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Caminha a tua vida: a autobiografia como acto crítico em 
“Still/Here” de Bill T. Jones (1994)

Ana Mira

Não tens o direito de desprezar o presente.
Baudelaire

1. Introdução
“Walk your life” (“caminha a tua vida”) consistiu num exercício 

de improvisação em dança que o coreógrafo e bailarino norte-americano 
Bill T. Jones conduziu nos seus “Workshops da sobrevivência: falar e 
mover sobre a vida e a morte”1, realizados com pessoas que tinham 
sido ou estavam a ser confrontadas com doenças terminais, nos Estados 
Unidos, entre 1992 e 1994. As palavras e os gestos dos participantes 
daqueles workshops foram a fonte de inspiração da peça de dança-
teatro Still/Here, de Bill T. Jones, estreada em 1994 pela companhia 
Bill T. Jones/ Arnie Zane Dance Company, localmente, na Brooklyn 
Academy em Nova Iorque, e que assistimos em Lisboa em 1995. 

A partitura audiovisual desta peça é composta por uma com-
posição musical, entrevistas editadas entre Bill T. Jones e os 
participantes dos “workshops da sobrevivência” e alguns fragmentos 
das improvisações de movimento que desenvolveram juntos. Ao longo 
desta presença diferida do coreógrafo e dos participantes dos workshops 
na partitura audiovisual, os bailarinos transpõem o testemunho das 
pessoas que inspiraram esta peça para o mundo da arte, através do 

1. No original, “Survival Workshops: Talking and Moving about Life and Death”.



  
     292

virtuosismo dos seus gestos dançados e palavras faladas. Still/Here, 
de Bill T. Jones (1994), é uma peça de dança-teatro de longa duração, 
feita em dois actos – “Still” e “Here” –, que contempla a sobrevivência, 
a arte e a vida.

A 26 de Novembro de 1994, o jornal The New Yorker publica a 
crítica de Arlene Croce “Discussing the undiscussible: when players 
in a production aren’t just acting out death but are really dying – as in 
Bill T. Jones Still/Here – is it really art?”, onde esta crítica de dança 
escreve que não viu a peça de Bill T. Jones Still/Here e não tenciona 
escrever sobre ela (cf. Croce, 1994: 54). Croce, para além de inaugurar 
a possibilidade de se escrever uma crítica da arte da dança sem se 
ter assistido à obra, acusa Bill T. Jones de se apresentar ao público 
como vítima, e não como artista; de ter confundido teatro e realidade; 
e de ter contribuído para o cultivo da vitimização no contexto cultural 
actual e sobre a qual ela se recusa a escrever (cf. Croce, 1994: 54).

Em Fevereiro de 1995, a coreógrafa Meg Stuart apresenta o solo 
XXX For Arlene and Colleagues, também em Nova Iorque. Lepecki 
sublinha a importância coreográfica, política e estética do solo de 
Stuart como “a crítica mais apropriada à estética e política de Croce, 
que proíbe a arte de estar consciente do seu contexto social, cultural e 
emocional, isto é, de estar consciente da vida”1 (Lepecki, 1995).

No contexto da obra de dança-teatro Still/Here, de Bill T. Jones 
(1994), procuramos reflectir sobre a autobiografia como acto crítico 
com um foco particular no exercício de improvisação “walk your life”, 
tal como foi executado por Bill T. Jones (1997). Para tal, e como lente 
de análise, convocamos a noção de “atitude crítica” de Foucault, à qual 
subjazem as problemáticas da relação com o presente e da construção 
do sujeito como ser autónomo, operacionalizadas pelo autor na sua 

1. Salvo indicação contrária, todas as traduções são minhas, a partir das edições 
indicadas na bibliografia final. O texto “O que é o iluminismo?”, de Kant (1784), foi 
consultado na sua tradução inglesa e citado a partir da tradução portuguesa, ambas 
indicadas na bibliografia.
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reflexão em torno do Iluminismo, no final do século XVIII, e da 
modernidade, nos dois séculos seguintes. A noção de “atitude crítica” 
em Foucault surge, primeiro, na sua comunicação “O que é a Crítica?” 
(Foucault, 2007) e, segundo, no seu ensaio “O que é o Iluminismo?” 
(Foucault, 1984).1 A referência seminal destes textos de Foucault foi a 
resposta de Kant ao diálogo lançado ao público pelo periódico alemão 
Berlinische Monatschrift, em Novembro de 1784, com a pergunta “O 
que é o iluminismo?”. Através do exercício de improvisação “walk 
your life”, no contexto da peça de dança-teatro Still/Here, de Bill 
T. Jones (cf. Jones, 1994) e dos “Workshops da sobrevivência: falar 
e mover sobre a vida e a morte” que a inspiraram, o coreógrafo e 
bailarino revela um acto crítico, simultaneamente autobiográfico e 
incorporado na estética e na ética. Num posicionamento semelhante 
a “walk your life”, à luz de Kant (1784) e Foucault (2007, 1984), a 
“permanente reactivação de uma atitude” (Foucault, 1984: 42) crítica 
no tempo presente e reinvenção de nós mesmo autonomamente é 
aquilo que procuramos que seja o campo de investigação da Dança e 
Filosofia, no qual o presente ensaio encontra o seu contexto. 

