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DAS GRUTAS, DOS GUETOS, ÀS SUPERFÍCIES 
DISSIMULADAS

Estudiosos da história da arte e da estética predominantemente exem-
plificam os movimentos artísticos e estéticos a partir das artes visuais. 
Referências à dança normalmente são encontradas apenas nos livros de his-
tória dessa área, que tendem a apresentar uma visão cronológica, generalis-
ta e tradicional de sua abordagem, quando não há distorções imaginativas, 
distanciando-se das propostas da historiografia contemporânea. 

Entendemos a dança como uma linguagem que estabelece interações 
recíprocas com o contexto e essa perspectiva possibilita também desmistifi-
car a dança como uma arte com linguagem universal, na qual o corpo é visto 
como uma garantia dessa troca cultural, sendo equivocadamente considera-
do como o grau zero da cultura e os movimentos do corpo, considerados o 
grau zero da comunicação. (LEPECKI, 1998) 

Nesse sentido, pensar a historiografia da dança a partir de recortes te-
máticos favorece o estabelecimento de conexões, com aspectos nem sem-
pre tão discutidos na dança. Opta-se aqui em colocar um foco no corpo, 
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buscando encontrar pistas da presença de corpos não-idealizados pela es-
tética clássica, discutindo a categoria estética do grotesco, sem ter a pre-
tensão de estabelecer uma conexão ampla com toda a história da dança, 
mas com a intenção de apresentar algumas topografias que, nessa relação, 
estão presentes.

Ao relacionar o conceito de grotesco com o corpo humano, depara-se 
com a existência de padrões de normalidade que visam a distanciar corpos 
que se encontram fora de padrões esperados e representam o exagero, o 
desvio e a anormalidade. É importante salientar que um desvio não existe 
isoladamente, mas está diretamente relacionado a um determinado contex-
to e, no caso do corpo que dança, ora em questão, os desvios são conside-
rados a antítese do corpo idealizado para a dança.

Greiner (2005), ao analisar as relações entre corpo e cultura, menciona 
que devemos entender esses dois sistemas como mutuamente contami-
nados e, por esse prisma, o corpo que dança não se constitui/transforma 
distanciado do contexto onde está inserido, mas, nesse processo de in-
tercâmbio de informações entre corpo-cultura, o corpomídia torna-se 
“criador de cadeias sígnicas” cujos sentidos estão no movimento. Por esse 
prisma, criam-se possíveis articulações entre o corpo que dança e a catego-
ria estética do grotesco.

Para Sodré e Paiva (2002), o grotesco é na maioria das vezes o resultado 
de um conflito entre cultura e corporalidade, e pode assumir diferentes 
modalidades expressivas, como a teratológica, a escatológica ou a crítica. 
Dentre essas categorias, a que mais interessa neste texto refere-se à apre-
sentação crítica do grotesco, pois, como apontam esses autores, ela “dá 
margem a um discernimento formativo do objeto visado, ou seja, não pro-
picia apenas uma privada percepção sensorial do fenômeno, mas, principal-
mente, o desvelamento público e reeducativo do que nele se tenta ocultar.” 
(SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 69) 

Nesse sentido, o corpo grotesco passa a ir além de um objeto de con-
templação e é entendido como uma forma especial de reflexão sobre a vida 
e, dessa forma, articula a expressão criadora e a existencial. Ao definirem 
a categoria estética como um sistema de elementos que fazem com que  
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uma obra alcance determinado gênero, Sodré e Paiva (2002) consideram 
que três planos se articulam para determiná-la: a criação da obra, seus com-
ponentes e os efeitos de gosto que ela provoca junto ao contemplador. 

Por outra via, Vásquez (1999) destaca que as categorias estéticas são 
determinações gerais que permitem apreender as similitudes e as afinidades 
existentes entre categorias estéticas particulares. Esse autor alerta que, por 
mais de vinte séculos, o belo foi visto como uma categoria central e que 
uma alteração significativa só aconteceu em meados do século XIX, quando 
mudanças radicais da arte abriram espaço para que a arte ocidental, libera-
da do belo clássico, configurasse novas categorias que abrangessem, dentre 
outras, o sinistro, o feio e o grotesco, não devendo ser estas consideradas 
como pólos negativos. Para esse autor, o feio também ocorre na esfera do 
sensível, e ao estabelecer identificações diretas entre bom/belo, mau/feio, 
isso é feito com a intenção de ignorar a própria natureza, estética e moral 
dos termos contrapostos.

O feio, nesse sentido, não se delimita como um polo negativo do belo 
e nem pode ser considerado como o resultado da retirada de elementos 
positivos que constituem o belo; o feio, para Vásquez, possui uma qualidade 
estética positiva. É assim que o grotesco pode se configurar como um tipo 
de criação artística, com a presença ativa de algo estranho, fantástico, irreal 
ou antinatural, cujos resultados podem provocar reações diversas, como 
estranhamentos, atração, risos ou repulsa. Na concepção de Kayser (2003), 
o grotesco tem componentes do fantástico ou do sobrenatural, apresen-
tando um mundo alheado, cuja ordem se desarticula, e o que era familiar 
torna-se estranho e sinistro.

Vários autores, como Sodré e Paiva (2002), afirmam que, apesar do gro-
tesco estar associado ao disforme (conexões imperfeitas) e ao onírico (cone-
xões irreais), esse termo vem sofrendo, ao longo do tempo, transformações 
metafóricas em seu sentido. O termo grotesco aparece pela primeira vez no 
século XV, em decorrência de um tipo de pintura ornamental descoberta, na 
Itália, em escavações de grutas (grotto) datadas do período romano.

Esse tipo de representação mistura elementos da forma humana com 
animais e vegetais, criando uma arte ornamental que, com características 
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estranhas, sobrenaturais e híbridas, destoa do realismo pictórico – com for-
mas simétricas e clássicas – vigente no período de sua descoberta.

