em que a artista se abriu à escuta do próprio corpo de modo que, ao
invés de procurar um motivo para se mover, buscou pausar para reconhecer o
que já está acontecendo no corpo, independente de sua vontade. Segundo
Kunifas, a pergunta norteadora do Corpo desconhecido passou a ser: “antes
de se fazer alguma coisa, o que já está acontecendo?” . Esta pergunta passou
a ser um convite à percepção a ao deslocamento do lugar já conhecido de
dança, uma dança dos passos, para adentrar num campo de investigação que
buscava pausar o corpo, não para torná-lo estático, mas para reconhecê-lo
enquanto corpo processual, moldável, dinâmico, que está sempre em
processo.
Diante deste novo modo de investigar sua dança, podemos reconhecer a
dedicação de Kunifas em perceber o que se passa em seu corpo, a olhar para
si, escutar a si, perceber o que é possível ser percebido quando coloca o foco
de sua atenção nos movimentos involuntários do corpo. Desta forma, podemos
considerar que Kunifas inicia uma prática de si elaborada enquanto
procedimentos específicos de auto-observação, de conversão a si, cujo
processo originou a configuração do Corpo desconhecido, enquanto uma obra
artística a ser compartilhada com os outros.
Ao descrever o acionamento da suposta pausa realizada durante o
trabalho, Kunifas aborda a relação entre mover e pausar da seguinte forma:
Em pé, proponho pausar, pausar para perceber tudo o que já
move. Assim permito-me perceber o que normalmente não
perceberia se estivesse ocupada em produzir movimentos.
Percebo o corpo vivo que, em pausa, modifica-se a cada
instante. Portanto, o que entenderíamos por ausência de
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movimento manifesta-se, justamente, pelo contrário, com a
presença de muitos movimentos, embora possam ser quase
invisíveis ao olhar (KUNIFAS, 2008, p.43).

Desta forma, vemos a relativização entre movimento e pausa, diante da
afirmação de que ficar parada de pé será sempre um movimento dinâmico.
Mesmo que queiramos nos imobilizar, não podemos cessar o constante jogo de
equilíbrios entre os músculos e ossos que nos permite permanecer onde
estamos, bem como não podemos cessar as pulsões que remetem à fisiologia
do corpo. Por mínima que seja, a ação de estar de pé, será sempre um estado
ativo de corpo, uma configuração de tônus muscular, uma ativação física que
acontece no volume global do corpo.
Conforme consideram as pesquisadoras Piret & Bezie (1992), segundo
os estudos da coordenação motora, o equilíbrio do corpo será sempre uma
equilíbrio instável.
O corpo é um volume dinâmico que encontra seu equilíbrio em
sua própria organização. O caráter deste equilíbrio é ser instável,
próximo do desequilíbrio, como o fiel de uma balança. Os
músculos estão em contínuo estado de tensão, para estarem
prontos para o reequilíbrio. A instabilidade desse reequilíbrio
mantém a atividade, o movimento (BÉZIERS, 1992, p.123).

Desse modo, ainda que nos esforcemos para ficarmos em pé, imóveis,
essa imobilidade será sempre uma dinâmica entre músculos e ossos, líquidos
corporais, pulsões e energias. Kunifas nesta atitude de pausa, detém-se então
a observar a vastidão de movimentos que acontece no corpo, mesmo que
nenhuma ação de movimento voluntário esteja sendo ativada conscientemente
além do fato de permanecer parada onde está. Desta forma, Kunifas pausa
para perceber o que, independente de sua vontade, já se movimenta em seu
corpo, uma espécie de dança da vida, tomada diante da fisiologia do corpo em
contínuo processar de micromovimentos. A suposta imobilidade passa a ser,
para Kunifas, um estado de dança em que o princípio coreográfico será o de
dedicar a atenção a si mesma, o que podemos considerar uma prática de si.
Sobre a dedicação à pausa, encontrada em Kunifas, faz- se interessante
considerarmos a prática de si encontrada em Sócrates pautada na imobilidade,
reconhecida no capítulo 1 como um retiro em si mesmo.
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Sobre esta prática, podemos citar um trecho do diálogo escrito por
Platão por volta de 380 a.C, intitulado O Banquete, em que o anfitrião do
banquete referido, no aguardo da chegada de Sócrates, pergunta pelo filósofo
e a resposta de um servo foi: “Esse Sócrates, retirou-se em frente dos vizinhos
e parou; por mais que eu chame não quer entrar.” O anfitrião contesta, dizendo
estranhar tal atitude e pede para chamá-lo. Mas um convidado intervém e diz:
“Deixai-o! É um hábito seu esse: às vezes retira-se onde quer que se encontre
e fica parado. Não o incomodes portanto, mas deixai-o” (Platão, 2003, p. 6).
Se consideramos segundo referências atuais que ficar parado é, pois,
uma atitude dinâmica, faz-se instigante pensar: o que fazia Sócrates em sua
postura

de

imobilidade?

Como

será

que

o

filósofo

lidava

com

o

equilíbrio/desequilíbrio do corpo? Também poderíamos especular, ainda que
apenas como forma de instigar a imaginação, como lidava com os fluxos de
pensamento que apareciam enquanto estava parado? Haveria outras técnicas
associadas a esta pausa de retirar-se em si mesmo? Técnicas de observar a si,
a seu corpo e a seus pensamentos?
Nos escritos de Pierre Hadot (2011), encontramos a citação de H. Joly
que considera que Sócrates, quando parado ou retirado em si, provavelmente
recorria a técnicas de controle da respiração (HADOT, 2011, p. 264). Mas nada
podemos afirmar sobre isso. Ficamos aqui apenas com a incitação da questão
mediante um exercício de aproximação entre técnicas antigas e atuais de
praticar a si mesmo, segundo uma espécie de ginástica-meditação dedicada a
uma arte-artesania de si.
Diante de tal consideração, o que parece pertinente observar é o fato de
que, ainda que diante de naturezas e objetivos muito distintos, podemos
encontrar o elemento similar de uma tecnologia da pausa destinada a uma
conversão a si. Isto é o que proponho reter diante destas considerações.
No caso da prática de pausa em Kunifas, podemos, segundo seus
escritos, nos inteirar um pouco mais de seus procedimentos e quem sabe até
nos inspirarmos neles enquanto processos investigativos de si mesmo.
Segundo a artista:
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a atitude de não mover abre espaço para a percepção do que já
está se movendo, mas que normalmente ignoramos – o corpo
vivo e seu movimento inerente, mesmo na aparente imobilidade
(KUNIFAS, 2008, p.44).

E ainda,
Pauso, mas amplio a percepção. Escolho olhar, o que olhar e
quando olhar. Direciono minha atenção para o momento
presente pelos meus sentidos, [...] movo portanto minha atenção
(KUNIFAS, 2008, p.46).

Detendo-nos na oportunidade de explorarmos os escritos de Kunifas
segundo a sistematização dos procedimentos de Corpo desconhecido,
exploraremos a seguir algumas considerações sobre os modos de ativação
desta pausa dinâmica, cujo procedimento a artista considera segundo três
aspectos: percepção, inibição e direção.
Estes aspectos estão referenciados principalmente na técnica somática
de Alexander, conforme reconheceremos brevemente nas linhas a seguir. Mas
antes, vamos nos ater ainda aos escritos de Kunifas, segundo o processo do
Corpo desconhecido em que o primeiro procedimento é referente à percepção.
Citando Cohen, 1993, Kunifas diz que “perceber é mover” (KUNIFAS, 2008, p.
95) e, como tal, considera que sua ação de converter a atenção a si, ao que se
passa no seu próprio corpo será o primeiro movimento desta dança.
Em pé, numa situação de luta contra a gravidade, inicio a
prática, como todas as semanas. Conecto-me com as sensações
físicas pelos meus sentidos (tato, olfato, paladar, visão, audição
e propriocepção/cinestesia) [...] Um vai e vem de pensamentos
[...] faço um convite intermitente para ficar no presente. Tento
sentir mais e pensar menos. Este pensar racional, responsável
pela elaboração das ideias, que está suspenso no tempo,
descolado do momento presente, desatualizado. O pensar que
se conecta com a memória de um passado próximo ou distante
ou com um possível futuro e não com a experiência vivida no
instante. Penso sobre o trabalho durante o próprio trabalho, mas
ainda me desconecto do presente, pois penso sobre o que
acabei de sentir ao invés de apenas sentir. Sinto e reflito, sinto e
reflito, sinto e reflito [...] Em pé, direciono minha atenção para
tudo o que meu corpo pode captar. Abro, cada vez mais, meu
campo de percepção. Tudo que estou vivendo é material desta
dança. Danço essa condição atual e não apenas dela, como
anteriormente. Sinto preguiça, e a partir do momento que decidi
continuar, a preguiça começa a fazer parte do fluxo de
informações que permeia meu corpo e o ambiente ou
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CorpoAmbiente. Não preciso negar as emoções e sensações
desagradáveis para dançar. Incluo, integro, ao invés de eliminar.
Sinto o ar tocando minha pele, sinto a luz afetando meus olhos,
sinto a saliva se acumulando na minha boca, sinto meus olhos
se enchendo d’água [...] Tudo toca meu corpo. Tudo move, mas
tenho uma regra: mover apenas por micromovimentos
(KUNIFAS, 2008, p.96).

Pelas palavras de Kunifas, podemos perceber que a artista estabelece
para si uma regra, e a desenvolve como uma forma de praticar a si mesma. À
luz das práticas filosóficas antigas, poderíamos reconhecer uma espécie de
ginástica-meditação em que a artista vigia os fluxos de pensamento ou os
juízos de valor sobre o que se passa pelo pensamento, as emoções que a
tomam no presente tentando não reter os fluxos de representações, mas
observá-los sem se apegar. Kunifas tenta, mediante a atenção a si, desviar os
pensamentos que possam lhe tirá-la do presente. Quase como um exercício de
prova, de colocar-se à prova diante dos mecanismos do pensamento que
insistem em visitar o passado, projetar as ações para o futuro e nos desviar da
atenção ao presente.
Nesta espécie de prova de si, Kunifas tem uma regra clara, não se
moverá a partir de movimentos amplos, apenas por micromovimentos, ações
mínimas, pouco visíveis externamente. Seu mais importante movimento é o de
observação e atenção ao que acontece no seu corpo e na relação com o
ambiente em que se encontra. Podemos notar uma dança realizada segundo
as regras de um jogo consigo mesma, que não está voltada a um virtuosismo,
mas uma espécie de prova de si ou experiência de si, pautada em regras
claras de como mover ou não se mover.
No segundo procedimento, a consigna de sua prática artística, ou de sua
dança é a da inibição. Este é o ponto em que a influência da técnica de
Alexander se faz mais nítida, conforme veremos na seção seguinte. Kunifas
inibe qualquer vontade que eventualmente apareça e que desvirtue sua regra
para o micromovimento.
Sinto um impulso por respirar profundamente, sinto vontade de
me deslocar no espaço, inibo, redireciono. Dou novas direções
para estes impulsos: distribuo-os por meio de micromovimentos
por todo o corpo – movimentos quase invisíveis, desconhecidos.
Digo “não” às respostas automáticas, padronizadas, para
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aumentar as possibilidades de relação entre corpo e ambiente
(KUNIFAS, 2008, p.98).