2. Caminha a tua vida
A possibilidade de caminhar a nossa própria vida reporta-nos, 

no contexto da história da filosofia e no final do século XVIII, ao 
texto “Uma resposta à pergunta: O que é o Iluminismo?”, de Kant, 
publicado no periódico alemão Berlinische Monatschrift, o qual tinha 
lançado um diálogo ao público em torno dessa mesma pergunta.2 No 

1. Originalmente, Foucault apresentou uma comunicação na Sociedade Francesa 
de Filosofia, a 27 de Maio de 1978, a qual foi posteriormente publicada no Bulletin 
de la Société Française de Philosophie 84 (2), 1990, pp. 35-59: “Qu’est-ce que la 
Critique?”. Esta comunicação foi aprofundada por Foucault no seu ensaio “O que é o 
Iluminismo?” (1984).

2. Kant não foi o único filósofo a responder ao periódico alemão Berlinische 
Monatschrift. Moses Mendelssohn também respondeu, segundo a nota de rodapé 
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seu texto, Kant considera o Iluminismo como “a saída do homem 
da sua imaturidade autoimposta” (Kant, 1784: 1). “Ousar saber” 
implicaria, para o autor, a “decisão e a coragem em se servir de si 
mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de te 
servires do teu próprio entendimento” (Kant, 1784: 1). Neste apelo 
ao exercício autónomo da razão e à liberdade do pensamento, quando 
o homem se esforça por ultrapassar a sua subjugação à autoridade 
de um “livro”, de um “director espiritual”, de um “médico”, o autor 
reconhece o perigo da maturidade: 

Porque a imensa maioria dos homens (inclusive todo o belo sexo) con-
sidera a passagem à maturidade difícil e também muito perigosa é 
que os tutores de bom grado tomaram a seu cargo a superintendência 
deles. Depois de terem, primeiro, embrutecido os seus animais domés-
ticos e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas ousassem 
dar um passo para fora da carroça em que as encerraram, mostram-
lhes em seguida o perigo que as ameaça, se tentarem andar sozinhas. 
Ora, este perigo não é assim tão grande, pois acabariam por aprender 
muito bem a andar. Só que um tal exemplo intimida e, em geral, gera 
pavor perante todas as tentativas ulteriores. (Kant, 1784: 1, tradução 
modificada)

Segundo Kant, a saída do homem para fora da imaturidade torna-
se difícil, ora por esta ter tomado a sua natureza, ora por nunca lhe ter 
sido permitido servir-se do seu próprio entendimento (cf. Kant, 1784: 
1). Os homens, não acostumados a fazer uso da razão, permaneceriam 
na imaturidade se não dessem o passo para fora dela ao cultivarem-
se livremente e pensarem por si mesmos sem estarem subjugados à 
orientação de outros que os governam. 

encontrada no próprio texto de Kant, onde ele escreve “até que ponto o acaso originou 
uma coincidência dos pensamentos” (Kant, 1784: 7).
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A liberdade seria o único ingrediente necessário para o 
Iluminismo, que significaria para Kant “a liberdade de fazer um uso 
público da razão em todas as matérias” (Kant, 1784: 1). Para o autor, o 
avanço do Iluminismo dependeria de o “uso público da própria razão” 
ser sempre livre: 

Por uso público da própria razão entendo aquele que qualquer um, 
enquanto erudito, dela faz perante o grande público do mundo letrado. 
Chamo uso privado àquele que alguém pode fazer da razão num certo 
cargo público ou função a ele confiado. (Kant, 1784: 2) 

O uso privado da razão refere-se, segundo Kant, aos assuntos 
conduzidos em prol dos interesses de uma comunidade seguindo a 
orientação do governo em direcção a fins públicos, por exemplo, no 
caso de um oficial que tem de obedecer à ordem dada pelo seu superior 
(cf. Kant, 1784: 2). Diferentemente, um membro do clero pode, na sua 
qualidade de erudito, “expor livre e publicamente ao mundo” as suas 
ideias, mesmo que estas se afastem do símbolo da religião, que, por 
um lado, ele segue e ensina consoante um uso “privado” da razão; e, 
por outro lado, pode, sem prejuízo da sua função como membro do 
clero no seio de uma comunidade, comunicar ao público, pelos seus 
escritos, os seus pensamentos questionadores da própria Igreja, isto é, 
num “uso público da razão” (Kant, 1784: 3).

No entanto, Kant avança ainda com uma ideia de progresso da 
humanidade, trazido precisamente pelo movimento livre e erudito de um 
exercício do pensamento de alguém (em especial, do clero), expresso 
ao público através da escrita, que pudesse “proteger as comunidades” 
uma vez aceite e difundido pelos cidadãos e institucionalmente (cf. 
Kant, 1784: 3). A vocação de cada homem para pensar por si mesmo, 
de seguir o curso seguro do seu entendimento sem a orientação de 
outro que o governa, “ilustraria”, para Kant, a “época do Iluminismo” 
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– não como já sendo estabelecida, mas caracterizada pela “saída do 
homem da sua imaturidade autoimposta” (Kant, 1784: 3). 

