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RESUMO 

 

Espetáculo cênico, divertimento e ritual cortesão simultaneamente, o balé de corte 

constituiu-se enquanto gênero de espetáculo em fins do século XVI, revelando-se 

extremamente popular e recorrente na dinâmica de corte francesa até fins do século XVII. 

Coerente às aspirações poéticas e artísticas humanistas de reconstituição do drama total grego 

antigo, o balé de corte propõe realizar a fusão das artes, unindo harmoniosamente poesia, 

música, canto, dança, pintura, cenários, maquinaria, heráldica, enfim, várias artes e artifícios, 

num grande espetáculo ao mesmo tempo erudito e agradável, sóbrio e divertido. Nesta 

complexa composição entremeada de tantas artes, a dança ocupava posição de destaque, como 

também o baile era atividade importantíssima na sociabilidade de corte. Tal espetáculo era 

realizado predominantemente no ambiente da corte e em reverência ao rei, contando com a 

participação efetiva – tanto na elaboração quanto na própria cena – dos cortesãos, damas, 

príncipes, rainha e do rei, estes que se colocavam em cena, dançando e desempenhando papéis 

os mais diversos. 

Partindo do estudo dos libretos e das relações/descrições de balés de corte produzidos 

entre 1610 e 1661 na corte francesa, propõe-se compreender como tal gênero se constrói 

enquanto representação prescritiva do poder no contexto do Antigo Regime baseado na noção 

alegórica de “harmonia”. Assim, investiga-se em que medida o gênero e as composições 

analisadas constroem alegoricamente uma imagem de harmonia cósmica e política e, a partir 

de suas linguagens e recursos próprios, de que maneira colabora para reforçar modos de 

pensar, ser e agir cortesãos, bem como valores morais e pactos políticos que mantêm 

(artificialmente) o corpo social em ordem.  

 

 

Palavras-chave: balé de corte – dança – harmonia – corte francesa – Antigo Regime – 

história cultural 
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ABSTRACT 

 

Scenic spectacle, divertissement and courtly ritual at the same time, the court ballet 

was composed, as spectacle genre, in the late sixteenth century, proving to be extremely 

popular and recurrent to the dynamics of French court until seventeenth century‟s last 

decades. According to the humanistic aspirations in reconstitution of the ancient Greek total 

drama, court ballet proposes a fusion of the arts, uniting harmoniously poetry, music, singing, 

dancing, painting, scenery, machinery, heraldry, finally, various arts and devices in a great 

spectacle, erudite and pleasant at once. In this complex composition of so many interlaced 

arts, dance occupied a prominent position, as well as dance was a very important activity in 

the sociability of the court. Court ballet was essentially performed in a courtly ambience and 

in reverence to the king, with the effective participation  of the courtiers, ladys, princes, queen 

and also the French king in the stage, dancing and performing various roles. 

Based on the study of the libretti and descriptions of court ballets produced between 

1610 and 1661 at the French court, this study proposes to understand how this court spectacle 

is constructed as a prescriptive representation of power in the context of the Ancien Régime, 

based on the allegorical notion of "harmony ". Thus, we investigate how court ballet create an 

allegorical image of cosmic harmony and how it contributes to strengthen ways of thinking, 

being and acting of the courtiers, as well as moral values and political pacts that keep 

(artificially) the social body in order.  

 

 

Key-words: court ballet – dance – harmony – French court – Ancien Régime – History of 

culture 
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RESUMÉ  

 

Spectacle scénique, divertissement et rituel courtisan en même temps, le ballet de cour 

se constitue en tant que genre de spectacle vers la fin du XVIe siècle et demeurera 

extrêmement populaire et très récurrent dans la vie de cour française jusqu‟au XVIIe siècle. 

Conformément aux aspirations humanistes de retour à l‟ancien drame totale des grecs, le 

ballet de cour propose de faire l‟union des arts, en mettant harmonieusement ensemble poésie, 

musique, chant, danse, peinture, décor, machines, héraldique, bref, plusieurs arts et artifices 

dans un grand spectacle, à la fois, savant et varié, sérieux et plaisant. Dans cette composition 

complexe, entremêlée de tant des arts, la danse occupait position d‟honneur, aussi bien que les 

bals étaient essentiels dans la sociabilité courtisane. Donnés dans une ambiance de cour et en 

révérence au roi, ces ballets comptaient sur la participation effective de la noblesse, des 

dames, des princes, de la reine et du roi lui-même, qui se mettaient en scène pour danser et 

représenter des rôles les plus variés. 

À partir de l‟analyse des livrets et des descriptions des ballets composés à la Cour 

française entre 1610 et 1661, nous cherchons à comprendre comment ce genre se construit en 

tant que représentation allégorique du pouvoir dans l‟Ancien Régime, fondée sur la notion de 

“l'harmonie”. Nous nous proposons ainsi d'examiner dans quelle mesure ces ballets élaborent, 

par leurs dispositifs particuliers, une image de l'harmonie cosmique et politique. Nous 

examinons également de quelle façon ils contribuent à renforcer les manières de penser et 

d'agir des courtisans, ainsi que les valeurs morales et les pactes politiques qui maintiennent 

(artificiellement) l'ordre du corps social.  

 

 

Mots clés: ballet de cour – danse – harmonie– cour française – Ancien Régime – Histoire 

Culturelle 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

É com sentimento de imensa gratidão que encerro este ciclo de pesquisas, de trabalho, 

de aprendizado e de descobertas apaixonadas. Tenho a nítida certeza de que esta dissertação 

foi feita a várias mãos, sendo fruto do apoio e das gentis contribuições de várias pessoas e 

instituições que cruzaram o meu caminho, e sem as quais nada disso seria possível. 

Agradeço primeiramente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) pelo financiamento desta pesquisa por meio da bolsa de mestrado e da Bolsa de 

Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), que possibilitou um proveitoso estágio de pesquisa 

na França. Também pelos pareceres e apreciações durante todo o período da pesquisa e que 

muito ajudaram no desenvolvimento desta. 

Agradeço carinhosamente à querida professora Ana Paula Torres Megiani, pela 

orientação atenciosa, competente e entusiasmada deste trabalho. Pela acolhida aberta e 

calorosa desta mineira em solo paulistano, pela disponibilidade e presença constantes, pelos 

ensinamentos e diálogos preciosos, por inserir-me em tantas boas experiências acadêmicas, 

pelo incentivo e confiança... Enfim, por preencher a relação orientadora-aluna com tanta 

humanidade, afeto e amizade. 

À professora Laura de Mello e Souza, a quem já reverenciava como historiadora e 

passei também a admirar a gentileza, amabilidade e generosidade que dirige àqueles que dela 

se aproximam. Agradeço a leitura atenciosa do projeto de pesquisa, do texto de qualificação e 

da dissertação, e as valiosas contribuições à pesquisa. Também a oportunidade de assisti-la 

como estagiária, o que muito me ensinou e inspirou para a docência. Por fim, sou 

imensamente grata à professora Laura pela confiança que em mim depositou e por ter 

generosamente mediado meu contato e aproximação ao Centre Roland Mousnier (Sorbonne-

Paris IV), onde desenvolvi tão importante estágio de pesquisa. 

À professora Marianna Francisca Martins Monteiro, cujo interessante artigo sobre a 

dança na festa colonial despertou em mim a vontade de estudar o tema da dança na história. 

Pela disposição e abertura com que me recebeu em sua casa para uma empolgante conversa 

inicial, pelas orientações preciosas e pelo material bibliográfico que gentilmente me ofereceu 

então. Agradeço a leitura do trabalho e as excelentes contribuições trazidas na banca de 

qualificação e na defesa, bem como o entusiasmo com que partilha da ideia de transformar 

pesquisas e palavras em dança e arte. 



7 

 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em História Social da FFLCH-USP, 

pelas aulas e diálogos frutíferos, e aos funcionários da secretaria do dito programa, que 

sempre estiveram dispostos a ajudar em questões institucionais. À Cátedra Jaime Cortesão, 

que me ofereceu estrutura para o estudo e a pesquisa, além de um ambiente acolhedor na boa 

companhia de colegas, funcionários e professores. Aos colegas do Grupo de Estudos em 

História Ibérica Moderna (GEHIM) pelas trocas e colaborações importantíssimas ao 

desenvolvimento do trabalho, sempre num ambiente acolhedor e amistoso.  

Aos professores do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, pelos 

ensinamentos e trocas durante minha formação como historiadora. Especialmente ao querido 

professor Guilherme Amaral Luz, quem me introduziu ao “mundo” da História Moderna e da 

Retórica, que me acompanhou e incentivou nos meus primeiros passos de pesquisa (na 

Iniciação Científica e na monografia de graduação), minha grande admiração e gratidão. Ao 

professor Gilberto Pereira, primeiro mestre, que transmitiu a mim sua paixão e curiosidade 

pela História desde os tempos de colégio. 

Meus sinceros agradecimentos ao Professor Denis Crouzet pela abertura, solicitude e 

gentil acolhida no Centre Roland Mousnier (CRM) quando do meu estágio de pesquisa em 

Paris. Além da gentileza e atenção a mim dedicadas em solo estrangeiro, seus conselhos, 

indicações e orientações sobre arquivos e sobre a História da França Moderna foram 

contribuições preciosas tanto no trabalho de pesquisa quanto na elaboração da dissertação. 

Agradeço aos professores, colegas pesquisadores e funcionários do CRM e especialmente ao 

gentil Guillaume Prévost, pelo acolhimento caloroso, pela prontidão e ajuda diária com o 

acervo do Centro, sempre com largo sorriso no rosto. Graças a estas pessoas, pude desfrutar 

de momentos de aprendizado e troca, bem como de um ambiente amigável e acolhedor que 

me fizeram sentir-me “em casa” na tão respeitada Sorbonne. 

Agradeço imensamente à Profª. Françoise Dartois-Lapeyre (CRM–Sorbonne Paris IV, 

ESPE Paris) pela abertura ao diálogo, pelos conselhos especializados, pelos apontamentos 

precisos, pela generosidade das conversas e acompanhamento da pesquisa. À Profª. Marie-

Joëlle Louison-Lassablière (Université Jean Monnet, Saint-Étienne), pela amabilidade e pelos 

primeiros conselhos que recebi assim que cheguei à França.  

Sou muito grata às professoras Béatrice Massin, Ana Yepes, Cecília Gracio Moura, 

Catarina Costa e Silva pelas aulas reveladoras de dança barroca, pela inspiração por meio do 

movimento poético, por todo um mundo novo que me apresentaram com tanta paixão. 



8 

 

Também aos amigos dançarinos barrocos: Thiago, Daniela, Raquel, Osny, Alexandra, pelas 

trocas, pelos momentos bonitos de dança partilhados... e pelos momentos divertidos também! 

Aos amigos que encontrei em São Paulo e que com pouco tempo de convivência se 

tornaram tão queridos, os mais fies companheiros, nos bons e maus momentos. Pedro 

Nóbrega, Marcella Miranda, Augusto Veloso, Daniel de Paula, Carol Ramos e Ricardo 

Rodrigues, Ana Isabel Siano, Félix Desmeules-Trudel: muito obrigada, de coração, pela 

caminhada juntos! À prima-irmã Cici, amiga de todas as horas, pelo carinho e disposição em 

formatar o texto ao meu lado até altas horas da madrugada. 

Aos amigos que tive a felicidade de encontrar na França e que fizeram do meu 

pequeno exílio um período cheio de afeto, alegria e belas recordações. Às queridas Béatrice 

Pfister e Berenike Heiter, pela companhia, carinho e boas conversas sobre o ballet de cour. 

Ao querido Benjamin Pintiaux, que me ciceroneou em terras francesas e barrocas, que 

generosamente me proporcionou riquíssimas experiências acadêmicas e artísticas, embora 

nenhuma delas tenha sido tão valiosa quanto sua amizade. A Mélisande e Léonard Seyzeriat, 

amigos queridos que desde Lyon aquecem de afeto o meu coração. Aos amigos brasileiros 

que em Paris se tornaram irmãos: Juliana Bom-Tempo e Cristiano Barbosa, pela 

hospitalidade, companhia e carinho; e Raquel Aranha, companheira de muitas afinidades, 

danças e sonhos. 

Minha gratidão eterna à minha família, que esteve e está sempre ao meu lado: aos 

avós, tios e primos tão queridos. Aos meus pais, Sônia e Ebenézer, pelo amor incondicional, 

pela compreensão sem limites, pelos abraços reconfortantes, pelas orações, pelos 

ensinamentos mais importantes, pelo consolo e pelo socorro a qualquer hora, por me darem 

forças quando eu já não as tinha, pelo carinho, sorrisos e olhares amigos. Ao Gabriel, meu 

irmão querido, pela amizade e carinho que nos une, e pela visita que me fez em São Paulo e 

tanto me alegrou. Ao Bruno Romano, que se tornou alguém mais que especial na minha vida, 

pelo carinho, pelo amor, pelo companheirismo, pelas risadas, pela compreensão e apoio nos 

momentos finais da pesquisa, pelas ideias e colaborações que trouxe ao trabalho em diálogos 

constantes... por colocar um sorriso em meu rosto e fazer a minha alma dançar.  

Graças ao bom Deus, que me sustentou em cada etapa e me agraciou com tantas boas 

experiências, que me ensina em momentos de dor e angústia, que me cercou de pessoas 

queridas, que esteve comigo em toda a caminhada. 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos pais, Sônia e Ebenézer. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 - O balé de corte entre o político e o cultural .............................................. 22 

1.1 Cerimonial e representações da monarquia na historiografia ............................................. 22 

1.2 Um balanço historiográfico sobre o balé de corte .............................................................. 32 

1.3 Libretos de balés: a escrita do efêmero .............................................................................. 44 

CAPÍTULO 2 - A arte do balé de corte: teorias, princípios eruditos e preceitos de 

composição .............................................................................................................................. 59 

2.1 A dança se torna uma arte................................................................................................... 59 

2.1.1 Dança e etiqueta como produtores da distinção social ............................................. 66 

2.1.2 Dança representativa e divertimentos coreográficos nos séculos XV e XVI ........... 69 

2.2 Ut pictura saltatio: a dança como arte poética ................................................................... 74 

2.3 Poética da imagem animada ............................................................................................... 80 

2.4 Fusão das artes: aspirações humanistas de reconstituição do drama antigo ....................... 87 

2.5 A arte do balé de corte: preceitos de composição .............................................................. 89 

CAPÍTULO 3 – A fabricação da Harmonia nos balés de corte: elaborações cênico-

poéticas e suas aspirações políticas (1610-1661) ................................................................ 102 

3.1 A harmonia como um discurso onipresente ..................................................................... 109 

3.2 A dança como imitação da harmonia celeste.................................................................... 120 

3.3 A construção da ordem como espelho da natureza e da harmonia cósmica ..................... 127 

3.4 Do caos à ordem: a mediação do rei ................................................................................. 159 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 174 

FONTES ................................................................................................................................ 179 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 187 

ANEXOS ............................................................................................................................... 195 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 15 de outubro de 1581, cerca de dez mil cortesãos, damas e cavalheiros, príncipes 

e embaixadores, enchiam a grande sala de Bourbon no palácio do Louvre para assistir à 

grande representação do Ballet Comique de la Reine, talvez a mais majestosa de toda a série 

de festividades encomendadas pela rainha Louise de Lorraine para a celebração do casamento 

de sua irmã Marguerite de Lorraine-Vaudémont com o Duque Anne de Joyeuse, 

“archimignon” do rei Henrique III e por ele feito duque e par de França nesse mesmo ano. 

Naquela noite, durante cerca de cinco horas de representação, toda a corte dos Valois se 

surpreendeu com tamanha pompa e riqueza de decoração, cenários e vestimentas, e se 

maravilhou em um grande espetáculo que combinava poesia, música, canto, dança, teatro, 

maquinismos e pintura de maneira harmônica e bem proporcionada, tão orgânica como se 

acreditava terem sido os dramas gregos antigos. A invenção do balé, assim como do libreto 

publicado no ano seguinte, se deve ao italiano Balthasar Beaujoyeulx (Baldassare Beigioso), 

valete do rei e da rainha Catarina de Médici, músico e mestre de dança já célebre pela 

invenção de divertimentos e espetáculos na corte francesa.  

Os temas e personagens investem a representação de conteúdo erudito (savant), que 

aludem à mitologia clássica e a alegorias morais e políticas, numa encenação ricamente 

elaborada a partir da decoração de cenários, figurinos, danças, versos e música, dos quais 

testemunha o relato escrito de Beaujoyeux
1
. Neste majestoso espetáculo, a corte não era 

apenas plateia, mas tomava parte ativa na encenação: alguns importantes papéis foram 

representados por damas da alta nobreza e pela própria rainha consorte; embora o rei não 

entrasse em cena, a cena transbordava até ele de modo que desempenhava papel fundamental 

na intriga; após o grand ballet final, as damas que o dançaram distribuíram medalhas de honra 

a alguns nobres senhores e, por fim, toda a corte e a realeza se pôs a dançar num grande baile 

em louvor do rei.
2
 E nesta grande apoteose dançante, que a todos envolvia e apelava a todos 

os sentidos humanos, chegava ao fim o Ballet Comique de la Reine, obra que vem instituir um 

dos principais e mais recorrentes gêneros de espetáculo na França desde fins dos seiscentos e 

em todo o século XVII: o balé de corte. 

                                                 
1
 Balet comique de la Royne , faict aux nopces de monsieur le duc de Joyeuse & madamoyselle de Vaudemont sa 

soeur. Par Baltasar de Beaujoyeulx, valet de chambre du Roy, & de la Royne sa mere. Paris, par Adrian Le Roy, 

Robert Ballard, & Mamert Patisson, 1582. 
2
 Idem, p. 1-7. 
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O tema representado foi a fábula da feiticeira Circe e sua tentativa de aprisionar os 

homens e subverter a ordem natural das coisas, tentativa mal sucedida que sucumbe ao 

irresistível poder do rei, que liberta os homens e restaura a harmonia do mundo. Temas como 

este, que celebram o triunfo da harmonia do mundo ou o restabelecimento da concórdia, com 

ou sem a intervenção expressa da figura do rei, se repetem em várias representações não só na 

França como também em outras cortes europeias. Um esquema padrão pode ser percebido em 

grande parte dos balés dançados no início do século XVII, sobretudo os chamados balés 

melodramáticos, e que consiste na luta entre elementos opostos (bem e mal, virtude e vício) 

decorrentes de algum abalo à ordem, de onde resulta uma reconciliação das partes e por fim 

uma vitória final da ordem e da virtude. O Grand Ballet, que finaliza a representação, vem 

então reforçar a impressão de que tudo estaria bem ajustado e harmonizado, deixando claro o 

triunfo da verdade sobre o fantástico e da ordem sobre o caos, como sintetiza McGowan: 

 

Heureusement le règne des fées laides et le monde qu‟elles renversent sont limités; 

la beauté, la jeunesse et l‟harmonie de la danse triomphent, comme toujours dans le 

ballet, quand l‟emprise du fantasque laisse place, à la fin, à un monde remis en 

ordre.
3
 

 

A partir da leitura sistemática das fontes sobre os vários balés representados na corte 

francesa no século XVII, percebemos a recorrência do tema da harmonia como ideia 

estruturante do balé, tanto em sua organização narrativa e poética quanto em sua realização 

cênica. Mais que uma noção puramente estética, contudo, estaríamos diante da harmonia 

política enquanto categoria ordenadora do corpo social do Antigo Regime, isto é, a 

monarquia. 

De todo modo, há certo consenso entre os estudiosos dos espetáculos de corte em 

entender o Ballet Comique como o primeiro balé de corte, ainda que espetáculos anteriores – 

e mesmo sob a denominação de "balé", como o Ballet des ambassadeurs Polonais
4
 em 1573 – 

                                                 
3
 “Felizmente o reino de fadas feias e o mundo que elas invertem são limitados; a beleza, a juventude e a 

harmonia da dança triunfam, como sempre no balé, quando a influência do fantástico dá lugar, ao final, a um 

mundo reordenado.” McGOWAN, Margaret. Théâtre oeuvre composite: le jeu du fantasque dans le ballet de 

cour. In: MAMCZARZ, Irène (org.). Le théâtre européen face à l‟invention: allégories, merveilleux, fantasque. 

Paris: Presses Universitaires de France, 1989, p. 61. (Todas as traduções ao português feitas ao longo deste 

trabalho foram feitas pela autora.) 
4
 O balé chamado “dos Poloneses” foi apresentado em 19 de agosto de 1573, no Palácio de Tuileries, em ocasião 

da vinda dos embaixadores poloneses à corte de Carlos IX para anunciar a eleição do duque de Anjou (futuro 

Henrique III) ao trono da Polônia. Encomendado por Catarina de Medici, o pomposo balé contava com versos de 

Jean Dorat, música de Roland de Lassus e coreografia/encenação de Beaujoyeulx, colocava em cena dezesseis 
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fossem comparáveis na forma, grandiosidade, nos recursos artísticos e mesmo nos propósitos 

políticos. Embora tenha se inspirado em vários divertimentos cênico-musicais e coreográficos 

italianos e franceses da época – como os balli italianos, entremezes, mascaradas, momos, 

pastorais, etc. –, o também chamado Ballet de Circé aparece como o primeiro a manifestar um 

esforço consciente de fusão das artes, ideal humanista constantemente perseguido pelos 

membros da Pléiade e da Academia de Baïf, em um único espetáculo nobiliárquico. Além 

disso, a relação cuidadosamente impressa deste balé apresenta pela primeira vez
5
 um formato 

de narração sequencial da ação, apresentando descrições da decoração, versos recitados, 

trechos de partituras musicais e gravuras de cenas, formato que viria a se instituir como 

“libreto”, capaz de descrever a ação e orientar a apreciação do espetáculo. Enquanto gênero 

de espetáculo e enquanto relação ou libreto impresso, o Ballet Comique se mostra como 

modelo louvado, imitado e constantemente referenciado por inventores, compositores e 

encenadores de balés que o sucederam.  

Para o historiador da ópera Henry Prunières, o balé de Beaujoyeulx, diferentemente 

das mascaradas e outros divertimentos já bastante usuais à época, é o primeiro que submete a 

dança e as demais artes a uma ação dramática coerente, quando pela primeira vez a palavra 

balé designaria efetivamente uma representação dramática
6
. De fato, isso se exprimiria no 

próprio nome "ballet comique", em que o adjetivo não viria atribuir à obra um caráter cômico, 

mas sim uma qualidade dramática e, nas palavras de Beaujoyeulx, "pela bela, tranquila e feliz 

conclusão em que se termina"
7
. Ainda segundo Prunières, o ballet-comique enquanto gênero 

seria o resultado de uma dupla influência: por um lado as teorias humanistas da Academia de 

Poesia e Música – que almejava recriar o drama musical grego antigo pela união de todas as 

artes, e principalmente pela aproximação entre musica e a poesia, adequando os versos ao 

                                                                                                                                                         
damas da corte que representavam as províncias da França. Apesar do nome e da magnificência, o espetáculo se 

resumia a uma dança geométrica com figuras alegóricas, mas não apresentava um esforço de fusão das artes 

como se percebe no Ballet Comique. Ver o relato de Brantôme em seu Recueil des dames, poésies et tombeaux 

(Paris, 1991) e os versos de Dorat em: Magnificentissimi spectaculi. Les très somptueux spectacles produits par 

la reine Catherine, mère des rois, dans ses jardins hors la ville en l‟honneur de la proclamation d‟Henri 

toujours vainqueur comme roi de Pologne. éd. Morel, Paris 1573. 
5
 « Pour autant, ami lecteur, que le titre et inscription de ce livre est sans exemple, et que l'on a point vu par ci-

devant aucun ballet être imprimé ». Ballet Comique de la Reine, « Au Lecteur », n.p. 
6
 PRUNIÈRES, Henry. Le ballet de cour en France : avant Benserade et Lully : suivi du ballet de la délivrance 

de Renaud. Paris : Ed. Henri Laurens, 1913, p. 95.  
7
 Ballet Comique de la Reine, « Au Lecteur », n.p. 
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canto e vice-versa – e por outro a influência das formas de espetáculo italianas, como os 

intermédios e as pastorais, que penetravam no território e no gosto francês.
8
  

Mais que a definição de um primeiro balé de corte na historia, parece-nos 

especialmente relevante entender como se cria uma consciência de um gênero 

dramático/espetacular na medida em que uma obra atende às expectativas e aspirações 

artísticas, e mesmo filosóficas, de uma época. No caso, o libreto do Ballet Comique de la 

Reine, documento escrito sistemático e detalhado da representação e das intenções de 

composição, é o primeiro a demonstrar um esforço consciente em se elaborar um espetáculo 

que realizasse as aspirações teóricas humanistas de união bem ajustada das artes, sob o 

modelo da tragédia antiga, assim como parece realizar a contento e grandiosamente esta 

intenção, do que nos informam os comentários e impressões contemporâneas como as de 

Brantôme, L'Estoile e Malingre, por exemplo. 

De fato, o balé de 1581 aparece nos relatos da época, e na memória das festividades de 

corte e composições artísticas que se estende por todo o século seguinte, como um espetáculo 

sem precedentes em esplendor e como uma admirável novidade. Pelo reconhecimento 

contemporâneo de sua notoriedade, pelo esforço deliberado de realização das aspirações 

teóricas humanistas e por ter sistematizado em um documento escrito (o libreto) os 

fundamentos e preceitos que orientariam a composição de balés durante um século, 

consideramos válido dizer que o Ballet Comique de la Reine – a representação e seu registro – 

institui o gênero francês do balé de corte, revelando-se como espetáculo frequentemente 

referenciado nas memórias, relatos e escritos sobre o tema e, seu libreto, como fonte de 

inspiração e orientação da composição de balés circulando entre inventores em todo o século 

XVII. 

De todos os gêneros de divertimentos e espetáculos de corte no despertar dos anos de 

mil e seiscentos, o balé de corte aparece como o mais grandioso, o mais recorrente e, talvez, 

aquele que mais entranhado esteve na vida cotidiana e política da realeza e da corte francesa. 

Sua magnificência e engenhosidade despertam vivo interesse tanto da nobreza quanto da 

burguesia, fazendo com que a voga dos balés ultrapassasse o território francês, alcançando 

várias cortes europeias, como a inglesa e as cortes germânicas
9
.  

É curioso perceber que este espetáculo nos chegue à atualidade, por um lado, revestido 

de tão grande brilho e, ao mesmo tempo, encoberto em névoa que nos impede o acesso a 

                                                 
8
 PRUNIÈRES, idem, p. 82. 

9
 Sobre dança e balé de corte no ambiente Germânico, Cf.: MOUREY. “Danser en Allemagne aux XVIIe et 

XVIIIe  siècles. Pratiques, discours et représentations”, in : Le Texte et l‟idée, Nancy, 2005/N° 20, p.113-138. 
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muitas partes, vozes, sons, movimentos e rostos. Tal mescla sugeriria a figura de cacos 

cintilantes de uma porcelana quebrada, em pedaços disformes e variados, apenas uma ideia da 

forma de um objeto inteiro, mas cujo brilho e cor presentes em cada lasca nos revelam 

inegável beleza, riqueza e arte. Tal percepção se deve à incompletude e às lacunas das fontes 

históricas, dos traços esparsos e muitas vezes reticentes que, se de um lado nos asseguram de 

sua existência, não nos informam detalhes de suas regras de composição nem tampouco de 

sua realização. Além, é claro, da impossibilidade de um registro muito concreto daquilo que é 

essência do balé de corte: a efemeridade do movimento, do som, das sensações, enfim, de seu 

aspecto performático e de seu apelo aos sentidos. Se é fato que registros sobre os balés se 

encontram em múltiplos tipos de fontes escritas, imagéticas e musicais – dispersos em 

libretos, tratados, gravuras de decoração e figurinos, memórias, notícias em jornais da época, 

partituras – também é realidade que tais fontes são muitas vezes parciais, curtas, incompletas, 

enfim, vestígios espalhados e informações pulverizadas.  

Certamente, tais condições documentais refletem a própria natureza do espetáculo 

enquanto obra compósita, caracterizada não só pela reunião de várias artes (música, dança, 

poesia, pintura) num mesmo gênero como também pela colaboração de vários artistas e 

cortesãos em variadas funções, o que determinaria uma fragmentação essencial de seu 

trabalho de composição e, consequentemente, da conservação de seus registros históricos. 

Todavia, ainda que tais testemunhos encontrem-se dispersos e incompletos, eles nos 

informam reiteradamente acerca da magnitude, riqueza e impacto dos balés de corte sobre sua 

ampla audiência e sobre seus participantes. Não por acaso, os balés estiveram sempre 

presentes nas festividades de corte e nas mais importantes solenidades régias, bem como nos 

grandes eventos que envolveram a imagem do Estado e do monarca francês no panorama 

político europeu. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos por trabalhar um dos principais 

corpus de fontes sobre o tema, qual seja, os libretos e relações/descrições de balés compostos 

e apresentados na corte francesa entre 1610 e 1661, período este que abrange o reinado de 

Luís XIII (1610-1643) – incluindo a breve regência de Maria de Médici entre 1610 e 1614 – e 

os primeiros anos do reinado de Luís XIV, desde a regência de sua mãe Ana de Áustria 

(1643-1651) até 1661, momento em que, com a morte do cardeal Mazarino, o “Rei-Sol” 

assume efetivamente o governo da França agora sob uma nova orientação político-

administrativa.  
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Além dos demarcadores políticos, tal recorte cronológico se opera também por meio 

de marcos orientadores do gênero: é no inicio do século XVII que o balé de corte vem 

consolidar-se enquanto gênero de espetáculo específico, assim como a prática de se publicar 

libretos de balés só se torna habitual e generalizada a partir de 1610
10

. Já a partir de meados 

do século XVII, tanto as concepções quanto a prática de composição dos balés tendem a se 

enquadrar nos moldes da ópera italiana e da comédia, reforma que ganha peso institucional 

com a fundação da Academia Real de Dança por Luís XIV em 1661. Com efeito, a Academia 

de Dança vem centralizar a produção de balés e permite maior normatização e 

profissionalização tanto da composição de espetáculos quanto do ensino da dança, o que 

orientaria um pensamento e uma prática diferenciada dos balés a partir de então numa 

produção cada vez mais institucionalizada.  

Nesse período, a conjuntura política francesa se mostra bastante agitada por conflitos 

internos e disputas externas – reflexos das recentes guerras de religião entre católicos e 

protestantes, crise financeira desde o reinado de Henrique IV, as inúmeras batalhas durante a 

Guerra dos Trinta Anos (1618-48) e as guerras contra a Espanha, as conspirações e conflitos 

dinásticos que envolvem a nobreza durante a minoridade de Luís XIV (Fronda) – que 

demonstram a complexidade do processo de consolidação do Estado monárquico e da 

autoridade real. Uma vez que o balé de corte se define como divertimento predominantemente 

nobiliárquico, bem como gênero de espetáculo que dialoga diretamente com os eventos 

políticos e cerimoniais monárquicos (sobretudo nos balés reais), entendemos que o estudo 

dessas representações muito tem a revelar sobre as concepções, as práticas e as relações de 

poder no âmbito da corte. 

Por sua natureza efêmera e avulsa, muitos libretos de balés provavelmente se 

perderam ao longo do tempo
11

 – se é que foram realmente impressos libretos em todas as 

representações – e os originais restantes encontram-se hoje espalhados em sedes e fundos 

                                                 
10

 Pode-se verificar uma intensa atividade de tais espetáculos desde 1581 até 1610, período em que, segundo a 

listagem de McGowan, mais de 180 balés foram representados na corte francesa, e do que testemunham fontes 

escritas como memórias, diários, cartas, histórias e livros de finanças da casa real. Apesar do grande número de 

representações, nesses trinta anos apenas um libreto contendo a descrição de três balés (feitos em Pau e Tours em 

1592 e 1593) foi publicado além do libreto do Ballet Comique de la Reine (1582). Embora a realização de balés 

já seja recorrente na França desde fins do reinado de Henrique III, as esparsas fontes existentes registram poucos 

detalhes sobre a composição, o tema e a encenação desse divertimento, mas que nos permitem perceber que até 

os primeiros anos de 1600 o balé ainda não apresenta uma forma fixa nem se impõe como gênero autônomo, 

confundindo-se bastante com outros divertimentos dançados, como as mascaradas, entradas e momos. Sobre as 

fontes históricas e as características dos balés compostos até 1610, ver: MCGOWAN, Margaret. L'art du Ballet 

de Cour en France, 1581–1643. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1963, pp. 49-67. 
11

 Baseado na listagem de fontes produzida por McGowan, o número de libretos conservados não corresponde 

nem à metade dos balés de que se têm registros de sua realização. Ver: Appendice – Source des ballets de 1581 à 

1643 In : MCGOWAN, idem, pp.251-309. 
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diversos da Biblioteca Nacional da França
12

 e da Biblioteca Mazarine, sendo que parte dessa 

documentação se encontra digitalizada e acessível através do portal eletrônico Gallica – o 

acervo digitalizado da BnF
13

. Contamos com os esforços de compilação e transcrição 

empreendidos no século XIX, como os seis volumes de Ballets et mascarades de cour sous 

Henri IV et Luis XIII
14

, publicado em 1868 por Paul Lacroix
15

, que reúne libretos, descrições 

e versos de balés e mascaradas francesas de 1581 a 1652, e também a obra Les contemporains 

de Molière (1863) de Victor Fournel
16

, que apresenta libretos, notícias e relações de mais de 

vinte balés e mascaradas apresentados na França entre 1650 e 1680, dos quais apenas uma 

pequena parte se enquadra no recorte cronológico da pesquisa. Estas edições, por sua vez, 

retomam as listagens e comentários presentes em obras do XVIII, como as recolhas de 

Beauchamps e do Duque de la Vallière, mas que não transcrevem sistematicamente os 

libretos.
17

 Mais recentemente, em 2010 e 2012, uma preciosa reedição crítica de libretos de 

balés no reinado de Luís XIII foi organizada por Marie-Claude Canova-Green 

                                                 
12

 A Biblioteca Nacional da França se distribui em sete sedes geográficas distintas, cada uma com seus fundos e 

coleções específicos. Para a presente pesquisa foram consultadas as sedes François-Mitterrand, Richelieu, 

Arsenal e Biblioteca-Museu da Ópera, que conservam libretos e outras fontes relativas aos balés de corte em 

alguns departamentos e coleções especificamente voltados às artes do espetáculo, à musica, gravuras, reserva de 

livros raros, dentre outros. 
13

 http://gallica.bnf.fr  
14

 LACROIX, Paul. Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII: 1581-1652 / recueillis et publiés 

d'après les éditions originales la plupart introuvables aujourd‟hui. Genève, J. Gay et fils, 1868-1870, 6 vol. 

