
A HISTÓRIA QUE SE TALHA NO CORPO 

 Introdução 

 Este trabalho pretende aproximar e relacionar as duas partes do livro 

Memórias de Cibele – Caminhos trilhados, experiências corporais e identidade 

docente1: “A vida como espetáculo” e “Identidades de Cibele”. Para tal, promove o 

confronto deste material com a filmagem do espetáculo Véronique Doisneau (2004), 

idealizado por Jérôme Bel, a pedido de Brigitte Lefèvre, diretora Ópera de Paris. 

 

 Memórias de Cibele 

 O livro Memórias de Cibele surge a partir da dissertação de mestrado de 

Carolina Chagas Kondratiuk, com orientação do professor doutor Marcos Garcia 

Neira. Em 2013 é publicado o livro composto de duas partes: a primeira, uma 

transcrição da narrativa oral da educadora Cibele Lucas de Faria, a segunda, uma 

elaboração das diversas identidades corporais de Cibele. As duas partes são 

conectadas de forma que, fundamentando-se na narrativa de Cibele, os autores 

tiveram as condições para analisar e conceber suas identidades corporais, isso é, a 

partir da narrativa de sua história foi possível decifrar sua corporeidade. 

 A primeira parte é resultado direto da entrevista feita com Cibele, é a 

transcrição refinada da narrativa oral da educadora. Nesta parte mergulhamos na 

história de Cibele, de sua infância até o último momento da entrevista realizada para 

a coleta de material. Seu relato é íntimo e pessoal, percorrendo todas as áreas de 

sua vida, mas com a vida profissional como fio condutor. O texto explora suas 

memórias, suas alegrias, suas angústias, suas vitórias, suas decepções com um 

distanciamento comum à narração. Como coloca Anatol Rosenfeld: 

Mesmo na narração em que o narrador conta uma 

estória acontecida a ele mesmo, o eu que narra tem 

horizonte maior que o eu narrado e ainda envolvido nos 

eventos, visto já conhecer o desfecho do caso. 2 

                                                             
1 Livro escrito por Carolina Chagas Kondratiuk e Marcos Garcia Neira, publicado em 2013 pela Phorte Editora. 
2 ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. p.25 
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EXCELENTE. ESSE É O ESPÍRITO DA HISTÓRIA DE 

VIDA ORAL, MÉTODO UTILIZADO NA PESQUISA. 

 Isso é, o tempo em que acontece a narração é diferente do tempo da ação. O 

narrador já passou pelo que está narrando, já teve a experiência e a inundação de 

sentimentos de cada momento. O relatado não o afeta com a mesma intensidade 

quanto no momento em que aconteceu. O momento narrado está no passado, foi 

digerido ou está em processo de digestão, permitindo ao narrador uma ampliação 

considerável da compreensão dos fatos relatados. MUITO BOM. 

O momento em que se dá a entrevista permite à Cibele uma lucidez e calma 

para contar sua própria história, sem pretensões e sem um comprometimento 

absoluto com a exatidão dos fatos.  

 Porém, o distanciamento não faz com que o relato perca sua vivacidade. Os 

sentimentos em relação à história estão mais estáveis, o que não significa que não 

existam. Eles escapam nas risadas, nas lágrimas, no espaço e no corpo. 

 A segunda parte do livro é uma análise a partir da primeira. Nela são 

formulados perfis corporais de Cibele tendo como base seu relato. Nos capítulos 

contidos nessa seção do livro existe uma busca e pesquisa da história inscrita no 

corpo de Cibele e como essa história desdobra esse corpo em diversas facetas. 

Analisa também como essa história e esse corpo são determinantes na construção 

de uma metodologia da educação. EXCELENTE ANÁLISE – VIDA E PEDAGOGIA 

SE MISTURAM. 

Ao longo de sua vida, o corpo de Cibele foi marcado 

pelos discursos, pelas experiências e pelas relações que 

estabeleceu nos muitos contextos em que circulou. (...) 