Em suma, a “liberdade de se servir da própria razão em tudo 
o que é assunto da consciência” (Kant, 1784: 3) publicamente não 
representaria qualquer perigo, desde que no uso privado da razão se 
obedecesse à ordem vigente (cf. Kant, 1784: 3). Em consonância com 
esta última restrição, abrir-se-ia, então, um espaço para “o pensamento 
livre” num certo grau de liberdade capaz, já não de emudecer ou 
embrutecer um povo, mas de conduzir à maturidade dos homens que 
ousam saber. 

Este texto de Kant tornou-se uma obra seminal para o pensamento 
sobre a modernidade realizado por Foucault. Nos seus textos “O que 
é a crítica?” e “O que é o Iluminismo?”, Foucault debruça-se sobre o 
conceito de crítica. De seguida, serão expostas algumas problemáticas 
foucaultianas sobre esta matéria com o intuito de, posteriormente, 
elaborar uma reflexão filosófica sobre a autobiografia como acto crítico 
no contexto da peça de dança-teatro Still/Here, de Bill T. Jones (1994), 
particularmente no exercício de improvisação “walk your life”.

Segundo Foucault, a possibilidade de o pensamento filosófico 
reflectir o seu próprio presente, em particular no modo como Kant, 
em 1784, abordou a temática do “Iluminismo”, caracteriza-se por uma 
“saída”, tal como expusemos acima (cf. Foucault 1984: 34). Foucault 
sublinha como Kant se relaciona com a “realidade contemporânea por 
si mesma” na sua resposta à questão sobre o que é o Iluminismo, ao 
encarar o presente pela “diferença” que o hoje introduz em relação 
ao ontem, em detrimento de uma perspectiva do presente na sua 
“totalidade ou realização futura” (Foucault, 1984: 34).

Aquilo que Foucault explicita relativamente à questão filosófica 
do presente na sua leitura do texto de Kant, de 1784, prende-se, 
em primeiro lugar, com a definição do Iluminismo como “uma 
modificação da relação preexistente que liga vontade, autoridade e 
uso da razão” (Foucault, 1984: 34). Na saída da imaturidade, a que o 
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homem ele mesmo se impõe, através do uso da razão, este deixa de 
seguir as figuras de autoridade (tais como o livro, o director espiritual, 
o médico), a cuja orientação se tinha subjugado. Em segundo lugar, 
Foucault denota no texto de Kant a ambiguidade de tal “saída”, ou 
seja, como “um processo em curso” implica a participação colectiva 
dos homens e como “uma tarefa ou uma obrigação” exige a coragem 
voluntária de cada um de “ousar saber” (cf. Foucault, 1984: 35). Em 
terceiro e último lugar, Foucault questiona a esfera de acção da reflexão 
filosófica sobre o presente elaborada por Kant no mesmo texto devido 
ao uso da palavra “humanidade”: à luz do ponto anterior, estará “toda 
a raça humana tomada pelo processo do Iluminismo” ou tratar-se-á de 
uma “mudança que afecta aquilo que constitui a humanidade dos seres 
humanos” (Foucault, 1984: 35)?

Mais adiante, Foucault refere a importância da distinção entre 
“obediência” e “uso da razão” num paralelismo entre “os usos da razão 
privado e público”, tal como Kant tinha estabelecido (cf. Foucault, 
1984: 36). Deste modo, como abordámos anteriormente, o pensamento 
livre de um indivíduo na esfera pública, mediante o uso da razão, teria 
lugar em simultaneidade com a sua obediência à norma vigente na 
esfera privada. Segundo Foucault, a participação de um indivíduo 
numa sociedade exige que, num âmbito privado, o seu “uso da razão” 
seja ajustado às regras e aos fins de determinadas circunstâncias (cf. 
Foucault, 1984: 36). Por outro lado, Foucault acrescenta que a palavra 
“razão” (presente no alemão räsonieren), para Kant, significa que esta 
encontra um fim em si mesma e, por isso, o exercício do seu uso na 
humanidade poderia ser livre na esfera pública (cf. Foucault, 1984: 36). 
No entanto, na própria definição do Iluminismo em Kant, o princípio 
da universalidade regeria, em conformidade, o uso autónomo da razão 
na esfera pública e a obediência às normas vigentes numa sociedade 
na esfera privada.

Na reflexão kantiana, Foucault vê o surgimento da crítica no 
momento em que a “humanidade vai fazer um uso da razão sem se 



  
     298

subjugar ela mesma a qualquer autoridade”, definindo as próprias 
condições de legitimidade do seu uso “de modo a determinar o que 
pode ser conhecido, o que deve ser feito, e o que pode ser esperado” 
(Foucault, 1984: 38). O conceito de crítica surge para Foucault, 
naquele pequeno texto de Kant, no cruzamento entre a reflexão crítica 
e a reflexão histórica, mais precisamente no posicionamento de um 
autor (um filósofo, neste caso) no “hoje” (que introduz uma diferença 
em relação a ontem) de um determinado momento da história para o 
cumprimento da sua tarefa de análise, voluntária e autónoma, como 
reflexão crítica da realidade presente (Foucault, 1984: 38). 