Como numa provação de si, da condição a que se coloca sua dança,
Kunifas usa como estratégia o procedimento de inibição, que consiste em não
responder automaticamente a qualquer vontade que eventualmente surja de se
mover, ainda que seja para dar um suspiro, que poderia aliviar uma sensação
desagradável, ela segue na ação a que se propôs. E como tal, inibe qualquer
ação que a afaste de sua regra básica.
No terceiro procedimento, Kunifas reconhece seu foco de direção, ou
seja, a capacidade de tomar as decisões após a inibição em manter-se em seu
planejamento. A cada vez que inibe uma eventual vontade de se mover,
Kunifas redireciona o impulso por movimento para o corpo todo por meio de
micromovimentos. Segundo a artista, seu tronco vai se movendo para frente
não exatamente por uma vontade de inclinar-se, mas por uma direção que vai
sendo realizada segundo uma organização geral, do estado em que se
encontra seu corpo e os fluxos de energia nos processos em questão.
Estes são então os procedimentos sistematizados por Kunifas em seu
solo, cuja referência técnica se faz principalmente segundo a Técnica de
Alexander, mas que ao considera-los se faz importante salientar que a artista
também se utiliza de outras referências, em especial as aulas de respiração de
Wilson Sagae, compostas de uma mistura de técnicas orientais e ocidentais
que, por não se tratar exatamente de uma prática do campo reconhecido da
educação somática, ainda que esteja na seara de técnicas de consciência
corporal, deixaremos aqui apenas como citação, advertindo que sua influência
no trabalho é tão importante quanto a da Técnica de Alexander.
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3.3 Elementos da Técnica de Alexander e algumas relações com a estética
da existência e o Corpo Desconhecido
Nesta seção, nos deteremos em uma breve incursão sobre noções
gerais da Técnica de Alexander, de modo a compreendermos a referência de
Kunifas em seus procedimentos para o Corpo Desconhecido.
Conforme mencionado no capítulo 2 sobre as origens do campo dos
estudos somáticos, Mathias Alexander é considerado um de seus precursores,
cujo trabalho começou a ser configurado no final do século XIX, período em
que, como artista, se dedicava à carreira de ator e declamador; na profissão,
estava sofrendo com as limitações de uma insistente rouquidão que lhe
enfraquecia a voz.
Desiludido pelos tratamentos médicos a que estava sendo submetido
para melhorar sua saúde vocal, Alexander começou um empreendimento de
colocar-se em frente ao espelho e tentar perceber o que estava fazendo com o
seu corpo enquanto declamava os textos teatrais e descobriu nesta
investigação de si que enrijecia o pescoço, fazendo com que a cabeça se
retraísse durante a fala; forçava excessivamente a laringe para baixo; e
aspirava o ar de forma ofegante.
Com estas observações, Alexander reconhece que seu “modo de fazer”
(ALEXANDER, 1992), o que podemos entender como a organização corporal
para a ação, estava inadequado segundo um uso saudável do corpo.
Detectando que as tensões excessivas no pescoço e a posição de sua cabeça
não contribuíam para fazer um bom uso de sua voz, começou a se empenhar
numa reprogramação de suas ações, buscando estratégias para não realizar
os mesmos “erros” durante a fala.
A partir destas observações, Alexander descobre um dos princípios de
seu método pautado na relação dinâmica entre a cabeça, o pescoço e o tronco,
o que considera como “Controle primordial” que, para o pesquisador, era “um
fator fundamental da organização do movimento humano” (ALEXANDER, 1992,
p.14), e como tal, poderia ser um foco de direção e de ajustes para melhorar a
saúde global da postura corporal.
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Tendo chegado a estas conclusões, Alexander então iniciou a tentativa
de estabelecer uma prática que combinava aspectos a serem evitados, a
ajustes que eram necessários fazer para melhorar a relação da cabeça,
pescoço e tronco. Foi então que, nas tentativas de intervir sobre o mau hábito
detectado, Alexander descobriu em frente ao espelho que, mesmo tendo
consciência do que deveria fazer segundo o direcionamento da cabeça, fazia
justamente o contrário do que desejava implementar, especialmente nos
momentos mais difíceis de articulação verbal do texto.
Alexander descobre, então, que há um padrão dominante de hábito que
engana nossos sentidos e que temos uma “apreciação sensorial enganosa”
(GELB, 1987, p.71) sobre nós mesmos. Como tal, acostumamo-nos com uma
má postura e um modo anatomicamente desfavorável de nos movermos, e
para nossa percepção este modo parece certo - uma vez que o hábito se
instaurou como um padrão de normalidade. Assim, quando tentamos nos
corrigir segundo um direcionamento mais adequado, parecemos estar errados
diante das novas adequações.
Desse modo, Alexander percebe a dificuldade em implementar
mudanças de hábitos posturais, uma vez que não basta apenas a vontade e
consciência sobre si, mas a efetivação de estratégias eficazes para um
redirecionamento do uso do corpo e uma melhor adequação a si mesmo, o que
Alexander considera “o meio pelos quais” se deve direcionar a si. E a estratégia
fundamental encontrada por Alexander foi o que ele chamou de inibição, que
segundo Gelb, “consiste em exercitar o recebimento de um estímulo e se
recusar em fazer qualquer coisa que seja uma resposta imediata” (GELB, 1987,
p. 17).
Investindo então na estratégia de inibição como um dispositivo,
Alexander começa um treinamento de desabituação, visando desestruturar
padrões automatizados das respostas motoras que definiam padrões habituais
no seu modo de agir. Para além da prática de declamação, Alexander começou
a aplicar a inibição e as novas direções nas situações diversas do seu
cotidiano. E mediante seu treinamento, ele não só consegue se livrar de seus
problemas de rouquidão, como também desenvolve novas maneiras de se
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portar e de organizar a estrutura global de seu corpo, reconhecendo um ganho
de saúde e bem estar.
Diante destas constatações, o conselho de Alexander, que é, pois, o
conselho geral encontrado nas somáticas, é o de que devemos deixar de tentar
obter resultados rápidos, chegar à postura certa, simplesmente por se colocar
em um exercício, e se dar direções ou assumir um modelo de fazer. Devemos
então deixar de projetar os resultados e nos determos nos processos, nos
“meios pelos quais” podemos nos perceber e agir com mais eficiência.
Segundo Alexander:
[...]“tentar acertar”, através do “fazer” imediato é tentar reproduzir
o conhecido e não pode levar ao “certo”, ao que ainda é
“desconhecido”, uma vez que, esse “desconhecido” não pode
estar associado a experiências sensoriais que até então tenham
“dado a sensação de estarem certas” (ALEXANDER, 1992, p.
20).

Vale ressaltar que o certo, para Alexander, não é um certo definido
segundo critérios rígidos de valores. Para ele, “os critérios são relativos e mais
ou menos individuais” e se referem a “uma modalidade de uso do corpo
associada a um padrão satisfatório de funcionamento e condições de saúde e
bem-estar em geral” que devem estar adequados a cada corpo (ALEXANDER,
1992, p. 113).
Sendo assim, e para se chegar a um possível “certo”, ou seja, uma
condição considerada boa para si, é preciso, segundo Alexander, se dar conta
de que não podemos confiar de todo em nossa “apreciação sensorial”, e que
diante dessa possibilidade de ilusão sobre si, é preciso criar estratégias para
intervir nos fluxos do pensamento e ações físicas padronizadas pelo hábito
pessoal.
Neste sentido, Alexander desenvolve sua técnica segundo princípios de
desautomatização em que se devem inibir as ações imediatas e tentar
perceber o que acontece quando não fazemos, quando acalmamos nossos
impulsos, nossos desejos imediatos e observamos a prontidão automatizada
que reside em nossos corpos diante de nossas programações para a ação.
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Conforme considerado na pesquisa de Kunifas (2008), todo trabalho de
Alexander está focado no momento que antecede a “resposta motora”
trabalhando na alteração do “planejamento motor”. Dessa forma, através da
técnica procura-se despertar a atenção sobre o momento que precede o
movimento, na forma como o corpo prontamente se organiza diante de um
estímulo qualquer como, por exemplo, o levantar-se de uma cadeira.
Para nos aproximarmos um pouco mais da noção de estímulo e inibição
da resposta motora considerada nesta técnica, podemos, por exemplo, realizar
um breve exercício agora mesmo diante deste texto. Caso se sinta convidada
ou convidado a experimentar, você pode, por exemplo, se dar mentalmente o
estímulo de se levantar da cadeira, se imaginar se levantando, mas continuar
sentada ou sentado. Se fizer isso, provavelmente perceberá que o corpo muda
os padrões de tensão e tônus e prontamente se articula para a ação. Inibir
significa neste caso, dar o estímulo e não fazer a ação pensada, e neste entre,
perceber como o corpo se organiza prontamente mediante a intenção.
Segundo Alexander, a organização entre o estímulo e a ação motora
está padronizada pelo automatismo de um corpo organizado segundo seus
hábitos instalados, e que dar um tempo e observar o que acontece diante do
estímulo será, pois, a possibilidade de tentarmos reprogramar a ação e agir
diferente. Implementar uma direção do movimento que nos possibilite, por
exemplo, levantar da cadeira de forma diferente da habitual, sem que
realizemos esforços excessivos em qualquer parte do corpo - como é comum
que façamos segundo nossos hábitos, quando de modo geral acabamos
usando mais energia e tônus do que realmente precisamos.
Enquanto método somático, faz-se importante ressaltar que atuar sobre
os hábitos do corpo será sempre um modo de atuar sobre as emoções e
comportamentos que englobam o ser em seus aspectos gerais, de forma que
trabalhar sobre a autoconsciência física reverberará nos aspectos diversos da
vida e, consequentemente, no aumento do poder de fazer escolhas.
A propósito das aproximações com a “estética da existência”, proponho
considerar duas relações encontradas na técnica de Alexander com os filósofos
do período helenístico. A primeira, em relação à perspectiva de correção de si
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que aparece associada à pratica terapêutica, e a segunda, sobre o princípio de
inibição, que arrisco considerar uma presença aproximada às práticas de si da
antiguidade.
Sobre o primeiro aspecto, podemos considerar a desconfiança sobre si,
que aparece nos dois contextos. Se em Alexander encontramos uma noção de
“apreciação sensorial enganosa”, nos filósofos antigos encontramos uma
desconfiança sobre o que se passava no pensamento, no fluxo das
representações sobre as coisas, sobre si, sobre os outros e sobre mundo. Essa
desconfiança era, pois, o motivo de se realizar os exercícios sobre os juízos de
valor sobre as coisas, desconfiando sempre de si, e do que se pensa, pois
pode-se pensar de forma automatizada, correndo o risco de não ser justo, de
se deixar levar pelos estímulos do meio sem se deter neles.
Neste sentido, há um trecho do dossiê de Foucault sobre o cuidado de
si, destacado por GROS (2006a), em que considera que no período helenístico:
Ser mais forte do que si implica que se esteja e se permaneça à
espreita, que se desconfie sem cessar de si mesmo, e que não
apenas no decurso da vida cotidiana, como também no próprio
fluxo das representações se faça atuar o controle e o domínio
(FOUCAULT, 2006a, p. 648).

Essa citação, referente às práticas a si na Antiguidade, parece nos
oferecer uma correspondência com a compreensão de Alexander, de que
devemos desconfiar de nossas percepções, das representações enganosas
que podemos ter sobre nossos corpos, nossa postura, nossas noções de certo
ou errado, questões que se evidenciam para aqueles que buscam incidir sobre
si, sobre o próprio corpo e alcançar estados diferenciados de ser, de se mover
ou de se portar.
Sendo verdade que criamos ilusões que deturpam nossa percepção,
aquele que quer se transformar, sair do estado em que se encontra, deverá se
empenhar em utilizar estratégias, como diriam os filósofos antigos, de intervir
no fluxo das representações do pensamento e readequar-se segundo uma
busca de novas formas de existir. Neste sentido, guardando as devidas
diferenças de natureza e objetivos, algo dos procedimentos de praticar a si
parece estar próximo à noção de que se deve desconfiar de si mesmo.
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A segunda aproximação se faz sobre o fundamento da inibição que
encontramos como importante estratégia de Alexander para ativar um certo
controle sobre si, e que é o princípio fundamental do trabalho de Cinthia
Kunifas. Curiosamente, podemos encontrar na prática de alguns filósofos
recomendações que revelam também uma noção estratégica de inibição. Há,
por exemplo, uma publicação do manual do estóico Epicteto em que podemos
considerar uma noção de inibição em três trechos distintos:
O impulso para agir e não agir, esses são os pontos onde deve
se concentrar a sua preocupação; ainda assim, exercite-os
gentilmente, sem forçar, e provisoriamente [...] Lembre-se que
você deve se comportar na vida como se estivesse num
banquete. Um prato lhe é passado pelo círculo dos convivas até
chegar a você; estenda a sua mão e polidamente o segure. Ele
passa por você; não pare o seu movimento. Ele ainda não
chegou até você, não seja impaciente para obtê-lo, mas espere
até que chegue a sua vez. Contenha-se assim com relação às
crianças, esposa, cargo, riquezas, até que um dia você venha a
ser digno do banquete com os deuses [...] Portanto, faça como
sua primeira e principal tarefa não permitir com que as
impressões lhe dominem. Porque quando você ganha um
espaço e um retardamento (na reação), você irá notar que se
torna mais fácil se controlar (Epicteto, 1957).

Conforme podemos perceber nos três trechos encontramos o princípio
de inibição como um modo de se exercitar, “o impulso para agir e não agir”,
“exercitar-se gentilmente” são considerações pertinentes para Alexander, bem
como não ser impaciente, não adiantar-se na execução das ações, e
principalmente, ganhar um espaço entre a ação e a reação, o que é, pois, a
definição do próprio princípio desta técnica somática.
Podemos ainda sobre a inibição citar um procedimento encontrado em
Plutarco, filósofo citado no capitulo 1, cujo procedimento, segundo Foucault, é
reconhecido como um exercício de não curiosidade:
[...] quando, na sequência de um acontecimento qualquer,
ocorrendo a ocasião de ter a curiosidade atiçada, recusar-se a
satisfazê-la [...] por exemplo, quando recebemos uma carta e
supomos que ela contém uma notícia importante, que nos
abstenhamos de abri-la e a deixemos ao nosso lado tanto tempo
quanto possível (FOUCAULT, 2006a, p.271).

Nesta prática, não abrir a carta imediatamente pode facilmente ser
considerado uma inibição do impulso natural em satisfazer a curiosidade. Não
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agir era, pois, um exercício de escolha, de controle sobre si, não exatamente
tendo o corpo como foco, mas sim o comportamento, a maneira de ser e o
exercício de desabituação com a pretensão de ganhar tempo, para agir com
maior poder de discernimento e escolha.
Neste momento, cabe retomar que o motivo das aproximações com as
noções gerais da Técnica de Alexander se faz justamente pelo fato de que está
técnica é uma das referências para o trabalho de Kunifas, em que
procedimentos de inibição e de direção se fazem como processo artístico
inspirado no método somático.
No caso de Kunifas, podemos notar uma trajetória que partiu de um
processo que ela reconheceu como terapêutico, de re-integração do eu a partir
de práticas corporais somáticas, mas que passou a integrar seu processo
artístico, constituindo um modo de fazer dança e de comunicar suas
descobertas a partir de uma observação direcionada sobre si mesma, de uma
pausa dinâmica e de direções dadas para os micromovimentos.
Durante o processo de criação e prática do Corpo desconhecido, Kunifas
chega a colocar em dúvida se o que estava fazendo era de fato uma dança ou
uma continuação de seu processo terapêutico, tamanho era o caráter pessoal
que encontrava na integração da dança a suas questões atuais de vida e
pesquisa de si. Neste sentido, ela se questiona:
Como a dança poderia ser tão pessoal? Era estranho perceber
que tudo o que sempre neguei para poder dançar estava
surgindo como tanta força – a fragilidade, a ansiedade, o corpo
acima do peso, a dor, a dúvida [...] um experiência tão particular
era, também, uma experiência compartilhada (KUNIFAS, 2008,
p. 95).