Inicialmente aceito como um modismo ornamental, o grotesco passou 
a ser rejeitado pelos críticos da arte classicista, principalmente ao se depa-
rarem com o tratado estético do arquiteto romano Vitrúvio, que classifica-
va esse tipo de representação como bárbara, monstruosa e artificial. Para 
Sodré e Paiva (2002, p. 29-30), “a divulgação da diatribe de Vitrúvio, por 
Vasari, no século XVI, transforma o admirável em aberrante. Era a própria 
autoridade da tradição clássica que rejeitava os fantasiosos jogos figurativos, 
destinando-os ao reino das sombras.”

Apesar de ter o seu valor estético negado na própria Antiguidade pode-
mos encontrar vestígios do grotesco nos mitos e nas representações artís-
ticas, relacionados a pares duais como racional/irracional e animal/humano, 
presentes nas figuras mitológicas, como a Medusa, que mistura elementos 
humanos com animais e vegetais. 

Tucherman (1999) explana que certas figuras mitológicas, como o mi-
notauro, o centauro e outros monstros imaginários trazem à tona suas ori-
gens, a partir de hibridizações de espécies de diferentes naturezas (animal/
humana ou divina/humana) e sua descrição não é feita pela falta, mas pela 
mistura dos elementos. 

Assim sendo, o monstro interroga a humanidade do “outro” e, dessa 
forma, ele não pode ser visto como uma simples oposição ao humano, mas 
como um sistema complexo de relações de aproximação e distanciamento, 
de misturas e de hibridização. Nas palavras da autora, “os monstros talvez 
existam para nos mostrar o que poderíamos ser, não o que somos, mas 
também não o que nunca seríamos e assim articulam a questão: até que grau 
de deformação (ou estranheza) permanecemos humanos?.” (TUCHERMAN, 
1999, p. 101, grifo nosso) 

Ao discutir parcialmente essa questão, a autora afirma que o monstro 
pensado/simbolizado como uma aberração apresenta a necessidade de 
uma normalidade humana, de um corpo lógico. Destarte, na cultura grega,  
a identidade humana é construída a partir do confronto do(a) homem/mu-
lher com os deuses e os animais, pois, os deuses são híbridos, imortais  
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e a fugacidade humana diferencia-se da natureza animal pela cultura, de for-
ma oposta ao descontrole (hybris), violência e desregramento. (VILLAÇA; 
GÓES, 1998)

A expectativa de normalidade pode, por exemplo, ser percebida na 
Grécia dentro do paradigma espartano. Como uma comunidade guerreira, 
Esparta dedicava-se ao disciplinamento do corpo, em que a perfeição, be-
leza e força eram objetivos a serem alcançados. Desse modo, praticava-se 
uma eugenia radical, eliminando-se crianças que nasciam com defeitos.

Ao abordar o corpo na Grécia antiga é necessário salientar que a preva-
lência de uma estética clássica, em que o corpo era representado em sua 
perfeita harmonia e proporção, também interferiu na concepção e funções 
da dança naquele período histórico. 

A imagem do corpo grego, ligado a princípios de uma “estética da exis-
tência” (TUCHERMAN, 1999), não era a de um corpo natural, e sim de um 
corpo produzido em seu constante aprimoramento, e isso pode ser percebi-
do no desnudamento dos corpos dos jovens nos jogos públicos, já que o cor-
po idealizado era pensado no e para o universo masculino, como também 
nas representações nas artes, na educação e no cotidiano do cidadão grego.

Por outra via, é interessante assinalar que Platão, além de abrir uma rup-
tura entre corpo e mente, classifica as danças gregas em danças de beleza e 
de feiúra (BOURCIER, 1987), separando as danças apolíneas (relacionadas 
à ordem), das dionisíacas (relacionadas ao êxtase). 

Como um rito que promove uma inversão de uma ordem instaurada, 
o culto a Dionísio aproxima-se da categoria estética do grotesco. Nesse 
culto, as mênades − mulheres possuídas pela loucura sagrada − dançavam 
freneticamente no alto das montanhas, local consentido para a realização 
desses rituais e praticavam a omofagia; aqui o grotesco representa o rompi-
mento de fronteiras entre racional e irracional, sagrado e profano, humano 
e animal. Portinari (1989) aponta que os excessos desses rituais dionisíacos 
foram criticados no período clássico, tendo sido disciplinadas essas mani  -
festações até transformarem-se em liturgias. 

Numa leitura feminista, Hutcheon e Hutcheon (2003) salientam que, na 
cultura ocidental, a repressão à presença da mulher em rituais sagrados 
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ocorre pela suspeita simbolicamente depositada sobre elas, sendo o corpo 
das mulheres dançarinas relacionado ao irracional, conectado ao dionisía-
co, ao excesso e à transgressão, em oposição ao apolíneo, que representa 
o racional, o controle físico, a disciplina e é relacionado com o universo 
masculino.

Outra acepção do termo grotesco que pode ser vinculado à dança refe-
re-se ao conceito apresentado por Bakthin, em 1965, ao analisar, na obra de 
Rabelais, a presença da cultura cômica popular, identificando o rebaixamen-
to representado pela oposição entre o alto e o baixo ventre. Para Bakhtin 
(1993, p. 26),

O corpo grotesco é um corpo em movimento. Ele jamais está pronto nem aca-
bado: está sempre em estado de construção, de criação, e ele mesmo constrói 
outro corpo; além disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele.