A reflexão filosófica, no estudo de Foucault sobre o texto de 
Kant, implica uma “atitude” que o autor elabora no mesmo texto como 
“a atitude da modernidade” ou “atitude crítica”:

E por “atitude”, eu quero dizer um modo de relação com a realidade 
contemporânea; uma escolha voluntária feita por certas pessoas; no 
fim, uma maneira de pensar e sentir; uma maneira, também, de agir e 
comportar-se que, ao mesmo tempo, marca uma relação de pertença e 
apresenta-se a si mesma como uma tarefa. (Foucault, 1984: 39)

Influenciado por Baudelaire, e pela leitura benjaminiana de 
Baudelaire, Foucault caracteriza a modernidade pela adopção de uma 
certa atitude perante a consciência da descontinuidade e do efémero 
no tempo, capaz de “recapturar algo eterno” no instante presente (cf. 
Foucault, 1984: 39). Pode um homem, através de um exercício de 
liberdade autónomo e no seio da sua própria realidade, pôr em relevo 
um elemento poético transfigurador do mundo? A expressão “Não tens 
o direito de desprezar o presente” representa uma relação particular com 
o presente que põe em jogo “a verdade do que é real” e “o exercício da 
liberdade” até que às coisas se acrescenta uma vida da imaginação de 
quem alcança a realidade para lá dela mesma (cf. Foucault, 1984: 41). 
No homem, a “atitude da modernidade” caracteriza-se, da perspectiva 
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de Foucault, não somente por uma certa relação com o presente mas 
também pela tomada de decisão de estabelecer um modo de relação 
consigo mesmo, isto é, de se ter “como objecto de uma elaboração 
complexa e difícil”, através de uma disciplina que faz do seu corpo, 
do seu comportamento, dos seus sentimentos e paixões, da sua própria 
existência, uma obra de arte” – o homem é, então, confrontado com a 
“tarefa de se produzir a si mesmo” (Foucault, 1984: 41). Deste modo, 
numa tentativa de se inventar a si mesmo, fazendo da sua própria 
vida o objecto da sua análise, o homem pode transfigurar o mundo 
reimaginando-o, justamente pelo meio da arte.

A “permanente reactivação de uma atitude” crítica em relação 
ao presente e a reinvenção autónoma do sujeito, vindas do Iluminismo 
na perspectiva foucaultiana, transportam um ethos onde a crítica 
“toma a forma de uma possível transgressão” e, consequentemente, 
ao invés do universalismo e transcendentalismo kantianos, tornam-se 
investigação histórica capaz de reconhecer o que nos constituiu assim 
como a “possibilidade de não mais ser, fazer, ou pensar aquilo que 
somos, fazemos, ou pensamos” (Foucault, 1984: 46). 

A “atitude crítica”, ou uma “certa maneira de filosofar”, para 
Foucault, encontra-se centrada no sujeito como construção de uma 
determinada era histórica, do Iluminismo (cf. Foucault, 1984: 43). 
Tal reconhecimento seria, então, conduzido por parte do sujeito numa 
análise precisa, não da racionalidade característica dessa época e sua 
perpetuação, mas antes dos “limites contemporâneos do necessário” 
na construção de nós mesmos como sujeitos autónomos (cf. Foucault, 
1984: 43). O ethos consiste na própria crítica aos limites do nosso 
conhecimento e daquilo que nós fazemos como sujeitos históricos, 
em busca de uma autonomia e no seio da inter-relação entre a verdade 
de uma determinada realidade e a liberdade de a transgredir. Existe 
uma inversão na própria noção de limite entre Kant (1784) e Foucault 
(1984): enquanto o primeiro autor se refere aos limites necessários 
ao conhecimento, o segundo posiciona-se na fronteira desse 



  
     300

conhecimento tendo em vista uma possível transgressão – seria isso 
a crítica como prática. Foucault introduz ainda um carácter parcial, e 
não global ou até totalitário, na atitude crítica, como análise histórica 
e construção do sujeito, capaz de induzir transformações na sociedade 
precisamente por esta prática crítica transgredir os limites do que pode 
ser pensado ou feito – transformações essas, por exemplo, no âmbito 
da sexualidade e da loucura (cf. Foucault, 1984: 47).

Na “investigação histórico-crítica” elaborada por Foucault, os 
três eixos – “conhecimento, poder e ética” – são problematizados, 
questionados, analisados na construção do sujeito e sua relação com 
o presente; estes últimos reflectidos anteriormente na abordagem 
kantiana ao Iluminismo como saída da imaturidade (cf. Foucault, 
1984: 48). A prática da crítica, como atitude ou ethos, posiciona-nos 
naquilo do hoje que difere do ontem e, ao mesmo tempo, no limite do 
nosso conhecimento, do nosso discurso e da nossa esfera de acção; 
então, é preciso experimentar, permanentemente, transgredir esse 
limite histórico do sujeito pelo exercício da liberdade.