E sobre esta dúvida, chega à seguinte conclusão:
A investigação não era pois terapêutica no sentido de que a
investigação era estética. A função ali era a de artista. O
momento da pesquisa estava destinado ao fazer artístico. Pois
estava conectada não somente com meus pensamentos e
emoções particulares, mas com o público, com o ambiente a
minha volta (KUNIFAS, 2008, p. 85).

Desta forma, notamos claramente que a proposição de Kunifas, de
colocar-se diante de um processo artístico, de voltar-se para si, e em si
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investigar sua nova dança não se faz como uma atitude solipsista, mas
segundo o interesse de aproximação do eu, para também melhor se aproximar
do outro, garantindo uma qualidade de estado de presença, colocando sua
própria existência, seu próprio corpo como obra a acionar experiências
estéticas no encontro com o público.
Sendo assim, vemos, no caso de Kunifas, um processo de arte-artesania
de si - no sentido que usamos na referência da “estética da existência” - cujo
objetivo estava, na circunstância de um processo artístico, voltado para
configuração de obra de si, e ao mesmo tempo uma obra artística, ou de
dança, dedicada ao encontro com o outro e aos potenciais deslocamentos que
este encontro poderia causar mediante a experiência estética.

3.4 Considerando aproximações entre o Corpo Desconhecido e meu
corpo a se conhecer
Para finalizar este capítulo, levaremos em consideração alguns enlaces
que ligam Kunifas a minha experiência artística e de vida, de forma a
reconhecer como o cuidado de si nas artes pode ser também um cuidado dos
outros, um cuidado ético e estético que pode provocar ou incentivar
deslocamentos no ambiente a que se destina.
Conforme já mencionado, assisti o Corpo desconhecido em 2004, em
São Paulo e, na ocasião, me deparei com sensações intensas, daquelas que
temos quando somos arrebatados pela experiência estética que uma obra de
arte pode nos proporcionar.
Entrar em contato com o Corpo desconhecido foi para mim um impacto,
uma experiência, um acontecimento quase insuportável. Nos quase trinta
minutos de duração do trabalho, muitas coisas aconteceram no meu corpo e na
minha percepção. 3 Senti minha respiração sendo alterada em vários
momentos, ora mais curta, ora mais longa, senti meu peito ora apertado, ora
3

Escritos tomados de uma notação pessoal que realizei alguns dias depois de assistir

ao solo de Kunifas.
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dilatado, senti meu coração pulsando. Aquilo que eu vi, aquele corpo que se
expunha de tal modo me fazia olhar para mim mesmo, me fazia prestar
atenção ao meu corpo.
Também fiquei atento ao que acontecia em volta, no que era possível
ver no corpo dos outros. Tinha curiosidade de saber como estavam se sentindo
as outras pessoas da plateia que também estavam submetidas à experiência
de Kunifas, cada qual tendo sua experiência pessoal a partir deste encontro
espectador/dançarina. Qualquer ruído era um grande barulho diante daquela
pausa silenciosa. Notei alguns incômodos, como o balbucio de que aquilo não
era dança. Ouvi alguém que, para demonstrar seu tédio, simulou um ronco,
manifestando sua insatisfação. As tosses na plateia, que foram aumentando
com o passar do tempo, me pareciam desejos de fuga. Algumas pessoas se
levantaram e saíram do teatro, outras olhavam atentamente para a dançarina.
Uma conhecida ao meu lado parecia completamente tomada pelo que via, não
desviava os olhos, eu sentia seus suspiros de quando em quando, assim como
também dava os meus.
Os quase trinta minutos não foram para mim uma sensação cronológica
correspondente. Aquilo pareceu durar horas. O impacto de ver tal trabalho foi
tanto que, ao final, me detive na cadeira do teatro por pelo menos dez minutos,
porque minhas pernas não respondiam a um impulso de me levantar e sair,
como normalmente faço quando finalizada uma apresentação. Tinha
sensações de desestabilização, de desequilíbrio, de deslocamento sensorial.
Aquela dança moveu meu corpo, mexeu com minha respiração, com meus
batimentos cardíacos, com minha localização de ser no mundo e de artista do
corpo.
Para minha satisfação, pude no outro dia conhecer Kunifas junto a
Infante e perguntar um pouco sobre os processos do trabalho, queria saber
mais sobre suas percepção de pausa e da mobilização que ela podia causar no
ambiente. Cinthia Kunifas falou pouco, mas já tinha dito o suficiente
cenicamente, o que me inspirou a investigar posteriormente o meu corpo em
pausa. Processos de contaminação se deram naquele encontro.
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Conforme se pode notar por este depoimento, fui deslocado pela
experiência estética de Kunifas e tal deslocamento me proporcionou outras
percepções

e

caminhos

posteriores

para

pensar

e

complexificar

o

entendimento de corpo e de dança. Desde então, o Corpo desconhecido se
constituiu para mim uma referência. Foi um encontro potencializador, destes
que reforçam e nos fazem provar com intensidade a potência da arte em
transformar o outro a partir de deslocamentos de percepções, emoções,
sentidos e pensamentos.
Quando vi o trabalho, nada sabia sobre ele e nem sobre Kunifas. Por
motivos de vida, acabei me aproximando nos anos seguintes do ambiente em
que o Corpo desconhecido se fez enquanto processo. Conheci Sagae, o
preparador corporal, e reencontrei Infante, a diretora, em 2005, num workshop
de quatro dias realizado por ambos em parceria, e mais uma vez vivi intensas
experiências de deslocamento. Os quatro dias de oficina me permitiram
reconhecer algumas tensões desnecessárias e desmedidas do meu corpo, e
também

apontaram

possibilidades

de

moderação

segundo

caminhos

específicos de investigação de estudos do corpo e de prática artística.
Passei então a ir para Curitiba pelo menos uma vez por semestre para
fazer aulas com Sagae e com Infante, separadamente. No ano de 2009, me
mudei para Curitiba, onde residi durante um ano e meio com o objetivo de me
aprofundar nas práticas oferecidas por ambos. Neste período fiz uma
residência de quatro meses na Casa Hoffman – Centro de Estudos do
Movimento, circunstância em que tive um breve acompanhamento de Kunifas e
Infante em processos que começavam a delinear um investimento em pausas e
uma atenção às possibilidades de movimento como o tônus muscular reduzido.
Foi neste contexto de práticas e vivências, circunstância em que pude
dar sequência a outros investimentos anteriores em dança e consciência
corporal, que iniciei o processo de trabalho Hominidae que será abordado no
capítulo seguinte, oportunidade em que poderemos reconhecer outro exemplo
de configuração artística que intuo contribuir para as correlações tramadas
nesta pesquisa sobre modos artísticos de existir, em dança e na vida.
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Capítulo 4 - Um corpo sobre árvores – tramando relações com a estética
da existência

FOTO 9 - Hominidae, Curitiba, crédito de Ângelo Luz, 2009.

4.1 Traçando linhas de uma história com a dança
Neste capítulo, trago linhas de uma “escrita de si” cujos traços
consideram os deslocamentos que o investimento em dança e em práticas de
si têm trazido à minha experiência enquanto ser humano e artista do corpo. No
centro desta escrita, estão os procedimentos e as experiências com o trabalho
Hominidae, que sugiro considerar como uma operação artística, cuja realização
se dá em árvores de centros de cidades segundo um programa de ação
organizado em dois procedimentos: uma tramagem de fios brancos no tronco e
nos galhos, seguida de uma permanência sobre a árvore com duração de
aproximadamente 9 horas.
Os desdobramentos entre ação, reflexão e escrita relativos a esta
operação artística serão aqui colocados como uma forma de organizar uma
experiência e torná-la um corpo escrito, dado e compartilhado com aqueles que
se interessam por modos de organizar procedimentos voltados à investigação
da vida enquanto realização estética.
Segundo a abordagem teórica desta pesquisa, faz-se importante
considerar que a operação Hominidae, embora não tenha vínculo específico
com nenhuma técnica somática, como vimos em Kunifas, se organiza segundo
princípios do campo, em conformidade com os aspectos gerais considerados
no capítulo 2. Neste âmbito, vale reiterar a posição de Lima (2010) sobre “a
ideia de que ´somática´ é um conceito relacionado ao modo de se fazer e não a
uma técnica específica”, e que “sempre haveria um modo de - modificando-se
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uma técnica, ou buscando-se nela os princípios originais da ´somática´,
podermos encontrar um modo de entendê-la e praticá-la "somaticamente"
(LIMA, 2010, p.64). Por conta disto, sugiro considerar que a forma como
organizei a permanência sobre as árvores, uma espécie de prática de si,
possa ser considerada um modo somático, segundo princípios voltados à
atenção a si, a um conselho de pausas, à escuta do corpo, à moderação de
equilíbrio estrutural e à implementação de direcionamentos e intervenções
sobre si, cujos procedimentos se apoiam nas minhas experiências com práticas
somáticas e outras práticas de consciência corporal.
Quanto à aproximação que será realizada com a “estética da existência”,
vale salientar que, na ocasião da concepção de Hominidae no ano de 2009, e
durante seu desenvolvimento até o ano de 2012, não houve referências ao
presente conceito, uma vez que o contato com esta via teórica se deu
justamente no desenvolvimento desta pesquisa acadêmica. No entanto,
mediante a aproximação com o conceito em questão, similaridades foram
encontradas entre a ação Hominidae e os exercícios referenciados por
Foucault (2006a) nos filósofos gregos e romanos da antiguidade, o que me fez
apostar na validade desta ferramenta conceitual para alcançar novos olhares
sobre modos contemporâneos de organização artística.

FOTO 10 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009.

Se considerarmos pertinentes as aproximações teóricas realizadas nesta
pesquisa entre a “estética da existência”, o campo dos estudos somáticos e a
arte contemporânea, podemos considerar que as correlações encontradas
entre Hominidae e a prática dos filósofos antigos não se fazem como mera
coincidência, mas sim diante de um interesse comum destes três campos em
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operacionalizar “práticas de si”, enquanto tecnologias do eu, voltadas a
instrumentalizar a atenção e estetização de si, a desenvolver uma atitude
crítica e a atingir modos mais livres de existir.
Sobre este interesse comum nas “técnicas de si”, vale ressaltar a
recomendação de que não devemos assumi-las como regras, mas conforme
considerado por Foucault, como modos de fazer operacionalizados num
espaço de liberdade que cada um deve utilizar a seu modo, nas circunstâncias
em que lhe convier, segundo os objetivos a que se quer chegar.
Em coerência com o propósito desta pesquisa em problematizar as
“técnicas” e “práticas de si” que contribuem com o processo de formação e
transformação do sujeito, faz-se importante, antes de abordamos o trabalho
Hominidae, fazermos um breve reconhecimento dos investimentos realizados
na minha formação enquanto sujeito-artista, de modo a contextualizar o
repertório prático e técnico sobre o qual se assenta tal operação artística.

FOTO 11 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009.

Retomando a consideração dos filósofos do período helenístico, sobre a
questão de que o “cuidado de si” deveria ser uma prática a ser realizada
principalmente quando se é adulto - momento da vida em que o sujeito se
encontra formatado pelos hábitos, vícios e regras sociais, e que deve ser uma
prática a ser realizada ao longo de toda a vida segundo a busca por formas de
liberdade, posso considerar que, enquanto artista, me aproximo de tais
recomendações filosóficas, uma vez que minha história com a dança começou
na idade adulta, aos 21 anos, período em que finalizava minha graduação em
biologia na cidade de Uberlândia – MG, no ano de 2000.
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O encontro com a dança se deu por acaso, mas ao reconhecer o
potencial libertador que parecia apontar novos caminhos na vida, logo tornouse desejo, empenho e necessidade. O início de uma nova perspectiva do
sensível e de novos paradigmas do corpo se deu na ocasião em que fui assistir
a um solo de dança de Wagner Schwartz, artista citado na introdução desta
dissertação com o solo Piranha, e que, no período, traçava o começo de seus
caminhos nas artes. Mais uma vez, reconheço aqui a potência da experiência
estética em provocar deslocamentos de percepção e sentidos naqueles que
por ela podem ser sensibilizados.
Ao assistir ao solo, me senti sensivelmente deslocado, algo de novo se
abria na minha percepção sobre arte, corpo, dança, movimento. Schwartz
visivelmente movia questões em seu corpo e sua inquietação sensível e crítica
se tornava gesto, ação, proposição que tocava meu corpo e meus
pensamentos. Saí da apresentação com uma sensação de que algo em minha
pessoa tinha sido tocado, mas que eu não podia identificar exatamente o que
era. Soube alguns meses depois que Schwartz estava dando oficinas da dança
e que pretendia formar um grupo. Senti-me instigado a experimentar o que era
fazer aulas de dança contemporânea e, quando me dei conta, estava imerso
num vasto universo de novas possibilidades de existir e de me mover.
Logo no primeiro mês das novas descobertas, mapeando as referências
de dança na cidade de Uberlândia, conheci Fernanda Bevilaqua, parceira de
Schwartz em alguns trabalhos, com quem simultaneamente me dediquei a uma
formação. Minhas primeiras experiências práticas em dança se deram então
entre os anos 2000 e 2003 em dois ambientes distintos e complementares,
onde o incentivo à autonomia criativa, à inventividade do corpo, o respeito às
singularidades e a atenção às potências de comunicação e de sensibilização à
vida eram princípios fundamentais.
Se até então tinha me dedicado aos estudos do corpo e da natureza a
partir de conhecimentos científicos do campo da biologia, a partir daí, passei a
viver intensamente a biologia do meu corpo. Hoje, olhando para minha história
sob um exercício de distanciamento crítico, posso considerar que minha
iniciação em dança foi também minha iniciação a um cuidado de si, que
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transformou meu modo de ver, perceber e agir no mundo, agenciando modos
mais sensíveis de viver.
Os primeiros movimentos se realizaram com grupo Maria do Silêncio,
concebido e dirigido por Wagner Schwartz, cuja proposição se organizava em
um grupo bem experimental e heterogêneo que aglomerava cerca de 12
pessoas de diferentes idades, tipos biofísicos, profissões e interesses de vida.
Entre nós, havia uma mistura de bailarinos experientes e pessoas que, como
eu naquele momento, nunca haviam feito aulas de dança. Os encontros eram
verdadeiros laboratórios de experimentação física, emocional e afetiva em que
Schwartz propunha exercícios e práticas diversas, variando entre técnicas de
dança, de improvisação, leituras, práticas inspiradas em psicodrama e outras
técnicas e experimentações de diferentes origens que nos faziam vivenciar
possibilidades de movimento, ações e interações entre nossos corpos e
histórias de vida.
Ao mesmo tempo em que explorava novos modos de existir nas aulas
de Schwartz, também me dedicava às aulas no Estúdio Uai Q Dança sob
direção de Fernanda Bevilaqua, cujo trabalho, embora mais comprometido com
técnicas de dança, uma vez que se tratava de uma escola, se dava também
mediante o incentivo à autonomia criativa, a busca por formas de reinventar o
corpo, misturadas a técnicas de dança moderna e contemporânea, contato
improvisação, técnicas somáticas e explorações diversas sobre o corpo em
movimento. Neste ambiente, tive meus primeiros contatos com estudos
somáticos, através de princípios do Método GDS de cadeias musculares,
misturados a exercícios pedagógicos diversos que priorizavam o refinamento
da atenção a si. Mais do que qualquer forma pré-estabelecida de dança,
Bevilaqua se interessava, e assim continua atualmente, nos processos e
possibilidades mais autônomas de ser e realizar danças.
No período subsequente a estes três primeiros anos de experiências em
dança, mais voltados a uma autonomia criativa e ao autoconhecimento, vivi nos
próximos três anos, de 2004 a 2007, experiências mais tradicionais atuando
como dançarino da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, onde passei a ter aulas de balé clássico alternadas a aulas de dança
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contemporânea. Neste período, passei por uma experiência mais enrijecida,
segundo os modos de operacionalizar e compreender dança, me colocando
então no compromisso profissional de executar passos coreografados por
coreógrafos convidados, numa lógica estruturada na hierarquia, no modelo da
imitação de passos e na interpretação de uma dança concebida por outros.
Uma lógica de funcionamento bem presente em companhias de dança em
geral.
Esta vivência se constituiu um parâmetro importante para ampliar minha
compreensão sobre modos de praticar, conceber e pensar dança. Pude então
perceber as diferenças entre trabalhar segundo princípios mais investigativos e
críticos que incentivam a autonomia criativa, e trabalhar segundo uma prática
do aprendizado de passos de dança, os quais se devem aprender e treinar,
para