Nesse sentido, o corpo grotesco − um corpo aberto e suscetível às 
metamorfoses – é diferente do corpo clássico, que é um corpo fechado, 
definido e acabado. Ao trazer essa concepção para o grotesco, Bakhtin am-
plia a definição apresentada em 1957 por Kayser, baseada principalmente na 
análise de obras literárias, e inclui as manifestações populares, mostrando 
que o grotesco, como já tinha sido explanado, é um conflito entre cultura 
e corporalidade.

Na Idade Média, o rompimento de hierarquias se faz presente nas festivi-
dades populares, principalmente a carnavalesca, apesar de toda a influência 
cristã que, numa perspectiva dualista, separava corpo e alma e condenava 
as manifestações ligadas ao estado físico do corpo, como aquelas em que o 
animal e o humano se uniam. (BROWN, 1990) 

Para Lipovetsky (1989), na cultura medieval, o cômico é unificado pela 
categoria do realismo grotesco, o qual rebaixa o sublime, o poder, o sa-
grado, por meio de imagens hipertrofiadas da vida material e corporal.  
É importante salientar que, como afirma Lipovetsky (1989, p. 129), “[...] 
todo o cómico medieval oscila assim no sentido de uma imaginária grotes-
ca que, antes de tudo, devemos não confundir com a paródia moderna,  
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de algum modo dessocializada, formal ou ‘estetizada’.” Esse autor ainda 
alerta que o cômico medieval é ambivalente e o simbolismo do rebaixa-
mento está diretamente ligado à inversão entre alto e baixo como, por 
exemplo, na relação entre morte e ressurreição. 

É por essa via que as manifestações populares carnavalescas se abrem 
para uma mistura de corpos em que, por exemplo, anões e pessoas com 
deficiência se misturam à população, mas não no sentido de uma inclusão 
social, e sim de uma permissividade de convívio espacial, através do rom-
pimento temporário de fronteiras e por serem alvos de escárnio já que, 
como já foi citado antes, o realismo grotesco baseado no rebaixamento 
do sublime, do sagrado, coloca o corpo como principal acontecimento 
dessa manifestação. 

Nesse sentido, Kuppers (2003), ao analisar a teoria bakhtiniana e suas 
relações com a performance contemporânea, destaca que, apesar do car-
naval evocar conceitos como unidade e comunidade, nessa manifestação 
não há uma distinção entre plateia e palco, o que viabiliza a presença de 
corpos extraordinários (do deficiente ou do freak), já que não são o único 
foco para a comunidade. 

Essa autora ainda salienta que o corpo grupal carnavalesco difere da ima-
gem grotesca, já que esta é uma imagem de oposição que admite um papel 
secundário dentro da dominância e, consequentemente, ao ser colocado na 
cena, favorece a emersão do que está à margem da norma.

Em outra análise crítica, Russo (2000) observa que a apreciação de 
Bakhtin, apesar de apresentar uma crítica à modernidade e seus efeitos, 
baseou-se no carnaval dos primórdios da Europa moderna e, nesse con-
texto, o grotesco configurado pelo teórico russo apresenta características 
da transformação material e social, vinculado a todos os âmbitos culturais, 
apresentando, assim, uma análise nostálgica de um carnaval perdido que 
ficou trancado na alcova do privatismo burguês. Para a autora, essa forma 
de percepção tem deslocado as questões de exposição e contenção do 
corpo para a área do social, fundado como um campo simbólico, deixando 
o discurso do carnaval destituído de uma análise crítica de temas como 
gênero e política.
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Retomemos a questão da imaginária grotesca medieval e sua conexão 
com a dança. Essa aparece nas danças macabras, realizadas geralmente 
nos pátios externos das igrejas, isto é, nos cemitérios, nos quais as pesso-
as dançavam freneticamente buscando expurgar as doenças, a morte, ou 
alcançando-a através da exaustão e do êxtase. Logicamente, essa dança está 
relacionada ao contexto social, em que a peste, o envenenamento por pica-
das de aracnídeos e outras doenças erradicaram grande parte da população 
na Idade Média. 

A Igreja, na tentativa de desarraigar as manifestações escatológicas e 
exercer um controle disciplinar sobre o corpo, enfatiza a dualidade corpo  
e alma, e passa a incorporar, numa relação dúbia de tolerância e reprovação 
em seu teatro religioso, a dança macabra, associando-a a uma visão teocên-
trica, na qual os homens estão submetidos aos desígnios de Deus. 

Assim, essa dança, transformada em representação, passou a simbolizar  
“a insanidade causada pelo pecado” (PORTINARI, 1989), associado aos es-
tados do corpo. Tal dança, entretanto, com o passar do tempo foi desapare-
cendo, dando lugar a movimentos mais distanciados dos valores carnais e do 
transe.

A partir do paradigma renascentista, com a idealização e o desvelamento 
do corpo humano e a demarcação de fronteiras entre as diferenças (indi-
víduo/coletivo; eu/outro), não há espaço para o desarmônico ou disforme.  
É nessa perspectiva que, nos primórdios do balé, cria-se uma distinção en-
tre a dança da corte e a do povo, baseada nas formas culturais burguesas e, 
com o desenvolvimento dessa arte, estabelecem-se definições sobre o per-
fil do corpo que dança, delimitado pelo aprimoramento técnico e pelo ideal 
clássico. Afinal, no pensamento moderno, descarta-se o aspecto natural do 
corpo e ele passa a ser ligado à razão e à cultura.

A ênfase na racionalização do corpo, principalmente com a revolução 
iluminista, que, com Descartes, compara o corpo a uma máquina composta 
de partes que se articulam para o funcionamento do todo, traz para o cen-
tro das artes uma preocupação sobre a perfeição. É interessante notar que, 
como assinala Coli (2002), a preocupação/fascínio iluminista por um corpo 
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que se desmembra − o que o autor define como poética do fragmento − 
enfatiza, contrariamente, uma preocupação com a completude humana. 