Também Lacroix faz, no início do primeiro volume de sua obra, uma introdução histórica sobre os balés, 

mascaradas e espetáculos de corte na França moderna. 
15

 Paul Lacroix (1806-1884) foi membro da comissão dos monumentos históricos da França e em 1855 foi 

nomeado conservador/curador da Biblioteca do Arsenal, onde iniciou suas pesquisas que resultariam na obra 

Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII. Obra de referência, a compilação de fontes de balés e 

mascaradas serve ainda hoje como ponto de partida documental para as pesquisas sobre os balés de corte. 
16

 FOURNEL, Victor. Les contemporains de Molière : recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 

1650 à 1680 : avec l'histoire de chaque théâtre, des notes et des notices biographiques, bibliographiques et 

critiques. Vol. II. Paris: Firmin Didot frères, 1863. Nessa obra, Fournel faz uma considerável introdução 

histórica sobre o ballet de cour, definindo e discutindo o gênero, e transcreve libretos e relações de balés, 

descrevendo-os e comentando-os.  
17

 Tanto Fournel quanto Lacroix tomam como referência, as obras do mestre de dança Beauchamps, Recherches 

sur les théâtres de France (1735), e do Duque de la Vallière, Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques (1760), 

citando-as como fontes. Ambas as obras do XVIII propõem fazer um apanhado histórico de peças dramáticas e 

líricas, em que se incluem balés, listando-as por datas e por autores, numa preocupação de reconstituição 

histórica que não se percebe em obras anteriores – mesmo a obra de Ménestrier sobre os balés (1682), ainda que 

recupere e descreva alguns espetáculos anteriores, concentra-se mais em estabelecer as regras do gênero. No 

entanto, embora por vezes descrevam os balés, seu argumento, estrutura de entradas e personagens, não 

apresentam uma transcrição de libretos e/ou relações de balés. Ver : LA VALLIÈRE, Louis-César de La Baume 

Le Blanc, duc de. Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques , par ordre chronologique, depuis leur origine ; 

avec une table alphabétique des ouvrages et des auteur (1760). Paris, J.-B. Bauche ; BEAUCHAMPS, Pierre de. 

Recherches sur les théâtres de France, depuis l‟année onze cens soixante-un, jusques à present. Paris, chez 

Prault (pere), 1735. 

http://gallica.bnf.fr/
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disponibilizando a transcrição de vinte e oito libretos, distribuídos em dois volumes.
18

 Embora 

a consulta aos documentos originais tenha sido feita na BnF, a obra de Canova-Green foi-nos 

extremamente útil e esclarecedora na medida em que oferece uma análise verticalizada de 

cada libreto, comentários e arrazoados bastante densos e contextualizados. 

Com base na exaustiva listagem de fontes sobre os balés sob Luís XIII proposta por 

McGowan
19

, nas compilações de Lacroix e Fournel e na documentação consultada na 

Biblioteca Nacional da França e na Biblioteca Mazarina
20

, a pesquisa e o levantamento de 

fontes realizados nos permitiu elencar cerca de 176 balés compostos e realizados na França 

entre 1610 e 1661, dos quais dispõe-se de algum texto impresso, seja um libreto ou relação 

bem estruturados, o simples argumento ou apenas versos
21

. No entanto, alguns desses 

registros se apresentam bastante incompletos, contando apenas com alguns versos (estrofes, 

recitativos) sem sequer uma breve descrição do argumento ou da estrutura de entradas do 

balé, o que não nos permite – pela falta de informações e de conhecimento do enredo, da ação 

representada – avançar muito na análise do balé.  

A pesquisa documental nas bibliotecas e arquivos franceses, principalmente a BnF (em 

suas diferentes sedes) e a Biblioteca Mazarina, nos permitiu, além de ampliar o corpo de 

fontes desta pesquisa, acessar os libretos em sua materialidade, compreender a lógica de sua 

                                                 
18

 A autora dedicou-se primeiro à reedição de dezoito balés reais e eminentemente políticos e, num segundo 

volume, de dez balés comumente chamados “burlescos”. Cf.: CANOVA-GREEN . Ballets pour Louis XIII : 

Danse et politique à la cour de France (1610-1643). Tome I. Toulouse : Société de Littératures Classiques, 

“Collection de rééditions de textes rares du XVIIe siècle”, 2010 ; e Ballets pour Louis XIII : Ballets burlesques 

pour Louis XIII: danse et jeux de transgression, 1622-1638. Tome 2. Toulouse : Société de littératures 

classiques, 2012. 
19

 A exaustiva listagem e classificação de fontes sobre os balés de corte sob Luís XIII feita por Margaret 

McGowan em sua grande obra L‟art du ballet de cour en France (1581-1643) é bastante detalhada e indica os 

variados tipos de fonte – fontes musicais, libretos, obras manuscritas, informações em escritos contemporâneos 

ao balé –, bem como os arquivos onde estão conservados, para cada balé de que se tem notícia. Cf. : 

MCGOWAN, idem, Appendice – Source des ballets de 1581 a 1643, pp.251-309. Também Christout propõe 

uma listagem de balés representados sob Luís XIV indicando seu levantamento de fontes em CHRISTOUT, 

M.F. Le ballet de cour de Louis XIV. Paris, A. et L., Picard, 1967. Ver também a listagem de Georgie Durosoir 

que se baseia nas de McGowan e Christout: DUROSOIR, idem. 
20

 A pesquisa documental realizada nas referidas bibliotecas francesas foi desenvolvida durante um estágio de 

pesquisa de seis meses em Paris, sob a supervisão do Professor Denis Crouzet no Centre Roland Mousnier da 

Université Sorbone-Paris IV, com o financiamento da Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) da 

FAPESP. 
21

 Ver Anexo I - Lista dos principais balés representados entre 1610 e 1661. Segundo a listagem de McGowan, é 

possível enumerar muitos outros balés representados nesse período além dos que são elencados em nossa lista, 

porém são balés sobre as quais se sabe muito pouco além do título e da data de representação, pois as fontes de 

que dispomos são registros muito lacônicos e vagos, como notícias e menções que apenas registram seu 

acontecimento, ou partituras musicais de algumas árias (músicas cantadas) de balés, ou ainda fontes manuscritas 

às quais não temos acesso. Optamos, assim, por listar apenas os balés de que dispomos de algum texto impresso 

em caráter de libreto, seja o próprio libreto completo, uma relação, o argumento ou apenas versos. O 

levantamento de fontes feito ao início da pesquisa contava com 70 libretos, mas com o desenvolvimento da 

pesquisa pudemos levantar material que mais que dobrou o número inicial. 
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catalogação e seu estado de conservação em fundos e coleções. Muito além de satisfazer uma 

curiosidade ou um mero fetiche do documento, o acesso às fontes originais nos arquivos nos 

permitiu melhor contextualizá-las no conjunto maior de fontes dessa natureza à época
22

 e 

confrontá-las com as coletâneas de transcrições de libretos como a de Lacroix, o que 

redundou em vários esclarecimentos e correções. 

Por outro lado, há um grande número de libretos e descrições melhor estruturados e 

mais completos que permitem não somente acessar ao conteúdo e estrutura formal do balé 

como também apresentam ora um prefácio, ora uma dedicatória, gravuras e descrições de 

decoração e figurino, indicações dos membros da corte que interpretaram papéis. Geralmente 

os balés reais – aqueles dedicados à realeza e muitas vezes contam com a atuação do próprio 

rei –, que são os mais magnificentes, mais cuidadosamente elaborados e que envolvem a mais 

alta hierarquia da corte em Paris, são também os que possuem libretos mais completos e 

detalhados, como é o caso do Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme (1610), do Ballet de 

la Délivrance de Renaud (1617), dançado pelo rei Luís XIII, e do Ballet de la Prosperité des 

armes de France (1641), entre outros. 

Mesmo com a enorme variação de formas e conteúdos, os libretos mostram-se 

potentes para informar sobre os discursos e temas, estruturas de organização da obra, recursos 

de encenação e espetáculo, bem como sobre os nobres, cavalheiros e damas, que teriam 

participado e sob qual papel. 

 Partindo da análise dos libretos e das relações/descrições de balés de corte produzidos 

entre 1610 e 1661 na corte francesa, propõe-se compreender como tal gênero dramático se 

constrói enquanto representação prescritiva do poder no contexto do Antigo Regime baseado 

na noção alegórica de “harmonia”, categoria fundante do pensamento e da sociedade 

moderna. Assim, investiga-se de que maneiras o gênero e as composições analisadas 

constroem alegoricamente uma imagem de harmonia cósmica, regente do universo celeste e 

do microcosmo terrestre, e de que maneira isso colabora para reforçar modos de pensar, ser e 

agir cortesãos, bem como valores morais e pactos políticos que propõem manter 

(artificialmente) o corpo social em ordem e harmonia.  

                                                 
22

 Foram consultados diversos departamentos como « Philosophie, histoire et sciences de l‟homme », 

« Littérature et art », « Audiovisuel », « Réserve des livres rares », « Arts du Spectacle », « département de 

Musique », « Estampes et Photographies » e o fundo da « Bibliothèque-musée de l‟Opéra ». 



20 

 

Em termos estruturais, a presente dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, 

buscamos discutir os fundamentos teórico-metodológicos e a trajetória historiográfica do 

estudo do cerimonial e das representações monárquicas sob as perspectivas da História 

Cultural e da renovada História Política. Com isso, demonstra-se como o entrelaçamento de 

ambas produziu, na historiografia sobre a Idade Moderna, pertinentes análises e reflexões 

históricas que aproximaram o político do cultural buscando perceber as dimensões 

ritualísticas e simbólicas do poder, do Estado e da realeza na sociedade do Antigo Regime. 

Busca-se assim, inserir o tema e o debate sobre a dança e os balés de corte nessa discussão e 

nessa linhagem historiográfica, tentando percebê-los a partir dessas perspectivas de análise e 

também como possibilidade interpretativa e analítica que permite compreender aspectos da 

sociedade, do poder, do pensamento e das sensibilidades no Antigo Regime francês. Ainda, 

pareceu-nos pertinente traçar um balanço historiográfico sobre o estudo do balé na intenção 

de reconstituir os caminhos e os pressupostos pelos quais se elaboraram as análises sobre o 

tema, bem como uma análise introdutória sobre os libretos de balés enquanto forma de escrita 

e tentativa de conservação do efêmero. 

No segundo capítulo, buscamos compreender o gênero balé de corte, seus 

significados, preceitos, características e funcionamento, fundamentalmente a partir da 

tratadística e dos discursos específicos sobre o gênero (produzidos nos séculos XVI e XVII), 

bem como os discursos e preceitos mais gerais relativos à arte poética e aos espetáculos 

cênicos. A leitura dessas fontes históricas nos permite perceber e compreender certas teorias e 

princípios eruditos que investem o gênero de significados e valores particulares, presidindo 

assim a sistematização de seus preceitos de composição, seus procedimentos e linguagens, 

suas formas estéticas, seus usos sociais e cerimoniais. Nessa medida, nos parece fundamental 

discutir o papel social, as formas e sentidos da dança se torna uma arte, sujeita a normas e 

preceitos sistemáticos, e especificamente uma arte poética (imitativa, representativa) análoga, 

comparável e influenciável pelas demais, como a pintura, a música, o teatro e a poesia.  

Outro aspecto que consideramos esclarecedor para a compreensão dos balés de corte 

diz respeito às aspirações humanistas de reconstituição do drama grego antigo, considerado 

como obra poética total, já que recorreria conjuntamente às variadas artes poéticas, capaz de 

mobilizar todos os afetos humanos, alcançar todos os sentidos e o intelecto. O drama antigo, 
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visto através das lentes modernas dos letrados humanistas, seria o maior exemplo de perfeição 

artística e de perfeição poética. O princípio de fusão das artes postulava não apenas a 

utilização justaposta das várias artes num único espetáculo, mas propunha amalgamar 

engenhosamente numa mesma obra poesia, pintura (imagens), música, dança e teatro, de 

maneira que a representação fosse tão perfeita e abrangente em arte quanto em efeito. Este 

princípio foi perseguido desde o início dos quinhentos, teve grande influência no meio das 

academias francesas, sobretudo entre os poetas e músicos do grupo da Pléiade e da Academia 

de Música e Poesia dirigida por Baif (que buscavam adequar a métrica poética antiga à 

melodia), e encontra-se na essência e na justificativa do balé como gênero compósito. 

Finalmente, buscamos neste segundo capítulo compreender o conjunto de regras e 

preceitos de composição dos balés que permitem compreendê-lo enquanto uma arte, na 

acepção da época, e que nos possibilitam maior profundidade e propriedade na interpretação 

dos mesmos. Ainda que os preceitos não se imponham com a mesma rigidez de outros 

gêneros e que a escrita de tratados e discursos voltados ao estabelecimento de normas seja 

tardio em relação à prática e ao uso desse espetáculo, consideramos que isso não implica 

necessariamente na ausência de regras de composição.  

 Por fim, o terceiro e último capítulo dedica-se a compreender o que acreditamos ser 

um processo de fabricação da harmonia nos balés de corte, percebendo as elaborações cênico-

poéticas aí mobilizadas e suas aspirações políticas no contexto turbulento e conflituoso de 

consolidação do poder monárquico na França na primeira metade do século XVII.  

 Em anexo, apresentamos uma lista cronológica dos principais balés representados 

entre 1610 e 1661 – isto é, aqueles que conservam libretos e/ou relações. Apresentamos 

também a transcrição do libreto do “Balet des Visionaires” (1643), consultado na Biblioteca-

Museu da Ópera de Paris (um dos departamentos da BnF) e que não consta em nenhum outro 

fundo da Biblioteca Nacional da França ou da Biblioteca Mazarina. O libreto, que parece 

configurar única fonte sobre o balé, não consta nas principais coletâneas de fontes do mesmo 

gênero, não sendo sequer mencionada nos principais levantamentos e listagens de fontes das 

principais obras sobre o assunto, à excessão de uma listagem recente elaborada por Phillipe 

Houcard. Pela raridade da fonte e ausência de estudos sobre a mesma, julgamos importante 

transcrevê-la, o que poderá se desdobrar em análises e estudos futuros. 
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CAPÍTULO 1 - O balé de corte entre o político e o cultural  

 

1.1 Cerimonial e representações da monarquia na historiografia  

 

Como bem coloca o historiador Jean-Frédéric Schaub
23

, desde fins da década de 1950, 

as formulações de Ernst Kantorowicz
24

 sobre a teologia política e a realeza medieval puseram 

questões como o cerimonial, a simbologia e as artes de corte no centro da análise sobre a 

natureza e o funcionamento do poder político
25

, e especialmente o poder monárquico. Essa 

perspectiva orientou, sobretudo a partir dos anos de 1980, uma profícua corrente 

historiográfica francesa
26

 que buscou perceber as dimensões ritualísticas e simbólicas do 

poder, do Estado e da realeza na sociedade do Antigo Regime, principalmente a partir das 

cerimônias e solenidades monárquicas (como a sagração, coroação, entradas reais e 

principescas), das festividades (que celebravam eventos o nascimento, batismo, casamento e 

morte dos membros da família real), bem como da etiqueta enquanto cerimonialização do 

cotidiano da corte.
27
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No clássico Os reis taumaturgos
28

, Marc Bloch procurou entender as origens e a 

natureza do poder régio e do estado monárquico a partir de aspectos sobrenaturais, 

particularmente relacionados à crença religiosa e mística no poder taumaturgo – de cura por 

meio do toque – que caracterizou a realeza francesa e inglesa entre os séculos XIII e XIX. A 

noção de rito assume aqui papel central, que não se deve ao pitoresco de que se reveste, mas 

essencialmente por verificar que, no contexto dessa realeza medieval, é no rito que se efetiva 

tanto a mudança de natureza do rei (investido de natureza sagrada no rito da sagração) quanto 

o exercício e a confirmação de seus atributos reais em ocasião, por exemplo, do rito de cura 

empreendido no toque do rei nos enfermos. A centralidade do rito nas análises do historiador 

justifica que ele seja considerado por muitos como o “pai da antropologia histórica”. 

Empenhado em estudar os ritos de cura e a concepção da realeza que neles se exprime, 

Bloch entendia que seu estudo representava uma contribuição à história política da Europa, no 

sentido amplo e verdadeiro da expressão “história polìtica”.
29

 Segundo o autor, o rito do toque 

das escrófulas, o milagre da cura pelo toque régio, confirmaria o poder real investido ao rei no 

momento da sagração; pode ser entendido como uma forma de exercer o poder régio entre 

seus súditos e de afirmar-se perante os demais reis europeus como reis cristianíssimos, 

munidos do prestígio de sacralidade. Nas palavras de Le Goff, “mais que a história das 

mentalidades (...), o caminho que Marc Bloch nos oferece explicitamente é o de uma nova 

história polìtica”, entendida como a busca de uma história total do poder, isto é, que considere 

todas as suas formas e em todos os seus instrumentos, “na qual este não seja nem separado de 

suas bases rituais nem privado de suas imagens e de suas representações.” Para Le Goff, essa 

emblemática obra é um apelo sempre atual ao retorno da história política numa perspectiva 

renovada, um modelo bem sucedido daquilo que chama de uma “antropologia polìtica 

histórica”.
30

 

A importância dada ao gesto ritual eficaz e significativo, e especificamente o toque 

milagroso, revela, em Bloch, uma especial atenção conferida ao corpo, recurso fundamental e 

incontornável na construção do gesto, que é indissociável do corpo, assim como o significado 

é inseparável do significante. A abordagem de Bloch no início do século XX representa, ainda 

hoje, um bom e raro exemplo de reflexão historiográfica sobre o político de que considera 
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 Idem, p. 43 e 45. 
30
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efetivamente o corpo como lugar onde se processam experiências e relações de poder, que 

podem tomar formas rituais, simbólicas e estéticas.
31

 

Outra obra fundamental e que se localiza nas bases desta linhagem historiográfica é o 

grande estudo de sociologia histórica desenvolvido por Norbert Elias em A sociedade de 

corte
32

. Para Elias, a corte se apresenta como formação social específica, original e 

historicamente circunscrita que foi capaz de organizar toda a sociedade do Antigo Regime a 

partir das relações e reciprocidades entre os sujeitos sociais que engendram códigos e 

comportamentos originais
33

. Entendendo que a corte como formação social aristocrática tem 

papel central em organizar e significar o conjunto de relações e códigos sociais que compõem 

as estruturas e funcionamento da sociedade moderna, Elias parte do estudo das estruturas que 

organizam os espaços de habitação, das particularidades dos vínculos e dependências entre 

indivíduos e especialmente da etiqueta e do cerimonial da corte francesa sob Luís XIV para 

compreender as estruturas de poder que fundamentam e perpetuam a sociedade do Antigo 

Regime na Europa.  

O impacto das formulações teóricas e das análises sócio-históricas de Elias na 

historiografia foi grande e, juntamente com as contribuições da antropologia histórica, 

alimentou um amplo campo de estudos históricos que procura compreender as estruturas e as 

dinâmicas sociais, o comportamento e mentalidade dos homens e as relações e configurações 

de poder na idade moderna a partir das cerimônias da realeza, da etiqueta de corte, das formas 

artísticas e estéticas, bem como dos discursos aí veiculados enquanto elaborações 

particularmente potentes na construção de sentidos políticos e dinâmicas sociais que 

sustentam e movem essa sociedade de corte.  

Nesta abordagem, as cerimônias não são tomadas apenas como eventos ou como 

meras formas que expressam decisões políticas ou poderes previamente instaurados, como se 

fossem acessórios do poder institucional e jurídico, mas são entendidas como momentos de 

construção e reafirmação (e, por vezes, até de contestação) de sentidos e relações políticas 

fundamentais à monarquia. Efetivamente, numa sociedade como a de corte e de príncipes em 

que o cerimonial se impunha como uma lei
34

, em que a etiqueta enquadrava e perpetuava a 

distinção e a hierarquia social nos mínimos detalhes do comportamento cotidiano, em que as 
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mais variadas artes e artifícios – duráveis e efêmeros – eram mobilizados em grandes 

espetáculos públicos, o cerimonial não poderia ser menos que um assunto de Estado – 

observemos que desde 1585, por instituição de Henrique III, o cargo de “grande mestre de 

cerimônias” compõe a casa real da monarquia francesa
35

. 

Também o historiador francês Gérard Sabatier percebe nesse momento historiográfico 

de fins do século XX que a articulação entre arte e política aparece como uma interessante e 

fértil possibilidade de análise, sobretudo no que tange ao estudo do Antigo Regime e, 

especialmente, a partir de trabalhos pioneiros como o de Françoise Bardon – Le Portrait 

mythologique à la cour de France sous Henri IV et Louis XIII. Mythologie et politique (1974) 

– e da emblemática obra François Ier imaginaire. Symbolique et politique à l‟aube de la 

Renaissance française, de Anne-Marie Lecoq, publicada em 1987.
36

 Obras como essas vieram 

atestar, segundo o autor, “da contribuição das artes ao exercìcio do poder, não de uma forma 

acessória, mesmo lúdica, da coleção ou do mecenato, mas de uma maneira orgânica, 

constitutiva”
37

.  

Sabatier sinaliza que as questões que então se colocavam na esfera de exploração 

sobre a gênese do Estado moderno privilegiavam seus aspectos culturais e ideológicos, ainda 

pouco esclarecidos, e sondariam, segundo Jean-Philippe Genet, as maneiras e as razões pelas 

quais o diálogo fundador entre o príncipe e seus súditos se institui através de diferentes canais 

e formas
38

. Sob nova perspectiva e prática da história política, o imaginário, os sistemas de 

representação, a iconografia e as ações de propaganda se afirmam como dimensões 

constitutivas do político e aparecem como temas recorrentes de estudo do poder, da realeza e 

da sociedade no Antigo Regime. Seja na forma iconográfica ou na forma de cerimônias e 

espetáculos, a mobilização de imagens, símbolos e conceitos alegóricos alcança um grau e 

uma diversidade enormes na Idade Moderna, de maneira a colocarem-se no centro da vida 

social e dos objetivos políticos que persuadiam, reafirmavam e propagavam constantemente 

os valores fundamentais da monarquia: 
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Les systèmes allégoriques alors créés continuèrent à se developper à travers le 

Moyen-Âge jusqu‟au début de l‟époque moderne (...). La représentation produisit 

une imagerie spécifique. Les portraits officiels devinrent une préoccupation majeure, 

mais les couronnements, funérailles, spectacles, visites royales et autres exemples de 

cérémonial de cour était aussi d‟importants éléments de « l‟environnement 

symbolique » de ceux qui avaient atteint les sommets du pouvoir. Au coeur de tous 

ces processus se trouve le principe rhétorique de persuasio. Le sens et les 

ramifications de ce principe forment le noyau de toute étatique de propagande et de 

légitimation. 
39

  

 

Especialmente na França, e principalmente desde Francisco I
40

, é visível a 

preocupação em construir uma imagem ideal e representações alegóricas do monarca e do 

poder real a partir de diversos suportes artísticos, icônicos e discursivos com suntuosidade e 

aparato inéditos – hoje já vastamente estudados. Nem mesmo as guerras civis e religiosas que 

assolaram grande contingente populacional e tumultuaram o cenário político sob Carlos IX e 

Henrique III teriam impedido a ampla e rica produção de um imaginário real – talvez a 

tenham inclusive fomentado. Ao contrário, como coloca Sabatier, o “governo pelas artes” foi 

sistematicamente praticado nos tempos da rainha mãe Catarina de Médici como auxiliar à 

polìtica tradicional. Nesse contexto, segundo o autor, “a vida de corte conheceu uma 

sofisticação inédita até então, notadamente com a elaboração do balé, expressão refinada do 

simbolismo monárquico e dos empreendimentos polìticos régios”
41

. 

Dessa maneira, considerando-o como “expressão refinada do simbolismo 

monárquico”, parte integrante do cerimonial de corte e como representação e divulgação do 

poder real nos séculos XVI e XVII, o balé de corte se insere nessa problemática 

historiográfica que trabalha as interfaces do político e do simbólico, que percebe as formas 

artísticas e estéticas simultaneamente como repositório do imaginário monárquico e como 

instrumento de atuação efetiva do Estado, e dos agentes de poder em disputa, por meio da 

mobilização desse imaginário.  

Seria impossível compreender profundamente as formas e os sentidos do balé de corte 

sem antes compreender a estrutura social e política moderna da qual este emerge e na qual ele 
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se insere. Apoiamo-nos, para tanto, no conceito fundamental do sociólogo Norbert Elias que 

define, para a Europa ocidental dos séculos XVI e XVII, uma estrutura social original: a 

sociedade de corte.  

De acordo com Elias, a transformação de uma aristocracia guerreira em nobreza de 

corte corresponde à transformação dos princípios organizadores das relações sociais, que 

passam dos vínculos vassálicos feudais para a própria estrutura hierárquica de corte. Isto vem 

marcar o que ele denomina “processo civilizador” na Europa ocidental, entendido como um 

processo de pacificação das condutas e do controle dos afetos
42

. E esse fator de controle dos 

afetos e condutas se daria por um processo de introjeção individual das coerções sociais, 

responsáveis por moldar o caráter moral e as condutas sociais segundo as normas e os valores 

sócio-culturais.  

Bastante visível na primeira modernidade, essa necessidade de autocontrole das 

paixões como forma de refinamento e distinção social leva à extrema e minuciosa codificação 

de gestos e condutas, bem como à cerimonialização do comportamento e das atividades 

cotidianas, o que constitui a etiqueta cortesã. Porém muito mais que um simples gosto 

estético, como salienta Elias, a etiqueta tem uma função simbólica de extrema importância 

dentro dessa estrutura social, uma vez que demarca os privilégios e o status social de cada 

participante a partir de seu lugar hierárquico. Por meio da etiqueta e das cerimônias, a 

sociedade de corte não só expressa como constitui progressivamente os valores estruturais que 

a legitimam, de modo a tornar visíveis as posições e relações hierárquicas muito bem 

definidas, o que fundamenta o próprio poder monárquico – este que é partilhado, em desiguais 

proporções, entre a realeza e a corte. Nas palavras de Elias,  

 

A prática da etiqueta consiste, em outras palavras, numa auto-representação da 

sociedade de corte. Através dela, cada indivíduo, e antes de todos o rei, tem o seu 

prestígio e a sua posição de poder relativa confirmados pelos outros. (...) Sem a 

confirmação de seu prestígio por meio do comportamento, esse prestígio não é 

nada.
43

  

 

Longe de constituir-se como um festival de frivolidades, a etiqueta é constituinte e 

necessária à sobrevivência dessa estrutura social e política, evidenciando a posição de poder, 

o nível e a dignidade de cada um dos cortesãos, os quais Elias define como “indivìduos cuja 

                                                 
42

 A esse respeito, ver: ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Trad. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990. 
43

 ELIAS, N. A sociedade de corte. Trad. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 118. 



28 

 

existência social depende de seu prestígio, de sua posição na corte e no seio da sociedade de 

corte”
44

. 

A partir daí, percebemos que a dança não parece ser apenas um reflexo da etiqueta de 

corte, mas seria, efetivamente, um importante elemento constituinte da própria etiqueta, uma 

vez que tem lugar de destaque na educação da nobreza – para quem a dança é um dos 

exercícios principais – na direção de produzir e marcar sua distinção social. Alternado em 

galhardas, branles, pavanas e minuetos, o jogo de influências e posições hierárquicas da 

sociedade de corte se constrói e se atualiza nos salões: tanto a dança é um exercício da 

conduta cortesã quanto a conduta cortesã é exercitada nos bailes, onde, tal como fora deles, 

“tudo decorria em cortesias, reverências e obséquios”
45

.  

Seja em seu aspecto gestual (nos bailes e na conduta cortesã) ou, mais evidentemente, 

sob o aspecto poético da composição de uma obra dramática, a dança, e particularmente o 

balé, são aqui entendidos como representações sociais. Rejeitando uma ideia de oposição 

entre realidade e representação, preferimos entender, concordando com Roger Chartier, que as 

representações são parte constituinte do real, já que seriam “esquemas intelectuais, que criam 

as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o 

espaço ser decifrado”
46

. Este conceito de representação leva em conta sua indissociabilidade 

do contexto histórico, pois se por uma via o representado se constrói de acordo com formas de 

pensamento, sensibilidades e valores próprios de uma época, por outra, uma sociedade tende a 

perceber e apreender o real a partir de suas representações particulares e históricas.  

O conceito proposto por Chartier nos permite compreender que as representações 

podem sustentar, e frequentemente sustentam, principalmente quando se trata do século XVII, 

sentidos políticos. Interessa-nos aqui uma dimensão mais abrangente do “polìtico”, que vai 

além de sua dimensão institucional. Com efeito, segundo Pierre Rosanvallon, “o polìtico” 

seria mais que a própria política, enquanto exercício do poder a partir de formas institucionais 

e práticas governamentais. Para o autor, o político é o princípio constitutivo da sociedade, 

perceptível para além do campo das relações e das práticas de poder como o governo, o 

Estado, a burocracia e as instituições
47

. 
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Acreditamos que algumas das reflexões e conclusões do antropólogo Clifford Geertz 

sobre o caráter do Estado e a relação entre pompa e poder, em seu estudo emblemático sobre 

o Estado-teatro em Bali no século XIX
48

, poderiam ser pensadas para o contexto europeu 

moderno de uma sociedade de corte. Ao dar relevo às dimensões do Estado enquanto status e 

pompa, para além da dimensão governativa mais facilmente perceptível, o autor evidencia o 

caráter simbólico do poder e da ação política, sustentando que as cerimônias e os espetáculos 

do Estado são o próprio Estado. A constatação de que em Bali o Estado teria papel muito 

mais teatral que propriamente burocrático-administrativo, leva o autor a perceber a dimensão 

política enquanto drama e performance, num jogo simbólico de ações e relações. A afirmação 

de que o Estado-teatro balinês apontava “na direção do espetáculo, da cerimônia, da 

dramatização das obsessões dominantes da cultura balinesa: desigualdade social e orgulho 

pela posição social”
49

 poderia ser reenviada sem prejuízo de sentido ao Antigo Regime 

francês. Embora o Estado moderno monárquico desempenhe inegável e crescente função 

burocrático-administrativa, também é patente – e talvez ainda mais expressiva em eficácia – 

sua dimensão simbólica, teatral e poética. 

Negara e absolutismo monárquico compartilhariam, no nosso entender, não apenas a 

ênfase no performático como também o amplo apelo a recursos cerimoniais e espetaculares; 

ambos se assentam numa simbologia política que se apresenta como processo ritual e como 

forma estética, numa metanarrativa em que a representação é tão real quanto a realidade e “o 

real é tão imaginado como o imaginário”
50

.  

O procedimento hermenêutico defendido por Geertz, proposta metodológica de uma 

“descrição densa”
51

, embora seja alvo de críticas por privilegiar o elemento textual ou 

narrativo/discursivo, nos parece especialmente pertinente para a análise histórica – e ainda 

mais no que diz respeito a períodos mais recuados da história –, uma vez que as fontes que se 

apresentam hoje como traços e indícios do passado são, neste caso, predominantemente 

escritas e inexoravelmente discursivas. Assim como os textos escritos se nos apresentam 

materialmente como fontes históricas, acreditamos que também a manifestação de 

comportamentos, imagens, linguagens e ações sociais em suas formas expressivas são, apesar 

de suas elipses e incoerências, textos a serem lidos. 
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49 Idem, ibidem, p. 13. 

50 Idem, ibidem, p. 170. 
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As reflexões de Geertz sobre a dimensão teatral do Estado e as potencialidades do 

simbólico enquanto ação política mostram-se também pertinentes dentro da perspectiva e do 

debate acerca da “nova história polìtica” que, desde a década de 1980, vem buscando 

recuperar a esfera do político na produção historiográfica a partir da revisão teórica desse 

conceito. O “polìtico” passa a ser compreendido, dentre outras possibilidades, como “ação 

polìtica” perceptìvel no campo das relações de poder, e não simplesmente como propriedade 

das grandes instituições e personagens políticos.  

A problematização do ritual, do cerimonial, do simbólico e dos sistemas de 

representação no estudo do Estado monárquico francês, sinalizam uma interessante 

aproximação entre a história política e a história cultural na direção de questionar perspectivas 

historiográficas e teóricas tradicionais muito cristalizadas em torno do conceito/modelo de 

Estado absolutista. Nestas, o “absolutismo”, como grau máximo e vetorial de exercìcio do 

poder coercitivo, aparece frequentemente como um a priori hermético e determinista que 

fatalmente obscurece toda e qualquer possibilidade de análise do político que esteja fora da 

esfera mais estrita do Estado, da pessoa do rei e do exercício institucional e burocrático da 

governança régia. Fundamentadas em perspectivas tradicionais da história política ou do 

marxismo estruturalista, opera-se uma correspondência direta entre, nos termos de Pierre 

Rosanvallon, “o polìtico” e “a polìtica”, de maneira que toda a dimensão do primeiro se 

restringe aos estreitos limites do segundo. 

Não se trata, evidentemente, de descartar ou invalidar o conceito de absolutismo 

monárquico, mas de questionar sua aplicação apriorística e sondar, a partir de manifestações e 

representações da sociedade do Antigo Regime que retroalimentam um imaginário social e 

político, as diversas maneiras como essa própria noção é figurada, trabalhada e significada. 

Afinal, segundo Sabatier, “se a realidade efetiva deste conceito [o absolutismo] é hoje 

questionado (...), sua realidade imaginada é talvez o maior sucesso dos reis de França, de 

Francisco I a Luìs XIV”
 52

. Buscar perceber as múltiplas formas e tonalidades pelas quais esse 

“fantasma” tão abstrato quanto real do Estado ou do poder régio se constrói significa, 

portanto, ampliar as possibilidades de compreensão do político e do próprio absolutismo 

monárquico. 

Esforços de ampliação da análise do político no contexto do Estado monárquico 

francês continuam apresentando novos caminhos e questões aos historiadores. É o caso de 
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Peter Burke
53

 e Jean-Marie Apostolidès
54

, ao darem relevo a aspectos como a teatralidade e o 

ritual como dimensões da construção da imagem e consolidação do monarca Luís XIV, e de 

Emmanuel Le Roy Ladurie
55

, que retoma a perspectiva da longa duração ao perceber a 

construção do Estado monárquico francês como um lento processo. É certo que os três autores 

centram suas análises no Estado, porém numa releitura dos aspectos cerimoniais e simbólicos 

que permeiam a construção e consolidação de um sistema de governo, de um monarca e de 

uma cultura política, incluindo o conjunto da sociedade e não apenas o rei.  