então

executar

coreografias

criadas

por

outros.

Experimentar

diferenciados parâmetros foi fundamental para um ganho de consciência e para
o aumento do poder de fazer escolhas enquanto artista.
No mesmo período em que experimentava a vivência como bailarinointérprete da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul, como alternativa em
satisfazer minhas inquietações e anseios artísticos, criei e coordenei um grupo
experimental de dança, o Provisório Corpo, que durou quatro anos,
circunstância em que pude dar continuidade ao perfil investigativo de práticas
criativas em que havia sido iniciado por Bevilaqua e Schwartz, experimentando
naquele momento o exercício de instigar outras pessoas a investigarem a si
mesmas numa prática de grupo, que posso reconhecer hoje como a
continuidade de um cuidado de si e uma extensão ao cuidado dos outros.
Passados anos desde que o grupo foi finalizado, ainda ouço manifestações dos
integrantes de como aquele período foi importante na vida deles e posso
assegurar que também na minha, enquanto exercício e experiência de
cuidados.
Neste mesmo período de residência no sul do país, entre 2004 e 2008,
além das experiências citadas, comecei a investir em outras práticas que não
eram de dança, mas que contribuíam para modos de autoconhecimento. Entre
novas experiências, me dediquei por 4 anos a estudos e práticas de yoga,
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através do que tive acesso a diferentes exercícios de respiração, de meditação,
de higiene interna, de alteração de hábitos alimentares e de práticas de
autoconsciência, que no conjunto podem ser consideradas “práticas de si”
inspiradas num tradição oriental de cuidados com o corpo/mente.
Incentivado pela miscelânea de técnicas e estímulos que havia
experimentado até então, comecei, a partir de 2007, a organizar e realizar
diferentes exercícios de alteração das percepções, utilizando situações
cotidianas para experimentar novos modos de caminhar, de sentar, de me
colocar à espera numa fila do banco, de olhar para a cidade, de me perceber
presente nas mais diversas ações praticadas ao longo do dia, criando
exercícios de focar e desfocar a visão, alterar o ritmo da respiração, interferir
no controle de tônus muscular etc. Em suma, comecei a investir em novos
modos de acionar as percepções e as relações do corpo com o ambiente em
situações diversas.
Uma das práticas marcantes a que me submeti no ano de 2008 foi a
proposição de ficar 48 horas sem enxergar tapando os olhos com um curativo
cirúrgico. Na circunstância, não havia sobre a ação nenhum objetivo
propriamente artístico, apenas o de exercitar a sensibilidade e a percepção.
Neste exercício de ausência de visão, tive a parceria de uma amiga que, ao
saber da minha intenção, se prontificou a participar do intento, e também se
colocar em exercício junto comigo, propondo-se a ficar as mesmas 48 horas
sem falar. Ela me acompanhou durante todo o tempo, como uma espécie de
guarda-vidas, na função de intervir caso houvesse necessidade, segundo
situações que poderiam me colocar em risco. Nestes dois dias, tentei fazer
tudo o que normalmente faria em situação normal: cozinhei, dei aulas de
dança, fui a um bar, visitei uma exposição de esculturas, fui ao parque, enfim,
vivi situações em que a ausência da visão liberou espaços para a percepção
aguçada dos outros sentidos. O exercício como um todo foi de fato uma
experiência intensa que me estimulou a querer realizar outras e a buscar novos
modos de praticar a mim mesmo investindo em estratégias de desabituação do
corpo e dos sentidos.
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No ano de 2009, conforme mencionado no final do capítulo anterior, me
mudei para Curitiba para vivenciar e me aprofundar em técnicas de consciência
corporal. E foi com esta bagagem de experiências técnicas e artísticas e de
exercícios do sensível, que dei inicio à operação artística intitulada Hominidae,
realizada pela primeira vez na cidade de Curitiba neste mesmo ano.
Dando

sequência

ao

processo,

Hominidae

foi

posteriormente

operacionalizado nas cidades de Uberlândia (2009) , São Paulo (2010), Belo
Horizonte (2011), Maceió e Natal (2012), em períodos e circunstâncias
distintas. Desde a última ação em 2012, dei uma pausa na experimentação
artística Hominidae, para deslocá-la ao exercício teórico de dar sentidos ao
vivido, sendo, pois, uma das motivações que me levaram a me empenhar nesta
pesquisa do mestrado em dança.

FOTO 12 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009.

4.2 Hominidae: procedimento para existir sobre árvores na cidade
Conforme mencionado, Hominidae 4 é uma operação artística realizada
em árvores urbanas, cujo programa de execução se dá em dois atos: a
tramagem dos fios e a permanência sobre a árvore por aproximadamente 9
horas. Em todas as cidades mantive sempre a mesma configuração, descrita a
seguir.
4

Hominidae é um termo da taxonomia do reino animal que reúne pelo grau de parentesco uma grande
família da qual fazemos parte, juntamente com todas as outras espécies do gênero Homo já extintas e
os nossos primos vivos mais próximos: os orangotangos, gorilas, bonobos e chimpanzés.
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. A tramagem .
O primeiro movimento para a realização do trabalho é a escolha da
árvore, realizada nos dias que antecedem a ação. No geral busco por árvores
de médio porte localizadas em regiões centrais da cidade onde será realizada a
operação artística. Uma vez escolhida a árvore e a data para a ação, inicio a
tramagem no começo da manhã. Os fios são de tecido de malha branca, cujos
novelos carrego em uma espécie de bolsa, feita do mesmo fio. Ao chegar ao
local, subo na árvore, penduro a bolsa em um dos galhos, pego o primeiro
novelo, desço e inicio a tramagem. Na bolsa, além dos novelos, há frutas, em
geral maçãs e bananas, um reprodutor de músicas e um livro.

FOTO 13 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009

A tramagem é feita de forma ascendente, começando pela base do
tronco. Na ação me desafio a subir nos lugares mais altos tentando estender
os fios ao maior número possível de galhos, indo de uma direção à outra, me
sustentando e me apoiando das mais diferentes formas para alcançá-los.

119

Há neste momento um redirecionamento das funções das mãos e dos
pés e os apoios de todo o corpo que se organizam de forma a responder
estrategicamente ao desafio de me deslocar, me sustentar nas diferentes
posições e alcançar os galhos, ações que naturalmente evocam uma
corporalidade animalizada pela própria ação de escalada nas árvores.
Trata-se de uma espécie de coreografia da tramagem em que a
amplitude e forma dos movimentos são determinadas pela ramificação dos
galhos. Nestes momentos, há esforço físico, vigor muscular, equilíbrio e
atenção constante ao controle do corpo e à segurança da ação, uma vez que
uma queda pode significar um grave acidente. O risco é real e a situação exige
cuidados e atenção. Durante a ação, procuro me concentrar em diminuir os
esforços para realizar os movimentos, segundo diretivas técnicas dos estudos
de consciência corporal.
A duração deste ato é de aproximadamente uma hora e meia, sendo
finalizada ainda no começo da manhã. Em geral inicio o trabalho antes das oito
horas, período em que o fluxo de pessoas próximo ao local já está intenso, ou
começa a se intensificar. A ação chama a atenção e evoca a aproximação de
alguns curiosos. Nenhuma informação é dada além das que já estão presentes.
Terminada a tramagem, inicio então o segundo momento.
. A permanência.
Este momento tem duração aproximada de 9 horas e se configura na
ação de estabelecer longas pausas nos diferentes nichos da árvore - nome que
designo aos locais possíveis de ficar em repouso e com estabilidade sobre os
galhos e suas bifurcações.

Não há nenhuma configuração de gestos e

movimentos associados à representação de algo além da própria ação, mas
sim, uma busca por posições que sejam minimamente confortáveis para
permanecer o maior tempo possível em cada nicho, evitando movimentos e
deslocamentos desnecessários. Não há ensaios para esta ação, portanto, não
subo na árvore previamente para reconhecê-la, o que faz com que as
possibilidades de permanência nos nichos sejam entendidas no momento em
que a ação se configura.
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FOTO 14 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009.
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As posições em geral são bem diferentes das vivenciadas no cotidiano,
uma vez que se está quase sempre num entre. São posições que deixam o
corpo meio torto, num entre estar sentado, em pé e deitado. É difícil achar um
lugar de fato confortável. Uma protuberância aqui, um galho que aperta ali, um
entroncamento que pressiona lá. Mesmo os nichos que oferecem um conforto
inicial tornam-se desconfortáveis com o passar do tempo devido à dureza do
tronco. Por isso, de quando em quando é necessário mudar de posição, ou
mudar de nicho.
Neste segundo ato, estar parado sobre a árvore é minha dança. As
pausas nos nichos são meus movimentos mais significativos e há neles
ativações técnicas que vou utilizando e testando ao longo do dia. São
estratégias para me manter em estado de atenção expandida e proporcionar
melhores condições psicofísicas para permanecer na ação.
Não sigo um procedimento técnico específico, mas deixo que os
estímulos do presente me guiem na implementação de práticas voltadas a
estimular a atenção ao que se passa, seja no meu corpo físico, seja no
pensamento, seja no corpo da cidade. Desta forma, há direcionamentos
técnicos: somáticos, meditativos, respiratórios, mas dentro de um espaço de
liberdade.
Uma das direções técnicas mais frequentes, que utilizo em todas as
ações, está voltada para a intenção de reduzir o tônus muscular, buscando o
limite mínimo de esforço para me manter em cada posição. Desta forma, vou
fazendo mapeamentos do corpo, identificando excessos de tensão e tentando
dissipá-los em busca de um equilíbrio de tônus muscular nas diversas posições
em que me encontro em repouso, para estas moderações de tensões, me
utilizo principalmente das referências dos estudos somáticos. Muitas vezes,
diante do desejo de mudar de posição, pratico as indicações de inibição da
Técnica de Alexander, adiando o momento do deslocamento como um
exercício de percepção e direção.
Além de uma atenção especialmente voltada a manter um tônus
muscular mais baixo, vou testando formas distintas de acionar a percepção, de
focar a atenção nos diferentes sentidos, ora mais atento à audição tentando
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perceber os sons a minha volta, à distância em que consigo ouvir os barulhos
da cidade; ora focando na visão, me permitindo deixar que as imagens
cheguem aos olhos sem que eu as procure; ora prestando atenção ao tato, ao
contato do corpo com o tronco da árvore, à textura da casca e das folhas; ora
exercito a atenção aos cheiros, os que exalam das árvores, ou mesmo os
cheiros do meu corpo e os da cidade.
A atenção à respiração também é um recurso a que em muitos
momentos me dedico, às vezes apenas observando o ritmo respiratório sem
alterá-lo, outras vezes interferindo propositalmente, alterando a fisiologia do
corpo. Por exemplo, se me percebo ansioso ou angustiado, tento aprofundar a
respiração; se sinto sono, posso dinamizar a respiração para ficar mais
desperto, sendo esta uma técnica de segurança, uma vez que um cochilo pode
significar uma queda.
Inspirado na prática do yoga, realizo um único movimento que se desvia
do posicionamento estável sobre a árvore. Por uma ou duas vezes amarro meu
quadril em algum nicho da árvore e faço uma inversão de posição, soltando
meu tronco e braços rumo ao chão, ficando de cabeça para baixo. Faço tal
movimento como uma estratégia de inverter o fluxo sanguíneo, levar mais
oxigênio ao cérebro e potencializar a atenção; além de aproveitar a
possibilidade de ver diferente - ver a cidade de ponta-cabeça.