Coli (2002) apresenta como exemplo dessa inquietação uma prática 
constante nos ateliês de restauração, desde o Renascimento até o final do 
século XVIII: a reconstituição, por meio de próteses, das partes ausentes de 
estátuas descobertas em escavações arqueológicas, dando a elas um senti-
do de plenitude para o público que as aprecia, mas, por outro lado, na busca 
pela harmonia, o restaurador junta pedaços desconexos de outras estátuas. 

Considero que, do mesmo modo como o Frankstein, que é construído 
por pedaços de cadáveres, essas estátuas, ao buscarem o corpo ideal, pas-
sam a indagar a própria ciência e a arte. As reconstituições de estátuas, bem 
como a ênfase na representação do corpo perfeito na dança, reforçam a 
idealização do corpo que, abarcado pelo modelo da normalidade, não abre 
espaço para a visibilidade da falta e da diferença. 

A objetivação sobre o que é a expectativa de uma norma − seja na dança 
ou na sociedade como um todo − cria o que Foucault chama da microfísica 
do poder. O desenvolvimento científico, principalmente entre os séculos 
XVI e XVIII, favorece a criação de mecanismos de disciplinamento corporal, 
com o uso de objetos técnicos para se atingir tal finalidade, e criam-se espa-
ços sociais fechados, destinados ao disciplinamento e à vigilância, formando 
uma sociedade disciplinar marcada pela observação. 

A partir do século XVI − apesar da diferença e do diferente serem es-
camoteados do meio social por meio do confinamento em espaços como 
sanatórios, escolas especiais e prisões − é comum acontecer, em espaços 
públicos como as feiras, exibições do que é considerado exótico ou anor-
mal: índios, gigantes, ventríloquos e pessoas com defeitos congênitos são os 
atrativos de um grotesco teratológico oferecido para uma multidão curiosa 
pelo que está fora das normas estabelecidas.  

Não obstante as mudanças conceituais ocorridas até o século XVIII, o 
grotesco só passa a ser analisado como uma categoria estética na arte nesse 
período, tendo como um dos marcos a publicação de Justus Moser (Arlequim 
ou a defesa do grotesco cômico), influenciado pela Commedia dell’arte com a 
figura caricatural do Arlequim. 
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Outro marco referencial é o prefácio (Do grotesco ao sublime) da obra 
Cromwel (1827), de Victor Hugo, que defende a entrada do grotesco como 
categoria estética. Neste texto, o autor, circunscrito no contexto da estéti-
ca romântica, aponta que é exatamente no período moderno que o grotes-
co surge como um novo tipo de poesia, cuja forma é a comédia. 

Para Hugo é esse aspecto que faz com que compreendamos a separação 
da arte antiga e da moderna, da literatura romântica da literatura clássica,  
o que vai implicar em uma ambiguidade do grotesco e do sublime, o co-
abitar do feio e do belo. Nesse sentido, “[...] na nova poesia, enquanto  
o sublime representará a alma tal qual ela é, purificada pela moral cristã, ele, 
[o grotesco], representará o papel da besta humana”. (HUGO, 1988, p. 33) 

Por essa via, percebe-se que o grotesco para Victor Hugo está imbuído 
dos preceitos cristãos e, como afirmam Sodré e Paiva (2002), ele abandona 
a versão renascentista do grotesco, colocando de lado sua origem pagã,  
e amplia drasticamente o rol das representações do grotesco na arte, prin-
cipalmente na literatura. 

Hugo (1988) ressalta que, de uma forma tímida, a comédia já estava pre-
sente na tragédia (Helena; Orestes), bem como nos personagens grotescos 
(sátiros; cíclopes). No pensamento moderno, o grotesco traz o sentido da 
incompletude e tem um papel imenso: de um lado cria o disforme, o horrí-
vel; do outro, o cômico e o bufo. 

Como representantes da poesia moderna que receberam influência do 
grotesco, Victor Hugo cita autores como Cervantes, Ariosto e Rabelais, 
sendo que, para ele, Shakespeare é o exemplo da fusão do grotesco e do 
sublime no drama. Para esse autor, a poesia descritiva está morta e a boa 
poesia seria a pitoresca.  Nesse sentido, deve estar presente no drama a 
“cor local” (o característico, influência do romantismo) e o poeta deve ter a 
correção da língua, mas, ao mesmo tempo, ousar em mudanças.

Podemos perceber a presença dessa “cor local” na dança através do balé 
La fille mal gardée, um balé-pantomina de Jean Dauberval, criado em 1789, 
baseado nas concepções de Noverre, mas, cujo sucesso só foi obtido no 
ano de 1827, passando a fazer parte do repertório da Ópera de Paris. 
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Esse balé, com características do cômico, narra o romance de Lisa, fi-
lha de uma rica proprietária que pretende casá-la com Alain, filho do rico 
Thomas; Lisa, porém, apaixona-se por Colas, um simples camponês, e ten-
ta de todo modo evitar o noivado com o pretendente eleito por sua mãe.  
A trama em si mostra a preocupação da época com uma quebra de fron-
teiras entre a burguesia e o povo, já imbuído pelo espírito da fraternidade, 
liberdade e igualdade, mas, como afirma Bourcier (1987, p. 200),

Se a revolução romântica podia gozar destes novos direitos no campo da lite-
ratura e das artes plásticas, porque elas atingiam o grande público, o mesmo 
não acontecia com a dança. A Ópera [de Paris] detinha o monopólio do balé 
[…] e, administrativamente, era parte da casa do rei […] concedido a um ad-
ministrador […] [e] devia, portanto, procurar sucesso junto ao público, sendo 
que este continuava a ser recrutado na classe rica, conservadora, que não exigia 
subversão nem na arte nem na sociedade; um público estático numa sociedade 
em movimento.