Também as análises de Lucien Bély
56

 caminham nessa direção. Uma vez que o Estado 

se constitui como uma extensão da pessoa e do corpo do rei e que, consequentemente, as 

relações entre príncipes se confundem com questões de Estado, Bély percebe a necessidade de 

se pensar as configurações sociais e políticas na Europa do Antigo Regime muito mais a partir 

dos valores e de um modo de vida partilhados pela realeza, e que legitimam tanto a paridade 

quanto a disputa pelo poder, do que a partir da percepção dos reinos como nações autônomas. 

Assim, o historiador propõe traçar um retrato de grupo, de um círculo aristocrático fechado de 

homens (e mulheres) que se identificavam num mesmo ambiente e modo de vida, em 

dignidades, posturas e atitudes semelhantes, de uma “sociedade de prìncipes” hierarquizada 

em que “o ofìcio de um rei se fazia primeiramente face a outros reis e com eles” (BÉLY, 

1999, p.11). Nesse contexto, o autor destaca o papel fundamental das representações 

simbólicas da realeza, da etiqueta que evidencia a soberania real e a hierarquia social, do 

aprendizado da vida e do ofício régios e do cerimonial que ritualiza e legitima o poder político 

do príncipe frente a seus súditos e frente a outros príncipes. 

Embora o estudo do político baseado na legislação, na administração e nas instituições 

seja não só válido quanto necessário, a ampliação do olhar sobre o político nos parece 

necessário e fértil em possibilidades analíticas menos anacrônicas deste momento histórico 

particular. Enquanto “ação polìtica” os espetáculos e o cerimonial de corte configuram-se 

como lugares privilegiados de construção e negociação de posições de poder, de disputas e 

reafirmações de hierarquias e autoridades, de construção e legitimação da soberania e de 

pactos políticos, tudo isso numa dimensão relacional, simbólica e fortemente patética. 
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Um dos grandes impactos do pensamento de Michel Foucault nas ciências humanas 

diz respeito à percepção da noção de poder em sua dimensão disciplinar pulverizada na teia 

das relações sociais, e que conduz a uma reformulação da concepção de Estado e à e 

relativização de seu papel como instituição inexoravelmente centralizadora do poder. A 

apreensão foucaultiana da constituição e da dinâmica microfísica do poder
57

 contribuiu para a 

problematização e revisão de conceitos como “poder”, “polìtico” e “Estado”, o que significou 

para o campo da historiografia, novas abordagens junto à História Cultural e à Nova História 

Política acerca do Estado moderno/absolutista e das representações do poder monárquico. 

Longe de negar a importância do Estado como objeto basilar do político, as reflexões de 

Foucault atentam para dimensões e funcionamentos outros das relações de poder que 

dialogam fluidamente com o conceito de “poder simbólico” de Bourdieu
58

. Para o autor, o 

poder simbólico é entendido como uma das dimensões do próprio Estado, como um “poder 

invisível [...] que garante uma verdadeira transfiguração das relações de força [...], capaz de 

produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia”
59

.  

É a partir dessa formulação que julgamos pertinente problematizar o balé de corte 

seiscentista enquanto “representação polìtica”, entendendo como participantes dessa categoria 

as várias formas de representação do poder em seu caráter simbólico, alegórico e prescritivo 

de valores morais e condutas potencialmente capazes de ordenar o corpo social em torno da 

figura central do rei.  

 

1.2 Um balanço historiográfico sobre o balé de corte  

 

A hipótese de que o balé de corte se constitui como representação prescritiva do poder 

suscita ainda novos questionamentos: de que maneira isso se daria? Quais seriam os recursos 

retórico-poéticos aí utilizados e quais efeitos almejariam gerar no auditório ao qual se 

dirigiam? Acreditamos que isso se dê a partir da construção do balé como alegoria da 

harmonia cósmica – e, por inferência, da harmonia do corpo político –, o que se potencializa 

pelas linguagens, artifícios e atributos próprios do espetáculo e da dança
60

. 
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Uma vez reconhecido o caráter alegórico dessas representações dançadas seiscentistas, 

faz-se necessário conhecer e compreender as formas históricas de construção e interpretação 

da alegoria, e para tal nos utilizaremos dos estudos de João Adolfo Hansen
61

. Concebida 

como forma de “desvio” do discurso – visto que se diz uma coisa para que se compreenda 

outra –, seria próprio do discurso alegórico mobilizar um amplo repertório de signos, 

símbolos e imagens que, de acordo com a composição que se elabora, aludem a determinados 

sentidos. Segundo Hansen, o uso da alegoria nos séculos XVI e XVII exprime muito mais que 

um gosto estético: o discurso (textual ou imagético) alegórico não se restringe a um recurso ao 

ornamento, um papel decorativo, mas é uma elaboração engenhosa que contém sentidos 

morais e políticos ali implícitos
62

. 

Podemos perceber que, desde a antiguidade e também no século XVII, a concepção de 

dança, assim como a de música, está intimamente ligada à noção de harmonia. Seja enquanto 

exercício físico, seja enquanto arte e divertimento ou como representação poética e dramática, 

a dança e seus discursos estão sempre a evocar a ideia de uma composição de gestos e 

movimentos harmônicos. Para além da harmonização de gestos e condutas, ao nível do corpo 

e da alma, Ménestrier afirma que é a partir da noção de harmonia do universo que o balé tem 

sua origem entre os egípcios, enquanto dança figurada, ou seja, em seu caráter representativo:  

 

(...) les danses que faisoient les egyptiens, representoient les mouvemens celestes, et 

l‟harmonie de univers. Que c‟est pour cela qu‟ils dansoient en rond autour des 

autels, parce que tous ces mouvemens sont circulaires, et considerant ces autels tels 

comme le soleil placé dans le milieu du ciel, ils tournoient autour pour representer le 

zodiaque ou le cercle des signes, sous lequel le soleil fait son cours journalier et 

annuel.
63

 

 

Mas a alusão da dança à harmonia celeste não se limita a uma simples representação 

astronômica, ela se fundamenta em princípios teológicos orientadores do pensamento europeu 

moderno. Trata-se de retomar e reproduzir na terra o princípio ordenador e harmonizador do 

universo, que emana de Deus e rege não apenas os corpos celestes, mas todo o cosmo, desde 
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os grandes astros até as mais cotidianas condutas humanas. António Manuel Hespanha
64

 nos 

chama a atenção para a ideia central de ordem como uma categoria do político (e do jurídico) 

na modernidade e destaca o papel estruturante desempenhado pelo próprio relato da Criação 

(Gênesis, capítulo I), em que Deus age “dando ordem às coisas: separando as trevas da luz, 

distinguindo o dia da noite e as águas das terras, criando as plantas e os animais „segundo as 

suas espécies‟ e dando-lhes nomes distintos, ordenando as coisas umas para as outras”
65

 e 

todas para Deus. 

Segundo o autor, o pensamento social medieval e moderno se inspira nessa narrativa 

da Criação para fundamentar as hierarquias sociais e políticas, consideradas decorrentes da 

ordem natural e primordial das coisas. A ideia de ordem – natural, portanto divina e 

inquestionável – orienta então o sentido da existência social, as representações de mundo e as 

próprias ações humanas. Nesta perspectiva de mundo do Antigo Regime – que não se orienta 

pelo princípio da igualdade jurídica e política que rege as sociedades ocidentais 

contemporâneas – a sociedade é entendida como um todo ordenado e constituído de partes 

autônomas e desiguais. Trata-se de uma sociedade que se define pela diferença, pois se 

constitui de níveis e estados diferentes, aos quais correspondem determinados sujeitos sociais 

segundo suas naturezas e funções (colaborativas) na manutenção do corpo social.  

Não por acaso, a honestidade e a honra configuram-se como princípios básicos do 

direito à época: viver honestamente significava justamente aderir ao que se entendia como a 

natureza das coisas e a ordem natural do mundo. Assim, a conduta honrada de uma pessoa se 

evidenciaria na adequação de suas ações, gestos e aparência àquelas que correspondem à sua 

natureza (posição social), “portando-se como devia, como lhe era pedido por sua natureza”, 

de modo que “o nobre não se devia comportar como plebeu, se queria manter sua honra”
66

.  

Daí a importância de tornar essa ordem social algo aparente em seus mínimos 

detalhes, através de títulos, trajes, formas de tratamento, hierarquia de lugares e da etiqueta 

cortesã: pela constante evidenciação da hierarquia social, através de costumes e 

comportamentos, a sociedade se mantém em ordem e harmonia.  

Com efeito, a comparação entre a esfera celeste e o poder do príncipe é tópica bastante 

recorrente nas formas de representação e elogio político dos seiscentos, de maneira que a 

imagem da ordem e da harmonia do universo (macrocosmo) serve como alegoria moral para o 
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universo político (microcosmo). Assim como no macrocosmo o sol é o astro maior, fonte de 

vida e centro de todos os outros elementos celestes que orbitam ao seu redor
67

, o rei assume o 

centro do microcosmo, de onde emana todo o poder político e que aglutina em torno de si 

uma sociedade hierarquicamente disposta segundo a proximidade que mantêm com o 

soberano. Tal qual no universo celeste, no corpo social a diversidade de estados e condições 

não traz desarmonia porque cada sujeito respeita seu lugar e a hierarquia que o define, 

orbitando todos ao redor do poder real e submissos a ele.  

O corpo político, em sua ordem e hierarquização, é figura do universo celeste assim 

como este último é figura da transcendência, já que o próprio Deus em sua glória teria 

instituído um estado de ordem e atribuído aos anjos nove níveis hierárquicos distintos, 

cabendo a cada um uma função específica – de fato, segundo relato bíblico, foi a rebeldia de 

Lúcifer contra a hierarquia celestial (o querer ser igual a Deus) o motivo de sua queda. 

Inventar uma nova ordem para governar o mundo seria algo expressamente condenável na 

sociedade do Antigo Regime, pois significaria subverter a natureza das coisas e a ordem 

instituída por Deus. Afinal, na perspectiva do pensamento teológico-político moderno, se 

Deus instituiu reinos e conferiu poderes absolutos ao soberano para governar, foi para 

assegurar a ordem e o estado das coisas conforme sua natureza.  

Tomemos como exemplo aquele que é considerado o primeiro balé de corte, o Ballet 

comique de la Reine
68

, apresentado à corte francesa em 1581. O enredo temático dessa 

composição narra as várias tentativas da feiticeira Circe de subverter a ordem natural do 

mundo, ordem esta que é restabelecida pelo próprio rei. Temas como este, que celebram o 

triunfo da harmonia do mundo ou o restabelecimento da concórdia, com ou sem a intervenção 

expressa da figura do rei, se repetem em várias representações não só na França como 

também nas cortes inglesas, italianas e germânicas. Um esquema padrão pode ser percebido 

em grande parte dos balés dançados no início do século XVII, sobretudo os chamados balés 

melodramáticos, e este se constitui de três partes essenciais: primeiro há uma luta entre 

elementos opostos (bem e mal, virtude e vício) decorrentes de algum abalo à ordem, de onde 
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resulta uma reconciliação das partes e por fim uma vitória final da Ordem e da Virtude.
69

 

Nessas representações, nota-se uma predominância de figuras alegóricas, sejam elas 

constituídas por personagens mitológicos (Vênus, Mercúrio, Hércules) ou por alegorias 

morais (Justiça, Graça, Abundância, Concórdia), o que nos informa da intensa carga de 

sentidos atribuída a cada ação e personagem. O Grand Ballet, que finaliza a representação, 

vem então reforçar a impressão de que tudo estaria bem ajustado e harmonizado, deixando 

claro o triunfo da verdade sobre o fantástico e da ordem sobre o caos, como sintetiza 

McGowan: 

 

Heureusement le règne des fées laides et le monde qu‟elles renversent sont limités; 

la beauté, la jeunesse et l‟harmonie de la danse triomphent, comme toujours dans le 

ballet, quand l‟emprise du fantasque laisse place, à la fin, à un monde remis en 

ordre.
70

 

 

Uma vez que a própria noção de “governo” no Antigo Regime pode ser compreendida 

como a manutenção da ordem natural e da harmonia do corpo social, cabendo ao soberano 

assegurar a hierarquia social, zelar pelo direito natural e pela paz, que decorre da concórdia 

entre as partes
71

, formas artísticas e mecanismos espetaculares que colaboram na difusão e no 

elogio de um corpo social orgânico e harmônico – geralmente por meio do elogio do rei – 

também podem ser entendidas como esforços coerentes e úteis às medidas de governança. 

Assim, acreditamos que o balé pode ser compreendido como “meio de governar”, na medida 

em que este vem reeditar alegoricamente, pelo efeito de maravilhamento próprio do 

espetáculo, valores éticos e virtudes morais capazes de governar paixões e ações humanas 

propícias ao triunfo da harmonia no corpo social. Para o caso do balé de corte, este também se 

define como ação simbólica
72

 por meio da qual se compunha uma imagem perfeita da ordem 

social centralizada no monarca. Além de servir como instrumento de louvor da figura do rei, 

os balés evidenciam o princípio de ordem e harmonia que fundamenta e legitima a ordem 

social do Antigo Regime, desde a soberania do monarca até cada posição hierárquica (e 

dignidade correspondente) da complexa estrutura de corte.  
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Na medida em que, na acepção da época, o “representar” teria valor ativo de tornar 

presente aquilo que evoca, acreditava-se que o balé como imagem da harmonia cósmica teria 

efetivo potencial de tornar presente essa harmonia celeste no ambiente terrestre em forma de 

ordenamento social e político, de concórdia entre as várias partes de um todo (a corte, o 

reino), fazendo-o também na medida em que prescreve valores morais e políticos capazes de 

manter o corpo social organicamente coeso.
73

 

É no bojo de uma historiografia que privilegia o cerimonial e as variadas formas de 

representação da corte e da monarquia como momentos centrais de formulação de sentidos 

políticos e ordenamento social, bem como a partir das possibilidades de diálogo entre a Nova 

História Política e a História Cultural, que julgamos pertinente problematizar o balé de corte 

seiscentista enquanto “representação polìtica”. Ao lado de várias outras formas e veículos de 

representação do poder no Antigo Regime – como retratos e espelhos de príncipes, bustos e 

esculturas, tapeçarias, moedas, medalhas, brasões, cerimônias, entradas régias, triunfos, 

coroações, exéquias, etc. –, o balé pode ser entendido em seus aspectos simbólico, alegórico, 

poético, artístico (referente a técnicas e saberes específicos) e ritualístico que, assim como leis 

e tratados filosóficos sobre o poder, também têm caráter prescritivo de valores morais e 

condutas capazes de ordenar o corpo social.  

Embora muito já se tenha estudado do imaginário, da etiqueta, do cerimonial e das 

representações da sociedade de corte e do poder monárquico na França moderna, o tema das 

representações dançadas e dos balés merece maior atenção e estudo dentro de perspectivas 

que priorizem as interfaces da história política e da história cultural, ainda que vários esforços 

nesse sentido venham sendo realizados especialmente na última década. Uma revisão 

bibliográfica nos indica que o balé de corte foi antes estudado dentro do campo do teatro, da 

música e da literatura do que propriamente a partir de problemáticas e métodos históricos, 

sendo que, ainda hoje, é no campo da musicologia histórica que se insere o maior volume de 

estudos do tema – talvez pela maior disponibilidade de fontes musicais referentes aos balés 

aliada ao crescente movimento de renovação da música antiga que tem se ocupado da 

reconstituição musical renascentista e barroca.  

Percebe-se que o estudo do balé enquanto gênero foi primeiramente empreendido por 

historiadores da ópera e do teatro que procuravam desvendar as origens e o cenário artístico 
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que propiciaram o florescimento do classicismo francês. Nessa perspectiva, grande parte dos 

estudos acaba sempre considerando o balé como um gênero inacabado, que ainda não é uma 

ópera ou uma comédia de Molière, ainda muito amador e muito preso aos interesses 

monárquicos e à dinâmica dos divertimentos de corte. As primeiras obras remontam ao século 

XIX
74

 e não se dedicam exclusivamente ao tema do balé, tratando-o como uma parte de seu 

tema principal, normalmente a ópera ou o teatro francês.  

Em Les Origines de l‟Opéra français (1886)
75

, Nuitter e Thoinan falam 

principalmente dos criadores da ópera francesa Pierre Perrin e Robert Cambert, mas dedica 

seu primeiro capítulo aos antecedentes da ópera francesa e trata, dentre alguns gêneros, do 

balé de corte e de óperas ao estilo italiano entremeadas de balés. O autor se detém no período 

da regência de Ana de Áustria, dando ênfase ao papel do Cardeal Mazarino em facilitar a 

influência artística italiana, e no reinado de Luís XIV. Faz-se uma descrição e breves 

considerações sobre uma listagem de balés até 1671e citam-se algumas notícias do jornal La 

Gazette. O autor entende o balé como forma de espetáculo mal acabada, que não apresentaria 

coerência de ação nem de dramaticidade, composta de cenas disformes e mal encadeadas, e 

seria musicalmente fraca (ao menos até Lully). Feita por amadores da elite da corte e 

entourage do rei, sempre os mesmos, tal espetáculo não passaria de invenção pouco 

engenhosa, de gosto duvidoso, exclusivamente voltada ao louvor do soberano e elogio de 

príncipes.  

A partir de uma análise predominantemente musical, a visão de Nuitter e Thoinan 

sobre o balé se pauta pela lente da ópera de matriz italiana, considerada o ápice da evolução 

musical: 

 

                                                 
74

 Algumas obras teriam já no XVIII se dedicado a recompor a cena teatral na França, como o catálogo de 

Maupoint Bibliothèque des theatres (1733) e o Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques, par ordre 

chronologique (1760), escrito pelo duque de La Vallière, porém estas se limitam a elencar nomes de autores, 

compositores e peças, contendo vez ou outra algum comentário. Em sua extensa obra Recherches sur les theatres 

de France (1735), o mestre da Academia Real de Dança francesa Pierre Beauchamps, demonstra maior 

preocupação em elaborar um discurso sobre a trajetória histórica do teatro e reserva uma parte específica às 

mascaradas e balés, ainda que nesta o autor se limite a indicar os espetáculos realizados em ordem cronológica, 

fazendo alguns comentários e indicando fontes onde podem ser encontrados outros registros sobre os balés. 

Essas obras revelam-se como fontes preciosas sobre o ambiente teatral e as diversas formas de espetáculo na 

França moderna. Cf.: MAUPOINT. Bibliothèque des theatres, contenant le catalogue alphabetique des pièces 

dramatiques, opera, parodies, et opera comiques ; et le tems de leurs représentations. Paris: Laurent-François 

Prault, 1733 ; LA VALLIÈRE, Duc de. Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques, par ordre chronologique. 

Paris: J-B Bauche, 1760; BEAUCHAMPS, P-F. Recherches sur les theatres de France, depuis l‟année onze cens 

soixante & un, jusques à présent. 3 vol. Paris, 1735. 
75

 NUITTER e THOINAN. Les Origines de l‟Opéra français. Paris : Librairie du Plon, 1886.  



39 

 

L‟histoire des ballets de cour, ainsi que celle des opéras italiens réprésentés en 

France pendant le commencement du dix-septième siècle, est indispensable à 

connaître pour bien comprendre les hésitations et les difficultés qui ont retardé 

l‟établissement de l‟Opéra français.
76

 

 

Também a obra de Victor Fournel, Les contemporains de Molière (1863), dedica parte 

de seu segundo volume a escrever uma história dos balés como episódio importante da 

história do teatro da corte, além de fazer um levantamento de fontes e transcrever alguns 

libretos e relações de balés, mais de vinte balés e mascaradas apresentados na corte francesa 

entre 1643 e 1680. Mais simpático ao gênero, Fournel faz um estudo minuciosamente apoiado 

nas fontes e aborda os diversos aspectos que compõem um balé, como a música, a encenação, 

a poesia, a dança, a decoração e o figurino, insistindo na variedade e inventividade do aparato 

cênico que garantiam o incomparável esplendor do espetáculo.
77

 

Segundo o autor, a “galanteria engenhosa das imaginações de corte, estimulada pelo 

desejo de agradar ao soberano, não cessava de inventar combinações para renovar e ampliar o 

divertimento da moda”
78

, este que teria absorvido a atenção e os esforços de muitos cortesãos, 

reis e rainhas. Contudo, ainda que o julgamento de Fournel seja muito positivo sobre o balé de 

corte como espetáculo rico e variado, o autor considera-o como gênero que precede e prepara 

a ópera, e atribui seu apogeu aos benefícios trazidos pelo desenvolvimento da ópera francesa 

– graças à abertura do reino à arte italiana promovida pelo cardeal Mazarino. 

A recolha e publicação de libretos e versos de balés, empreendida em 1868 por Paul 

Lacroix em seu Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII
79

, representa um 

esforço notável de recuperação documental e valorização dos balés e mascaradas em si, 

enquanto gêneros tão interessantes e dignos de estudo quanto os que compõem o classicismo 

francês. Embora o prefácio escrito por Lacroix seja curto e não avance muito na análise do 

gênero, seu árduo trabalho de pesquisa e compilação dessa documentação em sua obra de seis 

volumes demonstra por si só um olhar especial dirigido ao balé. 

                                                 
76

 “A história dos balés de corte, como das óperas italianas representadas na França durante o início do século 

XVII, é indispensável para se conhecer e compreender as hesitações e as dificuldades que retardaram o 

estabelecimento da Ópera francesa.” NUITTER e THOINAN, idem, Prefácio, p. XI. 
77

 FOURNEL, Victor. Les contemporains de Molière : recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 

1650 à 1680 : avec l'histoire de chaque théâtre, des notes et des notices biographiques, bibliographiques et 

critiques. Tome II. Paris: Firmin Didot frères, 1863. Genève: Slatkine, 1967.  
78

 « En un mot, la galanterie ingénieuse des imaginations de cour, stimulée par le désir de plaire le souverain, ne 

cessait d‟inventer des combinaisons pour renouveler et agrandir le divertissement à la mode (...) » Idem, p. 218. 
79

 LACROIX, M. Paul. Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII: 1581-1652 / recueillis et 

publiés d'après les éditions originales la plupart introuvables aujourd‟hui... Genève: J. Gay, 1868. (6 vol.)  



40 

 

Em 1913 é publicada a grande obra Le ballet de cour en France : avant Benserade et 

Lully, de Henri Prunières, a primeira inteiramente dedicada ao gênero
80

. Aí são abordados os 

elementos constitutivos do balé presentes em espetáculos e divertimentos de matriz francesa e 

italiana (momos, mouriscas, entremezes, intermédios e mascaradas, por exemplo), o ambiente 

das festas de corte na Renascença em que o balé se insere e as ideias da Pléiade e da 

Academia de Baif sobre poesia e música, uma análise do Ballet Comique de la Reine (1581), 

a evolução do gênero e suas características, a realização do balé e seus vários aspectos 

cênicos, a estrutura poética e a musical dos balés e seus compositores. Percebemos que o 

esforço do autor se orienta à compreensão do balé de corte enquanto gênero simultaneamente 

poético, musical e de espetáculo/divertimento, o que implica na caracterização minuciosa de 

formas, ideias, estilos e aspectos artísticos e numa reconstituição histórica que permite traçar a 

evolução e as influências de ideias, usos e parâmetros estéticos.
81

  

O estudo de Prunières tem o grande mérito de desenhar uma genealogia do balé que 

recorre à tradição de usos e formas de espetáculos de corte na modernidade e às ideias e 

aspirações humanistas, bem como de estabelecer os padrões estéticos e um amplo conjunto de 

elementos que caracterizam uma composição de balé. A partir de intensa pesquisa documental 

e do repertório da história do teatro e da ópera, a obra propõe traçar um perfil das origens e 

evolução do balé, definindo-o como composição cênica em que poesia, dança e música 

concorrem, igualmente, a uma ação dramática coerente, descrevendo e analisando seus 

diversos aspectos constituintes, as condições em que se realizavam, de que maneira, por quem 

e para quem. Todavia, na intenção de delimitá-lo e classificá-lo, Prunières acaba por restringir 

o balé a um modelo ideal que não teria uma vigência histórica de mais de vinte anos e no qual 
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diversos elementos destoantes – mas recorrentes – não são incorporados por “macularem” 

uma suposta pureza do gênero. Novamente, a percepção estética evolutiva é seguida e a ópera 

aparece mais uma vez como modelo de perfeição artística, à qual o balé serve de prelúdio. 

De fato, o balé se mostra como um gênero híbrido, um espetáculo que mantém laços 

de dependência à estrutura hierárquica de corte e a uma política dinástica ou de Estado, de 

maneira que o valor artístico e estético subjaz a propósitos políticos. Um estudo centrado no 

gênero, na delimitação de padrões estéticos e na comparação com outras formas artísticas 

segundo uma perspectiva evolutiva da arte e dos gêneros tende a tomar o balé antes de tudo 

pelo que este não apresenta, pelo que ainda não é; seus vínculos com a cultura nobiliárquica e 

com os divertimentos de corte são vistos como limitantes ao desenvolvimento pleno da arte 

como campo autônomo e como entraves à livre expressão e à subjetividade autoral, ainda que 

o uso dessas categorias no século XVII seja bastante anacrônico; a participação de cortesãos 

na composição e/ou na representação de um balé é percebida como um obstáculo ao processo 

de profissionalização das artes e como um amadorismo antiquado, assim como o 

comprometimento do gênero com o ideário monárquico e com objetivos de divulgação e 

propaganda real são entendidos quase sempre, nessa perspectiva, como um atraso. 

Em 1963 Margaret McGowan publica seu denso estudo L‟art du ballet de cour en 

France: 1581-1643, em que propõe “mostrar até que ponto o balé foi a expressão de 

aspirações e realidades filosóficas, polìticas, morais e sociais” entre fins do século XVI e até 

meados do XVII.
82

 Para isso, McGowan empreende interessantíssimo estudo erudito 

buscando perceber não apenas as características do gênero como também as aproximações e 

correspondências entre as várias artes à época, sondando assim as concepções históricas e 

estéticas do balé, suas variadas formas e seus sentidos. Mais além, a autora faz um louvável e 

bem sucedido esforço de perceber as ressonâncias e as implicações sócio-políticas dessas 

representações cênicas que guardavam significados e utilidades políticas muito relevantes 

num contexto de conflitos, guerras e tensões que precederam o estabelecimento do 

absolutismo monárquico na França. O minucioso e exaustivo trabalho de levantamento e 

classificação de fontes históricas, que resulta numa extensa listagem de balés
83

 e seus variados 

tipos de fontes, é mais um importante elemento que faz da obra de McGowan uma referência 

indispensável para o estudo do balé de corte na França ainda hoje. 
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Coube a Marie-Françoise Christout o primeiro grande estudo sobre os balés 

representados sob Luís XIV, particularmente entre 1643 e 1672, que não haviam sido 

abordados nem por Prunières nem por McGowan, e cujos libretos, ao menos a maior parte 

deles, não constam na edição de Paul Lacroix (libretos entre 1581 e 1652). Na obra Le ballet 

de cour de Louis XIV
84

, publicada em 1967, Christout procura perceber as tendências e as 

influências (sobretudo italianas e muito fortes nos campos da música, cenografia e 

maquinaria) que determinariam uma nova orientação do gênero e um estilo próprio dos balés 

na era do Rei-Sol. Para a autora, o balé de corte experimentaria seu apogeu a partir da década 

de 1660, quando o governo pessoal de Luís XIV, a fundação da Academia Real de música e 

Dança e as inovações artísticas de influência italiana teriam colaborado intensamente no 

estabelecimento de um estilo e de um savoir-faire caracterizado pelo “triunfo do fausto”. Num 

importante e pioneiro trabalho de pesquisa documental, para um período que ainda não havia 

sido trabalhado, Christout faz também um levantamento e uma listagem dos balés 

representados entre 1643 e 1672, indicando as respectivas fontes textuais, iconográficas e 

musicais. 

Mais recentemente, Philippe Hourcade publicou obra que retoma os estudos dos balés 

sob Luís XIV. Em Mascarades et ballets au Grand siècle, 1643-1715
85

, o autor amplia o 

recorte cronológico, até o fim do reinado em 1715, e também o corpo de espetáculos 

analisados, incluindo balés produzidos e representados em colégios jesuíticos, mascaradas e 

diversos tipos de divertimentos dançados. Para além do ambiente palaciano de corte, o balé é 

percebido enquanto fenômeno de sociedade que se estende às cidades, à província, aos 

colégios e teatros. Em termos de gênero, Hourcade entende que os componentes essenciais 

dos balés desse período são a dança, teatro e figurinos/máscaras. Inspirado em catálogos e 

listas como a de Christou e outros, o autor propõe um catálogo expandido de balés, 

mascaradas, intermédios e divertimentos dançados indicando fontes, informações sobre a 

representação e alguma bibliografia relacionada. Ferramenta bastante útil, Hourcade também 

apresenta uma lista de dançarinos desses balés, incluindo cortesãos e bailarinos de ofício, 

além da publicação do texto de duas importantes fontes, uma relação e um discurso
86

. 
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Baseado na compreensão de que, assim como o conjunto de espetáculos e 

divertimentos de corte, o balé era um gênero essencialmente político, Marie-Claude Canova-

Green desenvolve um denso estudo comparativo que procura evidenciar as relações políticas e 

diplomáticas entre França e Inglaterra no XVII a partir dos espetáculos, festividades e, 

sobretudo, dos balés. Em La Politique-spectacle au grand siècle : les rapports franco-

anglais
87

, a autora investiga as formas e significados das representações do estrangeiro – do 

inglês e da Inglaterra, nesse caso – e das relações políticas franco-inglesas num ambiente em 

que política e espetáculo se confundem: a corte. Canova-Green analisa o gênero ballet de cour 

enquanto composição e representação, enquanto texto e espetáculo, percebendo seu potencial 

político por meio da função alegórica e sua eficácia diplomática por sua condição 

cerimonial.
88

 

Ainda numa abordagem que busca o papel e as formas políticas do balé, mas 

sobretudo num importante esforço de reedição critica de fontes, Canova-Green apresenta em 

Ballets pour Louis XIII: Danse et politique à la cour de France (1610-1643)
89

uma edição 

comentada de dezoito importantes libretos de balés representados diante do rei, quando não 

dançados pelo próprio Luís XIII. Após um estudo dos chamados “balés polìticos”, um 

segundo volume é dedicado à edição de dez libretos de “balés burlescos” representados entre 

1622 e 1638
90

, em que a autora procura compreender não somente as características estéticas 

e os elementos de composição dos balés assim chamados, mas propõe repensar e redefinir o 

próprio termo “burlesco”. Em uma breve mas muito interessante introdução dessa edição, 

Canova-Green problematiza termo ao identificar o anacronismo e os juízos de valor que o 

envolvem e que descredibilizam a priori os balés assim classificados. Mais que isso, a autora 

atenta à possibilidade de leitura de tais espetáculos “burlescos” por meio de um discurso da 
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inversão que afirma a ordem pela desordem – na mesma lógica do carnavalesco, do charivari 

– e que pode revelar sentidos mais “sérios” escondidos sob aquilo que poderìamos supor, à 

primeira vista, representações meramente divertidas, fantásticas, ridículas e grotescas. 

Para além dessas obras aqui mencionados, que podem ser consideradas referências 

clássicas para o estudo do balé de corte e que propõem uma abordagem mais global, há que se 

destacar uma produção recente de artigos, estudos mais breves ou de interesses mais 

específicos. Artigos como os de Marie-Thérèse Mourey
91

, Françoise Dartois-Lapeyre
92

 e os 

vários textos organizados por Thomas Leconte em publicação em torno do Ballet des Fées des 

Forêts de Saint-Germain (1625) testemunham das múltiplas possibilidades de enfoque e 

análise do balé no século XVII. Esta última publicação, Les Fées des forêts de Saint-Germain, 

1625 : un ballet royal de « bouffonesque humeur »
93

 dirigida por Thomas Leconte, propõe o 

estudo dos vários elementos (visuais, sonoros, textuais, performáticos, sociais, etc.) da 

composição e da apreciação de um mesmo balé visando compreendê-lo em sua pluralidade e 

complexidade. Ora, se a interdisciplinaridade sempre fundamentou a definição do balé de 

corte enquanto gênero poético, obra compósita e espetáculo total, seria limitado se não 

incoerente que os esforços de compreensão, pesquisa e produção bibliográfica sobre os balés 

insistissem em percebê-lo em apenas uma de suas várias dimensões. 

 

1.3 Libretos de balés: a escrita do efêmero 

 

O estado das fontes que nos informam sobre o balé de corte apresenta um conjunto de 

registros tão variados quanto lacônicos. De fato, é possível encontrar referências em múltiplos 

tipos de fontes escritas, imagéticas e musicais, dispersas em variados formatos e gêneros 

como libretos, tratados, discursos, memórias, diários, notícias em jornais da época, livros de 

contas da casa real, pinturas, gravuras de decoração e figurinos e partituras musicais –, porém 

esses registros mostram-se muitas vezes curtos, parciais, esparsos e pouco detalhados. De 

alguns balés só se conhece o título, de outros apenas o argumento ou apenas alguns versos, ou 

ainda vestígios de música vocal ou instrumental. Assim, o estudo que aqui se propõe a partir 
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93
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dos libretos de balés buscará dialogar com essa variada gama de fontes a fim de completar, 

confrontar e sintetizar as informações que se obtêm de tais registros da época, como se fossem 

pequenas peças a serem juntadas, justapostas e organizadas em um mosaico. 

É possível verificar a recorrência e a voga dos balés no cotidiano da corte se 

atentarmos a relatos e comentários feitos por nobres, letrados e oficiais da corte sobre as 

representações assistidas, registros que se encontram diluídos em meio a gêneros e assuntos 

dos mais variados. Trata-se de relatos e descrições até detalhadas ou de rápidas menções e 

comentários que aparecem inseridos em escritos não necessariamente dedicados ao tema do 

balé, como relações de cerimônias e festividades de corte, discursos, memórias, cartas ou 

notícias de jornal. Referências presentes nos escritos de Brantôme
94

, nas cartas de Malherbe
95

, 

do diário de Jean Héroard
96

 e nas notícias dos periódicos Le Mercure François
97

 e La 

Gazette
98

, por exemplo, têm a particularidade de narrar o desenvolvimento do espetáculo, 

revelando detalhes da performance e do evento social que os balés efetivamente eram, as 

impressões e efeitos causados nos espectadores, bem como a repercussão do balé na corte.  

Da mesma forma, também as imagens – predominantemente gravuras que ilustram 

libretos ou são impressas avulsas
99

 – dos cenários, figurinos, cenas e alegorias de balés muito 

tem a contribuir, na medida em que apresentam uma condensação de ideias e valores 

representados iconicamente. Nesse escopo de fontes, todavia, os libretos mostram-se fontes 

privilegiadas e potencialmente eficazes para responder às questões colocadas na presente 

pesquisa, uma vez que apresentam, pela explicação do argumento, pela descrição do enredo 

e/ou por versos recitados, uma elaboração discursiva, poética e alegórica, carregada de 

sentidos e alusões políticas.  