Cibele leva consigo essa história inscrita no corpo, o que 

se constitui em aspecto determinante no seu modo de 

educar.3 

 

Véronique Doisneau 

                                                             
3 Trecho do livro Memórias de Cibele. 



Em 2004, o coreógrafo e bailarino francês, Jérôme Bel (1964-) foi convidado 

por Brigitte Lefèvre, diretora do Ballet de l’Opéra de Paris4 entre os anos de 1995 e 

2014, a criar uma peça para a companhia. Bel decidiu criar uma espécie de teatro-

documentário sobre o trabalho de Véronique Doisneau, uma das bailarinas do grupo, 

cujo nome é também o título da performance. No espetáculo, Doisneau, perto da 

idade de aposentadoria, faz uma retrospectiva de sua carreira enquanto bailarina no 

Ballet de l’Opéra de Paris. 

Ao abrirem-se as cortinas, temos um enorme palco, iluminado com luz geral, 

cru, nu de sua pompa usual. Vemos entrar pela coxia uma silhueta pequena de 

mulher, em roupas de ensaio, segurando uma saia de tule, sapatilhas de meia ponta 

e uma garrafa de água. Ela segue até o centro do palco, aproximando-se da plateia. 

Com uma voz tranquila, se apresenta:  

Boa noite. Meu nome é Véronique Doisneau. Eu sou 

casada e tenho dois filhos, de seis e doze anos. Eu 

tenho 42 anos e vou me aposentar em oito dias. Hoje à 

noite é a minha última apresentação na Ópera de Paris.5 

O ritmo de sua fala é lento, não há efusividade, tristeza ou desespero em seu 

tom. Prossegue direcionando-se àqueles sentados em cadeiras mais distantes, 

informando-os que, caso não consigam ver, as pessoas dizem que ela se parece 

com a atriz francesa Isabelle Huppert. Essa não é uma fala qualquer do espetáculo, 

ela nos dá a noção da arquitetura do salão. É um ambiente hierarquizado, onde 

existem lugares com melhor ou pior visão. Torna-se explícito também que um palco 

como aquele não foi feito para uma única pessoa ser vista ou ouvida e sim para 

apresentações superlativas. MUITO BOM.  

A bailarina prossegue contando sobre uma cirurgia que fez na coluna aos 20 

anos de idade. “Eu não deveria dançar mais”, ela diz. Ela segue contando que na 

hierarquia do Ballet da Opéra de Paris, ela ocupa o cargo de sujet.6 Diz que nunca 

foi nomeada étoile, que isso nunca entrou em questão. “Acho que nunca fui 

                                                             
4 Companhia de balé da Ópera de Paris. 
5 Trecho do espetáculo Véronique Doisneau. Tradução de minha autoria a partir da filmagem do espetáculo. 
6 No Ballet de l’Opéra de Paris, temos as seguintes posições: quadrilles (o corpo de baile), coryphées  (fazem 
parte do corpo de baile, mas por vezes executam pequenos solos), sujets (participam tanto como parte do 
corpo de baile quanto como solistas) e premiers danseurs (primeiro bailarino). Há também um cargo de honra 
nomeado étoile (estrela). Os bailarinos passam por provas para conquistar o próximo cargo na hierarquia, 
apenas a posição de étoile é nomeada pela direção da companhia. 
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talentosa o suficiente, além de ser frágil fisicamente”. Essa sucessão de falas gera 

certa empatia sem a necessidade de enfatizar ou dramatizar os ocorridos. A 

comunicação é direta com a plateia, sem cobrar nada desta. Está aí a grande 

potência de seu depoimento. Véronique apenas coloca o seu corpo, sua voz e sua 

história em questão, como quem abre a vida para um conhecido, mas desta vez, 

para uma imensa plateia. 

Doisneau fala sobre os balés que gosta de dançar e os que não gosta. Conta 

também sobre importância do contato que teve com Rudolf Nureyev, bailarino 

soviético e com Merce Cunningham, bailarino e coreógrafo estado-unidense. 

O encontro com Rudolf Nureyev foi fundamental para 

mim. Ele entendia tudo. Ele nos passou a ideia de que 

era pelo domínio da linguagem da dança que a emoção 

é criada. Acima de tudo, ele nos disse para respeitar o 

sentido do movimento, e não interpretá-lo. 7 BOA. 

Em seguida, sozinha, dança a segunda variação do “Pas de Trois8 do Reino 

das Sombras”, do balé La Bayadère, coreografia que diz gostar bastante de dançar. 

Esse é o primeiro momento desde o início do espetáculo que a vemos dançando. 