Com essa perspectiva, enfatiza-se duas questões intrínsecas em La fille 
mal gardée. A primeira refere-se à concepção de corpo ainda presente nes-
sa coreografia. Apesar da inclusão de danças e músicas populares, a estética 
que norteia o espetáculo é a do balé, que, com a restrição de seus passos 
codificados, tenta uma aproximação com o pitoresco, mas não consegue 
desvencilhar-se de suas convenções, pois essa arte, concebida como erudi-
ta, busca a todo custo mostrar a nítida distinção entre a “alta” e a “baixa” 
classe, entre o “erudito” e o “popular” e, desse modo, estiliza as danças 
populares, dando a elas uma “aura”1 artística. Contrariamente à posição 
assumida por Portinari (1989), consideramos que a coreografia imprime um 
postiço maneirismo aristocrático, sem conseguir romper com o paradigma 
de uma fidalguia em decadência. 

O segundo aspecto refere-se à concepção do personagem Alain, apre-
sentado como um sujeito rico, porém bobo e infantil. A construção desse 
bailarino-personagem passa a ser circunscrita pelo seu figurino, pela ação 
dramática e pelos movimentos: com cabelos desarrumados, largas roupas 
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e movimentos descoordenados. Alain torna-se o “bobo da corte”, aproxi-
mando-se do personagem bufão e cômico caracterizado por Victor Hugo 
como um dos tipos da estética grotesca, só que numa perspectiva estere-
otipada do grotesco, o que imprime ao personagem uma ação de chacota 
à burguesia vigente, ao mesmo tempo em que apresenta a ambiguidade 
do grotesco e do sublime. Do mesmo modo é interessante assinalar que o 
papel de madame Simone, a mãe de Lisa, normalmente é interpretado por 
homens, exacerbando seu aspecto rude.

Apesar de esse balé estar de acordo com o contexto do século XVIII, 
a presença da estética romântica, na dança, ocorre mais tarde do que nas 
outras artes e as obras coreográficas, influenciadas pelas literaturas germâ-
nica e inglesa, passam a ter um libreto escrito por um dramaturgo, cujas 
narrativas apresentam arquétipos da heroína romântica e vêm recheadas 
de sílfides, de almas fantasmas, de títeres, que mostram a existência de dois 
mundos: o material e o imaterial.

A chegada da iluminação a gás e do maquinário – que dá movimento 
aos cenários e aos próprios bailarinos – propicia a criação de um clima de 
ilusão, e com a contribuição da sapatilha de ponta como um novo artifício 
do balé, fica visível a busca pelo distanciamento do terreno. Na estrutura 
desses balés românticos, normalmente, os aspectos da realidade são apre-
sentados no primeiro ato e a preocupação com o espírito e o campo do 
irreal ficam direcionados ao segundo ato, o que evidencia esta dicotomia 
em sua ação estrutural.

Ann Daly (1997) ao analisar os discursos presentes no ballet clássico, 
analisa que em um escrito de Theóphile Gautier a dança é definida como 
uma arte de mostrar belas formas em posições graciosas, cujo desenvolvi-
mento se torna agradável de ser visto. Nesse mesmo texto Gautier reafir-
ma uma nítida diferença e limites entre o papel masculino e o feminino na 
dança, tanto no que se refere à qualidade dos movimentos, quanto à ação 
dramática. Essas notas de Gautier reforçam algumas análises sobre os balés 
produzidos no século XVIII e no início do século XIX, nos quais se constata 
a presença de regras sociais patriarcais, em que os movimentos mais fortes 
são realizados pelos homens, devendo sustentar a imagem viril. 
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Sua ação dramática é conectada à realidade, tornando-se assim um su-
porte, tanto corporal, como de conexão com o contexto para sua partner. 
As bailarinas, com sua ambígua caracterização − frágil/heroína, etérea/ero-
tizada, bela/pálida, com a ocultação do esforço físico e com os pés defor-
mados pelo uso das pontas, tornam-se “divas” intangíveis, distanciadas da 
realidade e objeto do desejo masculino. 

Como analisa Foster (1996, p. 3, tradução nossa), 

[...] ela, [a bailarina], existe como uma demonstração do que é desejado, mas, 
não é real. Seu corpo flama-se com a carga de desejos de tantos olhos, ainda 
que a chama não tenha substância. Ela é, em uma palavra, o falo, e ele, [o baila-
rino], personifica a força que a persegue, guia e manipula.

O corpo construído nos balés românticos também teve influências das 
informações presentes no século XVIII “com as primeiras formulações 
estratégicas sobre o ensino do movimento através da razão.” (GREINER, 
2005, p. 52) Esse balé centra-se cada vez mais na exposição das linhas e 
habilidades técnicas da bailarina, aliada a uma dose interpretativa, trazendo 
um paradoxo para o corpo dançante: um corpo que valoriza as mais perfei-
tas formas tenta incorporar os temas circunscritos pelos libretos, apresen-
tando estórias de um mundo irreal, alheado, reconstruindo assim o espaço 
e o mundo.

É necessário perceber que essa dança só se concretiza por meio da sua 
organização sistêmica, com seus elementos cênicos, como figurinos, ilu-
minação e maquiagem, que criam essa atmosfera, e com o auxílio da pan-
tomima que, por meio de gestos simbólicos, esclarece para o público do 
que se trata a ação, pois apenas os movimentos pré-concebidos do balé 
são insuficientes para elucidar a narrativa. No balé romântico e no início do 
neoclassicismo, pode-se perceber uma cisão entre a forma e conteúdo, no 
sentido de que o corpo transcende a materialidade e, assim, o sobrenatural, 
o mundo alheado, fica diluído na atmosfera da narrativa coreográfica. 