De uma maneira geral, entendemos por libreto, o pequeno texto impresso que 

apresenta o tema e conduz a narrativa da ação dramática a ser representada e que era 
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anteriores às coleções de desenhos do mesmo artista que se encontram no Louvre e na BnF. Cf.: CHRISTOUT, 

M-F. Le ballet de cour au XVIIe siècle. The ballet de cour in the 17th century. Genève: Editions Minkoff, 1987. 
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distribuído no momento do espetáculo entre os espectadores para que estes acompanhassem o 

desenvolvimento do balé. Este geralmente descreve rapidamente o argumento ou enredo e 

apresenta a estrutura de partes e entradas descritas em prosa e/ou apresentando os versos a 

serem recitados – há libretos compostos só por versos ou, mais raramente, só por descrições 

em prosa. As entradas frequentemente possuem um título (indicação do tema, dos 

personagens), indicam a quem os versos e recitativos são dirigidos (às damas, ao rei, à rainha, 

são os mais frequentes) e grande parte deles designam os nomes dos nobres que interpretam 

cada papel no balé (é mais frequente a participação de homens que de mulheres). Em alguns 

casos, pode haver menções ao cenário, aos figurinos e caracterização dos personagens ou a 

algum elemento de encenação ou coreografia, mas isto não é uma regra.  

Apesar de sua função principal em orientar a apreciação, era frequente que libretos (ou 

apenas os versos) fossem publicados posteriormente ao espetáculo de maneira mais completa 

e detalhada, acrescida de gravuras e descrições minuciosas da própria representação, o que 

chamaremos de relações, relatos ou notícias de balés. Também mostra-se comum a recolha de 

libretos ou apenas versos de diferentes balés já representados numa única publicação
100

. Isso 

nos indica que aos libretos também era imputada, além da função mais imediata de 

informação da audiência, a função de registrar e descrever os espetáculos, assegurando-lhes, 

assim, a perpetuação de sua memória, intenção anunciada por Beaujoyeulx em seu libreto: “a 

memória que eu desejo perpetuar e comunicar por meio deste pequeno texto àqueles que não 

o viram [o balé]”
101

. Na verdade, em muitos casos é difícil saber ao certo se o libreto que 

conhecemos teria sido impresso antes ou depois do espetáculo, já que era comum que os 

libretos a serem distribuídos à audiência fossem impressos em caráter de urgência
102

 e alguns 

fossem depois reelaborados e reimpressos de maneira mais completa.  
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 É o caso do Recueil des plus excellens ballets de ce temps, publicado pelo impressor Toussainct du Bray em 

1612, e que conta com libretos mais completos ou apenas algumas entradas ou versos de nove balés 

representados até então. Esta obra conta com uma introdução do editor ao leitor, um índice dos documentos que 

se seguem, alguns versos de louvor a Malherbe e o extrato do Privilégio do Rei. 
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 “(...) la mémoire que j‟en desire perpetuer et communiquer par ce petit recueil, à ceux qui ne l‟ont point veu”. 

BEAUJOYEULX, Ballet Comique de la Reine, p. 4. 
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realização dos balés também o eram, o que se pode notar por testemunhos de poetas e inventores de balés em 

libretos ou outros documentos. Ao final do libreto do balé dançado em Grenoble em 1631 entitulado Almanach 
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une occupation toute contraire à la poesie.”  Almanach, ou predictions veritables, 1631, XXX entrada, p. 45. 
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Embora tentemos definir esse gênero escrito, a observação do conjunto de fontes nos 

permite identificar que tanto a forma quanto os usos dos libretos de balé não são fixos e 

variam bastante ao longo do tempo, de acordo com as circunstâncias, os autores e as obras 

representadas, como veremos adiante com mais detalhes. Consideraremos, portanto, como 

libreto todo texto impresso que contenha uma apresentação e/ou descrição do tema, da 

estrutura e desenvolvimento do espetáculo ou dos versos declamados, independentemente do 

formato mais extenso ou mais resumido, em prosa ou verso, da impressão anterior ou 

posterior à representação. Desde que sejam impressos e ofereçam uma mínima compreensão 

do tema e seu desenvolvimento consideraremos, portanto, um libreto ou relação de balé (esta 

que apresenta uma descrição posterior da representação, mas não deixa de apresentar a 

estrutura do libreto/do balé). 

Ainda que o formato dos libretos apresente-se heterogêneo, seu uso e sua importância 

nos balés são sensíveis, como afirma Saint-Hubert em seu tratado sobre a composição dos 

balés:  

 

J‟approuve fort que l‟on fasse faire le discours du sujet du ballet, soit en prose, soit 

en vers, pour être jeté dans la salle auparavant que de danser, afin d‟en donner 

l‟intelligence à la compagnie qui, sans doute, y prendra plus de plaisir en le voyant 

danser.
103

  

 

A prática de se distribuir libretos na sala de espetáculo e de informar a audiência do 

discurso e do tema que lhes seriam representados oferece, portanto, a possibilidade de 

potencializar a compreensão e o deleite de um espetáculo de balé, garantindo uma mais plena 

satisfação do espectador, como indicado no prefácio de um libreto em 1633: 

 

                                                 
103

 "Eu recomendo fortemente que se façam discursos do tema dos balés, seja em prosa ou em versos, para serem 

lançados na sala antes da dança, a fim de tornar inteligível ao público que assim terá, sem dúvida, mais deleite 

em assistir a dança.” SAINT-HUBERT, Nicolas de. La manière de composer et faire reussir les ballet. Paris: 

1641, facs. repr., Genève, 1993, p. 11. 
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Aussi est-il nécessaire absolument de faire des discours à cet effet, comme le 

suivant, afin de que par une entiere satisfaction, chacun advoue que nous n‟avons 

rien oublié de tout ce qui peut contribuer au parfait contentement que nous vous 

avons promis.
104

  

 

Por sua natureza efêmera e avulsa, muitos libretos franceses provavelmente se 

perderam ao longo do tempo
105

 – se é que foram realmente impressos libretos em todas as 

representações – e os originais restantes encontram-se hoje espalhados em sedes e fundos 

diversos da Biblioteca Nacional da França
106

 e da Biblioteca Mazarine, sendo que parte dessa 

documentação se encontra digitalizada e acessível através do portal eletrônico Gallica – o 

acervo digitalizado da BnF
107

. Contamos com os esforços de compilação e transcrição 

empreendidos no século XIX, como os seis volumes de Ballets et mascarades de cour sous 

Henri IV et Luis XIII
108

, publicado em 1868 por Paul Lacroix
109

, que reúne libretos, descrições 

e versos de balés e mascaradas francesas de 1581 a 1652, e também a obra Les contemporains 

de Molière (1863) de Victor Fournel
110

, que apresenta libretos, notícias e relações de mais de 

vinte balés e mascaradas apresentados na França entre 1650 e 1680, dos quais apenas uma 

pequena parte se enquadra no recorte cronológico da pesquisa. Estas edições, por sua vez, 

retomam as listagens e comentários presentes em obras do XVIII, como as recolhas de 

Beauchamps e do Duque de la Vallière, mas que não transcrevem sistematicamente os 

libretos.
111

 Mais recentemente, em 2010 e 2012, uma preciosa reedição crítica de libretos de 
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 “É também absolutamente necessário que se façam discursos como o que se segue, a fim de que por uma 
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contentamento que vos prometemos.” GRAND-PRÉ, Ballet du grand Démogorgon, Prefácio, n.p. 
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 Baseado na listagem de fontes produzida por McGowan, o número de libretos conservados não corresponde 
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1643 In : MCGOWAN, idem, pp.251-309. 
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 Sedes: François-Mitterrand, Richelieu, Arsenal e Biblioteca-Museu da Ópera, que conservam libretos e outras 
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 LACROIX, Paul. Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII: 1581-1652 / recueillis et publiés 

d'après les éditions originales la plupart introuvables aujourd‟hui. Genève, J. Gay et fils, 1868-1870, 6 vol. 

Também Lacroix faz, no início do primeiro volume de sua obra, uma introdução histórica sobre os balés, 

mascaradas e espetáculos de corte na França moderna. 
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Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII. Obra de referência, a compilação de fontes de balés e 

mascaradas serve ainda hoje como ponto de partida documental para as pesquisas sobre os balés de corte. 
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 FOURNEL, Victor. Les contemporains de Molière : recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 

1650 à 1680 : avec l'histoire de chaque théâtre, des notes et des notices biographiques, bibliographiques et 

critiques. Vol. II. Paris: Firmin Didot frères, 1863. Nessa obra, Fournel faz uma considerável introdução 

histórica sobre o ballet de cour, definindo e discutindo o gênero, e transcreve libretos e relações de balés, 

descrevendo-os e comentando-os.  
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 Tanto Fournel quanto Lacroix tomam como referência, as obras do mestre de dança Beauchamps, Recherches 

sur les théâtres de France (1735), e do Duque de la Vallière, Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques (1760), 
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balés no reinado de Luís XIII foi organizada por Marie-Claude Canova-Green 

disponibilizando a transcrição de vinte e oito libretos, distribuídos em dois volumes.
112

 

Embora a consulta aos documentos originais tenha sido feita na BnF, a obra de Canova-Green 

ofereceu-nos uma análise verticalizada de cada libreto, comentários e arrazoados bastante 

densos e contextualizados. 

Com base na exaustiva listagem de fontes sobre os balés sob Luís XIII proposta por 

McGowan
113

, nas compilações de Lacroix e Fournel e, sobretudo, na documentação 

consultada na Biblioteca Nacional da França e na Biblioteca Mazarina, a pesquisa e o 

levantamento de fontes realizados nos permitiu elencar cerca de 176 balés compostos e 

realizados na França entre 1610 e 1661, dos quais dispõe-se de algum texto impresso, seja um 

libreto ou relação bem estruturados, o simples argumento ou apenas versos
114

. No entanto, 

alguns desses registros se apresentam bastante incompletos, contando apenas com alguns 

versos (estrofes, recitativos) sem sequer uma breve descrição do argumento ou da estrutura de 

entradas do balé, o que não nos permite – pela falta de informações e de conhecimento do 

enredo, da ação representada – avançar muito na análise do balé.  

                                                                                                                                                         
citando-as como fontes. Ambas as obras do XVIII propõem fazer um apanhado histórico de peças dramáticas e 

líricas, em que se incluem balés, listando-as por datas e por autores, numa preocupação de reconstituição 

histórica que não se percebe em obras anteriores – mesmo a obra de Ménestrier sobre os balés (1682), ainda que 

recupere e descreva alguns espetáculos anteriores, concentra-se mais em estabelecer as regras do gênero. No 

entanto, embora por vezes descrevam os balés, seu argumento, estrutura de entradas e personagens, não 

apresentam uma transcrição de libretos e/ou relações de balés. Ver : LA VALLIÈRE, Louis-César de La Baume 

Le Blanc, duc de. Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques , par ordre chronologique, depuis leur origine ; 

avec une table alphabétique des ouvrages et des auteur (1760). Paris, J.-B. Bauche ; BEAUCHAMPS, Pierre de. 

Recherches sur les théâtres de France, depuis l‟année onze cens soixante-un, jusques à present. Paris, chez 

Prault (pere), 1735. 
112

 A autora dedicou-se primeiro à reedição de dezoito balés reais e eminentemente políticos e, num segundo 

volume, de dez balés comumente chamados “burlescos”. Cf.: CANOVA-GREEN . Ballets pour Louis XIII : 

Danse et politique à la cour de France (1610-1643). Tome I. Toulouse : Société de Littératures Classiques, 

“Collection de rééditions de textes rares du XVIIe siècle”, 2010 ; e Ballets pour Louis XIII : Ballets burlesques 

pour Louis XIII: danse et jeux de transgression, 1622-1638. Tome 2. Toulouse : Société de littératures 

classiques, 2012. 
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McGowan em sua grande obra L‟art du ballet de cour en France (1581-1643) é bastante detalhada e indica os 

variados tipos de fonte – fontes musicais, libretos, obras manuscritas, informações em escritos contemporâneos 

ao balé –, bem como os arquivos onde estão conservados, para cada balé de que se tem notícia. Cf. : 

MCGOWAN, idem, Appendice – Source des ballets de 1581 a 1643, pp.251-309. Também Christout propõe 

uma listagem de balés representados sob Luís XIV indicando seu levantamento de fontes em CHRISTOUT, 

M.F. Le ballet de cour de Louis XIV. Paris, A. et L., Picard, 1967. Ver também a listagem de Georgie Durosoir 

que se baseia nas de McGowan e Christout, cf.: DUROSOIR, idem. 
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 Ver Anexo I - Lista dos principais balés representados entre 1610 e 1661. Segundo a listagem de McGowan, é 

possível enumerar muitos outros balés representados nesse período além dos que são elencados em nossa lista, 

porém são balés sobre as quais se sabe muito pouco além do título e da data de representação, pois as fontes de 

que dispomos são registros muito lacônicos e vagos, como notícias e menções que apenas registram seu 

acontecimento, ou partituras musicais de algumas de árias (músicas cantadas) de balés, ou ainda fontes 

manuscritas às quais não temos acesso. Optamos, assim, por listar apenas os balés dos quais dispomos de algum 

texto impresso em caráter de libreto, seja o próprio libreto completo, uma relação, o argumento ou apenas versos.  
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Por outro lado, há um grande número de libretos e descrições melhor estruturados e 

mais completos que permitem não somente acessar ao conteúdo e estrutura formal do balé 

como também apresentam ora um prefácio, ora uma dedicatória, gravuras e descrições de 

decoração e figurino, indicações dos membros da corte que interpretaram papéis. Geralmente 

os balés reais – aqueles dedicados à realeza e muitas vezes contam com a atuação do próprio 

rei –, que são os mais magnificentes, mais cuidadosamente elaborados e que envolvem a mais 

alta hierarquia da corte em Paris, são também os que possuem libretos mais completos e 

detalhados, como é o caso do Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme (1610), do Ballet de 

la Délivrance de Renaud (1617), dançado pelo rei Luís XIII, e do Ballet de la Prosperité des 

armes de France (1641), entre outros. 

Mesmo com a enorme variação de formas e conteúdos, os libretos mostram-se 

potentes para informar sobre os discursos e temas, estruturas de organização da obra, recursos 

de encenação e espetáculo, bem como sobre os nobres, cavalheiros e damas, que teriam 

participado e sob qual papel.  

Buscar compreender os balés a partir de seus libretos significa buscar compreender 

discursos poéticos feitos para serem performados (por meio da dança, da encenação, da 

música e da veiculação de imagens) através de textos escritos e inscritos numa forma e numa 

materialidade específicas. Antes de tudo, devemos entender que o texto dos libretos é um dos 

vários recursos da realização de um balé e tem muito mais uma função pragmática – seja a de 

informar a ação dramática e os temas que se representam ou seja a de registrar e rememorar 

um espetáculo por meio da descrição – do que uma preeminência sobre o espetáculo. A poesia 

tem papel fundamental nos balés, porém trata-se da poesia declamada, e na maior parte das 

vezes cantada, dentro de um contexto cênico, e não de um texto escrito que preside a 

encenação, tanto que é possível verificar versões diferentes dos versos de um mesmo balé em 

libretos e coletâneas de obras de um poeta, por exemplo.  

Desta forma, faz-se muito importante compreender os libretos em sua materialidade, o 

que envolve percebê-lo enquanto texto e enquanto objeto, e nessa dupla existência investigar 

seus conteúdos, formatos, funções, usos e objetivos específicos. Segundo Chartier, pensar a 

materialidade de um texto implica considerar o suporte material em que ele é inscrito e assim 

tomá-lo como objeto concreto e veículo de transmissão, tendo sempre em conta a “pluralidade 

de intervenções implicadas na publicação dos textos”, que “são sempre o resultado de 
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múltiplas operações que supõe decisões, técnicas e competências muito diversas”
115

. O autor 

ainda aponta para outras formas de materialidade do texto que são, no caso desse estudo, 

particularmente pertinentes: a questão da transmissão oral, que diz respeito às formas de 

leitura e oralidade que condicionam o texto a um contexto social coletivo ou individual, por 

exemplo, e as diferentes formas de representação teatral, que levam em conta a performance 

do texto sob variadas linguagens, técnicas e artes, o aparato cênico, o lugar e a circunstância 

da representação, etc.
116

  

Ao analisar as comédias de Molière, Chartier chama à atenção que: 

 

Elas são primeiramente encenadas em Versalhes durante as festas da corte, 

onde são encaixadas entre outros divertimentos e outros prazeres, depois são 

representadas no teatro da Palais Royal, despojadas de seus ornamentos 

(cantos, músicas, balés) e, finalmente, são transmitidas pelo impresso (em 

edições muito diferentes) ao seu público leitor. Um “mesmo” texto, portanto, 

mas três modalidades de sua representação, três relações com a obra, três 

públicos. O estudo de suas significações não pode deixar de levar em conta 

essas diferenças.
117

  
 

Transportando o raciocínio de Chartier aos balés de corte, gênero diferente das 

comédias, mas igualmente inserido no ambiente dos divertimentos de corte, podemos também 

identificar modalidades diferentes de representação para um mesmo “texto”, que têm a ver 

com a representação cênica e com a mediação escrita e impressa dos libretos.  

A primeira diz respeito à performance cênica desse texto que, como já foi dito, nunca 

precede a representação de maneira absoluta e ainda menos num balé que numa comédia, já 

que naquele há outros elementos e outras linguagens – como a dança, a música e as alegorias 

– que não são acessórios, mas concorrem igualmente à comunicação desse texto. A 

preeminência do discurso sobre o espetáculo é inegável nos divertimentos do Antigo Regime, 

porém isso não significa necessariamente a preeminência de um texto escrito, supostamente 

puro e abstrato, e nem mesmo de verso e/ou prosa totalmente rígidos: num balé, o discurso – 

enquanto argumento e enquanto texto poético – não existe simplesmente, ele acontece. O 

discurso antecede o balé, mas o libreto, ainda que contenha o discurso, o argumento e os 

versos declamados, não preexiste ao espetáculo, mas é decorrência dele: ele é um dos 

                                                 
115

 CHARTIER, Roger. Escutar os Mortos com os Olhos. Revista Estudos Avançados/ USP, vol.24, n 69, jan. 
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 Chartier define e desenvolve a ideia desses três tipos de materialidade do texto em CHARTIER, Do Palco à 

Página: publicar teatro e ler romances na época moderna: séculos XVI-XVIII. (Trad.) Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, 2002. 
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elementos da representação, mas ainda que muito importante, não é indispensável à realização 

do balé. 

No que concerne aos libretos, enquanto forma impressa de representação daquele 

mesmo “texto” encenado, estes ainda se distinguem em dois formatos e usos distintos. 

Primeiramente, há os libretos como textos distribuídos na iminência da representação, 

provavelmente impressos às pressas assim como o próprio balé e que deveriam ser curtos e 

resumidos, visto que seriam distribuídos a toda a corte. A segunda modalidade diz respeito a 

libretos que foram reimpressos depois do espetáculo e que, não possuindo mais a função de 

informar o leitor durante sua apreciação do balé, poderiam ser reelaborados, acrescidos de 

informações sobre a decoração ou descrições dos eventos que se passaram, enriquecidos com 

comentários e impressões, podendo ser mais longos e escritos com mais tempo. Nota-se uma 

grande diferença de uso e função que determina diferentes formatos e até conteúdos de texto: 

enquanto o primeiro libreto tem uma utilidade de servir ao espetáculo, o segundo parece 

investir-se da função de registrar e conservar no tempo, de traduzir em palavras, divulgar mais 

amplamente e assim garantir a memória de um evento por essência efêmero.  

Dentre os libretos que nos chegam hoje, todavia, é muito difícil determinar ao certo se 

foram impressos antes da representação, se foram realmente distribuídos à audiência (e 

daquela forma, com aquele exato texto) no momento do espetáculo, se tiveram outras versões 

destinadas a um uso concomitante ou posterior à representação – apenas podemos afirmar que 

são posteriores aqueles que descrevem o evento como este teria se passado e informam, no 

tempo pretérito, de sua realização. Nossa suposição, que pode ser minimamente verificada 

pela observação das fontes, é de que grande parte dos libretos mais elaborados – e mesmo 

alguns mais resumidos ou lacônicos – teriam sido impressos após a representação dos balés, o 

que significa perceber nesse gênero de escrita/objeto impresso um duplo papel social, que 

agrega à sua utilidade imediata, uma função de registro, conservação e divulgação do 

espetáculo. 

 A questão da autoria dos libretos reflete a própria dinâmica de invenção e composição 

dos balés. Enquanto obra compósita, resultado da colaboração entre várias artes e artistas, ao 

balé é difìcil conferir um autor ou mesmo um “diretor”, ou, nos termos da época, um 

inventor
118

. Mesmo às partes distintas – música, dança, poesia, decoração – poucas vezes se 
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 A preeminência de um inventor pode ser constatada no Ballet Comique de la Reine (1581), em que o mestre 

de dança Balthasar Beaujoyeulx se afirma como inventor – isto é, aquele que preside à escolha do tema e sua 

condução – sendo também o libretista, no entanto não é ele o compositor musical nem o escritor dos versos. À 

exceção de Beaujoyeulx, o destaque de um único inventor, porém, é raro no domínio dos balés de corte.  
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pode afirmar a autonomia de um só compositor musical, um só coreógrafo ou um só poeta, 

sendo mais recorrente a colaboração de artistas até mesmo pela magnitude e urgência dos 

espetáculos. O mesmo se pode verificar em relação à autoria dos libretos, que raramente 

apresentam indicação de um escritor, como é o caso da relação do Ballet de Tancrède (1619) 

e o discurso do Ballet de la Reine sur la fable de Psichée, atribuídos a Scipion de Gramont
119

, 

do Ballet des Metamorphosez (1632) escrito por Cottignon, bem como os libretos do Ballet de 

l‟Harmonie (1632), Ballet des Effets de la Nature (1632) e Ballet des Cinq sens de la Nature 

(1633), versos e descrições de Guilhaume de Colletet, e do Ballet du Grand Démogorgon 

(1633) assinado por César de Grand-Pré. Nota-se que a autoria do libreto é melhor definida 

quando se trata de relações e discursos de balés, ou seja libretos mais detalhados que contêm 

descrições não só do argumento como da própria representação, bem como dedicatória e 

prefácio – muitos destes, portanto, teriam sido publicados após o espetáculo ao qual fazem 

referência. 

Quando há indicação de autoria, algumas vezes os versos são atribuídos a um único 

poeta, sendo isso indicado no frontispício do libreto ou ainda apenas ao final do documento, 

após os versos.
120

 Em outros casos, numa mesma obra, há indicação de vários poetas
121

 no 

decorrer do libreto por meio de seus nomes ou inicias ao final de seus versos.
122

 Já em grande 

parte dos libretos – sejam eles compostos somente por versos ou por descrições, argumento e 

versos – não consta indicação alguma de quem escreve o texto, ou do balé. Porém, ainda que 
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 Ainda assim, na mesma publicação, a relação é seguida dos versos do balé atribuídos a René Bordier. Há 

também duas edições praticamente iguais apenas dos versos de Bordier, uma impressa em Paris por Jean Sara e a 

outra sem indicação de impressor. 
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 É o caso do libreto do balé Le Serieux et le Grotesque, de 1627, que além de em seu frontispício atribuir os 

versos a René Bordier, « encarregado da poesia de sua majestade », ainda o reafirma, logo na primeira página, 

em uma advertência ao leitor, numa preocupação de atribuição de autoria bastante incomum em libretos: 

“Lecteur, tu seras adverty, que les vers suivans ont este faicts par le sieur Bordier, par commandement & pour le 

service du Roy: &si Il arrive que quelques particuliers mettent au jours des vers sur le sujet du present Ballet de 

as Majesté, sçachez qu‟ils n‟y auron esté poussez que de leur propre mouvement.”. Le Sérieux et le Grotesque, 

ballet dancé par le roy en l a salle du Louvre et à l'Hostel de ville. Vers dudit ballet par le sieur Bordier, ayant 

charge de la poesie pres de sa Majesté. Paris: Mathurin Henault, 1627.  
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 Como é o caso do libreto Vers pour le Ballet du Roy, representant les Bacchanales (1623), em que os versos 

são atribuídos a sete poetas distintos: Bordier , Sorel, Du Vivyer, Theophile, Saint-Aman, Bois-Robert e a uma 

inicial M. Cf.: Vers pour le balletdu Roy,. Représentant les Bacchanales. Dansé par Sa Majesté, au mois de 

février 1623. Par le sieur Bordier, ayant charge de la poesie pres de sa Majesté.  
122

 Normalmente os poetas mais renomados não se envolviam na composição de um balé, ficando os versos a 

cargo de poetas medianos, a não ser quando a vontade real ou os objetivos grandiosos do espetáculo exigissem 

um poeta mais destacado, como L‟Estoile, Durand e, principalmente, René Bordier, encarregado real de poesia 

do rei e inventor de vários versos para balés. Os nomes mais recorrentemente discriminados nos libretos, além 

dos já citados, são os dos poetas Sorel, Du Vivyer, Théophile, Saint-Aman, Bois-Robert, Imbert, e alguns por 

iniciais (D.L., L.V., T., M., R.). Ainda que em alguns libretos não se indique a autoria dos versos, em alguns 

casos é possível sabê-lo pela comparação dos versos dos libretos com outras publicações de versos de poetas 

determinados. Estudos nessa direção foram desenvolvidos por Prunières, McGowan e Christout, dentre outros, 

porém para muitos versos a autoria ainda resta obscura. 

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_bacchanales_1623.htm
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os versos sejam atribuídos a determinado(s) poeta(s), raramente se pode afirmar com 

segurança que o poeta é o autor do libreto em si, já que não se pode assegurar a autoria do 

argumento, da descrição em prosa, da ordem de entradas, ou mesmo a seleção daqueles 

determinados versos, e não de outros.  

Dessa verificação, podemos supor que a composição (no sentido de organização) do 

texto impresso – em que se incluem os versos, o argumento, os títulos das entradas e, algumas 

vezes, um prefácio ou nota ao leitor – tenha ficado, com muita frequência, a cargo do próprio 

impressor. É possível verificar nas fontes que as menções à impressão do libreto são mais 

recorrentes que as atribuições de autoria, seja a um suposto “autor” do libreto ou aos poetas. 

Como bem lembra Duccini
123

, em tempos que direitos autorais não existem e em que a ideia 

de propriedade intelectual é algo impensável, os artistas são percebidos mais como artesãos 

do que como grandes criadores, e no geral, os impressores se destacam muito mais que os 

próprios autores nesse mundo dos livros e dos impressos.  

É certo que também muitos libretos não mencionam seus impressores, o que pode 

significar que estes não teriam sido impressos na intenção de serem conservados, isto é, 

limitando-se ao uso durante o espetáculo, mas isto é apenas uma suposição. Dentre os 

impressores desses libretos destacam-se Pierre Ballard, Nicolas Callemont, Jacques Dugaast e 

Pierre Rocollet, que possuíam o cargo de impressor do rei
124

, bem como a Imprimerie du 

Louvre
125

, mas também Jean Sara, Nicolas Rousset e Mathurin Hénault, impressores 

ordinários em Paris.
126

 

 Percebemos o ambiente de produção dos libretos como uma teia tão variada, 

colaborativa e cheia de anonimatos (ou incertezas) quanto o próprio ambiente de produção 

dos balés, mostrando-se integrado por letrados, cortesão, artesãos, poetas, profissionais e 
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 DUCCINI, Hélène. Faire voir, faire croire. L‟opinion publique sous Louis XIII. Seyssel : Champ Vallon, 
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 Sobre esta ver: BERNARD, Auguste. Histoire de l‟Imprimerie royale du Louvre, suivie d‟un catalogue 

chronologique des publications (1640-An III). Paris: Imprimerie impériale, 1867. 
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 Até o momento, pudemos constatar os seguintes impressores de libretos de balés em Paris, além dos já citados 

no texto: Pierre Chevalier, Pierre Auvray, Nicolas Alexandre, Antoine Bourriquant, , Sebastien Lescuyer, Jean 

Martin, René Giffart, François Huby, Augustin Courbe (impressor do irmão do rei), Anthoine de Sommaville, 

Jean Bessin, Julien Jacquin, Jean Martin, Pierre Chenault, Michel Blageart, Robert Sara, Anthoine de 
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amadores. Pode-se dizer que a produção de libretos conecta o mundo das artes, dos 

divertimentos e do espetáculo, ao mundo do impresso e dos vários impressores que, embora 

não compusessem balés, atuavam na sua formatação pela via dos textos – que por sua vez 

orientam a composição de novos balés
127

.  

 Seja no ambiente da festa e dos divertimentos de corte, seja após a representação, entre 

os espectadores e aqueles que não estiveram presentes, pode-se dizer que os libretos e 

relações de balés tiveram grande circulação no meio cortesão. Embora seja difícil mapear a 

circulação das folhas avulsas, tal como eram distribuídas na sala de espetáculo, sabe-se do 

grande interesse na corte pelos relatos de festas e espetáculos
128

, em Paris e nas províncias.  

E não seria absurdo pensar que tenham alcançado um público mais amplo, já que 

objetos impressos se inserem também na lógica do mercado, podendo ser adquiridos pela 

compra por burgueses. Aliás, a burguesia, que se sentia muito atraída pelos divertimentos 

cortesãos, também poderia assistir ao menos a uma representação dos balés reais (muitas 

vezes dançados pelo próprio rei além de vários grandes nobres) que eram apresentados 

anualmente ao grande público, durante o Carnaval na maison de ville: 

 

Ces divertissements, comme l‟a écrit M. Paquot, “servaient les desseins de la 

Couronne”, non seulement en “fonctionarisant” la noblesse, mais en faisant d‟elle un 

instrument qui permît au roi de se rapprocher de son peuple puisque tous les ans, au 

Carnaval, les grands ballets du roi et de la reine sont représentés en public à la 

maison de ville où la bourgeoisie domine.
 129

  

 

Nessas ocasiões, era muito comum que fossem distribuídos aos espectadores libretos e 

panfletos que, segundo Brigdman, revelam uma constante preocupação com a opinião 

pública, pois não deixam de louvar a liberalidade dos reis ao promoverem divertimentos e 

recreações públicas em que demonstrem sua boa vontade em se misturar com o povo
130

, em 

“se familiarizar quando querem com seus súditos, sem diminuir em nada sua autoridade 
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soberana”
131

 deixando claro que em ocasiões festivas do reino não apenas o rei e seus 

ministros mereceriam se divertir “mas todo o povo deve se regozijar”
132

. 

Dentro da variação de formas e conteúdos que apresentam os libretos, esses registros 

nos informam não apenas sobre a estrutura de um balé e os temas e discursos comunicados, 

mas também revelam sobre a dinâmica de sociabilidade da corte. De fato, buscamos 

compreender os balés de corte para além da obra artística e da elaboração estética, 

percebendo-o como evento social e político, uma vez que reúne e dispõe a corte em torno do 

rei e, muito frequentemente, dos assuntos de Estado pelos quais atravessa a monarquia 

francesa. A hierarquia social, ritualizada na etiqueta, na aparência, em signos e relações, tudo 

isso integra e significa as fábulas ali dançadas de maneira não menos espetacular. 

Acreditamos que espetáculo não residiria apenas na cena, mas na relação entre cena e 

audiência, ou ainda, uma vez que a divisão entre palco e plateia/ator e espectador não é tão 

nítida, é possível entender que tudo e todos naquele espaço se encontram em cena, uma cena 

também composta pelo cerimonial de corte. 

Em seu estudo sobre os livros e descrições da entrada real de Luis XIII em La 

Rochelle após sua rendição em 1628, Christian Jouhaud atenta aos significados e 

subentendidos políticos da entrada real, compreendendo-a em sua dimensão ritual: 

 

O ritual representa e soleniza o pacto que une a cidade e o rei: submissão em troca 

de um reconhecimento explícito, ou implícito, dos privilégios urbanos e das antigas 

liberdades municipais. Mas nessa cerimônia há muitos outros interesses em jogo. 

(...) Com efeito, a entrada real reconhece e estabelece, sob o olhar do rei, a ordem 

social e política da cidade. A este respeito, as posições ocupadas no cortejo possuem 

uma função de classificação: vão servir de precedente. Apresentando-se ao olhar, a 

ordem assim manifestada torna-se a própria ordem social.
133

  

 

Podemos pensar essa mesma lógica da entrada real formulada por Jouahud para o 

contexto do balé de corte, entendendo-o, para além de um divertimento ou obra artística, 

como um momento ritual, que representa, celebra e renova de maneira deleitosa e espetacular 

o pacto que une a corte e o rei. Também aí se trata de um pacto de submissão em troca de 

reconhecimento e privilégios. Se o balé é ocasião de louvor da pessoa real e da boa ordem das 

coisas que fundamenta e garante seu poder, é também, para os cortesãos, ocasião para se fazer 

ver e para colocar, literalmente, em cena vários interesses particulares, aspirações ao poder, 

demanda de privilégios, favores e ganhos concretos. Vê-se que o louvor do rei e da ordem, ao 
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mesmo tempo que fundamenta sua soberania e a submissão de todos os seus súditos, também 

implica na afirmação de um estado de coisas que garante aos cortesãos posições de poder e 

participação nele.  