FOTO 15 – Hominidae, Uberlândia, crédito Thiago Carvalho, 2009
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De forma geral, o que interessa fundamentalmente na permanência é
tentar garantir um estado de presença e atenção ao que acontece durante a
passagem das horas, não somente ao que acontece no meu corpo, mas
também ao que acontece no corpo da cidade, considerando que além do
cotidiano local, minha presença incita outros acontecimentos.
Neste sentido, não se trata de uma atitude solipsista. Ao invés disso, o
motivo de me fazer visível na cidade é principalmente propor uma experiência
estética de comunicação em que me mantenho à disposição dos encontros
com os outros, aqueles que vivem e transitam pela cidade.
Nesta organização estética, os fios brancos chamam atenção das
pessoas para a árvore, e a trama conduz olhares para minha presença. Além
dos elementos dispostos na ação, não há outras informações. Aquele que
transita pela localidade não sabe o que está acontecendo, quem é o homem
em cima da árvore, o que faz exatamente e quais são os motivos que o
levaram a fazer o que faz.
Durante as ações, muita gente passa, muitas pessoas não notam, outras
notam e desviam o olhar, outras fixam o olhar, passam e voltam a olhar para
trás, algumas gesticulam ou fazem alguma menção de agrado ou desagrado,
outras se detêm a observar, param por algum tempo e se permitem também
uma pausa em seus fluxos de passagem, algumas tentam falar comigo.

FOTO 16 – Hominidae, Curitiba, crédito Ângelo Luz, 2009

Nunca falo. O meu silêncio é uma das regras desta operação artística.
Quando as pessoas falam comigo, eu não respondo com palavras ou gestos,
mas olho fixamente nos olhos e estabeleço comunicações que não se dão pela
linguagem. Em situações em que alguém insiste veementemente que eu fale
algo, que eu responda suas questões, faço o gesto de tapar a boca, como um
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sinal de que realmente não vou dizer nada, mas que estou ouvindo. Evito tal
recurso, uma vez que evito realizar gestos codificados, mas às vezes, ele
parece necessário como uma forma de atenção e cuidado com os outros.
Embora

não

haja

comunicação

verbal,

há

sempre

encontros

circunstanciais de olhares, que se dão ao acaso ou nas tentativas diretas de
comunicação/conexão implementadas por transeuntes ou por mim. Deste
modo, através dos olhares, sou ao mesmo tempo observador e observado. Um
sujeito que se destaca por sua ação estética no cotidiano ordinário, onde
deseja ver e ser visto. Trata-se aqui de um jogo comigo mesmo e com os
outros.
No encontro com os outros, muitas situações acontecem e, de forma
geral, sinto-me sempre numa zona de riscos. Curiosidade, empatia, raiva,
desdém são alguns substantivos que posso inferir sobre os comportamentos
observados. Quando finalizo o trabalho e desço da árvore, me recolho em um
lugar de aconchego e então anoto tudo que consigo lembrar do que foi ouvido,
sentido, pensado, criando assim um arquivo de notações da experiência, que
constituem linhas de uma pesquisa de vida e de uma “escrita de si”.
Além dos procedimentos descritos, é importante dizer que Hominidae se
faz segundo uma regra básica ou restrição que deve ser rigorosamente
seguida: a de não descer da árvore até que a ação seja finalizada; o tempo
final é dado pelo esmorecer da luz do dia. Tal fato me impõe a condição de
passar todo o dia sem urinar ou defecar.
Quanto aos objetos guardados na bolsa pendurada em um dos galhos:
frutas, um reprodutor de músicas e um livro, eles podem ou não ser usados
segundo as necessidades e vontades. As frutas eu sempre como para garantir
uma quantidade mínima de energia. Do livro, posso ler alguns fragmentos
aleatórios, mas nem sempre o utilizo; ele interessa mais enquanto signo, em
geral são livros de filosofia ou arte. Os fones de ouvido são pouco usados, em
geral me interesso mais pelos sons da cidade. Mas às vezes, em situações
como foi em São Paulo, onde a frequência de pessoas que passavam pelo
local com fones era grande, parecia fazer sentido usá-los como um elemento
que me identificava com os transeuntes.
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Em todas as ações, nos primeiros minutos da permanência me vem ao
pensamento uma pergunta não programada, mas que sempre aparece: o que
estou fazendo aqui em cima desta árvore? Na circunstância, busco me
esquivar de refletir sobre ela sistematicamente, uma vez que a intenção na
situação não é a de me deter em fazer reflexões e juízos de valor, mas sentir,
perceber o que acontece a partir desta atitude estética e deixar o pensamento
lógico para ser articulado depois, quando já não estou por entre galhos,
formigas, pessoas, pássaros, carros e prédios. E os momentos posteriores de
reflexão foram os que me trouxeram até esta pesquisa, em que me encontro
com a teorização sobre uma estetização de si diante de atitudes, de atenção ao
presente, além da configuração de exercícios que podem levar a experiências
de novos modos de existir e, quem sabe, modos artísticos de viver uma vida
como obra.

4.3 Tramando relações com a “estética da existência”
Traçando um paralelo entre os procedimentos da operação artística
Hominidae e as técnicas de existir dos filósofos gregos e romanos antigos, e
resguardando todas as diferenças possíveis de natureza, temporalidade e
objetivos, podemos facilmente encontrar aproximações que ressaltam a
pertinência em considerar a ferramenta conceitual da “estética da existência”
como uma lente pela qual podemos olhar para práticas artísticas de hoje.
Sendo o trabalho Hominidae uma configuração criada dentro do campo
das artes do corpo, proponho reconhecer as possíveis similitudes como um
sintoma de nosso tempo, em que pelo menos uma parcela de nós artistas
temos explorado procedimentos que investigam estratégias sensíveis de
autoconhecimento, de atenção e intervenção nas relações dinâmicas com os
outros e com o mundo.
Diante das possíveis similitudes, proponho a seguir um enlace com as
“técnicas de existir” que, segundo Foucault se referindo aos filósofos antigos,
tinham “objetivo de fornecer à vida muito mais intensidade e beleza” (in
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DREYFUS & RABINOW, 1995, p. 260), sendo, pois, a beleza considerada
segundo a moderação de si e de uma ética e estética de relacionar-se.
De

início,

podemos considerar como primeira aproximação

as

abstinências, que segundo Foucault eram recomendações muito presentes na
práxis dos filósofos antigos enquanto uma ginástica voltada a constituir um
corpo de resistência, de paciência, “uma espécie de exercício recorrente, que
retomamos de tempos em tempos e que justamente permite dar uma forma à
vida” (FOUCAULT, 2006a, p. 520). Como tal, encontramos em Hominidae a
restrição de alimentos e de água, bem como a de não urinar. Notamos aí um
certo tratamento rude ao corpo segundo um procedimento de experimentação
de intensidades que possibilita uma desabituação temporária no modos de
perceber a si em situação específica.
Em Hominidae, podemos reconhecer também uma sobreposição
comumente encontrada nos filósofos antigos entre a abstinência e a prova de si
mesmo que, segundo Foucault:
Trata-se essencialmente de saber do que se é capaz, se é capaz
de fazer determinada coisa e de fazê-la até o fim [...] através de
um jogo aberto da prova, de demarcar a si mesmo [...] uma
prova acompanhada de um certo trabalho do pensamento sobre
ele mesmo (FOUCAULT, 2006a, p. 520).

No caso de Hominidae, a prova se dá tanto no sentido das regras a que
me submeto e que pretendo ser capaz de realizar na duração do trabalho;
quanto no sentido da prova como experimentação dos acontecimentos,
colocando-me a vivenciar os prazeres e desprazeres da situação.
Para além da abstinência e prova, podemos considerar também os
exercícios de meditação, um trabalho do pensamento sobre o pensamento que,
no caso, trata-se essencialmente de tentar manter os pensamentos no
presente da ação, evitar pensar nas coisas do passado, evitar fazer projeções
do futuro, preocupações que de um modo diferente, também estão presentes
no trabalho de Kunifas.
Se encontramos no estóico Epicteto a recomendação da meditação
mencionada no capítulo 1, em

que “saiamos de tempos em tempos, que

caminhemos, que olhemos o que se passa ao nosso redor e que nos
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exercitemos sobre as representações” (FOUCAULT, 2006a, p.362), aqui
encontramos a proposição de parar sobre a árvore, e nela me exercitar na
observação das sensações e dos pensamentos e manter-me atento.
Também uma atenção à escuta é uma prática encontrada nos dois
contextos. A ideia de uma habilidade a ser treinada, um tipo de escuta em que
o indivíduo se detém em ficar em silêncio e dar atenção ao que está sendo
ouvido, com atenção às palavras dos outros. Nos filósofos antigos, a ascese da
escuta era uma prática muito importante, em que se recomendava inclusive
uma atitude física para a escuta, diante do conselho de um corpo calmo “tão
imóvel quanto possível” (FOUCAULT, 2006a, p. 412), dedicado principalmente
à escuta da palavra do mestre. Em Hominidae, a atenção está na palavra e nas
ações dos transeuntes, especialmente nas perguntas e afirmações que fazem
os outros diante da experiência estética oferecida à cidade.
Também a valorização da escrita é algo presente, a escrita de si, em
que se anota aquilo que ouviu, pensou, sentiu como uma forma de reter um
certo aprendizado das coisas, constituindo uma memória escrita a qual se pode
retomar quando necessário.
A noção de retiro também aparece nesta operação artística, não como
um modo de uma ausência visível, como mencionada em Sócrates em sua
imobilidade, mas como uma presença visível, em que convergir a si se destina
também ao contato com o outro.
A propósito de uma última aproximação, podemos considerar o outro
tipo de retiro, o de retirar-se no campo também citado no primeiro capítulo, em
que se ausentava temporariamente da cidade para dedicar-se a si, situação
que também ocorreu no desenvolvimento da operação Hominidae. Na
oportunidade de uma residência artística, com duração de um mês, realizada
na Ecovila de Terra Una, na Serra da Mantiqueira-MG no ano de 2010,
desenvolvi a operação artística em meio à mata atlântica em três árvores,
mantendo as mesmas regras e procedimentos, porém na ausência de público,
constituindo uma ação de isolamento na mata. Ali, a prática foi a de uma
meditação solitária como um exercício de existência.
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Diante das aproximações realizadas, faz-se importante ressaltar que a
ativação das “técnicas de existir” ou das “práticas de si” tem, segundo Foucault,
a pretensão de transformar o sujeito, de deslocá-lo da condição em que se
encontra. Neste sentido, proponho reconhecer em Hominidae tal propósito, o
de deslocamento de mim mesmo como um modo de ampliar a percepção sobre
o eu e sobre as relações com o mundo. Porém, uma diferença em relação à
prática dos filósofos está em que, enquanto um trabalho de arte, esta prática
estética é oferecida aos outros, tem a intenção de também deslocar os
transeuntes, intervindo no fluxo cotidiano das cidades e, neste ambiente incitar
questões, provocar situações, desabituar a visão sobre o corpo, sobre a cidade
e sobre as experiências possíveis de nela existir de outros modos.
Pensando

no

sentido

da

arte

enquanto

potencializadora

de

questionamentos, provocações e sensações, vale retomar a atitude filosófica
de Sócrates, considerado um provocador cultural - aquele que interpelava as
pessoas na rua, propondo questões com o propósito de fazê-las refletir sobre
suas próprias vidas.
Guardando as devidas proporções, intenções e diferenças de natureza,
interessa perguntar: poderia Hominidae em tempos atuais colocar-se na cidade
como uma questão para os outros, para aqueles que se sentirem interpelados
pela experiência estética e diante dela se colocarem, ainda que minimamente,
a refletir sobre algo? Sobre si mesmos, sobre a cidade, sobre a vida
(pós)moderna, sobre o ser humano?
Acreditando na potencialidade da ação em provocar questionamentos,
em mim e nos outros, proponho na seção seguinte compartilhar algumas
anotações e imagens referentes às experiências com o trabalho e que podem
indicar alguns deslocamentos possíveis apreendidos no desenvolvimento de
Hominidae. Se podemos pensar nesta operação artística como dança,
proponho tratá-la não como um solo, mas uma dança feita por muitos, por
aqueles que de alguma forma se sentiram convidados a movimentar
percepções e ações segundo relações entre corpos, árvores e cidades.
Nas linhas que seguem, proponho o deslocamento da escrita mais
formal tramada até então para apresentar fragmentos soltos, fios e linhas de
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uma escrita de si, que enlaçam esta aventura de habitar árvores, fazer
notações e organizar pensamentos.