A partir do romantismo, o grotesco assume uma intencionalidade mar-
cante, tornando-se desvelado e aliado a alguns dos preceitos da moder-
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nidade, como o fragmento, que irá enfatizar a suspensão das ordenações 
da realidade, bem como a diversidade humana presente em nossa socie-
dade, mas de uma forma peculiar. De uma forma geral, até o século XVIII,  
nas produções das artes visuais, o feio, o disforme, só ocorre quando bem 
representado (VASQUEZ, 1999) e retratado dentro de uma perspectiva de 
normalidade, como pode ser percebido na extraordinária plasticidade dos 
corpos de Bosch, no higienizado quadro de Poussin – onde São Erasmo é 
destripado sem mostrar as vísceras ou uma gota de sangue – ou nos limpos 
e arrumados mendigos e aleijados presentes nos quadros de Peter Brueghel. 

É imprescindível lembrar que é nesse mesmo século XVIII que a medi-
cina passa a realizar uma classificação para os sujeitos, apresentando as ca-
racterísticas do funcionamento de um corpo normal. Consequentemente, 
os corpos que não atendem a essas normas e apresentam incompletudes 
ou desvios são taxados como um todo deficiente e, por isso, como seres 
estigmatizados, devem ficar à margem da sociedade.

Quanto à dança, a presença desses corpos, nas poucas vezes em que 
são aludidos, ficou restrita a representações feitas por corpos “normais” às 
estereotipias dos corpos não idealizados, já que no palco só havia possibili-
dade da manifestação de uma única perspectiva de corpo. 

Os outros corpos só encontraram espaço nos shows periféricos ou 
marginais, que permitiram não a apresentação de uma obra artística, mas 
promoveram a “exposição” das anomalias corporais, dos freaks. Nesses 
espaços, onde um público ávido pelo exótico pagava um ingresso para con-
sumar seu voyerismo, o olhar do “normal” reconhece e contempla a não 
normalidade e há aqui uma paradoxal atração e repulsa pela deformação 
e desvios.

No século XIX, mesmo sendo um período regido pela moral vitoria-
na, os freak shows ampliaram sua atuação, principalmente na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, tendo em seu elenco atrações como a mulher bar-
bada, a gorda, o engolidor de fogo e as pessoas com deficiências ou ano-
malias, como siameses e anões. Analogicamente, como já foi citado no 
capítulo anterior, esse mesmo tipo de exposição pode ser visto atualmente,  
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no século XXI, nos freak shows televisivos que exploram de forma deprecia-
tiva e, muitas vezes humilhante, a deficiência.

Curiosamente, voltando ao século XIX, esta foi também uma época de de-
senvolvimento de uma cultura física (body building), enfaticamente localizada 
em torno do corpo masculino, em que o nu de um corpo musculoso era 
considerado aceitável para os padrões morais da época. Para Thomson (1997 
apud KUPPERS, 2003, p. 34, tradução nossa),

Numa era de transformação social e reorganização econômica, os freak shows 
do século XIX foram um ritual cultural que dramatizou a hierarquia social e 
a fisicalidade dessa era, através do foco no estigma corporal, o qual pode ser 
coreografado como um contraste absoluto com a corporeidade americana, re-
conhecida como a normal e a verdadeira.

Além dos freak shows, os espaços de audiência médica, onde eram apre-
sentados casos de desvios, principalmente aqueles relacionados ao corpo 
feminino, como a histeria, ou então estudos sobre as deficiências congênitas 
e das práticas de dissecação, serviram também para sustentar o viés da nor-
malidade. Pela via do discurso médico, assim, se “institucionaliza” a anor-
malidade por meio da criação de espaços de reclusão, como os sanatórios 
e as clínicas, para os portadores de doenças e deficiências. 

Se durante o século XIX, mesmo com todas as mudanças ocorridas no 
cenário social, político e econômico, a dança ainda ficou presa aos resquícios 
do romantismo ou ao academicismo, podemos notar mudanças na entrada 
do século XX. Contrapondo à forma como é abarcada a estética grotesca 
no romantismo, pode-se perceber um outro modo de sua manifestação na 
obra L’après-midi d’un faune, coreografado por Vaslasv Nijinsky, em 1912. 

Essa coreografia rompe com os paradigmas românticos, invertendo as 
relações dos papéis masculinos e femininos no balé e traz à tona a presença 
da homossexualidade na dança; apresenta um corpo semi nu em cena, com 
uma inovadora pesquisa e novas qualidades de movimentos para o balé, 
com uma clara contaminação dos princípios dalcrozianos e do pensamento 
da dança moderna. 
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Além disso, os movimentos sexualizados de Nijinsky e a dupla reversibi-
lidade de seu personagem em humano/animal, que em cena tenta acossar 
uma das ninfas, apresenta ao público, ao final, a possibilidade do prazer 
sexual solitário através da indicação de uma masturbação. A presença desse 
realismo grotesco é ressaltado por um editorial da época no jornal francês 
Le Figaro (1912 apud PORTINARI, 1989, p. 118):

Aqueles que mencionam arte e poesia a propósito desse espetáculo estão nos 
ridicularizando. Não se trata de poesia pastoril nem de produção profunda. 
Tivemos um fauno inconveniente com vis movimentos de bestialidade erótica 
e gestos despudorados. Justas vaias acolheram a excessiva pantomima desse 
corpo de bicho mal construído, horrendo de frente e mais horrendo ainda de 
perfil. O verdadeiro público nunca aceitará esse realismo grotesco.

A presença desse corpo “mal construído” e “horrendo” trouxe para a 
cena da dança a desconstrução de uma corporalidade presa, até então, pela 
excessiva idealização e pela rigidez dos padrões da estética clássica. 