Considerando essa multiplicidade de agentes e interesses que reivindicam a atenção do 

monarca e da corte e que, explícita ou implicitamente, ganham voz na ocasião de uma 

cerimônia ou de um espetáculo, percebemos no acontecimento do balé – que abrange a 

representação cênica e o evento social – um ambiente privilegiado e potente de comunicação 

política. É evidente que nessa comunicação o poder e a vontade real se dirigem e se impõem à 

corte de maneira mais direta e facilmente perceptível, porém isso não anula uma 

multiplicidade de vetores comunicativos que se dirigem da corte ao rei, de grupos 

nobiliárquicos à corte e ao rei, de particulares a outros particulares e ao rei, e etc. Dinâmicas 

de negociação política frequentemente são levadas à cena e disso testemunham alguns 

escritos, memórias e cartas de cortesãos, como a carta de Malherbe a Peiresc em 13 de 

fevereiro de 1615 que indica conflitos e tensões entre o príncipe de Condé e a Rainha – 

afetando toda a corte e o parlamento – que tentam ser resolvido na ocasião de um balé: 

 

Tout cela s‟apaisera. Monsieur le Prince fait un ballet avec douze conseilleurs du 

parlement; Il l‟a toujours répété jusques à cette heure (...) Monsieur le Prince avoit 

convié plusieurs gentilshommes à son ballet, mais ils s‟en excusèrent, c‟est à vous à 

le deviner (...) M. de Sully lui ayant dit que son fils étoit marié et avoit des enfants, 

que ce n‟étoit plus a danser, Monsieur le Prince lui répliqua : « Je vois bien que 

c‟est, vous voulez faire de mon ballet une affaire d‟État. – Nullemment, Monsieur, 

lui répondit M. De Sully ; tout au contraire, je tiens vos affaires d‟État pour des 

ballets. »
134

  

 

Enquanto forma cênica e espetacular, o balé – assim como o teatro, a ópera e as 

próprias entradas reais – apresenta linguagens e recursos próprios da cena e da dança que 

potencializam os sentidos e a eficácia dos discursos comunicados, como a beleza de formas, o 

encantamento, a ilusão, o apelo aos sentidos, etc. Mas uma de suas particularidades em 

relação a outros gêneros cênicos e espetaculares – além do protagonismo da dança e do 

empenho na “fusão das artes” – é que o balé conta com a efetiva participação de cortesãos e 

da própria realeza, que não apenas assistem, mas assumem o espaço da cena dançando, 
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recitando e desempenhando papéis, o que acreditamos fazer ampliar e amplificar as 

possibilidades de negociação e a multivetorialidade da comunicação política dentro da corte.   

Não se trata apenas de um personagem em cena, mas de pessoas e dignidades 

específicas investidas de papéis alegóricos. Os personagens de um balé assumem rostos 

específicos que investem a trama de significados políticos e pragmáticos, assim como a trama 

e os artifícios cênico-coreográficos do balé significam a própria existência social da corte, 

enquanto corpo e conjunto de interesses particulares. A corte – os cortesãos – se põe em cena 

para agradar e homenagear o rei, mas também para fazer-se ver, se fazer notar, para demandar 

e sugerir, para captar a vontade e a benevolência do rei e o reconhecimento dos pares. 
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CAPÍTULO 2 - A arte do balé de corte: teorias, princípios eruditos e preceitos de 

composição 

 

2.1 A dança se torna uma arte 

 

Conhecer as concepções e praticas da dança tal qual esta se constitui no seio da 

sociedade de corte, seja a dança social ou suas formas mais cênicas, é um importante 

elemento para a compreensão do balé de corte, este que é elaboração cênica cuja composição 

se baseia na colaboração de varias artes, mas, sobretudo, na linguagem cênica da dança. 

Pode-se dizer que a dança sempre esteve presente, enquanto prática espontânea ou 

codificada, nas mais diversas sociedades e culturas no mundo e desde os tempos mais remotos 

da história, e disso nos testemunham relatos escritos e imagéticos, tradições e objetos 

materiais. No entanto, trata-se de indícios muito vagos e lacunares de sua presença, de sua 

forma e de sua realização, dada a impossibilidade de registro direto e material da dança em 

sua dimensão performática. Até o inicio da idade moderna ocidental, poucos também são os 

discursos que elaboram ou relatam sobre as concepções de dança, seus usos e funções, seus 

códigos, sua descrição, o que torna, talvez, seu estudo histórico mais difícil que o estudo da 

poesia, da pintura e até da música. Relatos que mencionam a dança em algum evento, 

cerimônia pública e religiosa ou na vida cotidiana – e por vezes alguma sintética descrição – 

mostram-se frequentes em memórias, relações, poemas, bulas e determinações ou proibições 

eclesiásticas, porém pouco avançam para além de demonstrar a presença dessa atividade na 

vida social. 

Será marcadamente a partir do século XV que o tema da dança se tornará mais 

recorrente no repertório escrito da época, agora sob novos enfoques, assumindo novas formas 

e gêneros de escrita, numa narrativa cada vez mais detalhada e sistemática. Isso ocorre porque 

é justamente a partir de então que a dança começa a ser pensada como arte, e na acepção 

moderna e humanista do termo, isto é, que retoma as noções antigas de ars, no latim e do 

grego τέχνη. Nessa concepção, arte é entendida enquanto técnica sistematizada submetida a 

um método racional, como habilidade ou faculdade adquirida pelo estudo e pela prática de um 

conjunto de regras e preceitos bastante específicos.
135

 Falamos, portanto, de um conceito de 
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arte mais ligado às noções de engenho, artifício e conjunto de preceitos sistemáticos do que às 

noções de estética e expressão romântico-idealistas. 

Consideramos importante traçar aqui, ainda que breve e genericamente, um panorama 

da trajetória histórica das formas e usos da dança na Europa, de modo a evidenciar dois 

processos que consideramos fundamentais e orientadores do pensamento e da prática da 

dança, enquanto arte, no alvorecer da modernidade. Por um lado, o processo de 

dessacralização, que ao negar o caráter ritual religioso da dança afirma seu caráter 

representativo e de sociabilidade, e por outro, a crescente metrificação e regulamentação dos 

passos, coreografias, gestos, usos e decoro da dança. Acreditamos que estes dois aspectos 

traduzem, em linhas gerais, tendências importantes para a compreensão do lugar e 

importância assumidos pela dança dentro da cultura e configuração social de corte bem como 

das formas, usos e sentidos da dança neste contexto. 

O processo de cristianização da Europa ocidental, sobretudo a partir da Reforma 

Gregoriana no século IX, com seu esforço de enquadramento dos fiéis e combate à heresia, 

implicou na sistemática negação do paganismo. Uma vez que na antiguidade e entre as 

culturas pagãs a dança sempre esteve estreitamente relacionada ao culto às divindades – como 

forma mística de comunicação com o divino e quase sempre um privilégio sacerdotal – a 

dança ritual foi excluída da liturgia cristã a fim de evitar confusões e a heresia. As parcas 

informações e testemunhos sobre a dança religiosa nesse período são, em sua maioria, as 

veementes condenações e proibições da dança dentro das igrejas, o que se pode verificar em 

decretos e homilias papais, decisões de concílios e constituições sinodais.  

O mais antigo desses interditos data do século V e se encontra nas atas do concílio de 

Vannes, de 465. São consideráveis também o decretal do papa Zacarias em 774 contra “os 

movimentos indecentes da dança ou carola”, a condenação dos choreae nas igrejas, cemitérios 

e nas procissões, que se encontra nas constituições sinodais do bispo de Paris, no final do 

século XII, e a proibição que consta no decreto de 1209 do concílio de Avignon (Atos, V), em 

que "durante a vigília dos santos, não deve haver nas igrejas espetáculos de dança ou de 

carolas". A reiteração dessas proibições em documentos normativos importantes da Igreja e 

sua durabilidade no tempo – a dança no interior da igreja será condenada mesmo após o 

concílio de Trento, em 1562 – mostra-se, contudo, uma evidência da persistência destas 
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práticas, o que se pode constatar em não poucos casos de chorea ou carolas
136

 conduzidas por 

leigos e por padres em diversas localidades da França, Espanha e Portugal, por exemplo.
137

 

Podemos constatar a presença notável de celebrações cênicas nos altares, como 

representações religiosas e em sua maioria autos de Páscoa e Natal, porém no que concerne à 

dança, esta definitivamente não foi integrada à liturgia católica e não o será mesmo na 

modernidade. O historiador da dança Paul Bourcier nos chama a atenção ao fato de que esta 

recusa da dança não se deve apenas à sua alusão ao paganismo, já que nesse processo de 

cristianização ocidental alguns elementos pagãos, como trajes e lugares de culto, por exemplo, 

foram assimilados sem muita dificuldade. É interessante perceber que, sendo o corpo um 

recurso obrigatório da dança, aceitá-la como ritual sagrado ou como prática integrada à 

liturgia cristã significaria dar vazão a poderes pouco controláveis e a sensações moralmente 

reprováveis provocadas pelos movimentos do corpo, que ameaçam tanto aquele que executa 

quanto aquele que contempla a dança. 

Assim, negada a sua possibilidade mística e religiosa, a dança passa a assumir 

exclusivamente o caráter de sociabilidade e de representação, passando a ser inserida no 

cotidiano e no cerimonial e tomada como matéria para espetáculos e divertimentos. 

Obviamente, o fato de a dança não ser religiosa ou litúrgica não significa que ela não seja 

regida, controlada e determinada por princípios teológicos e pelos valores religiosos e morais 

católicos que, afinal, condicionavam a cultura e a sociedade cristã medieval e moderna em 

suas várias dimensões. É no sentido de um processo de dessacralização da dança que podemos 

afirmar, concordando com José Sasportes, que formas teatrais (de representação) virão 

substituir práticas rituais (místicas)
138

, o que conduz a um considerável desenvolvimento e 

valorização da dança imitativa ou representativa a partir do século XV, assunto que será 

retomado mais adiante. 

A partir do século XII, e mais substancialmente do XV, presencia-se uma tendência 

crescente de metrificação da dança enquanto exercício e divertimento da nobreza no ambiente 

dos salões palacianos. Esta diz respeito à estruturação e minuciosa regulamentação das 

formas, movimentos do corpo, gestos, passos e figuras espaciais em estreita relação com uma 

métrica poética e musical, que, por sua vez, se estruturava a partir das regras da polifonia e do 
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contrapontismo. Assim, perseguindo a beleza e a harmonia das formas, a dança passa por uma 

sistematização que intenciona refinar e equilibrar formalmente os movimentos e figuras, 

adequando-os e limitando-os à métrica da música e da poesia, elementos essenciais sobre os 

quais a dança era composta.
139

  

É nesse momento de intensa e crescente regulamentação das técnicas, formas e 

variedades de dança que esta começa a ser tratada sob novas abordagens, devido a novos usos 

que dela se faz, e em alguns gêneros de escrita que não costumavam constituir seu espaço até 

então, como coletâneas de partituras de músicas especificas a serem dançadas, tratados e 

manuais de cunho prático e metódico voltado à instrução da dança, ou ainda discursos morais 

e até de filosóficos, baseados nos discursos antigos sobre a dança. Esse aumento de 

documentos escritos voltados para o tema da dança não revela apenas um aumento da 

recorrência e da prática da dança como também nos diz mais sobre como esta era concebida, 

sua natureza, suas formas e funções, sua importância e valor, enfim. 

Desde o início do século XVI, a voga da dança pode ser percebida pela multiplicação 

de composições e de coletâneas de músicas para danças que circulam cada vez mais no 

ambiente das cortes e palácios, o que nos informa da crescente inserção da dança na vida 

cortesã. Segundo Margaret McGowan, desde 1529 o impressor real em música Pierre 

Attaignant já publicava suas coletâneas de galhardas, branles, pavanas e basse danses para 

conjunto de câmara, para cravo e alaúde, assim como foram numerosas as publicações de 

Adrian le Roy entre 1551 e 1558 e os livros de "danceries" de Jean d'Estrées, publicados entre 

1559 e 1564.
140

  

Mas são especialmente os tratados e manuais de dança – que começam a aparecer em 

meados do século XV – que tornam mais evidente a elaboração de uma arte da dança, por ser 

a tratadística o gênero discursivo dedicado à sistematização racional e calculada de regras, 

preceitos, classificações, contemplando desde seus fundamentos teóricos e filosóficos até as 

aplicações práticas e seus artifícios. A proliferação e a intensa circulação desses documentos 

escritos a partir de fins do século XVI nos informam do valor, da notabilidade e da 

necessidade de aprendizado dessa arte, além de preciosas informações técnicas e formais 

relativas aos passos, gestos, movimentos e seus nomes, às características de cada tipo de 
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dança, às regras de boa execução e postura, às peculiaridades e maneiras de dançar em 

diferentes regiões e reinos, tudo isso feito por meio de descrições, partituras e tablaturas 

musicais e gravuras.  

Os primeiros tratados ou manuais de que se tem registro são manuscritos italianos 

quatrocentistas cuja data de escrita é difícil determinar com exatidão. Domenico da Piacenza, 

reconhecido mestre de dança em Ferrara, teria escrito seu De arte saltendi et choreas ducendi 

por volta de 1435, assim como dois de seus discípulos, Guglielmo Ebreo, mestre de dança em 

Florença, e Giovanni Ambrosio, que ensinava em Milão, também teriam escrito seus manuais, 

ambos com o mesmo título Pratica seu Arte Tripudii (ou Arte de danzare), por volta de 1460. 

Segundo McGowan, esses tratados contêm, além das regras, passos  e descrições de danças 

sociais diversas, informações sobre danças de caráter mais dramático denominadas "balli", e 

indicam a voga de danças francesas nas cortes italianas já nessa época. 

Por volta de 1500, temos a referência do manuscrito Le livre des Basses danses de la 

Bibliothèque de Bourgogne
141

 e do primeiro tratado impresso, L‟art et instruction de bien 

dancer, de Michel de Toulouse por volta de 1496 em Paris, que tratam das regras e técnicas 

de basses danses associadas a exemplos musicais. Também o poeta provençal Antoine Arena 

dedicaria seu tratado às basses danses e branles: o Ad suos compagnes qui sunt de persona 

frantes, bassas danses et branles praticantes
142

 é publicado, num latim pouco refinado, em 

1538, Lyon. Após um longo intervalo, uma nova leva de tratados introduzirá novas regras e 

conteúdos de dança, novos elementos e formas aos tratados enquanto práticas escritas (e 

consequentemente às formas de instrução manualística da dança), e mais recursos para o 

estudo das técnicas, da corporalidade e das formas de dança em elaborações mais cênicas de 

dança. 

Publicado em Veneza em 1581, o manual de Fabrizio Caroso apresenta em sua 

primeira parte os nomes de diversos passos e movimentos, seguidos das regras e instruções 

para serem executados, e na segunda apresenta diversos tipos de dança e “balli” em uso na 

Itália, França e Espanha. Além de associar passos e dança a partituras musicais que 

evidenciam o ritmo e cadência dos movimentos, Il Ballarino apresenta várias gravuras de 

posições e gestos. Em 1600, Caroso publica seu Nobilità di Dame, uma atualização corrigida 
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e ampliada de seu primeiro tratado, acrescido de passos, danças e mais instruções voltadas ao 

comportamento e gestual feminino.  

Em L‟Orchésographie, tratado em forma de diálogo publicado em Langres em 1588, 

Thoinot Arbeau, reforça os princípios teóricos de aproximação entre as artes
143

 apresentando 

o ensino do “honesto exercìcio da dança” estreitamente associado à música, que se revela nas 

explicações minuciosas dos passos sempre relacionados à partitura musical. Além de instituir 

por escrito as cinco posições de pés que serão a base para a invenção de passos das diversas 

danças, Arbeau, ao comparar o dançarino a um orador e ao dar lugar de importância à mímica, 

insiste no caráter eloquente da dança enquanto retórica muda
144

. McGowan atenta para o fato 

de que o tratado de Arbeau permite verificar as relações entre algumas danças sociais e 

formas cênicas de dança da época, principalmente as mascaradas, como branles, pavanas
145

 e 

principalmente a courante – dança que se aproximaria do balé de corte por seu caráter 

dramático e pelo lugar central da mímica. Essas informações oferecem elementos para sondar 

o aspecto coreográfico dos balés de corte, dimensão tão difícil de se acessar a partir das fontes 

dos próprios balés. 

Publicado em Milão pelo mestre de dança Cesare Negri, o tratado Nuove inventioni di 

balli (1604)
146

 – reedição pouco alterada de seu tratado Gratie d‟amore, publicado dois anos 

antes – descreve praticamente as mesmas regras, passos e danças apresentadas nos manuais de 

Caroso, incluindo a instrução da postura e gestual cortês
147

, porém acrescenta uma exaustiva 

listagem de nomes de senhores e cavalheiros que teriam sido excelentes bailarinos na Itália 

dos seiscentos, indicando para quais grandes senhores e em quais cortes estes teriam dançado. 

Este último aspecto será emulado pelo espanhol Juan de Esquivel Navarro no primeiro tratado 

sobre a dança escrito em Espanha – o Discursos sobre el arte del dançado, de 1642 – que 

também enumera nomes de cortesãos habilidosos na dança e de mestres afamados no reino. 

                                                 
143

 Voltaremos a este assunto em sessão específica deste capítulo. 
144

 “Mais principalement tous les doctes tiennent que la danse est une espèce de Rhetorique muette, par laquelle 

l‟Orateur peult par ses mouvements, sans parler un seul mot, se faire entendre et persuader aux spectateurs, qu‟il 

est gaillard, digne d‟estre loué , aymé et chery” ARBEAU, Thoinot. Orchésographie et traité en forme de 

dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l‟honneste exercise des 

dances. Lengres, 1589, p. 5. 
145

 Branles eram mais adequados para representar camponeses e Pavanas para entradas solenes de deuses, 

imperadores e reis. Ver: MCGOWAN, idem, p. 32 
146

 NEGRI, Cesare. Nuove inventioni di balli. Milano: appresso Girolamo Bordono, 1604.  
147

 Assim como os tratados de Fabrizio Caroso que emula, o Nuove inventioni di balli,ensina regras não apenas 

de passos de dança como também se volta ao gestual de cortesia, estabelecendo, por exemplo, a correta maneira 

de se fazer uma reverência, de se lidar com a capa e a espada, ou de como um cavalheiro deve tomar a mão de 

uma senhora. Sobre a relação do aprendizado da dança com a etiqueta e a importância da eloquência corporal no 
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Mas o foco do tratado de Navarro – e aspecto que não fora abordado pela tratadística do 

gênero até então – reside no direcionamento da obra à figura do mestre de dançar e a 

descrição das escolas e métodos didáticos.
148

 Em ambas as obras, de Negri e de Navarro, para 

além da informação sobre os usos, formas e sentidos da dança em sua época, a novidade dos 

nomes listados nos permite construir teias de relações pessoais cortesãs a partir da dança e do 

baile como momento privilegiado de sociabilidade. 

De volta à França, outro documento importante é publicado em 1623 por François de 

Lauze. Sua obra Apologie de la danse
149

 mistura o discurso mais erudito, de cunho histórico e 

apologético, ao gênero mais prático das regras e métodos para o aprendizado da dança, 

voltado diferenciadamente aos cavalheiros e às damas, e vem apresentar com maior destaque 

a noção de decoro social na dança. De Lauze enfatiza a distinção que deve ser mantida entre 

as habilidades em dança de um homem da corte e de um bailarino de ofício, de maneira que o 

primeiro é desaconselhado a se aplicar e realizar passos demasiadamente difíceis e 

artificiosos, que não condizem com a sua condição nobre. Esta distinção de papéis é mantida 

na realização dos balés de corte, em que os papéis desempenhados pelos cortesãos (ainda que 

sejam personagens burlescos, o que não configura a regra) demandam uma coreografia e um 

gestual sempre mais solene e menos virtuosístico que os movimentos de bailarinos, acrobatas 

e bufões. 

Tais tratados de fins do século XVI e início do XVII conheceram ampla circulação em 

cortes de diversas regiões da Europa, passando pelas mãos de mestres de dança e cortesãos, 

sendo reimpressos, reeditados e algumas vezes traduzidos em outros idiomas ao longo dos 

seiscentos, constituindo acervos de bibliotecas senhoriais e reais. 

A concepção moderna de dança enquanto arte tem implicações definitivas. Embora as 

pessoas não deixem de dançar espontaneamente, uma vez regulamentada, formalizada e 

sistematizada em códigos cada vez mais específicos, o domínio da arte da dança torna-se 

restrito a um grupo de iniciados, àqueles que conhecem e praticam suas regras, preceitos, 

códigos e formas. Uma vez que essa sistematização se constitui enquanto registro escrito e 

impresso, a arte da dança passa ao domínio da erudição e do letramento, sendo portanto 

reservada a uma camada social privilegiada e distinta. 
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2.1.1 Dança e etiqueta como produtores da distinção social 

 

Assim, a arte da dança torna-se fator que permite, pelo acesso ao conteúdo letrado e 

pelo refinamento de gestos e movimentos, demarcar a distinção social de uma pessoa, de um 

grupo. Seria a partir do século XV, quando se inicia a formação de uma sociedade e de uma 

etiqueta cortesã, e marcadamente nas cortes italianas, francesa e borguinhã, que a dança 

“metrificada” se transformaria verdadeiramente em uma dança erudita – propriedade e 

símbolo de uma camada social que busca definir sua superioridade hierárquica pelo 

refinamento intelectual e estético-artístico (baseado nos cânones da cultura antiga clássica) e 

pela elegância e distinção do comportamento e do gestual.  

Adentrando pelo século XVI, podemos verificar a recorrência de diversas danças que 

passam a ser parte essencial e imprescindível nos bailes de corte, como a basse danse, o 

branle, a pavana, a galharda, a volta, bem como suas variações regionais
150

. Os manuais e 

tratados nos indicam que as danças de corte tornam-se cada vez mais formais e codificadas 

em seus movimentos, de maneira a diferenciar tanto quanto possível a conduta da nobreza no 

ambiente dos bailes da conduta do vulgo em suas danças “desregradas”. Enquanto a “dança 

alta” das camadas populares mostra-se menos codificada – há mais espaço à improvisação, 

levanta-se e bate-se mais os pés no chão, os gestos e movimentos são mais impetuosos e o 

andamento é mais rápido –, a basse-danse ou “dança baixa” cortesã se conduz mais arrastada 

e com passos baixos pré-determinados e encadeados, numa estrita observância do ritmo e da 

cadência musical (mais lenta e solene). Estabelece-se uma clara diferenciação entre nobreza e 

vulgo a partir da dança, contrapondo aquela camada social praticante da dança honesta, 

regrada e erudita àqueles que praticariam – segundo as fontes eruditas e eclesiásticas – a sua 

corruptela desonesta, desregrada e vulgar. 

A profusão de tratados e manuais sobre a dança publicados a partir de meados dos 

quinhentos, bem como a ampla circulação destes no ambiente de corte, testificam da 

importância que a dança ganha em ambiente cortesão. A dança torna-se exercício responsável 

por educar a postura, os gestos e movimentos, e pela harmonização do corpo acreditava-se 

poder disciplinar as paixões da alma e incutir no indivíduo as virtudes morais. Toda essa 

elegância de postura, graciosidade gestual e vocabulário de passos e movimentos se revelava 
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em público nos bailes, um dos ambientes de sociabilidade mais apreciados e recorrentes
151

 na 

corte francesa e serviam justamente para tornar visível a distinção, a nobreza e as virtudes de 

um cortesão em relação aos outros e ao rei.  

Em seu tratado sobre os espetáculos, após mencionar algumas das diversas danças de 

sociedade – como a courante, a sarabanda, o branle, a gavote, a bourré e o minueto – 

caracterizando-as e indicando, segundo o decoro, aquelas mais próprias a mulheres ou a 

homens, de Pure afirma: 

 

Quoy qu‟il en soit, je suis convaincu que la Danse est une des plus agreables 

qualitez du beau-monde, et de l‟agreable societé. Qu‟elle  est une des plus belles 

parties d‟un honneste-homme ; un des principaux ornemens exterieurs, un 

témoignage certain d‟une loüable et soigneuse éducation, et enfin un art de politesse 

et de dexterité, qui perfectione les mouvemens du corps, et leur donne de la grace ou 

de l‟aisance. Aussi notre noblesse a toûjours consideré la Danse comme un de plus 

galants et des plus honnestes exercices, où de tout temps le personnes les plus 

relevées et les plus honnestes ont tâché d‟exceller, et ont fait gloire de reussir.
152

 
153

 

 

A percepção da dança como um exercício exclusivo da nobreza e um dos mais 

agradáveis e necessários é amplamente partilhada na sociedade de corte, e não apenas entre os 

pensadores ou mestres de dança. A ideia de que pela educação do corpo se alcançaria um 

aperfeiçoamento das virtudes é disseminada. Segundo o tratadista, que recorre à autoridade de 

Platão, a dança seria um estudo absolutamente necessário para regrar, conter, equilibrar e 

harmonizar o corpo, regulando os movimentos, as ações e a conduta dos homens:  

 

Ce philosophe ne les consideroit pas comme de simples amusemens, il les jugeoit 

necessaires pour donner de la grace aux actions, et à tous les mouvemens (...). Il 

vouloit qu‟on donnât les premiers soins à regler le corps, et qu‟avant qu‟on formât 

l‟esprit par l‟étude des sciences, on apprit la musique pour regler la voix, et la danse, 

pour donner à toutes ses actions, un air noble et une certaine grace qu‟on trouve 

rarement en ceux qui n‟ont jamais appris cét exercice.
154

 

 

Assim, de acordo com a leitura de Platão feita por Menestrier, a dança é instrumento 

que permite a distinção social, na medida em que dá nobreza, graça e destaque às ações que 

não se vêem naqueles que não aprenderam tal arte. Da mesma maneira, a prática da dança era 

requisito fundamental e obrigatório à sociabilidade cortesã, e não apenas uma opção 

submetida ao gosto e vontade individuais: todo cortesão deveria dançar, pois o baile faz parte 
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da etiqueta e do protocolo cortesãos, bem como do jogo de influências e poderes ao qual toda 

a hierarquia se submetia. 

Numa sociedade como a de corte, em que o ser está condicionado ao parecer ser, isto 

é, em que o status social necessita ser exercitado, exibido e constantemente reafirmado para 

ser legitimado, a dança configura-se como um importante artifício na produção da persona e 

da dignidade cortesã, na medida em que modela um comportamento, um gestual e uma 

movimentação corporal próprios de uma categoria social. Assim como o letramento, a rica 

vestimenta, o domínio das artes da caça, da montaria, das armas, da conversação e da etiqueta 

como um todo, dominar a arte da dança faz-se extremamente necessário à distinção social de 

qualquer cortesão. 

Torna-se muito importante, portanto, compreender quais são os valores constitutivos 

desse ethos nobiliárquico cortesão no início da modernidade e em que medida a dança se 

coloca simultaneamente como reflexo e como produtora do mesmo. Publicado em Veneza em 

1528, o livro O Cortesão, do italiano Baldassare Castiglione, ao narrar as conversações que 

teriam se desenrolado no palácio do Duque de Urbino em 1506, configura-se como um 

manual de conduta que estabelece as regras e os preceitos que definiriam o perfeito homem de 

corte
155

. Testemunho precioso dessa nova concepção de nobreza, muito mais ligada à 

notabilidade das ações e virtudes que à própria pureza do sangue, o livro destaca a 

importância da formação intelectual, do cultivo da virtude e da elegância de conduta e 

convívio como distinções que definiriam a nobreza do cortesão.  

Castiglione não se debruça sobre a arte da dança em si nem tece longas análises a esse 

respeito, porém cita situações e faz comentários que indicam a importância da postura e do 

gestual elegante e codificado para a discrição nobiliárquica. Segundo Castiglione, todas as 

ações, os gestos, as maneiras e os movimentos do cortesão deveriam ser executados de 

maneira graciosa, graça esta que é obtida pelo exercício do corpo, ao que se pode incluir o 

exercício da dança. Assim, pode-se afirmar a importantíssima função da dança na formação 

da conduta regrada e harmônica, enfim, na educação da nobreza de corte.  

A isto se acrescenta, como explicita Alcir Pécora, “a exigência de excelências que 

remetem ao domìnio de certas faculdades de caráter”, de modo que “o cortesão deve exercitar 

virtudes políticas e intelectuais como a prudência e a discrição, ambas pressupostas na ideia 

de dignidade”, sendo os divertimentos cortesãos tais como o baile uma das “principais 
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situações públicas de exercìcio dessas qualidades”
156

. Tendo conhecido um sucesso imediato 

e duradouro, não somente na Itália seiscentista, mas em praticamente todas as cortes europeias 

até o século XVIII, o livro O Cortesão foi um dos principais sistematizadores e difusores 

desse espírito e etiqueta de corte.  

A partir daí, entendemos que a dança não pode ser apenas um reflexo da etiqueta de 

corte, mas é efetivamente um importante elemento constituinte da mesma e com a qual 

compartilha princípios e métodos, de maneira a colaborar fortemente na educação da nobreza 

na direção de produzir e marcar sua distinção social. Alternado em pavanas, branles, voltas e 

galhardas, o jogo de influências e posições hierárquicas da sociedade de corte se constrói e se 

atualiza nos salões: tanto a dança é um exercício para a conduta cortesã quanto a conduta 

cortesã é exercitada nos bailes, onde, tal como fora deles, “tudo decorria em cortesias, 

reverências e obséquios”
157

.  

É possível estabelecer uma aproximação entre os manuais de etiqueta e os manuais de 

dança, ambos gêneros de escrita que codificam e regulam ações, gestos, condutas morais e 

corporais para a sistematização de um comportamento social elegante e cortês. Vale lembrar, 

tanto manuais de etiqueta/comportamento quanto os de dança se desenvolveram e se 

popularizaram concomitantemente, sobretudo nos séculos XVI e XVII. 

 

2.1.2 Dança representativa e divertimentos coreográficos nos séculos XV e XVI  

 

Já desde o início do XV, sobretudo na França, Itália e Espanha, é possível perceber o 

aparecimento de gêneros de divertimentos que se orientam numa construção mais cênica de 

dança, cujo aspecto representativo e dramático é essencial visto que os movimentos do corpo 

e as figuras de dança se dirigem à representação de um tema específico. Os Festivais de Corte 

quinhentistas nos informam sobre as formas de espetáculo e a mobilização cênica pública da 

imagem da realeza e da corte, num momento em que a Antiguidade clássica, a mitologia 

greco-romana e os teóricos antigos eram recuperados e amplamente utilizados na elaboração e 

na composição desses festivais.  

Os Trionfi renascentistas, estilo italiano, revivem e atualizam a ideia da triunfal 

procissão romana em majestosas entradas públicas e espetaculares pela cidade, 

protagonizadas, agora, pela corte. Essas apresentações alegóricas triunfais, cujo 
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correspondente francês era a Entrée Solenelle, mobilizavam, em torno do tema e da ocasião 

em que eram apresentadas, um amplo e rico conjunto de decorações, fantasias, danças 

(momos, mouriscas, mascaradas) e carros temáticos que representavam personagens e eventos 

mitológicos fazendo analogias com a sociedade cortesã.  

Foi no contexto de cerimônias de celebração e divulgação do poder monárquico e da 

imagem do rei bem como de divertimentos palacianos, carnavalescos e de algumas festas 

religiosas, que formas mais teatrais de dança começam a se desenvolver. Nestas, o papel da 

decoração, dos figurinos e máscaras se torna cada vez mais importante, assim como a 

demarcação de figuras e personagens mitológicos e alegóricos, o uso da mímica e a 

narratividade de uma ação. 

Em sua grande obra sobre os balés de corte, Henry Prunières faz um longo estudo 

sobre os divertimentos dançados de caráter dramático presentes nas festas e cerimônias 

cortesãs na França, Borgonha e nas cortes italianas desde o XV. Partindo de descrições e 

relatos de festas, o autor reconstrói as formas, elementos e usos de divertimentos como 

momos, mouriscas, mascaradas, triunfos, moralidades, etc., em que os cortesãos se 

caracterizavam em personagens e representavam, por meio da dança, do aparato cênico, do 

canto e da mímica, uma ação, um tema ou uma história.
158

 A enorme diversidade de 

elementos cênicos (figurinos, máscaras, decoração, máquinas), musicais, poéticos, 

coreográficos e de encenação testemunha do grande apreço que se tinha na corte por 

divertimentos, que se tornavam cada vez mais frequentes, mais engenhosos e caminhavam 

para uma maior coerência dramática. 

Para o autor, a influência italiana nas festas e divertimentos franceses é sensivelmente 

percebida também no século XVI, sobretudo pelo incentivo de Catarina de Médici que 

proporciona a entrada de gêneros, divertimentos, usos, estilos e artistas italianos na França. A 

seu ver, gêneros italianos como as pastorais dramáticas, as comédias e intermédios teriam 

papel importante no desenvolvimento de mascaradas e balés franceses, tendo influenciado a 

preferência por temas mitológicos, o papel privilegiado da música e do canto e, 

principalmente, conferindo maior elaboração dramática. 

É sob a influência italiana, segundo Prunières, que se desenvolvem as “mascaradas a 

grande espetáculo”, que acompanham festas ao ar livre como desfiles e entradas reais, 
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corridas de anel e torneios – como as de Bayonne, Rouen e Lyon sob Henrique II
159

 –, e as 

mascaradas palacianas, mais restritas aos cortesãos dentro do palácio ou nos jardins
160

. 

Enquanto nas primeiras o elemento essencial é o espetáculo em si – que evidencia a grandeza 

e o fausto da realeza e da corte principalmente pelo aparato, riqueza de decoração e 

vestimentas, máquinas e carros engenhosos de grande impacto –, nas mascaradas palacianas, a 

poesia, a música e a dança figurada ganham cada vez mais importância.
161

  

O que se verifica na França quinhentista, é que a dança assume papel cada vez mais 

importante nos espetáculos de corte, e que segundo Prunières, manifesta mais uma vez essa 

influência italiana: “Non seulement les maître de ballets viennent du Milanais, mais les 

figurantes sont presque invariablement les filles d‟honneur de la Reine, italiennes pour la 

pluspart, et les violons qui sonnent ces danses sont piémontais.”
162

 

McGowan questiona o pressuposto, tão sólido entre os historiadores da ópera, de que 

as mascaradas e balés teriam sido trazidos da Itália para a França por Catarina de Médici, o 

que significaria uma origem marcadamente italiana dos balés de corte. Para a autora, é 

possível traçar uma genealogia dos balés dentro da própria tradição francesa e boguinhã, 

sobretudo a partir do desenvolvimento das danças sociais e das festividades de corte que 

remontam ao século XV – além dos princípios teóricos da Academia de Baif. Não se trata de 

desconsiderar a influência italiana, muito menos negar as sensíveis aproximações e 

intercâmbios com a cultura, os usos e artistas da península promovidos na corte dos Valois à 

época de Catarina de Médicis, mas sim de pensar a construção de um gênero, de uma prática 

cortesã a partir de outros aspectos senão aqueles que sugerem uma transposição cultural 

direta.
163

 

A autora realça que os elementos constituintes do balé podem ser observados na 

própria tradição de festas e divertimentos de corte franceses, como as mascaradas, torneios, 
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entradas reais e danças “geométricas”. Essas danças geométricas ou horizontais, formas 

eruditas muito comuns na renascença tanto no ambiente dos bailes quanto compondo 

espetáculos dançados, se definiam pelas figuras geométricas que “desenhavam” no solo a 

partir do posicionamento dos dançarinos. Por essa característica, os espectadores deveriam 

estar posicionados no alto (como em galerias superiores das salas dos palácios ou mesmo em 

estruturas elevadas construídas especialmente para esse fim) para uma melhor visibilidade e 

entendimento dessas imagens criadas a partir de corpos dançantes
164

.  