Véronique executa impecavelmente a coreografia enquanto cantarola a música do 

excerto – não há orquestra, há apenas ela, seu corpo, sua voz e sua experiência. O 

encontro com Nureyev parece ter sido bastante efetivo. O corpo de Doisneau 

respeita o sentido do movimento – e vê-la dançar evidencia que seu corpo, mesmo 

em repouso durante os outros momentos da apresentação, segue essa norma. Com 

Cunningham aprende a dançar em silêncio e a estar atenta ao ritmo dos outros 

bailarinos. Véronique troca as sapatilhas de ponta pelas de meia ponta e desliga o 

microfone para então dançar uma cena do balé Points in space, de Cunningham. 

Vemos um corpo que não é rígido na técnica, que se mantém vivo e pulsante e 

consciente desse pulso, em total silêncio. 

Ao fim da coreografia, Doisneau troca novamente o calçado. Enquanto 

amarra as sapatilhas de ponta, fala como gostaria de ter dançado papéis masculinos 

ou então de ter feito parte da variação “Melancólicos”, do balé The Four 

Temperaments, de Balanchine. Ainda sentada nos revela que seu sonho era dançar 

                                                             
7 Trecho do espetáculo Véronique Doisneau. 
8 Dança entre três pessoas no balé. 



Giselle. Levanta-se, coloca a saia de tule e entra pela coxia. Sua voz ecoa 

cantarolando uma música tocada no segundo ato de Giselle e logo ela surge, 

dançando a cena do balé que sempre sonhou dançar. Na falta de um parceiro, 

Véronique narra sua presença: “erguida pelo parceiro”. Ao fim dessa dança, 

Doisneau nos conta suas inspirações e ressalta sua adoração pela bailarina Célice 

Talon em Giselle, por Mats Ek. Ela agora se senta de costas para o público e assiste 

a performance de Talon. 

Ao fim do solo de Talon, Doisneau levanta-se e introduz ao depoimento o balé 

O Lago dos Cisnes.  

Uma das coisas mais bonitas do balé clássico é a cena 

de O Lago dos Cisnes em que 32 bailarinas do corpo de 

baile dançam juntas. Mas nessa cena, há longos 

momentos de imobilidade, de poses. Nós nos tornamos 

uma decoração humana para acentuar as étoiles. E para 

nós, é a coisa mais horrível que fazemos. Eu, por 

exemplo, eu queria gritar ou até sair do palco.9 

Doisneau põe-se então a dançar, dessa vez acompanhada de áudio gravado, 

e sucedem-se os longos e torturantes – não só para a bailarina, mas também para o 

espectador – períodos de imobilidade. Quando ela torna a dançar, uma sensação de 

alívio banha seu corpo, até que surja uma nova pose. A cena parece durar anos e a 

maior parte deles passados em paralisia. Véronique desmonta a última pose, 

observa o espaço e pede ao técnico de som para que cesse a música.  

Chegamos ao fim do espetáculo. Véronique diz que gosta de ouvir a plateia e 

fazer os agradecimentos, performando uma série desses e, ao fim do último – uma 

simples curvatura da coluna – ela recolhe seus objetos e sai pela coxia. 

 

O depoimento pessoal e a narrativa oral 

Tanto em Memórias de Cibele quanto em Véronique Doisneau, temos como 

material-base o depoimento pessoal. E também, em ambos os casos, esse 

depoimento se dá através da narrativa oral, para ser posteriormente refinado por 

                                                             
9 Trecho do espetáculo Véronique Doisneau. 



outro agente – os autores, Carolina Chagas Kondratiuk e Marcos Garcia Neira, no 

caso de Cibele e o diretor, Jérôme Bel, no caso de Véronique. 

A narrativa oral é um método interessante no sentido em que o pensamento e 

a fala acontecem no tempo presente. Ela é constituída principalmente pela memória, 

mas nela atuam também a imaginação e a representação. A partir da história oral, 

nós entramos em contato com o subtexto do que está sendo dito, seja pelo escape 

de palavras, pelo silêncio, pelas pausas, pelo tom de voz, ou ainda pela expressão 

do rosto e do corpo. Esse método permite ao discurso que não seja apenas uma 

busca pela verdade factual, mas que ele carregue além dos acontecimentos, os 

sentimentos, os pensamentos e questionamentos a respeito deles. 

Apesar do depoimento de Véronique Doisneau ser ensaiado para ser repetido 

durante cada apresentação, ele continua vivo e pulsante. O que parece a princípio 

neutro ganha personalidade e intensidade quando o espectador se conecta com a 

bailarina. É O MESMO QUE ACONTECE COM O LEITOR. 