4.4 Partilhando fragmentos de uma escrita de si: hominidando-me

FOTO 17 – Hominidae, Maceió, crédito Jorge Shutze, 2012

.
Tudo parece se exaltar no movimento de estar parado. A pausa é de fato
uma possibilidade de mover-se, e de aproximar-se de si, da própria
instabilidade do corpo e da vida, dos ritmos de expansão e contração da
respiração, dos processos dinâmicos do corpo, das pulsões, das paixões, do
sensível do ser, da continuidade de mudança, da constante provisoriedade em
que tudo está a nascer e a morrer, dentro e fora do corpo, tudo passa. As
emoções passam, o pensamento passa, as pessoas passam, os carros
passam, o dia passa, minha vida passa. Enquanto fico parado sobre a árvore,
percebo: estar parado não existe. A pausa do corpo será sempre uma
perspectiva de movimento e esse corpo que às vezes se sente tão só, isolado
do mundo, nunca está, uma vez que é um corpo em relação. O corpo é o meio
se reconhecendo no meio, afetando e afetado: presenças e ausências,
exercício de alteridade, uma palavra de alguém, um gesto, uma folha que cai,
um fio que se enlaça, um som, um cheiro, a luz do sol, uma nova imagem, a
fome, a comida, a aranha que picou minha mão e me faz sentir dor, o senhor
que atravessa a rua em passos lentos. Toda presença é potência de
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interferência nos estados do corpo. Assim como o corpo se faz presença nos
meios onde existe. Pausar pode ser uma possibilidade de mover-se mais,
consigo mesmo e com o mundo.
.
Dança!? Dança muda. Mudanças.
.
Sempre que uma pessoa me pergunta: “o que você está fazendo aí em
cima?”, minha resposta mentalmente é sempre outra pergunta: o que você está
fazendo aí embaixo? Ficamos ambos, sem resposta. Mas o que importa
mesmo é que nos perguntamos algo.
.
Macaco! - É o homem aranha! - Você mora aí? - Desce moço! - É
uma ação pela paz. - Eu se não tivesse dores nas costas, subiria com ele. Ele está ali para as pessoas ficarem admirando ele. - É arte contemporânea! Ele deve ser da universidade. - Não entendo o que ele faz ali, mas parece
interessante. - Acho que ele é muito folgado. - Quer ajuda para descer irmão? É um trabalho de arte. - Vou subir aí e te derrubar! - Você está sujando a
árvore. - A gente aqui trabalhando e ele ali, de rei. - Você deveria se matar Para que serve isso? - Seu viado, filho da puta!

- Moço, seu trabalho é

generoso. - O que tá fazendo aí brother? - É artesanato? - Vá trabalhar! - Você
acha que é bonito ser feio? - Você ganha dinheiro com isso? - Dá um sorriso
para eu tirar uma foto? - Ele tá chamando atenção dos políticos, para que
façam coisa melhor. - E serve para alguma coisa? - Você sabe que esta árvore
está te passando muito energia, né? - Eu não acho que ele seja louco. - Desce
amor, eu volto pra você, não precisa ficar assim. - Está enfeitando a árvore Sim, ele é louco. - Ele tá querendo suicidar. - É porque parece com Jesus
Cristo. - Você tá precisando é de uma namorada, mas tem que descer para
arrumar. É namorada ou namorado que você tá precisando? - Ele deve ter
perdido alguém da família.
.
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Há uma afirmativa que ouvi em todas as ações: É um protesto!
Mas sobre o que moço? ... Se você não disser, não vai adiantar ficar aí
em cima... Você trabalha para o Greenpeace? ... Está protegendo a árvore?...
É uma greve de fome? ...
Faz-se interessante pensar em como subir em árvores pode parecer um
ato subversivo. No livro de Italo Calvino, O barão nas árvores, ficção
ambientada no século XVII, o protagonista, ainda na infância, diante da
repressão sofrida no almoço por não comer Escargots, sobe na árvore como
um ato rebelde e decide nunca mais descer, e passa toda a sua vida retirado
da sociedade, habitando árvores, criando caminhos aéreos, causando uma
série de situações sociais de contra conduta.
.
Recentemente, um ato político em protesto contra a desocupação do
prédio do Museu do Índio, na Aldeia Maracanã no Rio de Janeiro, se deu nesta
direção:
O índio Urutau Guajajara amanheceu nesta terça-feira em cima
de uma árvore, nas proximidades da Aldeia Maracanã, em
protesto contra a ação de reintegração de posse realizada na
segunda-feira, por agentes do Batalhão de Choque do Rio.
Bombeiros tentam retirar o indígena, que resiste. Um colchão foi
colocado no chão por precaução, já que ele está cansado e
debilitado. O índio Ash, da Aldeia Maracanã, tentou levar comida
para Zé Guajajara, mas foi impedido pelos policiais... (Jornal do
Brasil, 19/12/2013).
Depois de 26 horas, o índio José Urutau foi retirado da árvore no
terreno do antigo Museu do Índio... Bombeiros haviam tentado
retirá-lo com a ajuda de uma escada e até de equipamentos de
escalada e rapel, mas ele resistia agarrado a um tronco. Por
volta de 11h30m, ele foi forçado a encerrar o protesto
acompanhado pelos bombeiros... No momento em que foi
puxado pela primeira vez, uma corda passava pelo pescoço de
Urutau. Ativistas que estavam no local temiam que acabasse
enforcado pela própria equipe de resgate. Uma ambulância do
Samu, que estava de plantão no local, levou Uratau para o
hospital. Parte dos cerca de 20 manifestantes que davam apoio
ao índio tentaram entrar na frente da ambulância, porque não
tinham conseguido saber o estado de saúde do índio. Houve
tumulto, e a Polícia Militar acabou dispersando o grupo com
spray de pimenta (Jornal o Globo, 17/12/2013).
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FOTO 18 – Jornal o Globo, 17/12/2013

.
Em Curitiba
A primeira vez que tentei fazer Hominidae, no centro da cidade de
Curitiba, na praça conhecida como a do “Homem nu”, fui interrompido por dois
policiais quando eu estava quase terminando a tramagem. O guarda municipal
me perguntou o que eu fazia. Respondi: é um trabalho de arte, ficarei pouco
tempo, logo retiro os fios e vou embora. Ele me perguntou se eu tinha
autorização. Respondi que não. Ele prontamente e de forma rude me ordenou
que tirasse tudo e fosse embora. Perguntei qual era o argumento legal. Ele me
ameaçou, disse que se não fizesse imediatamente o que tinha me pedido, me
levaria preso. Decidi acatar. Um conhecido fotografou o momento frustrado em
que eu desenlaçava a trama, enquanto os policias aguardavam minha saída.

FOTO 19 – Hominidae, Curitiba, crédito Ângelo Luz, 2009.
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Resolvi pedir autorização. Foi um empenho “burrocrático”. O funcionário
que respondia à solicitação, na secretaria de urbanismo, insistia em recusar a
me autorizar. Chegou a citar uma proibição por lei, e a lei que me apontava
dizia que não se podia danificar ou matar árvores na cidade, nem colar
cartazes. Não era o caso. Na falta de argumento e diante da minha insistência,
semanas depois, indo e vindo muitas vezes à secretaria, consegui a tal
autorização.
.
Realizei a tramagem, nesta segunda vez, na praça Rui Barbosa, um
local que converge pontos de ônibus com linhas vindas de todas as regiões da
cidade de Curitiba. Coloquei-me em pausa. Era a primeira vez que fazia a
operação Hominidae na íntegra. Estava um pouco agitado pela novidade.
Durante todo o dia, mesmo diante da vontade de fechar os olhos e
descansar um pouco, mantive por todo o tempo os olhos abertos e atentos,
deixando que as imagens chegassem sem procurá-las: pessoas, prédios,
janelas, lojas, pontos de ônibus, os varredores de rua, a fonte desativada, os
pombos, muitos pombos, os tratadores de pombos, os moradores de rua
dormindo no gramado ao lado, enrolados em cobertores, o globo de luz girando
em uma loja de produtos da China. Carros, muitos carros, ônibus, muitos
ônibus, cachorros, pessoas, muitas pessoas; e pombos.
.
Do meio para o final da tarde senti muita angústia, uma vontade de
descer, ir para casa, de me colocar embaixo das cobertas, tomar um chá.
Estava frio, o termômetro da praça acusava 14º C comecei a bater queixo.
Levei a consciência para a respiração, respirei de forma mais acelerada. É
possível seguir, pois siga até o fim!
.
Num dado momento em que estava fazendo uma prática de respiração,
estimulado pelas aulas de Sagae e me preparando para fazer pela primeira vez
a inversão de cabeça para baixo, amarrado pela cintura, notei um homem
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parado nas proximidades, tinha-o visto alguns minutos antes no mesmo lugar,
mas neste momento, o observei como mais atenção e vi que também me
observava. Meu coração estava acelerado. Estava com um pouco de medo de
fazer a inversão e despencar da árvore, justo com minha cabeça apontada
para o chão. Não fiz um treinamento específico para a inversão e não estava
seguro de que o nó do tecido aguentaria o peso do meu corpo. Coragem! E
fui... Quando fiz a inversão o homem que me observava desmaiou, caiu no
chão. Pessoas correram para socorrê-lo. Não vi sua queda, pois ao ficar de
cabeça para baixo fiquei de costas para ele. Soube da ocorrência por um
colega que me acompanhava de longe e, ao ver a situação, foi tentar ajudá-lo.
Outras pessoas também se acercaram ao homem. Segundo meu colega, o
homem acordou logo depois da queda, se levantou com a ajuda do outros,
balbuciou palavras desconexas e se foi. Eu voltei da invertida com os
batimentos cardíacos ainda acelerados. Ao poucos voltaram ao normal. Segui
na atenção.
.
Na cidade de Curitiba, sofri várias agressões verbais e gestuais em
diferentes momentos. Isso me chamou muito a atenção. Não esperava tal
reação, e era a primeira vez que fazia o trabalho. Uma senhora indignou-se
dizendo que eu estava sujando a árvore, que aquilo era um desrespeito. Um
homem ameaçou subir na árvore e me derrubar, chegou a tentar, mas não
conseguiu. Era uma árvore difícil de subir, eu mesmo utilizei o tecido que levo
comigo para me auxiliar na subida. Um outro homem fez um gesto de uma
arma disparando em minha direção. Outro me jogou uma casca de árvore.
No meio do dia, recebi uma ameaça de morte que me deixou bem
abalado. Um jovem aparentando aproximadamente vinte e cinco anos, ao
atravessar a praça caminhando, acompanhado de outro jovem, me avistou de
longe e disse:
- Isso aqui em Curitiba não pode!
Seguindo caminho em direção à árvore onde eu estava, acrescentou
uma interrogação/ameaça:
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- Será que eu consigo acertar uma pedra a cinquenta metros?
Passando pela árvore sem parar sua caminhada, acrescentou:
- Cuidado que amanhã você poderá estar na tribuna, heim?
Tribuna é o jornal impresso conhecido pela ênfase dada às notícias
criminais. Estas sentenças me fizeram ficar com o corpo todo tenso. Senti-me
realmente ameaçado, principalmente pelo fato de que, na época, a polícia
estava investigando crimes de possíveis grupos neonazistas que vinham
atuando com certa frequência na cidade, agredindo homossexuais e moradores
de rua.
Respira! Diminua o excesso de tônus. Abaixe o osso esterno. Perceba o
contato do corpo com a árvore. Relaxe um pouco. Já está quase acabando.
.
Um programa jornalístico da Rede Record – O Ric Notícias fazia uma
matéria por ali. O jornalista veio com um sorrisão no rosto, me pedindo uma
entrevista, disse que me anunciaria no jornal ao vivo. Eu olhava para ele e não
dizia nada. Desmanchou o sorriso e foi embora. Pouco tempo depois, o
repórter reconheceu o colega que eventualmente me filmava e perguntou a ele
o que eu fazia e quem eu era. Ângelo respondeu. Fizeram então duas
chamadas no jornal. Soube pelo relato da faxineira que limpava a casa em que
eu morava e que por acaso assistia ao jornal sem saber de nada. Ela me
relatou que na chamada o repórter disse, em canal aberto, que as pessoas no
entorno estavam querendo me linchar, porque eu parecia Judas. Finalizou
dizendo que eu era o Ricardo Macaco Alvarenga.
.
Depois que voltei para casa, passei uns dias com uma espécie de
síndrome do pânico. Medo de sair, medo de morrer. Mas passou logo, tão
rápido quanto a chegada da vontade de fazer o trabalho novamente em outras
cidades.
.
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FOTO 20 – Hominidae, Curitiba, crédito Ângelo Luz, 2009.