Em coreografias deste tipo, os gestos e passos de dança são simplificados, o 

virtuosismo tem menor importância frente ao efeito coletivo de deslocamento espacial, a 

sincronia dos movimentos do conjunto de bailarinos serve à precisão das figuras 

“desenhadas” em cena. As figuras, por sua vez, são formas alegóricas que sempre aludem a 

alguma ideia, conceito ou virtude e tornam-se ainda mais apreciadas que se estivessem 

desenhadas numa gravura, por exemplo, devido à maneira engenhosa, esplendorosa e imbuída 

de movimento em que são compostas na dança. De fato, os balés de corte representados desde 

o fim do século XVI e até o início do XVII fazem uso constante dessa concepção coreográfica 

cuja presença mostra-se essencial na condução desses espetáculos. No Ballet Comique de la 

Reine (1581), esse recurso à dança horizontal é utilizado para formar cada letra do nome da 

feiticeira Alcine, antagonista da trama, e no Ballet de Monsieur le duc de Vendôme (1610) é 

no grand ballet que doze cavalheiros virtuosos terminam compondo doze figuras cujos 

significados (“amado por todos”, “poder supremo”, “feliz destino”) se referiam todos à 

celebração da pessoal real.
165

  

O esforço de McGowan nos parece interessante na medida em que vem desconstruir 

certos paradigmas da tradição de estudos e pressupostos do campo da história da ópera, que 

foi por muito tempo o campo que se ocupou do estudo histórico sobre o balé e que cristalizou 

a ideia de que este seria, por um lado, a versão francesa (e piorada) da ópera italiana e, por 

outro, o estágio anterior à ópera e à comédia clássica francesa. No contexto dessa tradição, 

atribui-se uma origem predominantemente italiana ao balé de corte: nutrido pelas mesmas 

influências que resultaram na ópera italiana, os balés teriam “desvirtuado” sua essência 

artística pura corrompendo-se com a futilidade dos divertimentos da nobreza, e somente 

recuperariam sua dignidade nas comédie-ballets, óperas e no teatro.  
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O problema é que, entendido como uma proto-ópera ou proto-teatro clássico na 

França, o balé perde seu valor em si, enquanto gênero específico. Não se trata de 

desconsiderar a influência italiana, muito menos negar as sensíveis aproximações e 

intercâmbios com a cultura, os usos e artistas da península promovidos na corte dos Valois à 

época de Catarina de Médicis, mas sim de pensar a construção de um gênero, de uma prática 

cortesã a partir de outros aspectos senão aqueles que sugerem uma transposição cultural 

direta. 

O estudo dessas formas e gêneros de espetáculo dançado da primeira modernidade nos 

mostram a recorrência de uma grande variedade de recursos artísticos e cênicos que viriam 

mais tarde constituir os balés de corte. Todavia, ainda que vários elementos cênicos, 

coreográficos, musicais, decorativos e mesmo os temas, referências eruditas e os usos 

espetaculares do balé não sejam fundamentalmente novos, tal gênero parece mobilizá-los de 

uma nova maneira e adequá-los a contextos e fins específicos. De fato, o que conferiria 

novidade ao balé – pensando, aliás, a partir da própria concepção de "novidade" à época – não 

seria sua absoluta originalidade, mas as novas formas de composição, de apresentação dos 

recursos artísticos, de organização dos temas e lugares-comuns já conhecidos e autorizados. 

Não se trata de criar algo jamais visto: nova é a disposição e a proporção de elementos já 

conhecidos, bem como a adequação de uma invenção aos ideais buscados e aos propósitos 

desejados. 

Assim, por um lado, verificamos a importância de compreender as características 

formais, os recursos e maneiras de composição, os elementos artísticos peculiares a um 

gênero de espetáculo a fim de, pelas formas, acessar com mais profundidade os sentidos ali 

veiculados. Por outro lado, percebemos a necessidade de pensar o balé para além das 

características formais que o configuram enquanto gênero buscando suas ressonâncias sociais 

e políticas, a relação que mantém com o contexto social e cerimonial, os agentes envolvidos, 

as relações de influência e poder aí embutidos, o impacto social gerado. É nesse conjunto de 

elementos e perspectivas que julgamos ser possível pensar no balé como gênero e como 

acontecimento particular, ainda que guarde várias semelhanças com outros espetáculos e 

cerimônias, que nos permite sondar ainda mais fundo, ou ao menos em outras direções, as 

representações, as aspirações e as dinâmicas do político na sociedade de corte francesa. 

Entendemos que o balé de corte pode ser caracterizado por três aspectos fundamentais 

definidores e que o diferenciam de espetáculos coevos até bastante parecidos em certos 

aspectos formais – sejam eles de composição, de realização, princípios poéticos e filosóficos –
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, como a ópera, a pastoral, a mascarada, por exemplo. Primeiramente, e fruto das aspirações 

humanistas de reconstituição do drama antigo
166

, o balé é obra poética e espetacular que 

propõe realizar a fusão harmônica das artes, com predominância da dança. Segue-se que esse 

divertimento/composição artística é talvez o único em que a nobreza e realeza francesa se 

envolveu intensamente, na invenção e na representação, colocando-se de fato no ambiente da 

cena dançando e desempenhando papéis.
167

 Por fim, o balé enquanto forma cênica cortesã e 

palaciana apresenta objetivos políticos muito claros de louvor do soberano e celebração da 

monarquia francesa. 

Se é verdade que a ópera também trabalha na perspectiva da fusão das artes, ela 

confere predominância à musica; e se a ópera é assistida pela corte, esta dela não participa em 

cena, interpondo desde o início uma distinção bastante clara entre profissionais e amadores, 

atores e espectadores; se as mascaradas são dançadas pelos próprios membros da corte, esta 

não tem a preocupação grandiosa de recriar o drama antigo unindo as artes; se a pastoral 

compartilha com o balé alguns temas líricos e ajunta em si canto, dança e poesia, não o faz de 

maneira que as artes concorram igualmente à ação dramática, como estabelece Prunières. 

Com efeito, a corte nunca participou tanto de um espetáculo como no balé, e só neste o rei 

participou em pessoa desempenhando efetivamente um papel. Dos inúmeros e variados tipos 

de espetáculo de corte, ainda que todos eles apresentassem conteúdos, formas, sentidos e 

contextos políticos, fazendo todos referência e louvor à realeza e à monarquia, o balé de corte 

foi aquele que colocou de maneira mais evidente o poder real e os objetivos políticos 

monárquicos em cena. 

 

2.2 Ut pictura saltatio: a dança como arte poética 

 

Ao observar as formulações eruditas dos teóricos das artes dos séculos XVI e XVII, 

percebemos uma constante em seus escritos: seja para caracterizar a natureza de uma arte 

(pintura, escultura, poesia, música, etc.), seja para comparar artes diferentes, ou mesmo para 

fazer a apologia de uma sobre outras, os discursos sobre as artes sempre admitem uma 

correspondência entre todas elas, o que lhes permite construir analogias entre uma e outra. E 
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se correspondências podem ser feitas, isso ocorre porque todas teriam um elemento em 

comum: são todas formas de imitação da natureza, o que as torna, portanto, artes poéticas. 

Com efeito, a noção de poética fundamentalmente como mímesis, como imitação, é o ponto a 

partir do qual toda a poética clássica se desenvolve, desde Aristóteles. Para o filósofo, a 

imitação é a natureza mesma da poesia, cujas espécies diferem entre si pelos meios e pelas 

maneiras pelos quais imitam ou ainda pelos objetos que imitam.
168

 

Sempre recorrendo à autoridade dos filósofos e teóricos antigos, os discursos sobre as 

artes despertaram a atenção e a erudição dos pensadores modernos constituindo tópica 

recorrente em seus escritos. A dança, que começa a ser pensada e teorizada por escrito 

principalmente a partir do século XVI, não deixou de comparecer a esse debate junto às 

demais artes poéticas. 

As postulações de Aristóteles, de Horácio e de Plutarco sobre a arte poética 

fundamentam vários discursos, com especial destaque às analogias entre poesia e pintura 

baseadas na tópica “ut pictura poesis”. Esta célebre premissa horaciana aproxima as duas artes 

estabelecendo que a pintura é “poesia muda”, assim como a poesia é “pintura falante”: posto 

que ambas são consideradas formas imitativas, seus supostos e preceitos também seriam 

correspondentes e intercambiáveis. 

Longos discursos foram tecidos na comparação entre essas duas artes “irmãs” que 

dispunham de meios diferentes para o mesmo fim e farto era o repertório de argumentos que 

fundamentavam elogios à superioridade de uma sobre a outra, porém mais importante que pôr 

fim à polêmica era poder compará-las e aproximá-las. A possibilidade de se estender a 

argumentação às demais artes, em pleno desenvolvimento e processo de teorização entre os 

letrados seiscentistas, já havia sido sinalizada por Plutarco (retomando Simonides), que 

propõe a substituição da pintura pela dança no dito horaciano:  
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 ARISTÓTELES. Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa (8ª 

edição). Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008. 
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Bref, il faudroit transferer le dire de Simonides de la peinture au bal pour ce que le 

bal est une poesie muette, et la poesie un bal parlant (...). Là où entre le bal et la 

poesie toutes choses sont communes, et participent en tout l‟une et l‟autre, toutes 

deux representants une mesme chose, mesmement és chansons à danser (...) où la 

representation se fait plus eficacement de l‟une par les gestes et mimes, et de l‟autre 

par les paroles.
169

 

 

Da mesma maneira que a dança pôde ser entendida pelos antigos como “poesia muda”, 

que “fala” pelos gestos, também pensadores modernos como Guillaume de Colletet puderam 

pensá-la, sobretudo enquanto balé, como “imagem em movimento” e como “poesia animada”, 

comparada a uma tela e a um discurso e, como estes, podendo “dizer” e “mostrar” as paixões, 

ações e pensamentos humanos: 

  

Si les anciens ont appelé la poesie une peinture parlante, et la peinture une poesie 

muette, à leur exemple nous pouvons appeler la danse, et surtout celle qui se 

pratique dans nos ballets, une peinture mouvante, ou une poesie animée. Car comme 

la poesie est un vray tableau de nos passions, et la peinture un discours muet 

veritablement, mais capable neantmoins de reveiller tout ce qui tombe dans notre 

imagination : ainsi la danse est une image vivante de nos actions, et une expression 

artificielle de nos secrettes pensées.
170

 

 

Em um outro libreto de balé de 1632, Colletet se vale claramente da fórmula horaciana 

de correspondência entre as artes ao propor a aproximação, desta vez, entre música e dança. 

Ao entender as duas artes como vias diferentes de manifestação do princípio divino da 

harmonia, o autor concebe a dança como “música para os olhos” e acredita ser possìvel “ouvir 

um movimento”, sobretudo quando música e dança se fundem no balé: 

 

                                                 
169

 “Assim, seria necessário transferir os dizeres de Simonides da pintura ao baile, uma vez que o baile é uma 

poesia muda e a poesia um baile falante (...). Entre o baile e a poesia todas as coisas são comuns, uma e outra em 

tudo participam, ambas representando uma mesma coisa, da mesma forma que as canções para dança (...) em que 

a representação se faz de maneira mais eficaz, de uma parte pelos gestos e mìmicas e de outra pelas palavras.” 

PLUTARCO, Les oeuvres morales apud MCGOWAN, L'art du Ballet de Cour en France, 1581–1643. Paris: 

Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1978, p.12. 
170

 “Se os antigos chamaram à poesia pintura falante, e à pintura uma poesia muda, a seu exemplo podemos 

chamar a dança, e sobretudo aquela que se pratica em nossos balés, de uma pintura movente ou uma poesia 

animada. Pois como a poesia é uma verdadeira tela de nossas paixões, e a pintura um discurso mudo de fato, mas 

todavia capaz de despertar tudo aquilo que cai em nossa imaginação: assim a dança é uma imagem viva de 

nossas ações e uma expressão artificial de nossos pensamentos secretos.” COLLETET, Guillaume. Le Grand 

Ballet des Effects de la Nature, presenté au roy, qui doit estre dansé le lundi 27 décembre 1632 et les trois jours 

suivans, a deux heures precisement, au jeu de paume du petit louvre, au marest du temple. Préface, n.p. 
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mais icy vous l‟oüyrez et la verrez tout ensemble, par où vous pourrez connoistre 

qu‟il n‟est non plus incompatible de faire voir une Musique que de faire oüyr un 

mouvement. Cela estant, Il s‟en suit que la Danse n‟est autre chose qu‟une Musique 

pour les yeux, comme les voix harmoniques en sont une pour les oreilles, et tous les 

deus ensemble une Harmonie pour l‟une et pour l‟autre.
171

  

 

Nessa mesma linha de pensamento, também o jesuíta Claude-François Menestrier 

recorre numerosas vezes à analogia entre dança, poesia e pintura. Mas, uma vez que seu 

esforço é o de estabelecer num tratado a teoria e as regras do balé, o tratadista se empenha em 

distingui-lo da simples dança, e o faz numa comparação à poesia: “E para servir-me das 

analogias da poesia para distingui-los, eu comparo a simples dança aos versos líricos que não 

se comprometem com um desìgnio maior, e o balé ao poema dramático.”
172

 

Da mesma forma, o balé como “espécie mais perfeita de dança”
173

, comparável a um 

poema dramático
174

, também deve, segundo Menestrier, ter suas regras estabelecidas de 

acordo com os preceitos da pintura, ideia que ele defende evocando, mais uma vez a 

autoridade de Horácio. 
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 “Mas aqui a ouvireis e a vereis [a harmonia] ao mesmo tempo, pelo que podereis perceber que não é 

incompatível fazer ver uma música nem tampouco ouvir um movimento. Portanto, compreende-se que a dança 

não é outra coisa que uma música para os olhos, assim como as vozes harmônicas o são para os ouvidos, e as 

duas  juntas uma harmonia para uma e para outra.” Ballet de l‟Harmonie, Preface, p.3-4. 
172

 “Et pour me servir des rapports de la poésie pour les distinguer, je compare la simple danse aux vers lyrique 

qui n‟ont rien d‟arresté pour le dessein, et le ballet au poème dramatique.” MENESTRIER, apud MCGOWAN, 

idem, p.13. 
173

 « C‟est de ces danses representatives que je traite en ce discours, et ce sont celles dont j‟entreprens de regler 

la conduite, aprés que j‟aurai recherché les sentiments des anciens sur l‟origine de la danse en general dont le 

ballet n‟est qu‟une espece, mais l‟espece la plus parfaite. » MÉNESTRIER, Des ballets anciens et modernes, p. 

18. 
174

 Comparações do balé ao teatro, como forma dramática, seguindo a mesma estrutura analógica sugerida pelo 

dictum de Horácio, também são recorrentes nos escritos seiscentistas. Tanto Saint-Hubert em seu tratado de 

1641(La manière de composer et faire réussir le ballet, 1641, p. 16) quanto o abade de Marolles em suas 

Memórias (Neuvième Discours du Ballet, 1657 , p. 113) aproximam o balé do teatro caracterizando-o como 

“comédia muda” e também  Michel de Pure define o balé como “representação muda, em que os gestos e 

movimentos significam aquilo se se poderia exprimir pelas palavras.” PURE, Michel de. Idées des spectacles 

anciens et nouveaux. Paris: P. Brunet, 1668. Minkoff Reprint: Genebra, 1972, p. 210. 
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Le ballet est une peinture, puisqu‟il est une imitation, et Horace a dit depuis long-

temps, que c‟étoit sur la peinture qu‟il falait regler  la poësie qui est une peinture 

parlante, comme la peinture est une poesie muette Ut pictura poësis erit. 

L‟ordonnance d‟un ballet est donc semblable à celle d‟un tableau.
175

 

 

Assim, a partir da tópica horaciana ut pictura poesis, é possível perceber nas 

formulações dos pensadores da dança no XVII o desenvolvimento de uma ideia 

correspondente, de uma ut pictura saltatio. Essas elaborações eruditas que nos sugerem a 

comparação entre dança e poesia, ou entre dança e pintura, não devem ser tomadas, todavia, 

como mera elucubração teórica. De fato, se a analogia com outras artes imitativas é possível, 

isso se deve à percepção da dança, e do balé, como gênero poético, o que representa novas 

possibilidades de entendimento e, logo, de desenvolvimento da dança na modernidade como 

arte expressiva, cujas regras e métodos obedeceriam antes de tudo a preceitos poéticos.  

A fórmula permite, ainda, atentar à potencialidade da dança como arte eloquente, ou 

seja, capaz de excitar as paixões, de mover os afetos humanos e, assim, convencer da coisa 

imitada. Num contexto como o do pensamento humanista nos séculos XVI e XVII – 

notadamente a partir do poeta neo-latino Scaliger
176

 – que retoma com veemência a particular 

ênfase atribuída por Quintiliano
177

 à actio retórica como fase de pronunciação/apresentação 

ativa e eloquente do discurso, a oratória e as artes a que chamamos “performáticas” passam a 

ser especialmente valorizadas. A dança, pela particular eficácia dos meios pelos quais realiza 

uma imitação – “cadências harmônicas e movimentos regrados de gestos, ações e figuras”
178

 – 

passa a ser considerada como ainda mais eloquente e persuasiva que a poesia e a pintura. Nas 

palavras de Menestrier, 
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 “O balé é uma pintura, por ser uma imitação, e Horacio já dizia desde muito tempo que era sobre a pintura 

que a poesia deveria ser regrada, de maneira que a poesia é uma pintura falante e a pintura é uma poesia muda Ut 

picture poësis erit. As regras de um balé são , portanto, semelhantes às de um quadro.” MÉNESTRIER, idem, 

p.82. Especialmente em Menestrier, a percepção do balé como uma imagem é bastante explorada, uma vez que o 

autor concebe o balé, bem como toda sorte de divertimentos públicos, como um espetáculo inserido numa 

filosofia das imagens: “Les spectacles publiques sont une partie de la Philosophie des Images que je me suis 

proposée comme la fin de mes études”. MÉNESTRIER, Des représentations en musique. Paris: René Guignard, 

1681, p. 1. 
176

 É interessante notar que Scaliger dedica o décimo oitavo capítulo do Livro I de sua Poética à Ars Saltatoria, 

incluindo a dança no rol das artes poéticas e como forma de discurso em ação, assim como o faria a arte da 

oratória. SCALIGER, Iulius Caesar. Poetices libri septem. Lyon, 1561. 
177

 QUINTILIANO, M. F. The institutio oratoria of Quintilian, Cambridge-MA: Harvard University Press, 1943. 
178

 MÉNESTRIER, Des représentations en musique, p. 40. 
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La difference est, qu‟au lieu que les autres arts n‟imitent que certaines choses, 

comme la peinture n‟exprime que la figure, les couleurs, l‟arrangement ou la 

disposition des choses, le ballet exprime les mouvements que la peinture, et la 

sculpture ne sçauroient exprimer, et par ces mouvemens il va jusqu‟à la nature des 

choses, et les habitus de l‟ame, qui ne peuvent tomber sous les sens que par ces 

mouvemens.”
179

  

 

A argumentação dos teóricos sugere que a dança ultrapassa tanto as possibilidades 

quanto a intensidade imitativa das demais artes. Esta peculiar eficácia expressiva da dança se 

sustentaria, portanto, pelos gestos e movimentos do corpo que seriam capazes de conferir 

“vida” às imagens, exprimindo, assim, a natureza das coisas, as “ações, costumes e paixões”, 

as noções puramente intelectuais e os “mistérios mais ocultos da natureza”
180

. Enquanto a 

comédia imita apenas as ações inferiores e a tragédia as ações de homens grandes, só o balé 

poderia ambos exprimir, misturando inclusive o histórico e o fabuloso, o heroico e o satírico, 

o sério e o ridículo como nenhum outro gênero o faria.  

A ideia de que a dança poderia “tudo exprimir” e o balé “tudo representar”
181

 aparece 

disseminada no pensamento da época e fundamenta, por exemplo, a percepção de Michel de 

Pure sobre tal arte como uma espécie de pintura que reflete o mundo e a história, que revela 

os mistérios da natureza e da moral
182

. Segundo McGowan
183

, dada a vastidão de assuntos e 

áreas que se acreditava serem abarcadas pela dança, Marin Mersenne não fora o único a 

postular a grande utilidade da dança nos tratamentos da medicina, ou como meio eficaz ao 

estudo dos movimentos celestes (através das figuras de dança) e de ciências aplicadas como a 

mecânica e a perspectiva, chegando mesmo a defender a dança como uma linguagem 

universal.
184

 

Se o balé poderia tudo exprimir, necessário também seria que o dançarino tivesse um 

vasto conhecimento que abrangesse múltiplas disciplinas do saber como a poesia, a 

                                                 
179

 “A diferença é que, enquanto as outras artes imitam apenas certas coisas, como a pintura que exprime 

somente a figura, as cores, o arranjo ou a disposição das coisas, o balé exprime os movimentos que a pintura e a 

escultura não saberiam exprimir, e por esses movimentos o balé alcança a natureza das coisas e os hábitos da 

alma, que só podem chegar aos sentidos por esses movimentos.” MÉNESTRIER, Des ballets anciens et 

modernes, p. 41. 
180

 MENESTRIER, idem, pp.40-41. 
181

 “Il y a une infinité de choses que le ballet peut exprimer” MENESTRIER, idem, p. 138. 
182

 « (...) où l‟on met en veüe ce que le monde  ou l‟histoire ont de plus illustre; où l‟on déterre, et où l‟on étale 

les plus fins et les plus profonds mysteres de la nature et de la morale, et tout ce qui peut nous estre inconnû » 

(DE PURE, 1668, p. 211-212) 
183

 MCGOWAN, L'art du Ballet de Cour en France, p. 14. 
184

 Cf.: MERSENNE, M. L‟Harmonie Universelle. Paris, 1636, p. 159-160. A ideia da múltipla utilidade da 

dança e do balé também aparece na obra de Menestrier, este que aproxima o bom dançarino ou mímico de um 

intérprete de idiomas. MÉNESTRIER, idem, p. 42. 
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geometria, a aritmética, a música, a filosofia, etc., o que é explicado pelo tratadista 

Menestrier: 

 

La poesie pour inventer les sujets, la geometrie pour les figures, et les mouvemens, 

la musique pour les airs, les cadences, les accords, et les mouvemens harmoniques, 

et la philosophie pour l‟imitation naturelle des passions, des moeurs, et des 

affectations de l‟ame.
185

  

 

Também deveria ter domínio das artes da pintura, das imagens e da retórica, além de 

uma singular memória, acrescentaria Luciano de Samósata em seu diálogo sobre a dança
186

. 

Segundo o abade de Pure, o dançarino deve ser inteligente, deve se esforçar para atingir a 

essência do tema e o caráter de seu personagem, para “entrar no espìrito do poeta”, ter bom 

ouvido e musicalidade, deve ser sensível e entender de tudo. Os requisitos do dançarino 

demonstram, assim, o quão vasto e profundo considerava-se o campo da dança e sua 

possibilidade representativa enquanto arte poética. 

 

2.3 Poética da imagem animada 

 

Para a compreensão do caráter persuasivo e da dimensão instrutiva dos balés, 

consideramos importante a reflexão de Marie-Thérèse Mourey
187

 em que a autora aproxima o 

balé de corte – enquanto espetáculo – do domínio das imagens, entendendo-o a partir de uma 

“poética da imagem animada”. Nesta perspectiva, as representações dançadas seiscentistas se 

compõem como uma pintura, cada cena é lida como uma imagem, plena de significados 

alegóricos, contando com a peculiaridade de que esta imagem está em movimento.  

Segundo Mourey, a explosão do meio espetacular em toda a Europa é um fenômeno 

essencial que marca a primeira modernidade, o que se explicita na eclosão de novos tipos de 

espetáculos públicos de caráter frequentemente efêmero e “misto”– como desfiles, balés, 

torneios, balés equestres, mascaradas, óperas, etc. Mas, para além de formas artísticas, o 
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 “A poesia para inventar temas, a geometria para as figuras e movimentos, a música para as árias, cadências, 

acordes e movimentos harmônicos, e a filosofia para a imitação natural das paixões, dos costumes e das 

afetações da alma.” MENESTRIER, idem, p. 171. 
186

 A obra de Luciano de Samósata e suas traduções eram abundantes e circulavam no meio letrado desde o XVI. 

Consultamos uma edição francesa de 1582, traduzida do grego por Filibert Bretin, em que figura o conhecido 

discurso sobre a dança, e que pode, muito provavelmente, ter sido uma das edições consultadas por letrados que 

se dedicaram à escrita e discurso sobre a dança: SAMOSTATE, Lucien. De la danse. In : Les oeuvres de Lucien 

de Samostate, philosophe excellent, non moins utiles que plaisantes : traduites du grec, par Filibert Bretin 

Aussonois, docteur en medicine. Tomo I. Paris : Abel l‟Angelier, 1582, pp. 357-374. 
187

 MOUREY, Marie-Thérèse. L‟art du ballet de cour au XVIIe siècle: poétique de l‟image animée. Colloque 

École Doctorale IV – Université Paris IV-Sorbonne, 11-13 junho 2009. 
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espetáculo é a construção de imagens concretas que se relacionam a imagens mentais, e por 

isto trata-se de uma questão de representação. Assim, o espetáculo é entendido como “a 

tradução visual de um imaginário que exprime profundamente os valores, ideais e angústias” 

de uma sociedade, através de um dispositivo material que é fruto de técnicas precisas num 

dado momento histórico. No entanto, segue a autora, 

 

Loin d‟être um simple “reflet” ingénieux et distrayant de ce monde et de sa réalité 

changeante, le spectacle en constitue une mise en ordre symbolique, qui s‟effectue 

par le biais de constructions aussi savantes que complexes, d‟ordre artistique, 

esthétique et idéologique. Dans ces constructions, une place de premier plan revient 

à la réthorique et à la semiotique des images.
188

  

 

Há que se considerar que essa diversificação e intensificação do recurso ao espetáculo 

na Europa a partir da segunda metade do século XVI correspondem, como bem observa 

Mourey, a um reordenamento das sociedades após o choque da Reforma Protestante e o abalo 

que esta trouxe à estrutura política e religiosa principalmente na França. Nesse contexto de 

tensões político-religiosas, é certo que o absolutismo monárquico se consolida e afirma o 

poder do rei recorrendo ainda mais a estratégias espetaculares, mas tudo isso passa por 

importantes questões de ordem teológica e filosófica.  

O Concílio de Trento (1545-1563) vem redefinir e reafirmar os preceitos doutrinais (e 

também as estratégias de evangelização) do catolicismo frente à ameaça da heresia protestante 

a fim de reforçar a “fé verdadeira”
 189

. Assim, contrariamente aos preceitos protestantes 

(sobretudo entre calvinistas e iconoclastas) e sua desconfiança com relação à representação 

imagética e material de Deus, “os católicos reafirmam a plena legitimidade dos sentidos e da 

experiência sensível, em particular da visão (considerada o sentido humano mais acurado), 

para a apreensão dos mistérios da Fé e para ascender à Transcendência”
190

 – daí a proliferação 

de imagens religiosas e a exuberância das decorações. Na espiritualidade católica pós-

tridentina, portanto, a concepção e a composição de imagens simbólicas ou alegóricas, 

inspiradas na arte dos emblemas, torna-se uma prática reforçada. É nessa perspectiva que os 
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 “Longe de ser um simples „reflexo‟ engenhoso e divertido desse mundo e de sua realidade instável, o 

espetáculo constitui uma ordenação simbólica, que se efetua pelo viés de construções tão sábias quanto 

complexas, de ordem artística, estética e ideológica. Nessas construções, a retórica e a semiótica das imagens 

ocupam um lugar de primeiro plano.” MOUREY, idem, p. 1. 
189

 “(...) la Contre-Réforme mit délibérément en oeuvre des stratégies fondées sur les poivoirs des images, afin de 

redonner une stabilité a ce monde vacilant (...) et de renforcer la Vraie Foi universelle.” MOUREY, idem, p.2. 
190

 Idem, ibidem, p. 2. 
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espetáculos sagrados ou profanos ganham projeção, repousando sobre “uma mise en scène de 

imagens portadoras de significação, que mobilizam os sentidos e falam ao imaginário”
191

.  

Por constituir-se de imagens alusivas, a representação espetacular, segundo a fórmula 

seiscentista do “grande teatro do mundo”, ultrapassa a própria realidade e permite descobrir 

por detrás das aparências sensíveis as verdades invisíveis e eternas. Por isso, para além de 

simples divertimento, 

 

(...) le spectacle est un instrument heuristique fondamental qui permet, grâce à la 

force des images symboliques, d‟appréhender les structures occultes du monde, 

voire de restituer un odre spirituel dans un temps perturbé. La forme structurante du 

spectacle est donc essentielle à son efficacité.
192

  

 

A esse respeito, e como já mencionado anteriormente, o próprio Ménestrier, um dos 

maiores teóricos das imagens, compositor e organizador de espetáculos sob o reinado de Luís 

XIV, nos informa dessa concepção que insere a categoria dos espetáculos no extenso domínio 

das imagens. Em seu estudo sobre as representações musicais, o jesuíta afirma expressamente 

que os espetáculos públicos são uma parte da Filosofia das Imagens
193

, o que implica dizer 

que tanto a sensibilidade contemplativa quanto os preceitos e regras de composição dos 

espetáculos se pautam em preceitos teóricos que regulam a invenção e a apreciação da 

imagem. 

Dentre os vários espetáculos de corte, o balé ocupa um lugar de destaque como um dos 

principais divertimentos cortesãos. Assim como a maior parte desses espetáculos à época, o 

balé aglutinava diversos tipos diferentes de artes, formas de representação e linguagens, de 

modo que além de contar com a dança, a música e a poesia em sua composição, também 

mobilizava o uso de imagens plásticas como pinturas, brasões, emblemas, divisas e medalhas 

que compunham a decoração, a caracterização dos personagens e os elementos cênicos. Mas 

além da presença e da utilização dessas diversas imagens fixas e significativas, o balé produz 

efetivamente imagens a partir dos movimentos e gestos dos dançarinos e das figuras que estes 

formam em cena, como nos afirma o próprio tratadista Menestrier: os balés “compõem 
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 “Les spectacles, sacrés ou profanes, reposent eux aussi sur une mise en scène d‟images porteuses de 

signification, qui mobilisent les sens et parlent à l‟imaginaire”. Idem, ibidem. 
192

 “(...) o espetáculo é um instrumento heurìstico fundamental que permite, graças à força de imagens 

simbólicas, apreender as estruturas ocultas do mundo e até mesmo restituir uma ordem espiritual num tempo 

perturbado. A forma estruturante do espetáculo é, portanto, essencial à sua eficácia.” MOUREY, 2010, p. 3. 
193

 “Les spectacles publiques sont une partie de la Philosophie des Images que je me suis proposé comme la fin 

de mes études” MÉNESTRIER, Des représentations en musique, p. 1. 
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imagens eruditas pelas representações figuradas das coisas naturais e morais”.
194

 Dessa 

maneira, mais que uma somatória de imagens e símbolos, é possível entendê-lo como uma 

macroimagem portadora de significados ainda mais abrangentes.  

Como já foi abordado anteriormente, entre os teorizadores e comentadores da dança e 

dos espetáculos no século XVII, o balé enquanto gênero poético é frequentemente associado à 

pintura segundo o dictum horaciano ut pictura poesis, que fundamenta a analogia e a 

correspondência de preceitos entre artes poéticas distintas, sugerindo um ut pictura saltatio. 

Mas a comparação entre balé e pintura vai mais além, na medida em que o primeiro, por ser 

constituído do movimento dançado, foi compreendido como uma “pintura viva”, como 

“imagem de ação”
195

. Assim como uma tela, os balés representariam imagens, desenhos, 

cores e símbolos cujas formas e significados seriam prontamente perceptíveis a partir da 

decoração, do figurino, dos elementos cênicos. No entanto, o balé teria a capacidade de 

transformar essas imagens fixas e congeladas em imagens animadas por meio dos 

movimentos, gestos e deslocamentos espaciais dos dançarinos, exprimindo ainda melhor as 

ações, paixões e mesmo noções abstratas em seu movimento processual
196

. Como bem 

expressa o jesuíta, 

 

Mais le ballet a cét avantage sur la peinture, que la peinture n‟a jamais qu‟un 

moment, toutes ses figures demeurant toûjours dans la méme situation (...) au lieu 

que le ballet est toute une suite de mouvemens qui se succedent les uns aux 

autres.”
197

  

 

Nisso residiria a superioridade do balé em relação à pintura e às demais artes, no fato 

de que a dança acrescenta movimento às figuras, ou ainda, acrescenta vida às representações. 

Essa compreensão do balé como “pintura viva” repousa, portanto, no que Marie-Fançoise 

Mourey denomina uma “poética da imagem animada”
198

: uma poética da imagem dinâmica 

que, investida de sentido e vida através do movimento dançado, teria potencialidades 

particulares e ainda mais persuasivas, sendo capaz de produzir um efeito impressionante antes 

mesmo de qualquer interpretação racional.  

                                                 
194

 “(...) font des images savants par ces imitations figurées des choses naturelles et morales”. MENESTRIER, 

idem, p. 199. 
195

 Idem, ibidem, p. 15. 
196

 MOUREY, idem, p. 15. 
197

 “Mas o balé tem vantagem sobre a pintura, pois a pintura tem apenas um momento, de maneira que todas as 

suas figuras permanecem sempre na mesma situação (...), ao contrário do balé que é toda uma sequência de 

movimentos que se sucedem uns aos outros.” MENESTRIER, idem, p. 157. 
198

 Anima: do latim alma, vida. MOUREY, idem. 
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Com efeito, essa sensibilidade que se busca aflorar por meio de uma poética afinada 

aos preceitos pós-tridentinos exige que a imagem fale aos sentidos e às emoções, 

condicionando a arte (técnica) à produção de efeitos sinestésicos que venham mobilizar 

ativamente os afetos e, assim, satisfazer tanto os sentidos quanto o intelecto. Na percepção da 

época, especialmente ancorada no pensamento aristotélico e suas leituras modernas, as artes 

poéticas teriam a particular disposição de, pela imitação, tocar e mover os afetos humanos, daí 

advindo sua capacidade persuasiva, uma vez que a mobilização dos sentidos facilita o 

convencimento do intelecto. Para Mourey, a disposição afetiva do espectador – que através do 

espetáculo experimenta estados e paixões como o maravilhamento, sofrimento, medo e 

admiração – está no centro do dispositivo de persuasão estabelecido por uma nova estética do 

“teatro multimìdia”
199

. 