Nijinsky deixa de lado a imagem sublimada presente nos balés românti-
cos e incorpora, em seus movimentos, nas relações estabelecidas entre o 
dentro-fora, a realidade grotesca. Nessa coreografia, o grotesco atua como 
catástrofe (SODRÉ; PAIVA, 2002), realiza uma quebra abrupta de cânones e 
apresenta uma de/formação. Todas as ressalvas feitas pelos críticos da épo-
ca resultaram em uma maior procura pelo público, que queria, por meio de 
seu voyerismo, averiguar in loco a condição da besta erótica. 

Vale a pena abrir aqui um parêntese na intenção de tecer similaridades 
sobre a ferocidade dessa crítica, do início do século XX, com uma outra 
feita no final desse mesmo século, por Arlene Croce, na revista The New 
Yorker (1994). Essa crítica, ao analisar o espetáculo Still Here, de Bill T. Jones, 
mostra-se altamente chocada com a presença no palco de imagens de pes-
soas aidéticas, gordas, com deformidades físicas ou com doenças terminais 
e declara que essas pessoas são “vítimas da arte” de Bill T. Jones e que o 
palco não é o espaço para sua apresentação e a elas não cabe outra escolha 
a não ser de serem doentes. 
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Assim, analogicamente ao editorial apresentado no jornal Le Figaro,  
80 anos depois outra famosa revista publica um artigo contendo o mesmo 
tom de repúdio às diferenças, solicitando o não apagamento do corpo ide-
alizado na dança.

No século XX, os preceitos instaurados pela dança moderna, que sur-
gem em contraposição aos cânones do balé clássico, trazem para o âmago 
da discussão a busca pela liberdade de expressão do movimento e, conse-
quentemente, inicia-se uma reflexão sobre o corpo que dança. 

Além da dança, as demais artes, aliadas ao paradigma da modernidade, 
instauram revoluções artísticas contra a arte acadêmica burguesa, provo-
cando uma rebelião contra a beleza, ao colocar a própria presença do feio 
na cena e sem dissolvê-lo em sua bela re(a)presentação. 

Como uma das representantes da dança moderna, pode-se perceber, 
nas obras de Mary Wigman, a presença do grotesco imbuído dos reflexos 
do horror das guerras e de conflitos existenciais, como na coreografia solo  
A bruxa, de 1914. Nessa coreografia, Wigman, envolta pela estética expres-
sionista explora, no chão, formas de locomoção e de expressão de um corpo 
sofrido e, por que não, também grotesco, já que uma bruxa, além de ocul-
tar poderes sobrenaturais que podem de uma forma ambígua trazer sorti-
légios ou rogar malefícios, é sempre representada por uma corporalidade 
envelhecida, circunscrita por um exacerbado processo degenerativo. Ciane 
Fernandes (2003, p. 62), ao analisar nessa obra de Wigman a presença do 
princípio labaniano da harmonia, destaca que essa coreografia é circunscrita 
pelo espaço do entre, pois, ao abordar conceitos como harmonia e desarmo-
nia, grotesco e sublime, essa obra possibilita a articulação desses conceitos 
como num jogo de espelhos não paralelos, ao mesmo tempo em que as 
proporções do monstro permitem o emergir de uma memória não-humana.

Fernandes (2003, p. 62) ressalta que “um intérprete ‘iluminado’ é aquele 
que não apenas inclui a diferença, mas reconhece, explora e expõe a bele-
za harmônica de seus próprios monstros, reverenciando a terra e o chão 
tanto quanto o céu e o espaço”. Nesse sentido, como aponta Gil (1994),  
o monstro não se situa fora do domínio humano, mas no seu limite, com 
uma alteridade móvel.
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Apesar da dança moderna iniciar uma busca pela expressão individual do 
movimento, os corpos que fizeram parte desse cenário ainda continuaram 
presos a ideais, só que agora vinculados a diferentes paradigmas técnicos, 
filosóficos e estéticos de cada escola modernista. 

Em uma análise sobre o processo de aprendizagem técnico da dança, 
Iannitelli (2004, p. 31) enfatiza que 

[...] técnicas desenvolvidas a partir da estética de um único coreógrafo apresen-
tam movimentos particulares da estética daquele artista. Enquanto tal treinamen-
to contribui pluralizando a experiência do aluno, ele pode também condicionar, 
bloquear e camuflar a sua expressão pessoal. 

Nesse sentido, se para os próprios “corpos normais”, a sistematização 
do ensino da técnica de dança moderna trouxe uma ênfase no aspecto qua-
litativo da habilidade técnica em detrimento da expressão individual, é claro 
que os corpos com deficiência nem sequer conseguiram se aproximar des-
ses espaços de ensino-aprendizagem da dança moderna e, muito menos, 
participar do seu produto estético.

Como já foi citado anteriormente, com a dança pós-moderna, surgida 
nos anos 1960, é que as propostas cênicas começaram a desvencilhar o cor-
po e a própria dança de atitudes estéticas demarcadas pela dança moderna 
(MATOS, 2000), resultando em experimentalismos e visões de corpos não 
considerados, até então, estéticos para a dança. (BANES, 1994) Em para-
lelo a dança pós-moderna americana, outras propostas surgiam, como o 
butô japonês e a dança-teatro de Pina Bausch, cujos movimentos estéticos 
também emanavam outras visões do corpo que dança. 

Nos anos 1980 surge uma tendência da dança contemporânea que par-
te de uma pesquisa sobre o corpo, mas, ainda relacionada a uma virtuose 
técnica dos bailarinos, explorando o risco do movimento, a energia, a força, 
outras dimensões espaciais como a horizontalidade, rolamentos, giros, de-
composição e repetição do movimento, com a fisicalidade como um dos pi-
lares centrais, como pode ser exemplificado pelo trabalho do grupo LaLaLa 
Human Steps, do Canadá, cujo corpo também fugia dos padrões esperados, 
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validando a agilidade, a força física e a exploração da horizontalidade fora do 
chão. Se, nessa perspectiva, a extrapolação dos limites físicos de um corpo 
normal é o foco almejado, logicamente, mais uma vez, aqui não há espaço 
para um corpo com deficiência. 