A “atitude crítica” é, antes de mais, uma prática, “uma maneira 
de pensar, falar e agir, uma certa relação com o que existe, o que se 
sabe, o que se faz, uma relação com a sociedade, a cultura e também 
uma relação com os outros” (Foucault, 2007: 42). Numa possível 
genealogia da crítica, Foucault relembra o modo como a Igreja Cristã 
instaurou o governo e a obediência dos homens em nome de uma 
verdade, mesmo no seu dogmatismo (cf. Foucault, 2007: 43). A “arte 
de governar os homens” teria, desde o século XV, proliferado nos 
seus métodos e áreas, por exemplo, a infância, a pobreza, a família, o 
exército, as cidades, os Estados, os corpos e as mentalidades (Foucault, 
2007: 44). No entanto, a esta governamentalização característica das 
sociedades europeias no século XVI, o que Foucault acrescenta é a 
destreza da pergunta “Como não ser governado?” e, mais, não como 
não ser, ou não querer ser governado totalmente, mas como “não ser 
governado daquele modo, por aquilo, em nome daqueles princípios, 
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com tal e tal objectivo em mente e por meio de certos procedimentos, 
não desse modo, não por aquilo, não por eles” (Foucault, 2007: 44). 
A “arte de não ser governado, ou melhor, a arte de não ser governado 
daquele modo e àquele custo”, isto é, “a arte de não ser governado 
tanto assim” torna-se o princípio que rege a atitude crítica no sentido 
em que desafia, desloca, limita, transforma, escapa, desenvolve as 
artes de governamentalização (cf. Foucault, 2007: 44).

Deste modo, historicamente, tornou-se possível questionar a 
verdade como sistema vigente, “não querer ser governado” desafiando 
os “limites do direito de governar” e “não aceitar como verdade 
aquilo que uma autoridade nos diz ser verdade” sem concordar com as 
razões que assim a determina (cf. Foucault, 2007: 46). É na esfera da 
governamentalização como “o movimento pelo qual os indivíduos são 
subjugados na realidade de uma prática social através de mecanismos 
de poder que aderem a uma verdade”, que o sujeito “se dá o direito de 
questionar a verdade nos seus efeitos de poder e questionar o poder 
nos seus discursos da verdade” – a este último movimento, Foucault 
denomina de “crítica” (Foucault, 2007: 47). 

Foucault estabelece uma relação entre esta “dessubjugação do 
sujeito” no contexto da “política da verdade”, que define a crítica, e a 
definição de “Iluminismo” de Kant pela “condição de menoridade em 
que a humanidade era mantida e mantida de uma forma autoritária”, 
assim como pela incapacidade de fazer um uso da razão sem se ser 
guiado por outrem e a “falta de decisão e coragem” (Foucault, 2007: 
47). A tomada de consciência dos “limites do nosso conhecimento” 
torna-se, então, o solo para a autonomia e a liberdade do sujeito para não 
se subjugar à verdade intrínseca a cada acto de governamentalização – 
seria isso a “atitude crítica” (Foucault, 2007: 49). Em suma, considerar 
o Iluminismo como uma “saída”, ou seja, uma passagem para a idade 
adulta, implica a consciência do presente e a circunscrição do homem 
no processo de construção de uma realidade contemporânea, ora ao 
fazer parte dela, ora ao analisar, criticamente, os limites daquilo que 
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pode ser conhecido, feito, esperado. A crítica é, então, uma prática 
histórico-filosófica através da qual o sujeito, na sua relação com o 
presente e com os seus múltiplos discursos de verdade e mecanismos 
de poder, se torna objecto da sua própria análise e construção. 

3. A autobiografia como acto crítico
Como pensar a autobiografia como acto crítico em Still/Here 

de Bill T. Jones (1994), com um foco particular no exercício de 
improvisação “walk your life”, tal como foi executado por Bill T. 
Jones, pela lente de análise de Foucault e Kant?

O jornalista e comentador político americano Bill Moyers, no 
documentário de sua autoria Bill T. Jones – Still/Here, de 1997, faz a 
Bill T. Jones as mesmas perguntas que este fez aos participantes dos 
“Workshops da sobrevivência: falar e mover sobre a vida e a morte”: 
“O que amas? O que temes? O que queres?”. Na sua resposta, Bill 
T. Jones mencionou como amava dançar e ver as pessoas dançarem: 
“quando movo os meus braços e as minhas articulações falam, eu amo 
isso” (Moyers, 1997). Igualmente, Bill T. Jones referiu a amizade aos 
seus amigos, os homens que o fizeram sentir um ser sexual inteiro, a 
mãe e a sua cultura. Bill T. Jones teme a dor a que assistiu quando o 
seu parceiro da dança e da vida Arnie Zane morreu. Bill T. Jones quer 
as coisas que ama e quer “atravessar” (cf. Moyers, 1997). 