Conforme a autora, nas representações teatrais seiscentistas a produção de imagens e 

alegorias recorre muito mais a uma ilustração estilizada de ações, paixões e efeitos já 

repertoriados, através de um gestual também codificado, do que a uma expressão 

individualizada de movimentos e sentimentos. Precisamente por isso, é possível entender o 

balé como uma “iconologia viva”
200

. Dessa maneira – e a partir da estrutura, da temática, dos 

personagens e dos recursos decorativos e cenográficos dos balés compostos no século XVII – 

compreendemos que a estrutura de encenação relaciona a representação dançada às formas 

iconográficas, principalmente aos brasões e aos emblemas, imagens engenhosas e alegóricas 

por excelência, fortemente apreciadas e utilizadas desde o século XVI.  

Com efeito, a observação dos libretos de balés estudados nos permite verificar 

claramente uma grande recorrência de personagens alegóricos, podendo ser: mitológicos 

como deuses e figuras fabulosas da antiguidade clássica – Minerva, Apolo, Vênus, Cupido, 

Mercúrio, Medusa, sereias, ninfas, tritões; elementos da natureza personificados – como o 

Sol, a Noite, os planetas, as estações do ano, o mar; tipos humanos segundo ofícios e 

profissões, idades e condições, origem e dignidade – como médicos, pastores, velhos, doentes, 

mulheres, cavaleiros, cortesãos, índios americanos, africanos, mouros, espanhóis 

(personificando reinos, continentes, culturas); alegorias morais como a Fama, a Concórdia, a 

Discórdia, a Virtude, o Amor, a Fúria. O tema e o enredo aludem, por sua vez, à história 
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 MOUREY, idem, p. 14. Também Peter Burke, em seu estudo sobre a produção de imagens de Luís XIV, 

considera o balé de corte, dentre outros meios espetaculares, como “eventos multimìdia” em que “palavras, 

imagens, ações e música formavam um todo” e apresentavam uma “imagem viva” do rei. Cf.: BURKE, Peter. 

Persuasão. In: A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 1994.  
200

 MOUREY, idem, p. 15. 
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antiga e mesmo a eventos recentes, às narrativas mitológicas, à literatura romanesca moderna 

ou a provérbios – lembrando que tanto a história quanto a fábula, seja antiga ou moderna, 

carregam à época um valor metafórico e alegórico inexorável.  

Uma vez que tais imagens preceituam todo um repertório de ícones dos quais se parte 

e/ou se chega à composição dos balés, é possível perceber nestes, de acordo com Mourey, 

uma verdadeira “emblemática em movimento”. Aplicando-se a estrutura tripartida dos 

emblemas ao contexto do balé, podemos dizer que a inscriptio corresponderia ao título da 

obra, a subscriptio se constituiria no libreto, que contém o texto – versos cantados ou 

declamados e/ou descrições e comentários em prosa sobre o tema desenvolvido – e a pictura 

se configuraria na própria representação cênica dançada, como imagem significativa e 

engenhosamente elaborada. A isso acrescenta a autora que “a sintaxe icônica visual que aì se 

desenvolve reforça e enriquece a construção poética de uma dimensão simbólica e, por vezes, 

enigmática”
201

.  

Essa aproximação entre balé de corte e emblemas – espetáculo cênico e imagens – 

pode ser claramente observada nas gravuras e descrições de figurinos e de todo aparato de 

caracterização de personagens, bem como da decoração
202

 – telas pintadas, máquinas e carros, 

estruturas efêmeras – de balés, deixam ainda mais evidente o quanto cada elemento ou 

conjunto de elementos é construído enquanto imagem-discurso. Nessa composição icônica e 

tipificada dos balés, que segue os mesmos preceitos e padrões de construção dos emblemas, 

divisas e demais representações da época, pode-se verificar uma forte correspondência com as 

figuras e descrições emblemáticas que constam, principalmente, na Iconologia (1593) de 

Cesare Ripa. 

 

Les personages sont représentés comme des emblèmes vivants, dont le contenu peut 

être tiré de l‟Histoire, de la fable ou de la morale (...) Il faut en particulier bien 

connaître l‟art des images (...) ce en quoi l‟Iconologia de Caesaris Ripae, et le 

Speculum imaginum veritatis occultae de Jacob Mansen peuvent utiliment 

instruire.
203

 

 

                                                 
201

 Idem, ibidem. 
202

 Há gravuras que compõem alguns libretos, outras que são desenhos de cenários e figurinos, como as gravuras 

de Daniel Rabel, Torelli e Francini.  
203

 “Os personagens são representados como emblemas vivos, cujo conteúdo pode ser tirado da História, da 

fábula ou da moral (...). Em particular, é preciso conhecer bem a arte das imagens, (...) no que a Iconologia, de 

Cesare Ripa, e o Speculum imaginum veritatis occultae, de Jacob Mansen, podem ser de grande utilidade.” 

MORHOF, Daniel. Unterricht Von Der Teutschen Sprache und Poesie/ Deren Uhrsprung/ Fortgang und 

Lehrsätzen […] Kiel, 1682, p. 741, citado por MOUREY, idem, p. 16.                                                                                             
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Nesse sentido, há que se destacar a importantíssima atuação dos jesuítas que foram, 

como afirma a autora, ardentes promotores da arte emblemática e fecundos inventores nesta 

matéria, desenvolvendo, como é o caso de Menestrier, um vasto estudo sobre as imagens e 

aplicando-o ao domínio dos espetáculos e cerimônias. É nessa perspectiva de uma filosofia da 

imagem e da emblemática que são amplamente desenvolvidos espetáculos e divertimentos nos 

colégios jesuíticos em toda Europa e especialmente na França. Ambiente de educação da 

nobreza e formação erudita, os colégios configuram durante o Antigo Regime como um dos 

principais lugares de criação dramática de espetáculos artísticos híbridos (porque compostos 

de variadas artes) e eruditos notórios.
204

 

A percepção do balé como imagem, fruto de complexas postulações teóricas da 

renascença e do barroco, bem como composição artística e poética sujeita às mesmas regras e 

preceitos que orientam a composição e a apreciação iconográficas, nos permite compreender 

melhor a estrutura e os sentidos do balé – na medida em que historicizamos as categorias de 

pensamento, evitamos reduzi-lo a uma mera forma estética ou analisá-lo sob perspectivas 

anacrônicas. Mais ainda, a compreensão do gênero – principalmente do balé, mas também dos 

espetáculos em geral nos séculos XVI e XVII – como “imagem animada”, “pintura viva” e 

“emblemas em movimento” chama a atenção para uma dimensão espetacular de grande 

impacto à época e nos descortina novas possibilidades de análise sobre seus sentidos políticos.  

Questão apontada e analisada pelos próprios teóricos da época, a possibilidade de se 

criar imagens em movimento – sobretudo através das representações dançadas – potencializa 

a eloquência da representação poética e intensifica a eficácia persuasiva do discurso aí 

veiculado, uma vez que “a função performática acrescenta sentido e força à imagem, 

conferindo-lhe uma realidade de ordem filosófica”
205

. 

Cabe sublinhar que é nessa perspectiva que buscamos, na presente pesquisa, 

compreender o balé – enquanto espetáculo, dança e imagem – como peça de representação 

política, na medida em que este se constrói fundamentalmente como alegoria da harmonia 

cósmica e, por conseguinte, como alegoria do corpo político harmônico ordenado em torno do 

soberano. 
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 Sobre os espetáculos compostos e apresentados nos colégios jesuíticos durante o Antigo Regime, sua 

composição poética e estética, bem como a dimensão pedagógica e as imbricações sociais dos mesmos, ver: 

PIÉJUS, Anne (dir). Plaire et instruire. Le spectacle dans les collèges de l‟Ancien Régime. Collection 

Interférences, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007. 
205

 MOUREY, idem, p. 10. 
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2.4 Fusão das artes: aspirações humanistas de reconstituição do drama antigo 

 

“De todos os espetáculos e divertimentos que os gregos inventaram, ou aperfeiçoaram, 

não há nada de mais universal que os balés”
206

 : é com esta frase que Menestrier inicia seu 

tratado sobre os balés. A afirmação chama a atenção menos pela ideia do balé como um 

espetáculo universal do que por deixar entrever a concepção do tratadista de que este 

espetáculo moderno seria de fato uma invenção grega que remonta à antiguidade. De 

semelhante modo, dentre os versos dedicados a Beaujoyeulx e publicados no início do libreto 

de seu Ballet Comique de la Reine, as palavras do poeta Billard assim o louvam: 

“Beaujoyeulx, qui premier des cendres de la Grece / Fais retourner au jour le dessein et 

l‟adresse / Du balet compasé en son tour mesure”
207

. O elogio ao inventor se fundamenta na 

percepção de que sua invenção seria uma recuperação da tragédia grega clássica, por muito 

tempo perdida desde a antiguidade, mas que poderia reviver no balé, cujo desígnio, função e 

forma (mesurada à antiga) eram os mesmos de outrora. 

Essa atribuição da origem do balé aos antigos gregos, uma tópica reiteradamente 

mobilizada em praticamente todos os discursos sobre o gênero, não é arbitrária e não se 

justifica apenas pela autoridade e legitimidade atribuídas às coisas antigas, sendo menos ainda 

um dado histórico objetivo. De fato, essa tópica evidencia as aspirações humanistas que, 

desde início do século XVI, buscam fazer reviver o drama grego antigo, ou antes, os desejos e 

suposições próprios que os letrados modernos projetavam na antiguidade.  

As tentativas e experiências poéticas empreendidas notadamente pelos poetas e 

músicos da Academie de Musique et de Poesie, coordenada por Baïf e composta por 

integrantes da Pléiade, se organizavam na direção de unir poesia e música, adequando métrica 

e melodia (ambas de inspiração grega), numa intenção de amplificar mutuamente os efeitos 

das duas artes que se tornariam ainda mais poderosos se combinados. Não por acaso, a poesia 

francesa dos quinhentos passou a ser composta numa métrica sensivelmente musical, assim 

como a música vocal passa a valorizar a poesia e a monocordia passa a predominar sobre a 

polifonia dos madrigais, implicando na voga das árias e dos recitativos cantados numa única 

linha melódica frequentemente sob o acompanhamento simples da lira, e cujo ritmo era 

determinado pelas próprias sílabas poéticas. A aspiração ao princípio de união das artes fica 

clara no prefácio dirigido ao leitor do libreto do Ballet Comique, em que Beaujoyeulx propõe 
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 “De tous les spectacles de divertissement que les grecs ont inventez, ou perfeccionez, il n‟est guere de plus 

universel que les Ballets”. MENESTRIER, idem, prefácio.  
207

 BEAUJOYEULX, idem, versos de Baillard dirigidos a Beaujoyeulx (não paginado). 
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mesclar não apenas os gêneros do balé e da comédia (que dão título ao espetáculo), como 

também a música e a poesia: 

 

(...)il ne serait point indécent de mêler l'un et l'autre ensemblément, et diversifier la 

musique de poésie, et entrelacer la poésie de musique, et le plus souvent les 

confondre toutes deux ensembles : ainsi que l'antiquité ne récitait point les vers sans 

musique, et Orphée ne sonnait jamais sans vers. J'ai toutefois donné le premier titre 

et honneur à la danse (...)
208

 

 

Ainda que os esforços da Academia de Baif em fundir poesia e música tenham sido 

notáveis e bem vistos em sua época, não pareciam ainda suficientes aos seus contemporâneos. 

Prunières atenta ao fato de que é no seio da própria academia, entre poetas e músicos, que se 

começa a reconhecer a necessidade de agregar ainda os gestos e a expressão dramática para se 

alcançar verdadeiramente o potencial do espetáculo antigo, suas forma e efeitos.
209

 Será, 

portanto, no balé que parece realizar-se a ideia de recriar o drama antigo a partir de uma obra 

compósita que reunisse música, poesia, coreografia e cena. Nisso consistiu o princípio da 

“fusão das artes”, que alinhado às aspirações humanistas de retorno ao drama grego, 

considerado o mais perfeito espetáculo imitativo, postulava que na reunião das quatro artes 

imitativas passíveis de múltiplas interferências num único objetivo, os efeitos provocados nas 

paixões humanas seriam amplificados. 

A ideia do balé de corte como baile compassado e mesurado, como o ressurgimento do 

drama grego antigo e a possibilidade de fazer reviver seus objetivos e efeitos mostra-se 

essencial no delineamento das formas e significados do gênero.  

 

Et la façon tant estimee  

De nos poetes anciens,  

Les vers avecques la musique, 

Le Balet confus mesuré.
 210

 

 

O balé aparece à época como gênero essencialmente compósito, particularmente eficaz em 

seus efeitos por ser o único que poderia efetivamente fundir poesia, musica, dança e pintura e, 

assim, produzir efeitos tão intensos que pudessem transbordar a cena e se prolongar na vida 

social. 

 

                                                 
208

 BEAUJOYEULX, idem, « Au lecteur », n.p.  
209

 PRUNIÈRES, idem, p. 58 e segs. (Capítulo II) 
210

 « E a maneira tão estimada / De nossos poetas antigos, / Os versos com a música, / O balé fundido e 

mesurado. » Ballet Comique de la Royne, idem, versos de Volusian, n.p. 
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2.5 A arte do balé de corte: preceitos de composição 

 

O uso da palavra ballet pode ser verificado em registros escritos desde meados do 

XVI, quando designava pequeno baile (do italiano balleto, pequeno ballo), ou uma 

coreografia de baile que poderia ou não ter uma intenção cênica. De acordo com Lincoln 

Kirstein, seria apenas a partir da segunda metade do século XVI, sob influência do 

humanismo francês, que o termo ballet passaria a designar divertimentos com certa unidade 

dramática, maior coerência e um enredo relativamente bem elaborado em torno de uma ação, 

como é o caso do Ballet de Cour francês e do Masque inglês: 

 

Inicialmente, balleti era um termo sem nenhum sentido teatral, significava a mera 

realização de algumas figuras de dança não muito deferentes da Morris Dance 

inglesa, bastante em voga na alta sociedade de Milão. Só adquiriu um sentido 

especificamente dramático depois que Maria de Médici estabeleceu os italianos na 

França.
211

  

 

Assim, embora o termo já fosse usado antes, seria somente a partir do final do século, 

e particularmente após o grande impacto da representação do Ballet Comique de Reine em 

1581 – com consequente publicação de seu libreto – que “balé” começa a ser entendido como 

gênero específico de espetáculo, cuja composição obedecia a certas regras e padrões (ainda 

não muito rígidos), como uma grande composição e coesa. O termo balé ainda continuaria a 

ser utilizado no sentido de baile ou pequena coreografia cênica, passando a fazer referência ao 

mesmo tempo ao espetáculo integral e às suas partes dançadas (entradas), contudo é a 

designação como gênero “balé de corte” (ballet de cour) que aqui nos interessa especialmente 

por permitir compreendê-lo como arte. 
212

 

À primeira vista, parece contraditório que, sendo o balé um divertimento de corte tão 

apreciado e tão recorrente, somente viesse a ter pela primeira vez suas regras sistematizadas 

em um tratado específico do gênero em meados do século XVII. Enquanto tratados e manuais 
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 KIRSTEIN, Lincoln. Dance – A Short History of Classical Theatrical Dancing. Nova York: Dance Horizons 

Republication, 1977, p. 816. 
212

 Segundo as investigações etimológicas de Ménestrier, o nome ballet tem origem num termo grego cujo 

significado seria “lançar”, de onde também viria o termo balle que faz referência a “bola” (balle à jouer ou balle 

à jetter), a qual o jesuíta afirma ter sido usada nas danças antigas. Deste termo balle teria surgido os termos bal, 

ballet e ballade (em francês), ballo (italiano) e baile (espanhol e português). Cf. MENESTRIER, idem, p. 39.  

Também o abade de Marolles inicia seu discurso sobre o balé definindo o sentido do termo segundo a língua 

francesa antiga: “Je ne fais point de doute que Bal et Ballet ne viennent d‟un même origine, et que tous les deux 

ne soient dérivés de Baller, qui signifie danser et sauter, en vieux langage françois, selon les remarques d‟un 

savant homme, dans ses Origines de la langue françoise.” Cf. : MAROLLES, Michel de. Neuvième Discours du 

Ballet. (1657) In: Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. Avec des notes historiques et critiques. 3 

vol. (1a ed. 1657) Amsterdam : 1755, p. 110 e 111. 
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de dança já eram publicados desde o XV e circulavam com grande popularidade na segunda 

metade do XVI, somente em 1641 seria publicado La manière de composer et faire reussir les 

ballets, primeiro tratado sobre os balés de corte escrito pelo mestre de dança Nicolas de Saint-

Hubert
213

. Vários dos elementos abordados pelo autor seriam retomados, reforçados e 

desenvolvidos em alguns tratados e discursos sobre os balés e sobre espetáculos em geral, 

porém essas obras somente viriam a ser publicadas na segunda metade do XVII: notadamente 

o nono discurso – sobre o balé – que integra as Memórias (1657) do abade de Marolles
214

, o 

Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668), do abade Michel de Pure
215

, e finalmente o 

tratado Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre (1682), do jesuíta 

Ménestrier
216

.
217

 

Mais curioso que o fato de todas essas obras teóricas sobre o balé – à exceção do 

tratado de Saint-Hubert – terem sido escritas por clérigos, é o fato de terem sido escritas tão 

tardiamente
218

 se considerarmos a enorme quantidade e variedade de balés de corte que já 
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 SAINT-HUBERT, Nicolas de. La manière de composer et faire reussir les ballet. Paris: François Targa, 

1641, facs. repr., Genève, 1993, Prefácio de Marie-Françoise Christout. 
214

 MAROLLES, Michel. Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. Avec des notes historiques et 

critiques. 3 vol. (1a ed. 1657) Amsterdam : 1755. O clérigo francês Michel de Marolles (1600-1681), abade de 

Villeloin entre 1626-1674, deixou uma vasta obra escrita que compreende desde traduções (da Bíblia, de Ovídio, 

Virgílio e Sêneca, entre vários outros), história, memórias e genealogias, até catálogos de gravuras. Em suas 

Memórias, organizadas em três volumes e publicadas em 1657, Marolles deixa clara sua inserção na vida de 

corte e dos salões – tendo frequentado notadamente o círculo erudito de Mlle. de Scudéry – ao descrever 

cerimônias, espetáculos e o cotidiano de corte, bem como fala sobre sua relação com notáveis senhores e 

letrados. Nessa obra, Marolles dedica seu “Nono Discurso” aos balés, apresentando sua opinião geral sobre tal 

divertimento num esforço de caracterização do gênero, descrevendo e comentando algumas representações 

específicas de balés. Ao final, ainda apresenta quatro concepções de balés de sua autoria em forma de libretos, 

que no entanto não se pode ter certeza se chegaram a ser representados.  
215

 PURE, Michel de. Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668). Minkoff Reprint: Genebra, 1972. 
216

 MÉNESTRIER, Claude-François. Des ballets anciens et modernes selon les règles du  

théâtre (1682). Genebra: Éditions Minkoff, 1972. Em meio a seus vários escritos sobre regras e práticas de 

variados espetáculos, representações, torneios, brasões, etc., o jesuíta teria escrito ainda o tratado Des 

representations en musique anciennes et modernes (1681), em que faz pertinentes considerações sobre a música, 

incluindo espetáculos musicais como os balés, e seu Remarques pour la conduite des Balés (1658), que introduz 

a relação que faz do espetáculo L‟Autel de Lyon. Ambas as obras trazem questões interessantes sobre a 

composição dos balés.  
217

 Publicado no mesmo ano que as Memórias do abade de Villeloin, o tratado La pratique du théâtre (1657), do 

abade d‟Aubignac, também traz algumas menções sobre os balés. Optamos por não acrescentá-lo à listagem por 

tratar muito pouco da dança e do balé, dedicando-se mais ao teatro e seus diversos gêneros. Cf.: D‟AUBIGNAC.  

La Practique du théâtre (1657). Genebra: Éditions Minkoff, 1972.  
218

 Michel de Marolles parece considerar-se o primeiro a dedicar um discurso ao tema dos balés, afirmação que 

denota o desconhecimento ou a desconsideração do tratado de Saint-Hubert de 1641: « Voilà ce que j'avois à dire 

du Ballet, dont je crois qu'on n'a point écrit jusqu'à présent, bien que l'on ait fait quelques traités de la danse et de 

l'art de sauter. » MAROLLES, idem, p. 156. Vinte e cinco anos mais tarde, o próprio tratadista Ménestrier se 

espanta ao constatar que, numa época de tanta sistematização das artes, não houvesse nenhuma obra que 

efetivamente se dedicasse a estabelecer os preceitos e as leis dos balés – o que por sua vez demonstra 

desconhecimento ou desconsideração dos escritos de Saint-Hubert e Marolles: “É espantoso que desde tantos 

séculos, em que tão utilmente trabalhou-se para refinar e aperfeiçoar as artes, tenhamos ficado até aqui sem 

regras e sem preceitos para a composição dos balés.” MENESTRIER, Des ballets anciens et modernes, p.1. 
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vinham sendo representados desde fins do século XVI
219

. Essa ausência de tratados 

específicos durante tanto tempo foi tomada pelos estudiosos do balé de corte como ausência 

mesmo de preceitos de composição bem definidos e de regras fixas, fato que o caracterizaria – 

num século marcado pela imposição de regras estritas e formas fixas a cada gênero e a toda 

arte – como gênero de composição mais livre e experimental, de formas mais flexìveis, “sem 

regra, sem teoria, sem outro juiz que o prazer, sem outro objetivo além da satisfação 

coletiva”
220

. 

Embora concordemos que no balé de corte, sobretudo até meados do XVII, as regras 

se mostrem menos rígidas e minuciosas e as formas menos fixas que em outros gêneros e 

artes da época – o que o torna gênero mais propício a experimentações –, não nos parece, 

contudo, que este seja desprovido de regras, de teoria ou de sistematização. A relativa 

ausência de tratados para um divertimento tão recorrente e tão apreciado realmente intriga e 

parece, a princípio, até contraditória. No entanto, se a estruturação das normas de composição 

do balé na forma (gênero de escrita) de tratados é pouco expressiva, isso não significa 

necessariamente uma falta absoluta de sistematização.  

De fato, na ausência de prescrição estrita (e escrita), os usos e a experiência prática 

assumem função reguladora importante, na medida em que oferecem modelos de composição, 

temas, formas e recursos técnicos que serão reiteradamente reproduzidos a partir das 

experiências prévias
221

 – o que é recorrente nas artes performáticas. Aliás, assim como a 

noção aristotélica de “teoria” (mais adequada ao contexto moderno) não se opõe à prática, 

mas é entendida como “contemplação ativa”, consideramos pertinente pensar que o saber da 

dança se institui e se sistematiza também no corpo e na coreografia, como bem sintetiza 

Franko: 

 

                                                                                                                                                         
Segundo ele, ao balé caberia a mesma dedicação que à música, à pintura e à poesia – artes imitativas e por isso 

“irmãs” – no entanto, apesar de partilhar da graça e perfeição das demais artes, o jesuíta lamenta que o balé fosse 

tão negligenciado no que se refere à sistematização escrita de seus preceitos. 
219

 Segundo as listagens feitas por McGowan e Durosoir, é possível indicar cerca de 500 balés realizados desde 

1581 e até o fim do reinado de Luís XIII em 1643. Ver: MCGOWAN, Margaret. L'art du Ballet de Cour en 

France, 1581–1643. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique , 1978, pp. 251-309 ; e 

DUROSOIR, Georgie. Les ballets de la cour de France au XVIIe siècle ou le fantaisies et les splendeurs du 

Baroque. Genève, Éditions Papillon, 2004, pp.146-151. 
220

 “Genre sans règle, sans théorie, sans censeur autre que le plaisir, sans autre objectif que la jouissance 

collective, le ballet a souvent recours aux arguments bouffons ou burlesques.” DUROSOIR, idem, p.11. 
221

 DUROSOIR, idem, p. 24. 
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Le dévelopement tardif d‟une théorie de la danse vient, du moins en partie, de notre 

capacité à admettre que la théorie est inhérente à l‟acte même de danser. Non 

seulement la théorie est un moyen d‟organiser les idées sur la danse, mais le simple 

fait de danser est en soi un acte théorique. La théorie de la danse ne vient pas „après‟ 

la chorégraphie ; elle est constitutive de la chorégraphie.
222

  

 

Porém, acreditamos que o estabelecimento de princípios e regras para o balé não se 

restringem à tradição oral e empírica – dimensão de fato muito marcante na prática e no 

ensino da dança, mas dificilmente acessível à pesquisa histórica –, podendo também ser 

localizado no âmbito da cultura letrada escrita em outros gêneros que não os raros tratados, e 

aqui destacamos os libretos de balés. 

Em interessante artigo que discute as preceptivas teóricas do gênero, Marcel Paquot
223

 

propõe compreender a essência e as regras do balé antes pelo libretista – especialmente 

Beaujoyeulx, por seu detalhado libreto do Ballet Comique de la Reine – que pelos teóricos 

tratadistas que se dedicaram, direta ou indiretamente, a estabelecer os preceitos e regras de 

composição do balé – nomeadamente os clérigos Marolles (1657), De Pure (1668) e 

Menestrier (1682).
224

 O autor atenta para o fato de que tais obras teóricas apresentam certos 

limites para a compreensão dos balés que as antecedem em mais de meio século, uma vez que 

se inserem num contexto de transformação da própria concepção do gênero num processo de 

enquadramento de suas formas e usos às regras da comédia e da ópera.  

Assiste-se, a partir de meados dos seiscentos, a uma reorientação do balé de corte na 

direção da comédie-ballet
225

 de Lully e Molière e a uma prática de composição cada vez mais 

submetida ao controle das Academias
226

 (de música, de poesia, de dança), instituições 

reguladoras do saber e do fazer artístico que se impõem mais solidamente nesse momento. 

Assim, tais obras teóricas testemunhariam mais dessa reorientação de concepções, preceitos e 

                                                 
222

 “O desenvolvimento tardio de uma teoria da dança vem, ao menos em parte, de nossa capacidade de admitir 

que a teoria é inerente ao ato em si de dançar. Não somente a teoria é um meio de organizar as ideias sobre a 

dança, mas o simples fato de dançar é em si um ato teórico. A teoria da dança não vem „depois‟ da coreografia; 

ela é constitutiva da coreografia.” FRANKO, idem, p. 49. 
223

 PAQUOT, Marcel. La manière de composer les ballets de cour d‟après les premiers théoriciens français. In 

Cahiers de l‟Association internationale des études françaises, 1957, n. 9, pp. 183-197. 
224

 O tratado de Saint-Hubert sobre as maneiras de se compor balés (1641) destoa das demais obras citadas não 

só por sua data de publicação como também por sua forma e conteúdo que o alinham menos às perspectivas da 

comédie-ballet e das Academias.  
225

 A comédie-ballet como síntese de gêneros muito apreciados na corte de Luis XIV, representa uma tentativa 

de associar a música e a dança a uma ação teatral autônoma em que a função dramática prepondera sobre as 

demais artes consideradas acessórias. Cf.: DUROSOIR, idem, p.111 Essa nova orientação resulta na perda 

mesma de autonomia do gênero balé de corte, uma vez que, absorvido nos quadros da comédia e da ópera, o balé 

perde não somente suas formas específicas como também dinâmicas e características definidoras como, por 

exemplo, a participação da nobreza, Cf.: PAQUOT, idem, p. 197. 
226

 Frances Yates é autora de interessante estudo sobre a constituição das Academias na França no século XVI, 

os principais temas de debate e a rede de letrados aí envolvida Cf.: YATES, Frances. The French Academies of 

the sixteenth century. Londres, 1946.  
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de gosto que passam a alterar o balé de corte do que das regras e princípios orientadores do 

gênero em seus primeiros setenta anos e que, segundo Paquot, podem ser percebidos nos 

próprios libretos das representações de maneira menos tendenciosa. 

De fato, ainda que a função primeira do libreto seja a descrição do espetáculo – 

apresentação de seu argumento, sua estrutura de entradas e seus versos – alguns deles são 

bastante completos e se compõem de prefácios explicativos do gênero, discursos e 

considerações, como podemos ver em alguns libretos de Colletet
227

 ou no início do libreto do 

Ballet de la Prosperité des Armes de France (1641), por exemplo, que esboça uma sintética 

definição do gênero: “Les Ballets sont des comedies muettes, et doivent estre divisé de mesme 

par actes et par scenes, Les recits separent les actes, et les entrées des danseurs sont autant de 

scenes.”
228

. Além disso, alguns libretos contam com gravuras e partituras musicais, os mais 

elaborados, e não raro descrevem pormenores de cenários, figurinos ou da própria 

representação (no caso dos libretos elaborados e publicados após a realização de um balé). 

Nesse mosaico de informações, o conjunto dos libretos, certamente circulantes entre os 

metteurs em scène e artistas envolvidos na composição de um balé, revela informações 

concretas sobre a caracterização da cena e dos personagens, funciona como um repertório de 

temas e enredos inspiradores, registra alguns princípios e regras de composição e, por vezes, 

deixa entrever fundamentos teóricos, morais e mesmo filosóficos. Mesmo os libretos que se 

restringem à apresentação do argumento e da estrutura de entradas e versos do balé mostram-

se potentes em informar temas, estrutura de organização, formas e maneiras de composição, 

princípios e concepções teóricas, elementos e técnicas utilizados. Desta maneira, é perceptível 

que esses libretos instituem pela escrita informações que deixam entrever modos, práticas e 

concepções do balé e que acabam funcionando como modelos autorizados (porque impressos) 

de composição a serem imitados.  

Perceber o libreto como fonte privilegiada de informação da estrutura, das regras e das 

formas de composição dos balés significa entendê-lo, para além de sua função de registro de 

um evento passado, como uma forma possível de se estabelecer fundamentos teóricos, 

preceitos e regras do gênero. Ainda que seu discurso não se enquadre no gênero retórico 

deliberativo, os libretos acabam exercendo indireta e talvez até despretensiosamente essa 

função. Podemos afirmar, portanto, que o conjunto de libretos conforma um corpo prescritivo 
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 Ballet de l‟Harmonie (1632), Ballet des Effects de la Nature (1632) e Ballet des Cinq sens de la Nature 

(1633). 
228

 “Os balés são comédias mudas e devem, portanto, se dividir em atos e cenas; os recitativos separam os atos e 

as entradas dos dançarinos são as cenas.” Ballet de la Prosperité des Armes de France, LACROIX, vol. VI, p. 

34.  
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do balé devido ao seu conteúdo sistemático e regulador – ainda que este se apresente de 

maneira mais difusa do que num tratado – e mostra-se particularmente eficaz como modelo e 

diretriz de composição por relacionar-se a uma dimensão mais prática e cotidiana do contexto 

de invenção dos divertimentos de corte, uma vez que tais escritos testemunham de 

representações específicas já realizadas e certamente circularam com mais facilidade (por 

serem curtos e numerosos) entre compositores de balés, seus muitos colaboradores e também 

espectadores. 

Assim, é possível supor que, a despeito da ausência de tratados até 1641, o balé tenha 

encontrado nos próprios libretos uma forma de sistematização e difusão de suas regras. Trata-

se de uma prescrição talvez mais ancorada em princípios eruditos e até filosóficos mais gerais 

do que em regras rígidas e metodicamente dispostas, mas que nem por isso deixou de 

preceituar, e com riqueza de detalhes, o balé enquanto gênero e arte. Talvez a falta de tratados 

específicos e a relativa liberdade de composição se devam justamente ao princípio 

fundamental do balé enquanto fusão harmônica das artes. Ora, se todas as artes que compõem 

o balé – poesia, música, pintura e dança – já se encontravam minuciosamente reguladas e 

sistematizadas em numerosos tratados
229

, restaria portanto fundi-las e harmonizá-las segundo 

os princípios da ordem, da imitação poética, da novidade, do prazer, da conveniência e do 

decoro – tudo isso sob o desígnio maior de produzir no universo social da corte, cuja 

hierarquia e funcionamento se centralizam na figura do monarca, a mesma harmonia que rege 

o movimento dos corpos celestes em torno do sol. 

Conhecer os preceitos e as regras que orientam a composição e a apreciação de um 

balé é fundamental para compreendermos suas formas e sentidos, que não se apartam da vida 

social e política da corte francesa seiscentista. Para tanto, dispomos de um conjunto de fontes 

composto por libretos – especialmente aqueles mais detalhados como o do Ballet Comique de 

la Reine (1581)
230

 –, discursos e tratados que sistematizam seus preceitos de invenção. Em 

relação aos últimos, ainda que estejam impregnados de concepções próprias de uma 

reorientação do gênero na segunda metade do XVII, muito têm a nos informar sobre os balés 
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 Tratados de todas essas artes são numerosos desde o século XV e minuciosos no estabelecimento de um 

conjunto de regras, as impressões foram muitas e variadas, a circulação intensa. Além dos tratados de dança, 

abordados neste capítulo, é possível verificar uma multiplicidade de tratados sobre variadas artes escritos, 

reeditados e/ou traduzidos sobre os temas da conversação, sobre a música e instrumentos musicais específicos, 

pintura e escultura, a arte poética.  
230

 Há outros libretos bastante detalhados e acrescidos de discursos e comentários que permitem entrever com 

maior nitidez, para além da estrutura do espetáculo, os preceitos e princípios teóricos do balé, como é o caso dos 

libretos do Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme (1610), o Ballet Le Triomphe de Minerve (1615), o Ballet 

de la Délivrance de Renaud (1617), o Ballet des Effets de la Nature (1632), o Ballet du Grand Démogorgon 

(1633), entre outros. 
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anteriores, uma vez que um tratado não deve ser tomado apenas como documento que institui 

um conjunto de normas a serem observadas a partir de sua data de publicação, senão também 

como uma sistematização escrita e arrazoamento da tradição pregressa, dos princípios e 

práticas já em uso. De fato, como observa Durosoir, tratados como os de Michel de Pure e 

Menestrier  

 

(...) donnent à connaître un état d‟esprit commun aux differentes composantes des 

ballets , permettent d‟envisager une évolution du goût en même temps qu‟une 

grande pérennité des usages les plus fondamentaux de ce divertissement Royal dont 

la matrice remonte à la fin du XVIe siècle et qui se caractérise par une grande 

continuité culturelle.
231

  

 

Buscaremos a partir de agora apresentar os preceitos de composição e os principais 

elementos que caracterizam o balé de corte tomando por base tanto os escritos eruditos, 

tratados e discursos teóricos quanto alguns libretos, sobretudo o libreto de Beaujoyeulx que 

vem instituir o gênero. 