Relatar força o narrador a reviver suas histórias sob novas perspectivas, a 

partir do horizonte presente, surgem novos julgamentos, novas ponderações e a 

própria história se torna surpreendente para seu agente. ELA SE TORNA OUTRA 

HISTÓRIA A CADA VEZ QUE É CONTADA. 

 

 

A história inscrita no corpo 

A partir de um depoimento pessoal se torna possível ver os traços e marcas 

que a história deixa no corpo, como a história de vida de uma pessoa modela o 

corpo da mesma. O depoimento evidencia a forma como o depoente lê o mundo e 

também como se coloca nele. ÓTIMO. 

O corpo contém o estrato social, contém gênero, contém idade, contém etnia, 

contém ocupação profissional, contém nível educacional ETC. ETC... O corpo 

contém cultura. Quando utilizamos a fala para analisar o corpo, percebemos nela o 

vazamento dessas características. O relato carrega os acontecimentos que talham o Formatado: Realce



corpo EXCELENTE METÁFORA, são descobertas identidades corporais através 

dessas histórias. 

Em Memórias de Cibele e em Véronique Doisneau nós temos acesso à 

construção de uma identidade corporal. A identidade corporal de Cibele é composta 

por seu Corpo Brincante, seu Corpo Expressivo, seu Corpo Afetivo, seu Corpo 

Feminino e seu Corpo do Professor – e possivelmente, muitos outros corpos. Esses 

corpos se articulam, relacionam e interseccionam, resultando no corpo de Cibele. A 

identidade corporal de Véronique também pode ser analisada dessa forma. Seu 

corpo é composto pela sua história. Desde a retirada de uma vértebra devido a uma 

hérnia de disco até seu aprendizado com importantes bailarinos como Nureyev e 

Cunningham. Sua admiração por Célice Talon e sua gravidez de dois filhos. Sua 

estagnação como sujet no Ballet de l’Opéra de Paris e seu sonho de interpretar 

Giselle. Seu desejo por dançar papéis masculinos e sua frustração com a 

imobilidade em Lago dos Cisnes. ESSA É A NOSSA VIDA. ALTOS E BAIXOS, 

ALEGRIAS E FRUSTRAÇÕES. 

No caso de Véronique, podemos verdadeiramente ver seu corpo. Um corpo 

em contraste com sua história. Sua profissão modelada nele, a rotação do fêmur 

para fora, uma postura impecável. Um peito que se fecha quando em repouso, seja 

pelo cansaço ou pelo choque de realidade de se perceber vista e ouvida na 

imensidão de um palco criado para a pompa. Sua história está escrita em seu corpo, 

e contá-la ali, para centenas de pessoas que a observam, torna esse fato ainda mais 

evidente. 

Os discursos que temos em cada um dos depoimentos são as fôrmas para a 

significação desses corpos e construção de suas respectivas identidades corporais. 

Pela afirmação ou pela negação, pelo dito ou pelo não-dito, pelo real ou pelo 

imaginário, em âmbito individual ou social, a história é inscrita no corpo. 

 

APESAR DA MINHA INCOMPETÊNCIA PARA COMPREENDER A 

PROFUNDIDADE DA NARRATIVA E DO SIGNIFICADO DA HISTÓRIA DE VIDA DE 

VÉRONIQUE DOISNEAU, PUDE SENTIR O QUÃO RELEVANTE É E COMO 

DIALOGA COM O TRABALHO DE CIBELE. O FATO DE VOCÊ TÊ-LAS 
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APROXIMADO NÃO É POUCA COISA. REVELA A CONEXÃO EXISTENTE E UMA 

APREENSÃO MUITO INTERESSANTE DOS MEANDROS DE CADA BIOGRAFIA. 

SUA ESCRITA PERMITIU-ME ENXERGAR NÃO SÓ ISSO, MAS TODA A SUA 

SENSIBILIDADE PARA COMPREENDER QUE INDEPENDENTEMENTE DOS 

TERRITÓRIOS EM QUE ACONTECEM – PALCO E LIVRO, A DANÇA E a 

PALAVRA SE FUNDEM EM UMA MESMA EXPERIÊNCIA. 

OBRIGADO POR COMPARTILHAR 

MARCOS 
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