Num outro momento da reactivação dos exercícios de 
improvisação em dança, desenvolvidos no contexto dos “workshops 
da sobrevivência”, Moyers pede a Bill T. Jones para caminhar uma 
linha através da sua história – “caminha a tua vida” (“walk your life”) 
(Moyers, 1997). O caminho que Bill T. Jones percorreu no estúdio 
enquanto contava a história da sua vida tornou presente um acto 
autobiográfico. Vejamos o que acontece quando Bill T. Jones responde 
ao seu exercício de improvisação em dança “walk your life”.

No começo da sua vida, Bill T. Jones dirige-se para o fundo 
do estúdio: enquanto desenha um pequeno círculo pelo caminhar, ele 
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conta o que foi sentir-se o décimo de doze irmãos e esclarece que o 
círculo prescreve a arquitectura da família mãe e pai. Numa tangente 
que sai daquele círculo e caminhando com o peso na ponta dos pés, ele 
menciona o medo constante que sentia. Sem ousar olhar de frente, diz 
que tinha pesadelos, que era um menino com medo, um menino com 
medo da sua sombra e não pára de se desviar de si mesmo com o corpo 
separado do seu próprio olhar. Ele contorna o espaço em seu redor e 
diz: “alguma coisa aconteceu por essa altura quando encontrei pela 
primeira vez pessoas brancas, alguma coisa aconteceu que me lembrou 
a segurança daqueles primeiros anos. Mas agora eu fui encorajado a 
falar, eu tinha alguma coisa a dizer, então havia este círculo e depois 
há uma confusão” (Moyers, 1997). Bill T. Jones anda para a frente e 
para trás num pequeno espaço, já não sabe se é o filho de Estella e Gus 
ou o Bill que vai para a escola com crianças brancas todos os dias e 
volta para casa, a de uma família pobre, onde se fala black English. Ele 
gira em torno do seu eixo, para um lado e para o outro, na permanente 
reflexão dos círculos que representam a confusão. Chega à sexualidade 
e pára, na sua história tudo pára aí: “o que significa ser um homem? 
Um homem tem filhos? E tudo pára”, diz Bill T. Jones (Moyers, 1997). 
Ele entra num espaço ao seu lado, ali onde “o homem se encontra com 
mulheres e tudo pára”, num outro passo um pouco mais ao lado ele 
tenta ser normal e tudo pára de novo. Depois de uma longa respiração, 
Bill T. Jones relata o encontro com Arnie Zane numa noite num bar 
e como tudo se esclarece. Ele salta para a frente e no lado contrário 
dos passos anteriores: é que ele agora anda pela rua de mãos dadas 
com Arnie Zane. Bill T. Jones diz que Arnie era judeu homossexual e, 
passado pouco tempo, já não podia definir-se como sendo ele mesmo, 
mas como membro de um casal de dança avant-garde chamado Bill e 
Arnie. Bill T. Jones passeia-se em múltiplas direcções e dá um grande 
salto para muito longe do banal que ficou atrás de si (ele aponta para 
o sítio onde tinha começado a sua história). Bill T. Jones muda de 
direcções com rapidez, já que Bill e Arnie lutavam infernalmente: 
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“Conseguem imaginar como é que um homem branco e um homem 
negro podem viver juntos e não lutar infernalmente neste país? Eu 
e o meu parceiro lutávamos e amávamo-nos”, diz circunscrevendo o 
espaço (Moyers, 1997). Voltado para trás, Bill T. Jones conta que um 
dia Arnie descobriu que tinha SIDA. Os passos de Bill T. Jones pesam 
mais agora e fazem estremecer o seu corpo: ele segue atrás de Arnie, 
mesmo quando ele morre, não está a liderar a sua vida, segue Arnie 
que está a morrer. Diz que, ao segui-lo, aprende. Um amigo morre, 
tudo pára. O espaço do ar que a respiração não cessa de contornar traz 
a pergunta: “para que lado agora?” (Moyers, 1997). O espaço à volta 
encontra-se vazio e Bill T. Jones salta porque tem de sair da história do 
casal interracial famoso. Sozinho, ele dá um passo para fora e faz peças 
de dança que falam sobre essas matérias. Pelo peso da cabeça, Bill T. 
Jones faz um círculo para trás: num mau dia disse a um escritor que era 
seropositivo. A caminhar para outro lugar, deixava de ser o Bill: “eu 
era um homem homossexual, negro, seropositivo” (Moyers, 1997). 
Ele caminha com pegadas sólidas e fortes, mas sentindo-se sempre 
um pouco assustado; dobra os joelhos e inclina-se levemente para 
trás. Caminha com pegadas sólidas e fortes, mas está sempre a desejar 
voltar para um lugar seguro. Até que um dia Bill T. Jones descobre os 
“workshops da sobrevivência”, ele permanece nesse lugar onde pede a 
muitas outras pessoas para começarem a dar passos e a caminhar. Ele 
conta que as pessoas dão passos com sinceridade, com fraqueza e com 
coragem, e que ele nunca dá passos, apenas pede aos outros para os 
darem. Então ele dá passos porque se encontra saudável, o seu corpo 
é forte e ele adora-o. Bill T. Jones conta que tem alguém que o ama e 
o acha sexy. Os seus pés marcam um ritmo no solo enquanto naquele 
chão cinzento ele antevê o fim da sua vida. A mãe, o amor, o Outono, a 
descida do Sol, as folhas a acenderem e a transformarem-se em fogo, 
o Arnie no mesmo quarto e como Bill assegurou que a brisa passasse 
pela cabeça dele quando deixou de respirar, a leveza, a sorte. Um pé 
e outro no chão, ouve-se o som, o ritmo. “A cama é um rio de luz, as 
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folhas, o ar, a música, tudo luz”, diz Bill T. Jones com os seus olhos 
fechados (Moyers, 1997).