Por outro lado, pode-se encontrar nas obras de artistas como Maguy 
Marin a presença da estética grotesca. Em “May B”, de 1981, Marin, ins-
pirada na obra do dramaturgo Samuel Becket, cria uma obra coreográfica 
repleta de citações em referência ao teatro e à pintura, cujos personagens 
− ao mesmo tempo patéticos e repulsivos, com corpos deformados e mo-
vimentos que apresentam tensões físicas, como falta de coordenação e pa-
ralisia, ou mesmo imobilidade − em algumas cenas apresentam-se com os 
rostos brancos e narizes falsos e em outras, repletos de lama. 

Eles parecem estar num espaço de exílio/confinamento, com rotas repe-
titivas e, assim, empurram o espectador para um espaço de estranhamen-
to e inquietações diante de suas próprias dificuldades de convívio com o 
“outro”. Em alguns momentos coreográficos, o ritmo é marcado pelos pés 
dos próprios dançarinos e seus corpos, detentores de diferentes códigos 
culturais e linguísticos, expõem suas memórias pessoais e criam em cena 
uma polifonia de corpos errantes, sem uma definida localização espaço-
-temporal. Por essas questões, esses corpos formados/deformados exalam 
características do grotesco crítico.

Mudanças mais significativas na dança começam a acontecer a partir dos 
anos 1990, principalmente com grupos europeus como Les Balés C. de la B. 
(Bélgica), Sasha Waltz (Alemanha) e Wim Vandekeybus (Bélgica). No Brasil, 
trabalhos como os de Vera Sala (SP), Cena 11 (SC), dentre outros, também 
despontam em suas pesquisas artísticas com o foco no criador-intérprete. 

Esses artistas começam a buscar as especificidades de cada corpo que 
dança, explorando novas configurações do próprio movimento, além de, 
em alguns casos, buscarem a articulação da dança com novas mídias, com 
a ciência e as demais artes, influenciados pelos processos de globalização, 
o que acarreta formas distintas de organizar os “pensamentos do corpo 
que dança”.
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Para Schlicher (2001), coreógrafos dos anos 1990, como Sasha Waltz, 
Jêrome Bel e Meg Stuart, sabem que não há mais nada para ser inventado, 
tudo pode ser reapropriado e, assim, a imagem do corpo na qual estão 
interessados é anti-virtuosa e anti-heróica. O ponto de partida frequente-
mente é o exame dos “defeitos” e “deficiências” de seus próprios corpos 
e das limitações/possibilidades físicas individuais. Além disso, a diferença 
presente em outros corpos torna-se um estímulo para a criação e, pela 
exploração do corpo do artista, promove a criação de espaços de interlo-
cução e de deslocamentos.

A busca por discursos de um corpo singular, que possui especificidades 
sensório-perceptiva, expressiva e cultural, contribui para o surgimento de 
uma nova vertente estética na dança contemporânea, em que o corpo é a 
apresentação de si mesmo, e essa linha, por sua vez, abre a possibilidade 
para que grupos compostos por bailarinos com e sem deficiência, como 
CandoCo (Inglaterra), DIN A 13 (Alemanha), Pulsar (RJ) e Grupo X (BA) 
explorem as diferentes fisicalidades e singularidades na dança. 

Como já foi dito, é curioso notar que o interesse pela diferença e alte-
ridade também está presente em trabalhos de coreógrafos e de artistas 
contemporâneos sem deficiência, nos quais a busca pelo entendimento da 
diferença presente em outros corpos torna-se um estímulo para a criação; 
a transformação do corpo do artista sem deficiência promove a criação de 
espaços de interlocução e deslocamento com a im/perfeição. 

Assim, o que antes devia ser ocultado, por ser considerado um defeito 
ou uma falta, passa a ser revelado e transformado em um elemento gerador 
de possibilidades discursivas do corpo. Isso pode provocar novas percep-
ções, tanto no processo de criação, quanto no processo de fruição e, assim, 
tanto os artistas quanto o público passam a ser remetidos às suas próprias 
incompletudes a partir do olhar e do contato com o corpo do outro, numa 
relação direta entre ambivalência e im/perfeição. Em ambas as vertentes – 
corpos sem deficiência que buscam incorporar as diferenças e os grupos 
com bailarinos com e sem deficiência − os diálogos desses corposmídias 
da dança têm possibilitado uma construção estética na qual a categoria do 
grotesco pode assumir um caráter transgressor e crítico, apresentando 
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 a especificidade de cada corpo dançante e as teias de relações que podem 
ser criadas e pesquisadas, criando zonas de estranhamento, de encontros, 
desencontros e de desterritorialização. 

Quando nos referimos à visibilidade desses trabalhos e à receptividade do 
público, no entanto, fica claro que a presença desses corpos com deficiência 
nos circuitos tradicionais da dança ainda é insignificante. Por mais que se fale 
na igualdade pela diferença, os corpos trans/formados dos dançarinos com 
deficiência ainda permanecem relegados a superfícies dissimuladas.

NOTAS
1 Aura aqui é entendida no sentido benjaminiano, como “uma figura singular, compos-

ta de elementos espaciais e temporais” (BENJAMIN, 1985, p. 170) que, no caso da 
arte, seria a necessidade de uma sensibilidade especial e a existência única da obra. 
Para Benjamin, esse conceito torna-se inexistente na arte na era da reprodutibilidade 
técnica. Entretanto, aqui, opostamente, o balé, ao estilizar as danças populares, busca 
dar ao popular uma aura artística, criando diferenciações entre a alta e a baixa cultura.
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