Esta foi a primeira vez que fiz a operação Hominidae na íntegra. Usei
alguns fios amarrados ao cabelo e a camiseta era vermelha. Depois de tantas
agressões, decidi usar camiseta branca. E os fios no cabelo, não usei mais.
Ajustes.
.
Não houve somente agressões. Sempre há espaço para a empatia. As
crianças em geral se divertem. Notei uma mulher dizendo que o trabalho era
bonito. Um homem de terno e gravata permaneceu embaixo da árvore por mais
de meia hora, mudava de posição, conversava com as pessoas (dançava
comigo) e dizia: “isso é arte? É coisa de gente louca, né?”
.
Em Uberlândia
Em todas as vezes que realizei a operação Hominidae, em algum
momento do dia, sinto algo difícil de descrever. É como se meu corpo, por
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alguns segundos, ou minutos, não sei bem dimensionar, se expandisse e se
tornasse árvore. Ou se tornasse nada, ou tudo. É como se eu perdesse o
contorno ou a forma do corpo. Uma sensação parecida com outras que tenho
em práticas muito profundas de meditação ou com o uso de substâncias
enteógenas. Desta vez, foi a vez em que essa sensação se fez mais forte e
prolongada. Sempre dá um pouco de medo, mas ele nunca é maior do que o
prazer da sensação.
.
A primeira vez que tentei fazer Hominidae em Uberlândia, logo que
terminei a tramagem, choveu, e choveu muito. Resisti o quanto pude em cima
da árvore, mas notando os perigos, decidi descer.
.
A segunda vez que fiz o trabalho na cidade foi na circunstância de uma
seleção em um edital, o Arte Urbana, em que selecionavam 5 trabalhos a
serem realizados nas ruas da cidade.
Consegui negociar que não colocassem nenhum banner ou cartaz
próximo da ação. Também que a equipe responsável da secretaria de cultura
que acompanhou a ação se reservasse a ficar afastada e não sinalizasse
vínculos com o trabalho.
Foi uma das ações mais tranquilas que já realizei. Percebi muita empatia
das pessoas que passavam pelo local. A árvore era um ipê rosa que ainda
guardava as últimas flores da estação. Ela fica num calçadão do centro, entre
as grades do fórum e um ponto de ônibus, em meio a bancos de cimento
espalhados e outras duas árvores. É um lugar de fluxo para alguns, e de
espera para outros.
Mesmo na tranquilidade, há sempre os que se irritam. Desta vez, um
homem que, de dentro do pátio do fórum, gesticulava de forma agitada e
esbravejava apontando para mim.
.
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No meio da tarde, um homem, talvez um mendigo, se sentou no banco
logo abaixo da árvore, abriu uma marmita, talvez ele a tenha ganhado de um
restaurante da redondeza, começou a comer. Tinha muito macarrão e alguns
pedaços de outras coisas. Resolvi comer uma banana e almoçar com ele,
ainda que de cima da árvore.
.
Desta vez me dediquei bastante a sentir a árvore, a pele da árvore, o
contato. As árvores são muito vivas em sua aparente imobilidade. Pulsam.
Corre seiva em suas veias de celulose. É possível sentir a pulsão sem muito
esforço.
.
Em São Paulo
A árvore ficava numa das esquinas da Praça da República, num espaço
dedicado exclusivamente à passagem. Não há bancos, ou qualquer outra coisa
que convide alguém a parar por ali. É um calçamento entre o prédio da
secretaria de educação do estado e uma entrada da estação de metrô, em
frente há uma bifurcação de ruas.
Sobre a árvore tramada de fios brancos eu parecia me camuflar na
paisagem urbana. Na proporção da cidade, a ação era mais uma informação
entre tantas, mais uma forma de ocupação do espaço público, tão amplamente
habitado por sem-tetos; mais uma intervenção artística no centro da metrópole.

FOTO 21 – Hominidae, São Paulo, crédito Roberto Del Duque, 2009
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A maioria das pessoas passava direto. Muitas ignoravam a ação. Outras
olhavam de canto de olho. Algumas paravam, fotografavam, comentavam entre
si. Vi pessoas que reagiaram corporalmente, com surpresa, confusão,
curiosidade. Cada pessoa que notava minha presença se via diante de uma
decisão: olhar ou não, disfarçar, ignorar, interagir. Muitas pessoas não viam. A
ação parecia sutil no contexto.

FOTO 22 – Hominidae, São Paulo, crédito Roberto Del Duque, 2009

Percebi o trabalho como um suspiro naquele espaço de pés apressados.
...“mais um louco na cidade”, “arte contemporânea”, “protesto”, “ uma
moradia”... coisas que ouvi. Seja como for, havia sutileza na reação da cidade
e também na minha percepção Hominidae. Me senti uma poesia.
.
Num dado momento, na função randômica do reprodutor de música, ouvi
Tom Zé cantar “O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga: alto, majestoso e
belo, ninguém chegava perto da sua grandeza...” e dali eu via um pedaço do
mesmo edifício. Este que aparece refletido no espelhos do outro prédio. (FOTO
22).
.
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Em Belo Horizonte
Fiz o trabalho a convite de um festival de performance. Eles pediram
antecipadamente uma autorização ao município, para uma árvore que ficava
em frente à sede do festival, no centro da cidade. Me neguei a fazer ali. Este
trabalho não era dedicado para os artistas do festival. Também era para eles,
mas acima de tudo era para os passantes da rua, para aqueles que passam e
que, sem saber, podem dançar comigo na dança das percepções.
Acabei escolhendo uma árvore ao lado de uma região de carga e
descarga de caminhões. Na esquina havia uma câmera de segurança pública,
colocada em um poste. Não sabia se conseguiria realizar a ação diante da
vigilância.

FOTO 23 – Hominidae, Belo Horizonte, crédito Ana Reis, 2011.
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... um trabalhador, enquanto descarregava o caminhão ao lado da árvore
disse: a gente aqui trabalhando e ele ali, passando de rei.
.
Ô cabeludo! Qual é a moral? O sentido? A mensagem?
.

FOTO 24 – Hominidae, Belo Horizonte, crédito Marcelle Louzada, 2011

.
Muitos guardas municipais passaram pelo local, inclusive multaram um
caminhão que estava estacionado de forma irregular logo abaixo da árvore.
Uma senhora chegou a um policial que estava ali há algum tempo e disse: o
senhor que é autoridade, pode me dizer o que está acontecendo aqui? Para
minha surpresa o policial respondeu: é um trabalho de arte.
.
Estar sobre a árvore e manter a atenção ao presente é sempre um
desafio. Os pensamentos vão e vêm. Penso na morte da bezerra, na festa que
vai rolar no festival no dia seguinte. Mas o que estou mesmo fazendo aqui em
cima? O tônus muscular! Há muito tônus na coxa esquerda, é preciso distribuir,
equilibrar. Qual é o limite de liberar o tônus dos músculos da coxa e
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permanecer na mesma posição? É preciso tentar manter os pensamentos no
presente e observar. Sinta mais e pense menos.
.
De cima, vi este homem dormindo sob sol ardente. Sentia queimar minha pele.

FOTO 25 – Hominidae, Belo Horizonte, crédito Marcelle Louzada, 2011

.
Em Maceió
Sono, muito sono. Cheguei a cochilar em alguns momentos. Também
muita dificuldade em manter a atenção ao presente. Estava disperso, mas me
apegava aos recursos técnicos: mapeamento do corpo, percepção do contato
com a árvore, percepção dos ossos, a direção da cabeça...
.
Li alguns trechos do livro: Estética relacional de Nicolas Bourriaud. Além
de me auxiliar na minha dispersão, lê-lo em cima da árvore parecia fazer muito
mais sentido do que no aconchego da minha casa. Enquanto lia, tentava
manter a atenção do contato do corpo com a árvore.
A arte contemporânea realmente desenvolve um projeto político
quando se empenha em investir e problematizar a esfera das
relações. [...] A arte é um estado de encontro fortuito
(BOURRIAUD, 2009, p.25).

.
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Percebi muitos sorrisos, muitos mesmo. Minha presença parecia gerar
uma empatia no entorno, não tinha sentido isso em nenhuma outra cidade, pelo
menos não tanto. Poucas pessoas falaram algo diretamente para mim. As
pessoas que passavam acompanhadas, a maioria faziam comentários entre si.
Mas no geral sempre com sorrisos. Não recebi nenhuma agressão verbal, nem
tampouco sinais ou gestos de desaprovação.
.
Jorge Schutze se manteve sempre perto, por entre as moitas da praça,
fazendo fotos, me observando, me cuidando. Foi ele quem me convidou para
fazer o trabalho em Maceió, através de um projeto de sua autoria, o Domínio
Público. De cima da árvore sentia seu cuidado e afeto, ele estava meio
adoentado, algo parecido com uma sinusite. Eu estava preocupado com ele.
Dois dias depois, o meu último dia em Maceió, ele foi hospitalizado. Passou
alguns dias em coma e meses em estado grave, não descobriram o
diagnóstico. Ele se recuperou. Ainda hoje se recupera e tem sequelas no
corpo, um dos lados paralisou temporariamente. Mas se recupera a cada dia.
Jorge é cheio de vida. Salve Jorge!

FOTO 26 – Hominidae, Maceió, crédito Jorge Shutze, 2012

.
Em Natal
Fiz a performance próximo a três prédios do poder público: a prefeitura,
a assembleia legislativa e o tribunal de justiça. Por ali passavam muitas
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pessoas que trabalhavam ou se destinavam a estas três instituições e que
estacionavam seus carros ao redor da praça onde eu estava.
A maioria das pessoas que me via, não se manifestava e, de certa
forma, sentia o desdém de muitos. A sensação era que fingiam que não viam.
Um guardador de carros passou todo o tempo se relacionando comigo. Falou
várias coisas, queria muito que eu falasse algo com ele. Chegou a me oferecer
para ir comprar mais bananas quando já não havia mais. Ele e seus amigos
que estavam ali, também vigiando carros, passaram o dia tomando cachaça.
Eu estava no território deles e fui bem aceito.
Ele tinha carisma. Os donos dos carros o cumprimentavam com sorrisos.
Ele me mostrava para as pessoas que passavam e não me olhavam. Fazia
com que elas tivessem reação, respondessem à ação. Alguns sorriam e
balbuciavam alguma coisa. Chegou a dizer: “olha que bonito o cara em cima da
árvore”, “ele só come bananas”; “tá aí desde as 6 horas da manhã”, “ele não
fala, mas olha nos meus olhos”.
Quando desci da árvore ele já não estava. No dia seguinte, voltei para
encontrá-lo, mas ele não estava lá. De fato, não foi possível falar com ele. Mas
certamente entre nós, estabeleceu-se um vínculo de afeto, ainda que
passageiro. Mesmo sem palavras, nos comunicamos.
.
Aconteceu uma novidade. Dois homens em momentos distintos
entraram mesmo na dança e subiram na árvore. Um deles estava muito
bêbado, o que me deixou apreensivo, fiquei com medo que caísse. Ele subiu
dizendo que queria apenas apertar minha mão. Assim o fez e desceu em
seguida.
O outro subiu dizendo que queria saber que livro eu tinha ali na bolsa,
era o Mil Platôs, volume 3, de Deleuze e Guattari.
.
Desta vez, fiz Hominidae a convite do festival de performance Bodearte,
é bode mesmo e não body. Eles, do coletivo ES3, fazem um festival
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independente, sem patrocínio. Os artistas que foram pagaram suas próprias
passagens. Eles conseguiram hospedagem solidária e alimentação. Tinha
muitos artistas no festival, vindos de todo o país. Gente boa. Trocas intensas.
.
Num dado momento, vi um homem vindo pela calçada, aparentava ter
cerca de 30 anos. Notei que, ao me ver, foi ralentando os passos, parou bem
próximo, passeou o olhar mapeando a árvore e minha presença e em seguida
fixou o olhar nos meus olhos.
Ficamos assim, num duo, parados olhando um nos olhos do outro por
um bom tempo, sem desviar. Algo como dez minutos aproximadamente.
Momentos intensos. Minha respiração foi ficando alterada, minha boca ficou
seca, aquele encontro de olhares desestabilizava meu corpo, me gerava
sensações fortes que mal consigo descrever, sentia meu corpo tremer, vibrar
por dentro. Não notei nenhuma expressão no rosto do homem, nem de agrado
nem de desagrado, apenas uma afirmação de conexão, uma mobilização de
afeto. Minha proposição de pausa na cidade virou uma pausa compartilhada.
Algo de cumplicidade parecia acontecer naquele momento. Ficamos ali, sem
desviar o olhar. Eu já estava sentindo vertigens. Quando ele decidiu finalizar o
contato, passeou o olhar novamente pela árvore e foi embora sem dizer
nenhuma palavra. Seguiu caminho e entrou num dos prédios públicos do
entorno. Este momento foi registrado por uma fotógrafa da equipe do bodearte
que fazia fotos afastada do local da ação.

FOTO 27 – Hominidae, Natal, crédito Luciana, 2012
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.
Na Mata
Para entrar em estado de árvore é preciso partir de um
torpor animal de lagarto às três horas da tarde, no mês
de agosto. Em dois anos a inércia e o mato vão crescer
em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica
até o mato sair na voz.
Manuel de Barros - O Livro das Ignorãças - poema nº IX

As experiências na mata foram um caso à parte. Um retiro em mim, um
retiro da cidade. Uma forma de meditação-ginástica do sentir-me. Numa das
ações, no dia que escolhi para fazê-la o tempo amanheceu fechado,
certamente ia chover. Decidi fazer assim mesmo. Estava só e distante do local
de abrigo, no alto de um chapadão de serras, de onde tinha uma visão ampla,
de outras serras muito distantes.
O vento vinha de longe. A árvore balançava bastante. Eu fiquei quase no
mesmo nicho, todo o tempo. Gotas de chuva chegavam de longe, mas
passavam apressadas. A ação se constituiu numa longa espera, a espera pela
chuva, que só caiu no fim da tarde. Neste tempo de espera, uma percepção me
moveu intensamente - de repente, olhei a minha volta e percebi que tudo: as
plantas, as árvores, os insetos, as aves, as pedras a terra... toda a existência a
minha volta, assim como eu, esperava a chuva. Nós sabíamos que ela viria e
aguardávamos, ansiosos, agitados pelo vento. Éramos cumplices na espera.
Compartilhávamos a libido diante da promessa orgástica de uma transa entre
céus e terra. Esperamos até que ela veio, sentimos o deleite. Ela molhou a
todas e todos. Molhou meus sentidos, por horas. Havia raios caindo na serra
ao lado. Eu sentia medo, mas me recusei a descer. Sentia uma dor rara no
centro da palma de minhas mãos, como se um volume de energia se
concentrasse ali.
A chuva passou, a terra começou a transpirar, um vapor cálido subia do
chão. No céu, abriu-se um pequeno buraco entre nuvens, e então, apareceu a
lua crescente e ao lado dela uma estrela. Desta vez a chuva veio de dentro,
chorei como uma criança e urrei como um lobo. Gotas pendidas das folhas se
misturavam às gotas que escorriam do meu rosto. Êxtase. Me acalmei. Esperei
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a noite cair de vez. Desci, aproximei a testa do chão tocando a cabeça nas
raízes expostas da árvore, agradeci e segui o caminho de volta, iluminando-o
com uma lanterna. Neste dia aprendi coisas que não posso fazer virar palavras,
sinto muito, não as reconheço, apenas sinto muito.