A autobiografia de Bill T. Jones é aqui abordada pelo meio de 
storytelling, tal como o autor a executou no documentário referido 
acima, realizado no contexto da peça de dança-teatro Still/Here, de Bill 
T. Jones (1994), embora centrado nos “Workshops da sobrevivência: 
falar e mover sobre a vida e a morte”. Os participantes destes workshops 
eram pessoas que tiveram de encontrar uma maneira de aceitar a sua 
mortalidade perante as doenças terminais com que tinham sido ou 
estavam a ser confrontadas. Juntamente com os participantes dos 
workshops, Bill T. Jones questionou os limites do conhecimento sobre 
a mortalidade, proporcionando um lugar, ao mesmo tempo desafiante 
e seguro, de análise crítica incorporada na arte e na vida, potenciada 
pela experiência deste grupo no que concerne ao confronto com a 
mortalidade. O trabalho que ia ser feito a partir deste questionamento 
crítico sobre a mortalidade visava devolver à vida o reconhecimento 
de algo único que emergiu dos workshops, por sua vez reimaginado 
por meio da mestria artística de Bill T. Jones e dos seus colaboradores, 
que traduziram com preciosismo a realidade do confronto com a morte 
pela arte da dança-teatro. Igualmente, tanto quanto conseguimos 
testemunhar através do documentário acima referido, a experiência 
para os participantes dos “workshops da sobrevivência” foi 
importante no seu movimento de aceitação e apaziguamento perante 
a antecipação da morte. Por exemplo, no documentário Bill T. Jones 
– Still/Here (Moyers, 1997), vemos os participantes dos “workshops 
da sobrevivência”, juntamente com Bill T. Jones, caminhando pelo 
estúdio, a dizerem o seu nome; como amavam os filhos, Deus, a família, 
fazer os outros sorrir, sentir que eram precisos; como temiam cobras, 
desastres de avião, tratamentos sucessivos, a perda dos seus amigos 
por HIV, a dor da luta para sobreviver, ser o último a morrer; como 
queriam mais vida e liberdade, salvar mais vidas; a partilharem as 
suas dúvidas: “Porquê eu? Porque é que estou a viver?” (testemunhos 
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dos participantes dos workshops, em Moyers, 1997). Vemo-los a 
deixarem-se cair, confiando o seu peso nos braços uns dos outros. 
Os participantes fazem um gesto de si mesmos e descrevem o seu 
sentido: o gesto (mover) e a palavra (falar) sobre a vida e a morte. Na 
leitura dos gestos, os participantes falam sobre lutar por saber, para 
compreender e, em última instância, para aceitar a mortalidade (cf. 
Moyers, 1997). Em resposta ao exercício “walk your life”, vemos 
os participantes dos “workshops da sobrevivência” a desenharem o 
mapa da sua vida em papel e, depois, a percorrerem-no pelo espaço 
através de linhas rectas e curvas, círculos, distâncias e velocidades. 
De seguida, eles levaram os outros a percorrerem o seu mapa da vida 
pelo espaço, narrando a sua história em deslocação. A incorporação 
da sua realidade, colectivamente, faz transparecer neste documentário 
um movimento seguro de quem sabe, luta, aceita e caminha a sua vida 
no tempo presente, desenhando até o seu próprio fim, mas sobretudo 
redescobrindo a verdade para si.

Se Bill T. Jones tivesse sobrevalorizado a sua condição de 
existência relativamente à sua arte, como sugerido pela crítica de 
dança de Arlene Croce, que acusou o autor de fazer uma arte de 
vitimização, Still/Here não teria sido uma das peças mais marcantes 
da história da dança do século XX. A expressão dos dois actos que 
compõem esta peça – “still” (de cor azul, sombrio) e “here” (de cores 
branco e vermelho, glorioso) –, apenas inspirados pelas palavras e os 
gestos dos participantes dos “workshops da sobrevivência”, demonstra 
a amplitude artística, histórica e filosófica das questões que a peça 
convoca em torno da vida e da morte. A falta de consenso na recepção 
desta peça e nas reacções que despertou na esfera pública demonstra 
esta amplitude. Nomeadamente na crítica jornalística de Croce e 
respostas que obteve, publicadas no The New Yorker (cf. Croce, 1994; 
Kushner, 1995), e no solo de dança de Meg Stuart (1995):
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Como crítica de dança aprendi a evitar bailarinos com problemas ób-
vios – bailarinos com excesso de peso, bailarinos velhos, bailarinos 
com pés falciformes, ou bailarinos com deformidades físicas que se 
apresentam regularmente em papéis que requerem linhas esbeltas. Em 
outra categoria do indiscutível encontram-se aqueles bailarinos de que 
sou forçada a ter pena pela forma como se apresentam a si mesmos: 
como pessoas de raça negra humilhadas, mulheres abusadas ou ho-
mossexuais desprivilegiados – como performers, em suma, que fazem 
da vitimização a arte da vítima. (Croce, 1994: 55)

(...) impeliu cada artista de teatro com ambição a tentar criar não so-
mente ilusão mas a vida ela mesma. No meio de tanta morte, o im-
pulso para fazer a vida pode ter-se tornado mais forte, e Bill T. Jones 
é aclamado por ser um dos avatares, mais corajoso e mais talentoso, 
desse impulso. Contra a ferocidade e a beleza e a complexidade do seu 
trabalho, a angústia e a incapacidade de Ms. Croce de imaginar um 
olhar crítico apropriado pareceu bastante pálido. Bill T. Jones pode 
reinvindicar Still/Here. Do ensaio de Ms. Croce, apenas isto pode ser 
dito: “Never/Arrived”. (Kushner, 1995: 11)

Por fim, ao contrário de alguém que nunca chegou, o solo de 
Meg Stuart (1995) apresenta uma crítica verdadeiramente apropriada 
à atitude de Croce (1994). Meg Stuart dança sozinha, meia despida, 
de sorriso forçado, exagerada, irónica, irreverente, cheia de músculos, 
plena de torções, com partes do corpo imobilizadas, em desgoverno e 
deliberadamente a desmanchar imagens românticas da arte e da vida.

4. Conclusão
Em Still/Here de Bill T. Jones (1994) é possível pensar a 

autobiografia como acto crítico no sentido em que as acções complexas 
que levaram à construção desta peça de dança-teatro – tendo o 
exercício de improvisação em dança “caminha a tua vida”, realizado 
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no contexto dos “Workshops da sobrevivência: falar e mover sobre a 
vida e a morte”, tomado um lugar privilegiado neste ensaio – revelam, 
sobretudo, uma não separação entre a arte e a vida; inclusive da própria 
vida de Bill T. Jones. Contrariamente, o eruditismo da atitude crítica 
de Croce subtrai a arte do seu presente, o autor da sua história e nega-
lhe a liberdade de reimaginar uma determinada realidade pelo meio 
da arte. 

No entanto, Bill T. Jones cria um campo real de confronto com a 
violência, a sexualidade, o medo, a cura, a exclusão, a espiritualidade, 
a luta, o amor capaz de transportar participantes, artistas, críticos e 
público para o limite do que seria conhecido e, através de gestos e 
palavras, ir mais além no comprometimento com o presente feito dessas 
matérias complexas da vida que a arte nos fala. Como o conseguiu? 
Bill T. Jones caminhou a sua própria vida, tornando-a ainda mais 
presente ao dançá-la, e reflectiu sobre ela. Naquele seu caminhar, ele 
dispôs a sua realidade como sujeito histórico de uma determinada 
época (o meio social e artístico americano no final do século XX), 
num movimento de escuta e transmutação sensível de si. Num acto 
crítico, autobiográfico, Bill T. Jones teve a coragem de ousar saber, 
para compreender a mortalidade como condição da nossa existência. 
Foi esta mesma compreensão que Bill T. Jones transformou em matéria 
de expressão, reimaginando-a e transfigurando-a poeticamente, numa 
possível relação com a morte na vida, na peça de dança-teatro Still/
Here. Um trabalho do coração, na procura de um sentido mais elevado 
da existência, a um certo nível, diz Bill T. Jones, a outro nível, a “arte 
é participação no mundo das ideias” (Jones, 2011).

Entre a pertença e a revolta em relação ao presente e à sua história, 
Bill T. Jones faz da sua autobiografia uma obra de arte da dança-teatro 
num acto crítico da sua realidade contemporânea. Ao mesmo tempo, a 
compreensão e a aceitação da sua mortalidade através do que aprendeu 
com os participantes dos workshops, e da forma como traduziu os seus 
gestos e palavras em matérias expressivas tornadas presentes pelos 
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bailarinos em Still/Here, o coreógrafo revelou uma vontade distinta de 
reinventar-se. Bill T. Jones, ao caminhar a sua vida juntamente com 
outros que caminham a sua própria vida, revelou aquele elemento 
poético transfigurador do mundo. A mortalidade como parte da vida 
tornada visível numa obra artística, e não a morte como matéria da 
arte ou a mera impossibilidade de o ser, assim como a não separação 
entre os homens num tempo presente e ainda a liberdade de poder agir 
autonomamente, com maturidade – eis o que Bill T. Jones revelou a 
si, aos participantes dos “workshops da sobrevivência”, aos críticos 
e ao público. Em Still/Here, de Bill T. Jones (1994), a autobiografia 
como acto crítico consiste em dar atenção ao presente, num caminhar 
que compreende a vida pela convocação analisada da comunidade 
das imagens, capazes de deslocar os limites da vida e da arte como 
conhecimento.
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