FOTO 28 – Hominidae, Terra Una, crédito Domingos, 2010.
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FOTO 29 – Hominidae, Terra Una, créditos Domingos, 2010.

.
Uma trilogia de vídeos feitos de Hominidae na mata pode ser visto em:
www.youtube.com/watch?v=U7fKdAJdnrM

(vale do poente);

www.youtube.com/watch?v=q177Oc2rGhQ

(do outro lado do rio);

www.youtube.com/watch?v=FNM7n4sEMdA (vale das samambaias).
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Por fim...
Finalizo esta escrita com um relato de um encontro muito especial, em
que fui presenteado por um retorno inesperado:
Em fevereiro de 2012, na cidade de Uberlândia, quase 3 anos depois da
realização de Hominidae por lá, fui assistir ao ensaio de uma escola de samba
bem conhecida na cidade, localizada num bairro da periferia, o Patrimônio, que
de fato é um verdadeiro patrimônio cultural de resistência negra nesta cidade
marcada por uma história de coronéis e escravos.
Estava num canto, curtindo o samba, quando uma senhora moradora da
região se aproximou de mim com um sorriso no rosto, a respiração ofegante,
parecendo um pouco excitada ou emocionada e me disse:
- Você é o homem da árvore!
Sorri e respondi que sim, imaginando que ela falava do Hominidae
mesmo tendo se passado todo este tempo. E ela então seguiu e disse:
- Eu sabia! Vi você em cima da árvore, passei com meu filho e você
estava lá, numa árvore cheia de fios, perto do fórum. Sabia que era você assim
que te vi aqui.
Eu disse:
- Que legal! Interessante você me reconhecer depois de tanto tempo.
Sorrimos e conversamos um pouco sobre o samba, o enredo e a vida. E
então perguntei:
- Mas me diga, como foi se deparar com a situação de ver um homem
sobre a árvore tramada de fios?
Ela respondeu:
- Olha, fiquei impactada. Estava com meu filho. Parei e fiquei olhando da
esquina. Na hora me perguntei o que você estava fazendo lá em cima. Não
entendi nada. Fui embora para casa e no caminho, voltei pensando no que eu
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estava fazendo na minha vida. Como eu estava vivendo. Te ver me fez pensar
sobre isso, sobre minha vida.
Meu olhos imediatamente se encheram de lágrimas, dei um abraço
apertado nela e agradeci pelo presente que tinha acabado de receber.
.
Entre linhas e curvas, processos e dúvidas, há momentos em que a
vida-artista parece fazer sentido.

E existir, tem sentido?
Sigo buscando.
E perguntando...
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ALINHAMENTOS FINAIS
Refletir sobre o que fazemos no tempo presente é sempre um exercício
envolto em muitas dificuldades uma vez que, enquanto estamos imersos no
fazer, no sentir, no pensar e no viver, muitas coisas nos escapam aos sentidos
lógicos que nos motivam a agir enquanto sujeitos de nosso tempo.
É fato que nenhuma ação está isolada de seus contextos e nenhum
contexto está isolado de sua história. Nem tampouco podemos considerar a
linearidade dos fatos históricos, pois as linhas da existência se atravessam em
desenhos que não se fixam mas, ao contrário, estão em constantes tramagens
e reconfigurações.
Na busca por reconhecer desenhos traçados por corpos artistas na
contemporaneidade é que se deu o encontro com o conceito de “estética da
existência”, em que o olhar filosófico-histórico oferecido por Foucault nos
favorece uma perspectiva sobre nossas práticas e modos de existir na
atualidade, ao mesmo tempo em que nos amplia a compreensão do quanto
podemos nos reconhecer antigos, ainda que modernos ou pós-modernos.
Neste sentido, reconhecer nos filósofos da Antiguidade uma busca por
uma estetização de si no cotidiano de forma a fazer da vida uma obra de arte e
encontrar paralelos nas questões da arte contemporânea, voltadas a
compreender a coextensão entre arte e vida parece nos indicar sintomas
importantes sobre os anseios e necessidades de, pelo menos uma parcela de
nós, artistas do corpo, que nos preocuparmos com um esforço ético e estético
de experimentarmos e exercitarmos a nós mesmos no intuito de conquistar
espaços de liberdade num momento em que eles parecem tão necessários.
Se pensarmos na ética, no sentido antigo, enquanto maneira de ser e de
se conduzir, de respeito a si, de cuidados consigo e com os outros, de uma
prática crítica voltada a se livrar de uma vida irrefletida, podemos reconhecer
aproximações em muitos procedimentos artísticos que buscam investigar e
reinventar o uso do corpo, explorando qualidades e intensidades do sentir e do
pensar dos quais somos desencorajados pelas formatações e coerções do
sistema em que vivemos: da educação, da cultura, das novas tecnologias, das
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manipulações das informações e dos veículos midiáticos que muitas vezes nos
afastam do corpo e do conhecimento de si.
Neste sentido, não é difícil reconhecer as formatações em que estamos
sujeitos na atualidade em que, embora o corpo seja o centro das preocupações
e afirmações, elas se apresentam voltadas à valorização da aparência
sobrepondo a consistência. Estamos vivendo o imperativo dos padrões de
corpo, beleza e saúde, em que cuidar de si é fazer-se aproximar da imagem
propagada pela mídia. Corpos magros, com musculatura definida, corpos
ágeis, dispostos, produtivos, com um sorriso estampado nas faces, indicando o
bem estar e a perspectiva de sucesso.
Notavelmente, vivemos sob a égide da biopolítica, em que cuidar de si é
uma questão fundamental formulada em prescrições e conselhos voltados à
prática de exercícios físicos, aos cuidados com a dieta alimentar, aos exames
médicos regulares, à ingestão de “pílulas milagrosas” inventadas pelas
ciências, dentre outros conselhos para se ter uma vida saudável e
aparentemente feliz.
O cuidado de si propagado na atualidade é, pois, o cuidado da
aparência, o cuidado da imagem, os cuidado do ter, que muitas vezes estão
bem distantes dos cuidados do ser. Nos cuidados do ter, uma das
recomendações acentuadas é a de que devemos ter uma aparência jovem,
seja qual for o preço pago em dinheiro ou em esforços e intervenções sobre o
corpo, ainda que, para isso, tenhamos que nos colocar sobre uma mesa de
cirurgia para drenar a gordura localizada, implantar próteses, esticar a pele,
aplicar químicos; ou ainda que devemos praticar a ginástica da moda ou
aplicar-nos ao fisiculturismo, exercitando-nos em aparelhos modernos diante
dos estímulos de músicas frenéticas.
Nos cuidados do ter, além de ter que cuidar do corpo aproximando-o de
modelos, é importante ter posse dos objetos quase indispensáveis à vida
contemporânea, o celular, o computador, a televisão, o carro, as coisas.
Também se faz importante ter acesso à informação, mesmo que ela de nada
sirva na constituição do ser. E sobretudo se faz importante correr, correr muito,
agilizar tudo o que estamos fazendo porque é preciso ter pressa.
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É interessante notarmos que desde a Antiguidade, o cuidado com os
bens materiais, o cuidado com as aparências físicas e os cuidados com o saber
eram questões a serem pensadas criticamente em relação ao cuidado de si.
Conforme podemos apreender desta pesquisa, uma das paixões patológicas
consideradas pelos filósofos eram os falsos valores dados à riqueza, à lisonja,
à retórica, aos rebuscamentos estéticos considerados ilusões; isso, mais de mil
anos antes da consolidação do capitalismo e dos atuais valores do ter. Embora
tenham se passado milênios, vemo-nos diante de problemas de ordem
semelhante.
Questionar o modo de vida atual não se faz aqui, neste momento, como
um modo de afirmar ou negar as coisas, os saberes e os estímulos de nosso
tempo, mas trata-se fundamentalmente de valorizarmos a prática da crítica
como um modo de salvação da estultice em que podemos estar diante da vida.
Neste sentido, podemos apreender da “estética da existência” a importância de
desconfiar, de desaprender, de buscar novos modos de fazer e de existir para
que, a partir da experiência e da reflexão, possamos aumentar nosso poder de
escolha e nos aproximarmos de liberdades possíveis.
Segundo os fundamentos desta pesquisa, podemos inferir que uma das
possibilidades de liberar-se das coerções do meio e de nossas próprias
incoerências está nas “práticas de si”, modos de aproximarmo-nos de nós
mesmos através de tecnologias do eu, que, segundo Foucault, sempre
estiveram presentes na história das civilizações, e diante deste olhar histórico,
torna-se possível uma perspectiva, ética e estética, de olharmos para nossos
modos de vida atual e tentarmos reconhecer neles nossas possibilidades de
praticarmos a nós mesmos.
Conforme considerado, uma das possibilidades técnicas atuais de uma
“prática de si” no sentido de uma prática crítica focada no uso do corpo-menteespírito está no campo dos estudos somáticos, cujas técnicas oferecem
caminhos teórico-práticos que valorizam as singularidades do eu e o respeito
ao próprio corpo, segundo a instrumentalização para conhecer melhor a si,
reconhecer maus hábitos, e intervir conscientes sobre si, operacionalizando
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moderações voltadas a uma melhor adequação ao próprio corpo, aos próprios
desejos e necessidades cotidianas.
Cabe salientar que nunca será a técnica em si a garantia de
autoconhecimentos, e de mudança de hábitos, mas o modo como o indivíduo
se vincula a elas e como as aplica a si mesmo na vida. Se a sugestão é
consideramos as técnicas somáticas como um caminho viável e possível no
contexto de práticas críticas e autoformadoras, é por reconhecer nelas a
potência de transformar o corpo e o ser. Mas, conforme vimos, não se trata de
um produtivismo técnico, mas sim um exercício de um corpo de paciência, de
persistência que se volta para uma busca de um trabalho sobre si, na vida.
Não é por reconhecermos nas práticas somáticas uma possível prática
de

liberdades,

segundo

a

noção

da

“estética

da

existência”,

que

desconsideramos os riscos que este campo incorre na cooptação do mercado,
que facilmente pode transformar tais práticas em ginásticas da moda,
realizadas segundo uma recomendação do “seja feliz pagando x”. Portanto,
devemos advertir que, se a busca por este tipo de prática está considerada
segundo aspectos filosóficos de um cuidado de si, é importante ater-se ao
vínculo ético que os ambientes que oferecem técnicas somáticas têm com os
princípios fundamentais deste campo de estudos do corpo.
Quanto ao uso destas técnicas no campo da dança contemporânea, é
possível reconhecer, através de exemplos, a viabilidade de associações
criativas entre estes dois campos no sentido de constituir novos modos de
existir na dança, artísticos e pedagógicos. Estes novos modos não estão
necessariamente vinculados a passos ou técnicas de dança, mas a modos de
entender-nos enquanto sujeitos que se colocam em prática através de um
cuidado de si, podendo, de tal forma, elaborar modos estéticos de cuidar
também dos outros; estes cuidados são, aqui, entendidos no âmbito de uma
sensibilização e de um posicionamento crítico frente ao próprio campo da
dança e ao modo como temos nos constituído enquanto sujeitos na sociedade
em que vivemos.
Desta forma, como nos exemplos abordados nesta pesquisa, podemos
reconhecer em muitos outros trabalhos no campo da dança contemporânea, e
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também de outros campos das artes, uma parcela de artistas contemporâneos
instigados em descobrir novos modos de existir, modos éticos e estéticos
voltados a descobrir caminhos traçados diante de uma atitude crítica, da busca
por uma conversão a si e na prática de exercícios de vida que parecem
corroborar com uma busca por formas de liberar-se, seja colocando-se em
pausa, seja correndo em círculos até a exaustão, seja se colocando a praticarse em um cemitério indígena e se colocar sob uma tonelada de areia, seja se
dedicando a conhecer-se nas quedas ou fazendo vibrar o próprio corpo e a
própria história até fazer vibrar o corpo dos outros e também suas histórias.
Possibilidades não faltam de exercitar a si e elas não se encontram somente
por vias somáticas, mas também nestas e em outras vias possíveis de se
praticar e de se inventar na vida e na arte.
No entanto, não podemos ser ingênuos em considerar que, nas artes,
estamos num campo de garantias de liberdades, uma vez que nos damos com
muitos contrapontos, como os excessos de egos, como as relações perniciosas
com as práticas de mercado e com as “ditas” políticas públicas que, se por um
lado nos oferecem oportunidades de financiamentos, também podem nos
formatar segundo suas exigências normativas.
Deste modo, vale salientar a importância em nos colocarmos atentos à
prática da crítica, à prática do sensível, ao investimento nos cuidados de si, de
forma que, quanto mais próximos estivermos da atenção às possibilidades de
moderação, de equilíbrio em geral, da consciência sobre os modos de viver,
fazer, negociar, subverter,

agir e existir, mais próximos estaremos da

possibilidade de praticar a própria liberdade e incitar a dos outros, fazendo,
pois, da vida-artista também uma vida-filosófica.
O que se faz importante de tudo isso é, pois, entender que há no campo
das artes contemporâneas possibilidades de desenvolver modos de existência
que estão, para além da produção e circulação de obras de arte, próximos de
processos que contribuem para fazer da própria vida uma obra de arte, sendo
esta uma arte relacional, cuja trama se faz a cada dia, na arte-artesania de si,
voltada à preocupação em ser humano e como tal, sermos dignos do que nos
acontece. Possibilidades temos muitas, então que nos exercitemos: consigo
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mesmo, com os outros e com o mundo em busca de viver melhor, uma vida
potencialmente bela, em que podemos nos reconhecer artesãos-artistas de
nossas próprias obras-vidas.
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