É interessante que o mestre de dança Nicolas de Saint-Hubert inicie seu pequeno 

tratado La manière de composer et faire reussir les ballets
232

 legitimando a importância do 

tema que trata: a dança, matéria principal do balé, configuraria um dos principais exercícios 

da nobreza, ao lado de montar a cavalo e do manejo das armas:  

 

(...) la dance est l‟vn des trois exercices principaux de la Noblesse (...). Chacun sçait 

qu‟il est necessaire pour pollir vn ieune Gentilhomme qu‟il aprene à monter à 

Cheual, à Tirer des armes, & à Dancer. Le premier augmentant quelque chose a 

l‟adresse, le second au courage, & l‟autre à la grace & à la disposition (...).
233

 

 

Com essa afirmação, o autor aproxima estreitamente tanto a dança quanto os espetáculos de 

balés de um ambiente nobiliárquico e discreto, o que por si só já os insere numa lógica de 

concepção e apreciação regida por normas e princípios eruditos, letrados e decorosos. Em 

meio a comentários bastante específicos e práticos sobre a composição e realização dos balés, 

                                                 
231

 “(...) revelam um estado de espìrito comum aos diferentes componentes dos balés, permitem contemplar uma 

evolução do gosto ao mesmo tempo que uma grande perenidade dos usos mais fundamentais desse divertimento 

real cuja matriz remonta a fins do século XVI e que se caracteriza por uma grande continuidade cultural.” 

DUROSOIR, idem, p. 122. 
232

 Apenas um exemplar original de 1641 da obra de Saint-Hubert foi conservado e encontra-se na Bibliothèque 

Mazarine, em Paris. Uma edição fac símile do documento que foi publicada em 1993 pela Minkof de Genebra e 

conta com introdução e notas de Marie-Françoise Christout. Cf.: SAINT-HUBERT, Nicolas de. La manière de 

composer et faire reussir les ballet. Paris: 1641, facs. repr., Genève, 1993. 
233

 “A dança é um dos três exercìcios principais da nobreza (...). Todos sabem que é necessário à educação de um 

jovem cavalheiro que ele aprenda a montar a cavalo, a atirar com armas e a dançar. O primeiro diz respeito à 

destreza, o segundo à coragem e o último à graça e à disposição” SAINT-HUBERT, La manière de composer et 

faire reussir les ballet, p. 5. 
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é possível perceber que a organização e a concepção geral da obra se mostram bastante 

alinhados aos princípios e teorias humanistas orientadores do gênero – imitação poética, fusão 

das artes, aspiração da harmonia celeste, neoplatonismo –, bem como com a tradição dos 

balés e seus libretos. 

A estrutura do tratado se fundamenta na definição de seis aspectos principais e 

necessários à invenção de um balé: o tema, as árias, a dança, a vestimenta, as máquinas e a 

ordem
234

. A partir e sobre cada um destes, Saint-Hubert desenvolve comentários, regras e 

considerações e orienta a organização de seu tratado e de seu discurso. Ao estipular esses seis 

elementos, o autor demonstra, antes de tudo, conceber o gênero pelo princípio humanista de 

união das artes: a poesia (que se constitui no tema e nas árias), a música (árias são um gênero 

de música vocal), a dança e a pintura (que compõe a decoração, cenário, vestimentas e 

máquinas). O último aspecto, a ordem, evidencia a maneira harmoniosa que deve presidir a 

composição garantindo o equilíbrio entre todas as artes.  

Esta noção, sistematizada pela primeira vez na forma de tratado, já aparece elaborada, 

contudo, em vários balés, em seus libretos e ainda em alguns comentários da época
235

. Em seu 

libreto de 1582, Beaujoyeulx manifesta suas intenções fundir todas as artes, de “entrelaçar 

poesia e música”, juntando-as à dança, à qual atribui “primeiro titulo e honra”, à comédia e 

decoração: 

 

Ainsi i‟ay anime et fait parler le balet, et chanter e resonner la comedie : et y 

adjoutant plusieurs rares et riches representations et ornements, je puis dire avoir 

contenté en un corps bien proportionnée, l‟oeil, l‟oreille, et l‟entendement.
 236

 

 

Fica claro que este princípio de fusão das artes num corpo bem proporcionado, como 

se acreditava terem sido as tragédias antigas, buscava estimular e agradar a todos os sentidos e 

ao entendimento. De fato, o pensamento e a teoria moderna das artes poéticas, fundamentadas 

em Aristóteles, Horacio e outros modernos, postulam ser mais fácil tocar a razão pelos 

sentidos, pois a mobilização das paixões humanas deixariam a vontade humana mais dócil a 

absorver discursos e ideias. Como postula a conhecida tópica docere-delectare, percebemos 

que as representações e divertimentos seiscentistas buscam sempre unir o sério ao agradável, 
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 “Pour faire un beau ballet il y a six choses nécessaires, savoir le sujet, les airs, la danse, les habits, les 

machines et l‟ordre » SAINT-HUBERT, idem, p. 6. 
235

 Memórias, notícias em jornais (como a Gazette e Le Mercure Galante) e em diários de cortesãos e 

embaixadores, circulantes em toda a corte e até no estrangeiro. 
236

 “Assim, animei e fiz falar o balé e cantar e ressoar a comédia: e acrescentando aí diversas representações e 

ornamentos raros e ricos, eu posso dizer ter satisfeito em um corpo bem proporcionado o olho, a orelha e o 

entendimento.” BEAUJOYEULX, Ballet Comique de la Reine, Au Lecteur.  
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a verdade à fantasia, o racional ao sensorial, no intuito de ensinar agradando, ou agradar 

ensinando. Esta noção fica clara no prefácio do libreto do Ballet du Grand Demogorgon 

(1633), no qual escreve seu inventor César de Grand Pré: 

 

Et pour ce que la poesie, la musique, et la danse, ont esté inventées pour rendre la 

verité plus amie des sens qui la doivent porte à l‟esprit, elles luy sont comme l‟or 

autour de pilules, et la cachent tellement, que pour naives qu‟elles puissent estre, il 

faut aider les esprits à demontrer leur mysteres.
237

  

 

Para De Pure, “o tema é a alma do balé”, é elemento definidor que dá “alimento e 

movimento” ao espìrito e às ideias do poeta
238

. Menestrier concebe três sortes de temas: os 

históricos (que frequentemente remetem à história antiga, mas aludem a episódios da história 

moderna), os fabulosos ou mitológicos e os poéticos ou alegóricos, que poderiam – e 

deveriam – ser combinados. Assim, tal gênero poderia exprimir várias espécies de coisas, 

como as naturais, os acontecimentos, poemas épicos, ensinamentos morais ou ainda puro 

capricho, como se vê em alguns balés burlescos cuja preocupação maior parece ser a simples 

diversão, porém os temas poéticos, alegóricos e morais seriam os mais elevados. 

Independentemente da escolha do tema, já que o balé poderia tudo representar, o mais 

importante é que este deveria causar a admiração, pela graça da novidade, e o prazer, pela 

exatidão da imitação.
239

 

Se os princípios da novidade e da diversidade orientam a invenção de espetáculos e 

divertimentos de uma maneira geral, eles se tornam realmente fulcrais na composição e na 

apreciação dos balés de corte, uma vez que o gênero, mais que qualquer outro, se pauta por 

apresentar sempre algo novo e diverso. Não por acaso, todos os tratados e discursos sobre os 

balés dão relevo à descrição e preceituação do aparato cênico, discorrendo longamente sobre a 

importância e as características da decoração, da caracterização dos personagens (figurinos, 

acessórios e movimentos/gestos) e das máquinas. De Pure reserva sessões específicas de seu 

tratado para abordar o figurino, as máscaras e as máquinas, Menestrier considera essencial a 

atenção ao aparato cênico, que inclui decoração, figurinos e máquinas, Marolles atenta ao 

quanto o descuido com a decoração da cena pode estragar toda a representação. 
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 “E uma vez que a poesia, a música e a dança foram inventadas para tornar a verdade mais amiga dos sentidos, 

que devem levá-la ao espírito, elas são como pílulas douradas e tão bem escondem a verdade que, por ingênuas 

que possam ser, é preciso ajudar os espíritos a demonstrar seus mistérios.” GRAND PRÉ, César. Ballet du 

Grand Demogorgon, dedié à la reyne. Qui se dansera au Jeu de Paume du petit Louvre, aux Marests du Temple. 

Paris, Pierre Chenault, 1633, prefácio. 
238

 PURE, Idée des spectacles anciens et nouveaux, p. 214. 
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 MENESTRIER, Des ballets anciens et modernes, p. 113.  
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Toda essa preocupação com o aparato cênico e caracterização de personagens testifica 

de um gosto da época pelo artificial, pelo ornamento e pelo impacto espetacular, mas vai 

além. Uma vez que o balé empreende, em suas cenas e entradas, a construção de imagens 

alegóricas como “emblemas vivos”, o aparato cênico se mostra essencial para a composição 

das alegorias que têm papel central na representação, para evidenciar os elementos icônicos 

(seja no personagem ou no cenário) que investem a cena de significado.  

De acordo com Menestrier, tão importantes quanto o figurino, os movimentos e os 

gestos são meios essenciais de se caracterizar os personagens a partir de um repertório 

também alegórico e preceituado de se exprimir as coisas de maneira muda. O papel da dança, 

dos gestos e movimentos é entendido, portanto, como um dos elementos da construção 

alegórica na representação de ações, afeições e costumes dos homens ou da natureza:  

 

C‟est par les mouvements que les ballets font des imitations des choses, imitant par 

ces mouvements les actions des hommes, leurs affections, et leurs moeurs, comme 

ils imitent les mouvements naturels des animaux, et ceux que reçoivent 

naturellement, ou violemment tous les autres corps.
240

 

 

 Segundo o jesuíta, o balé não necessitaria obedecer, como a tragédia e a epopeia, a 

uma unidade de ação, ou uma trama coerente, mas somente uma unidade de tema, de 

desígnio. Assim, a coerência e a unidade do balé consistiria em que todas as partes 

mantenham uma relação com o todo, não porque representam uma única ação, mas porque se 

referem todas ao mesmo tema
241

. E esse aspecto nos conduz a outro elemento importante, a 

que Saint-Hubert chamou de “ordem” e Menestrier nomeou “condução” ou “economia” dos 

balés: 
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 “E pelos movimentos que os balés imitam as coisas, imitando por meio dos movimentos as ações dos 

homens, suas afeições, seus costumes, bem como imitam os movimentos naturais dos animais e aqueles que 

recebem, natural ou violentamente, todos os demais corpos.” Idem, ibidem, p. 153. 
241

 Idem, ibidem, p. 114. 
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L‟economie des ballets n‟est autre chose que la juste distribution d‟un tout en ses 

parties essentielles, ou de bien-séance; un juste arrangement des causes, des effets, 

des proprietez, des circonstances, des évenements, d‟une chose une liaison de fables, 

d‟exemples, et d‟imaginations à un méme sujet.
242

 

 

Esta concepção de partes que se reportam a um todo é o que organiza a estrutura do 

balé em partes e entradas
243

. É por meio das entradas que se organiza a disposição dos sub-

temas, dos personagens e dos elementos de um balé, de maneira a asegurar a novidade e 

beleza dos balés pela diversidade de entradas, “na variedade de figuras e uniformidade de 

passos”
244

. A ordem garantiria a realização harmoniosa do balé, o que é o objetivo e o efeito 

maior que se busca nesse gênero, tanto que Saint-Hubert defende a necessidade de um maître 

d‟ordre que conheça os balés e se ocupe justamente dessa organização
245

. É, de fato, nessa 

“economia dos balés”, na ordem que dispõe a diversidade de entradas que o inventor 

evidencia seu desígnio, sua intenção, pois é aí que encadeia os temas, imagens, recursos 

cênicos e alegorias como um orador organiza suas tópicas na construção de um argumento e 

de um discurso. 

Em meio a todos esses preceitos, um aspecto ganha especial destaque na medida em 

que preside a todos os elementos e ações da composição, e que de Pure, assim sintetiza : “a 

primeira e mais essencial beleza de uma ária de balé é a conveniência, isto é, a justa relação 

que a ária deve ter com a coisa representada”
 246

. A ideia de conveniência é aquilo que adequa 

e que ajusta todos esses elementos do balé, submetendo-os cada um a todos os demais, e 

garantindo a verossimilhança da representação – que diz respeito aos elementos de 

composição
247

 – e o decoro exigido – que ajusta a representação ao ambiente e à circunstância 

em que esta se insere e aos sujeitos que dela participam. É interessante perceber que essa 
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 “A economia dos balés não é nada além da justa distribuição de um todo em suas partes essenciais e 

decorosas, o justo arranjo de causas, efeitos, propriedades, circunstâncias, eventos, sequencia de fábulas e 

exemplos e imaginações de um mesmo tema”. Idem, ibidem, p. 135. 
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 A observação dos libretos nos mostra que a unidade principal que compõe a estrutura dos balés é a entrada, 

cuja quantidade pode variar bastante, sendo que quanto mais grandioso e engenhoso se quiser um espetáculo, 

maior será seu número e variedade de entradas. Em alguns balés as entradas são divididas em partes, mas isso 

não é uma regra. A partir de meados do XVII, verifica-se que os libretos começam a dividir as entradas em 

“atos”, o que é designado nos libretos. Essa prática se tornará cada vez mais comum nos balés e isso coincide 

com o momento de reorientação do gênero em direção à comédie-ballet de Lully, Benserade e Molière, quando o 

balé começa a ser pensado sob as regras e formas da comédia. 
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 PURE, idem, p.237. 
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 « Et le maistre d‟ordre aura le soin d‟ordonner de toutes les entrées, de dire au maistre à dancer ce qu‟il est 

besoin qu‟il facent afin de faire les pas & figures* suiuant le dessein. » SAINT-HUBERT, idem, p.22. 
246

 “la premiere et plus essentielle beauté d‟un air de balet est la convenance ; c‟est à dire le juste raport que l‟air 

doit avoir avec la chose representée”. PURE, idem, p.260. 
247

 « Il faut asubietir la dance & les pas aux Airs, aux entrées, & ne pas faire dancer vn Vigneron ou vn porteur 

d‟eau, en Caualier ou en Magicien, & voudrois que chacun dancast suiuant ce qu‟il represente. » SAINT-

HUBERT, idem, p. 13. 
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preocupação seja tão forte no balé e que se resolva em seu elemento principal, a dança, tida 

como uma das principais artes e atividade para o exercício cortesão do decoro e da 

conveniência, já que na dança honesta, segundo Marolles, “modéstia e decoro não se 

chocam”
248

. 

Cada uma das artes reunidas na composição de um balé dispõe de regras específicas e 

detalhadas, bem como de um conjunto de princípios teóricos e eruditos que discutem e 

determinam seus objetivos, sua função, seus efeitos e suas peculiaridades. A poesia, musica, 

dança e decoração que constituem um balé podem e devem ser estudadas cada uma em sua 

especificidade, o que amplia a compreensão da elaboração, do funcionamento e dos efeitos 

que se esperava provocar na audiência. Nessa direção, há uma série de estudos interessantes 

sobre o balé de corte que abordam estas partes diversas, e para isso se utilizam de fontes 

também distintas.
249

  

Contudo, ainda que se estude particularmente um de seus elementos, é importante 

considerar o balé a partir do princípio de fusão das artes que orientava sua composição e 

apreciação, uma vez que não pode ser entendido apenas como uma coleção de diferentes 

elementos, mas como síntese que resulta em um espetáculo novo, cujos objetivos e efeitos 

lhes são próprios. Este princípio era certamente um dos mais importantes pré-requisitos 

teóricos e um efetivo guia que orientava toda e qualquer realização prática, sua composição e 

recursos técnicos. É importante levar em conta o que pensavam os compositores de balés e 

seus contemporâneos sobre os princípios orientadores do gênero, os objetivos e efeitos, pois 

aqui interessa menos se estes foram realmente levados a cabo ao nosso olhar atual do que a 

quê se propunha um balé e o que se acreditava alcançar com sua representação. 

O esforço teórico empreendido pelo padre Menestrier, Michel de Pure e Marolles em 

discorrer, definir e preceituar o balé – o que também pode ser percebido em vários libretos – 

testifica de um crescente interesse pelo espetáculo coreográfico na França seiscentista: 

 

Enfin on distingue un souci nouveau d‟ordre  et de méthode. Tout en 

respectant la liberté inhérente au genre, on cherche à préciser les lois qui lui sont 
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 « (...) rien ne choque  la modestie et la bienséance ». MAROLLES, idem, p. 110. 
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 Ver: BUCH, David. Dance Music from the Ballets De Cour 1575-1651: Historical Commentary, Source 

Study, and Transcriptions from the Philidor Manuscripts (Dance and Music Series) (Wendy Hilton Dance and 

Music Series) Stuyvesant, NY : Pendragon Press, 1994; CONTÉ, Pierre. Danses anciennes de cour et de théatre 

en France : éléments de composition : choréologie. Paris : Association "l‟Écriture du Mouvement", 1974 ; 

DUROSOIR, Georgie. Les ballets de la cour de France au XVIIe siècle ou le fantaisies et les splendeurs du 

Baroque. Genève, Éditions Papillon, 2004 ; et L‟air de cour en France, 1571-1655. Liège, 1991. 
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propres et, aussi, les limites de son domaine. Il faut également observer que, dès lors, 

on ne separe pas les différents éléments constitutifs du ballet. Musique, poésie, décors 

et costumes contribuent avec la danse à l‟élaboration de ce spectacle.
250

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
250

 “Enfim, percebe-se uma preocupação nova de ordem e método. Respeitando a liberdade inerente ao gênero, 

busca-se precisar as leis que lhe são próprias e, também, os limites de seu domínio. É preciso igualmente 

observar, portanto, que os elementos constitutivos do balé não se separam. Música, poesia, decoração e figurinos 

contribuem com a dança na elaboração desse espetáculo.” CHRISTOUT, idem, p. 150. 
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CAPÍTULO 3 – A fabricação da Harmonia nos balés de corte: elaborações cênico-

poéticas e suas aspirações políticas (1610-1661) 

 

Neste capítulo, pretende-se realizar propriamente a análise das principais fontes 

arroladas para a pesquisa, quais sejam, os libretos e relações de balés de corte representados 

entre 1610-1661, buscando identificar e interpretar, à luz do estudo desenvolvido nos 

capítulos anteriores, as construções estéticas, as representações simbólicas e alegóricas, os 

mecanismos retórico-poéticos e cênico-coreográficos que compõem esses balés. 

Particularmente, investiga-se em que medida as composições analisadas constroem 

alegoricamente, a partir das linguagens e recursos que lhe são próprios, a imagem de uma 

harmonia cósmica
251

 e política.  

Buscamos, primeiramente, compreender a noção de harmonia tal como esta era 

entendida, definida e representada à época – fruto de elaborações antigas e modernas –, 

percebendo sua presença marcante em diversos campos do conhecimento e das artes – como a 

filosofia, astrologia, teologia, moral, estética, política, lugares comuns, retórica, poética, 

música e dança –, bem como da organização da sociedade, da cultura e do imaginário 

moderno. Assim, percebemos a harmonia como noção eminentemente política, estruturante do 

Antigo Regime e da sociedade de corte. Entre alguns dos possíveis desdobramentos políticos, 

a construção da ideia de harmonia pode revelar o caráter pragmático de governo ou ate uma 

polìtica de “Estado”; uma ação disciplinar, na forma de prescrição e reafirmação de valores e 

virtudes morais; um elogio do status quo e da hierarquia social; ou mesmo a oportunidade dos 

cortesãos em mostrarem-se publicamente, o que evidenciaria sua posição hierárquica e ainda 

serviria à sua autopromoção social.   

Por ser princípio fundante das estruturas, tradições e relações sócio-políticas, 

entendemos que a constante reafirmação da noção de harmonia, operada de formas diversas 

nos balés, visa reforçar modos de pensar, ser e agir cortesãos, bem como valores morais e 

pactos políticos que mantêm (artificialmente) o corpo social em ordem. Evidentemente, a 

insistência no discurso da harmonia revela antes uma necessidade urgente de ordenamento 

social e de afastamento dos conflitos que poderiam desestabilizar o poder soberano e a 

governabilidade do reino, que um contexto social e político pacífico, harmônico e isento de 
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 Isto é, uma condição harmônica cujas leis e efeitos atuam da mesma maneira no universo celeste e terrestre, 

desde o macro até o microcosmo, desde os astros até o corpo humano, enfim, a totalidade do universo entendido 

como tudo o que foi criado, tudo que existe. 
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conflitos. De fato, um francês que vivesse ente meados do século XVI e do XVII teria grande 

dificuldade perceber a França, ou mesmo a corte, como uma ilha de harmonia e felicidade em 

meio a violentas guerras de religião, disputas dinásticas, conflitos entre os grandes do reino e 

o rei ou a regente, disputas e intrigas entre facções políticas, dois regicídios consecutivos (os 

violentos assasinatos de Henrique III e Henrique IV), assassinatos de nobres e ministros 

(como Concini), ataques reais às autonomias protestantes, “guerras de mãe e filho” (Luìs XIII 

e Maria de Médicis), guerras contra a Espanha e instabilidades diplomáticas, a Fronda 

parlamentar e “dos prìncipes” e as indisposições da alta nobreza com o cardeal Mazarino, 

expressas nas “mazarinades”, etc. 

O estudo até hoje desenvolvido sobre o balé de corte propõe certos tipos de 

classificação das representações a partir de critérios temáticos, cronológicos, estilísticos, de 

gênero ou função. Trata-se de classificações que muitas vezes se sobrepõem e se 

interpenetram, embora por vezes sejam tomadas por definições apriorísticas que acabam por 

estigmatizar certas composições ou por perceber balés de maneira compartimentada. De 

acordo com o estudo emblemático de Henry Prunières
252

 é possível traçar uma classificação 

cronológica das etapas ou fases do balé de corte, numa delimitação que leva em conta 

fundamentalmente sua constituição enquanto gênero: os aspectos estéticos, cênicos e 

estilísticos dos espetáculos, sua estrutura e temas, ou ainda seu caráter e função. A 

classificação proposta por Prunières se estabelece a partir de aspectos mais formais e 

estilísticos, e parte do pressuposto de uma evolução cronológica do gênero em direção à 

comédia clássica francesa, usando como critério orientador o grau de coerência dramática da 

obra.  

Assim, segundo o autor, entre a invenção do Ballet Comique de la Reine em 1581 e o 

final do século XVI ainda não se poderia conceber o balé como um gênero específico, pois 

predominariam as mascaradas e divertimentos dançados cuja estrutura, temática e concepção 

cênica variariam bastante. Entre 1600 e 1610, sob Henrique IV portanto, Prunières caracteriza 

os balés realizados como Balés-mascaradas, divertimentos de fraca coerência dramática, 

semelhantes às mascaradas mas finalizados por um grand ballet. Seguir-se-iam os chamados 

Balés Melodramáticos (1610-1620), caracterizados pela retomada da unidade dramática 

proposta no Ballet Comique, pelo predomínio de temas romanescos e pela fixação do uso de 

recitativos cantados (ao invés de declamados) – este é considerado pelo autor o período áureo 
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 PRUNIÈRES, Henry. Le ballet de cour en France : avant Benserade et Lully : suivi du ballet de la délivrance 

de Renaud. Paris, Henri Laurens, 1913.  



104 

 

do gênero. O chamado Ballet à entrées configura-se, na percepção do autor, como a forma 

clássica do gênero balé de corte, marcado pela regressão do caráter dramático em função de 

uma sequência de entradas pitorescas e burlescas que privilegiariam o lírico, o coreográfico, a 

variedade e excentricidade de formas, temas e aparato cênico; essa forma sobreviveria até 

meados dos seiscentos, sucumbindo à Comédie-Ballet de Lully e Molière.
253

 A classificação e 

a nomenclatura elaboradas por Henri Prunières no início do século XX é bastante acurada em 

termos de caracterização do gênero, sendo base ainda hoje para análises, enquadramento e 

estudos dos balés. 

A mesma preocupação com relação à constituição do gênero – sua estrutura formal, 

seus temas e inpirações, aspectos estéticos e realizações cênicas – orienta o estudo pioneiro de 

Christout
254

 sobre os balés representados sob Luís XIV. Uma vez que os esforços de análise e 

caracterização do ballet de cour até então empreendidos versavam sobre as representações 

sob o reinado de Luìs XIII, ou conforme o titulo da obra de Prunières “antes de Benserade e 

Lully”, coube à autora traçar as linhas mestras que orientaram o desenvolvimento do gênero a 

partir da década de 1640, e sobretudo a partir da participação direta, constante e entusiasta do 

rei. Para Christout, é possível perceber três momentos distintos dessa nova etapa da evolução 

dos balés: o período entre 1643 e 1652, basicamente da regência de Ana de Áustria, seria 

marcado pela busca pela construção de um estilo; os anos entre 1653 e 1660 seriam marcados 

por composições cujos temas e recursos espetaculares se voltariam para a “preciosidade e 

fantasia”; e, finalmente, coincidindo com o inìcio do governo pessoal de Luìs XIV e a criação 

da Academia Real de Dança, ambos em 1661, os balés de corte seriam pautados pelo “triunfo 

do fausto”, quando o esplendor e a magnificência dos espetáculos de Versalhes serviriam 

ainda mais à exaltação e à propaganda política do Rei-Sol. 

Menos centrada no critério da evolução estética e estilística do gênero, embora 

perceba essas variações, McGowan
255

 prefere distinguir três grandes momentos do balé de 

corte até o fim do reinado de Luís XIII. Num primeiro momento, entre 1581 e 1619, os temas 

dos balés teriam sido quase exclusivamente consagrados à inspiração mitológica e romanesca, 

sendo caracterizados por aspirações filosóficas e morais, pelo ideal de fusão das artes e por 
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 Prunières faz longas análises e descrições sobre o gênero, e suas fases características, em capítulos específicos 

de sua obra. Cf.: PRUNIÈRES, idem. 
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 CHRISTOUT, Marie-Françoise. Le ballet de cour de Louis XIV. Paris, A. et L., Picard, 1967. A obra, 

originalmente tese de doutorado da autora, foi reeditada, atualizada e enriquecida de ilustrações em 2005 pela 

Ed. Picard e Centre National de la Danse, integrando a coleção “La vie musicale em France sous les rois 

Bourbons”. 
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 MCGOWAN, Margaret. L'art du Ballet de Cour en France, 1581–1643. Paris: Éditions du Centre national de 

la recherche scientifique, 1978. 
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temas políticos estreitamente relacionados à afirmação da autoridade real e à pessoa do rei 

como libertador (protetor do reino, da ordem e da virtude contra as ameaças externas, a 

desordem e os vícios). No período entre 1620 e 1636, teriam predominado na corte francesa 

os balés burlescos, marcados pela variedade e engenhosidade de temas pitorescos, pela ênfase 

na decoração, vestimenta e artifícios cênicos e pela estética do grotesco, da farsa e da 

inversão. A partir de 1636, a autora percebe um retorno do tema político, desta vez mais 

alinhado à evocação direta e/ou representação cênica de acontecimentos políticos e bélicos da 

história então recente, numa lógica ainda mais propagandística da monarquia francesa e do 

culto ao rei, fortemente identificado à figura do sol. Percebemos que a análise de McGowan 

dá maior relevo a aspectos políticos dos balés, enquanto temática e enquanto função, o que 

nos parece interessante. 

Partindo da constatação dos balés de corte como espetáculos essencialmente políticos, 

Canova-Green
256

 percebe dois grupos de composições sob o reinado de Luís XIII: 

representações que apresentam uma intenção e um conteúdo explicitamente políticos, e que se 

distribuiriam por todo o reinado, e aqueles balés cujo elemento burlesco – aparentemente 

desprovido de conteúdo político e voltado ao simples divertimento, embora sutilmente 

investido de sentidos morais e políticos – aparece em primeiro plano, que predominariam nos 

anos 1620 e 1630. Assim como McGowan, Canova percebe nuances dentre os chamados 

balés políticos, em que as composições entre 1610-20 se baseariam na ideia de luta e triunfo 

do rei sobre as forças de oposição, evocando a vontade real de restauração da ordem interna, 

enquanto os balés a partir do final dos anos 1630 insistiriam na glorificação do monarca pelas 

vitórias recentemente conquistadas, e para isso recorreriam à evocação de episódios atuais em 

comentários da guerra dos Trinta Anos. Embora note diferenças e particularidades entre esses 

dois grupos, a autora não os separa radicalmente nem os opõe, chamando a atenção à presença 

de elementos burlescos em balés políticos e aos sentidos políticos embutidos em balés 

burlescos, estes últimos que, justamente por estarem fundados sobre a tópica do mundo ao 

inverso, poderiam fornecer um “comentário ambivalente sobre o exercìcio do poder”
257

. 
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 CANOVA-GREEN, Marie-Claude. Ballets pour Louis XIII : Danse et politique à la cour de France (1610-

1643). Tome I. Toulouse: Société de Littératures Classiques, 2010 ; Ballets burlesques pour Louis XIII: danse et 
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 “Pourtant ces ballets, souvent commandités par des grands seigneurs, avaient de soi valeur de „commentaire 

ambivalent sur l‟exercice du pouvoir‟, du fait même que le topos du monde à l‟envers s‟y montrait, en 
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pluralité de voix et de points de vue bientôt réduits au silence.”  In: CANOVA-GREEN. Ballets pour Louis XIII : 

Danse et politique à la cour de France (1610-1643), p. VII. O termo é tomado de Mark Franko em FRANKO, 

Mark. La danse comme texte. Idéologies du corps baroque. Paris, Kargo & L‟Éclat, 2005, p. 138. 
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Nossa leitura dos libretos e relações de balés de corte dançados entre 1610 e 1661 leva 

em conta, naturalmente, as caracterizações e as classificações de gênero pertinentemente 

propostas pelos autores citados, procurando, no entanto, não naturalizá-las. Neste capítulo, 

portanto, procuramos apresentar as várias formas de construção poética da noção de harmonia 

a partir da análise dos libretos de balés, indicando os diferentes mecanismos de composição 

discursiva e cênica, bem como as variadas implicações e efeitos que se esperava provocar no 

auditório, este que, para além da plateia, era configurado pela corte mesma. Como já foi 

mencionado, entendemos que essas diferentes formas construção carregam em si sentidos 

políticos, por vezes diretos, intencionais e propagandísticos, outras vezes mais difusos, sutis 

ou mesmo escondidos.  

Nesse propósito, julgamos que tal elaboração se expressa através de três eixos 

temáticos principais, cabendo a cada um deles determinados procedimentos textuais e cênicos. 

No primeiro, a harmonia se apresenta por meio da mobilização de temas relacionados ao 

cosmo e à natureza, como no Ballet du Grand Démogorgon (1633), no Ballet des Quatre 

saisons de l‟année (1626), Almanach ou Predictions Véritables (1631), Grand Ballet des 

Effects de la Nature (1632), Ballet des Cinq Sens de Nature (1633), Ballet Royal de la Nuit 

(1653) e no Ballet des Saisons (1661). O segundo eixo diz respeito a uma construção 

narrativa, muitas vezes de inspiração romanesca, que estabelece a passagem do caos à 

restauração da ordem pela mediação da pessoa real, como nos Ballet du Duc de Vendôme 

(1610), Ballet de Madame (1615), La Délivrance de Renaud (1617), Ballet de la Felicité 

(1638), Ballet de la Prosperité des Armes de France (1641), Le Triomphe de la Paix (1661) e, 

novamente, o Ballet Royal de la Nuit (1653). É possível estabelecer um terceiro eixo em que 

percebemos a ideia de harmonia é reafirmada justamente pela inversão da ordem natural das 

coisas e pela predominância da estética do grotesco, o que se expressa nos balés 

convencionalmente chamados “burlescos”, tais como o Ballet du Monde Renversé (1625), Les 

Fées des Forests de Saint- Germain (1625), o Grand Bal de la Douairiere de Billebahault 

(1626), o Ballet des Quolibets (1627), Le Serieux & le Grotesque (1627) e o Ballet Chacun 

fait le métier d‟atruy (1659).  

A leitura destes libretos de “balés burlescos”
258

, muitas vezes tomados apressadamente 

por peças menores ou meros divertimentos bufões, nos revela, no entanto, um potencial de 

                                                 
258

 Ver capítulo sobre o balé burlesco em MCGOWAN, L‟art du ballet de cour em France, p. 133-154. Para 

Prunières, o formato e o estilo do ballet à entrées, que caracteriza como mais episódico, fantasioso e burlesco, 

marca a decadência do gênero ballet de cour, pois representaria uma enorme perda de unidade dramática em 

virtude da variedade, do pitoresco e da função de divertimento. Cf.: PRUNIÈRES, “Le ballet à entrées – 

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_cinq_sens_nature.htm
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interpretação alegórica e de manejo de sentidos políticos que não devem ser menosprezados – 

além de uma riqueza de formas e artifícios, cenários, figurinos
259

, música e coreografia que 

dão expressividade a um universo do fantástico, exuberante e divertido. Baseados no discurso 

da inversão – que também fundamenta outros gêneros de representações, como festejos 

populares, momos, carnavais, charivaris e sátiras, por exemplo – esses balés dialogam com o 

contexto social e político que os envolve pelo viés da ironia e da sátira, sendo muitas vezes 

palco para transgressões de ideias e costumes, que encontram no gênero burlesco uma licença 

poética
260

. No que tange a problemática deste estudo, tais balés – e o próprio gênero burlesco 

ou grotesco – podem ser lidos às avessas, de modo que as inversões, as burlas, o grotesco e o 

ridículo venham mais uma vez reforçar, pelo contraste, o princípio da ordem que, afinal, deve 

reger o “mundo real”, fora da cena e da burla. Consideramos que o tema dos balés burlescos e 

da construção, a partir deles, de um discurso e uma imagem de harmonia pela inversão da 

ordem seja muito interessante e fundamental para uma abordagem mais completa da 

fabricação da harmonia nos balés de corte seiscentistas. Todavia, não avançaremos essa 

discussão no presente trabalho, o que esperamos contemplar em pesquisas e esforços futuros, 

dado o grande volume de libretos e versos de balés burlescos já mapeados e a grande voga 

destes, sobretudo, nas décadas de 1620 e 1630 – isso sem falar na recorrência de elementos 

grotescos e burlescos em balés normalmente caracterizados como sérios e sóbrios. 

No quadro a seguir, organizamos os principais balés analisados de acordo com os 

eixos temáticos a partir dos quais aqueles constroem a ideia de harmonia, o que permite uma 

visualização mais panorâmica e comparativa dos balés. A disposição destes em ordem 

cronológica nos permite perceber a maior ou menor recorrência de cada temática ao longo do 

tempo. 

                                                                                                                                                         
décadence du genre (1620-1650)” In : Le ballet de cour en France: avant Benserade et Lully. Paris: Henri 

Laurens, 1913, p. 123-133. 
259

 Um dos poucos registros iconográficos de balés da primeira metade do século XVII é a preciosa coleção de 

requintados desenhos de figurinos de três balés – Ballet des Fées de la forêt de Saint-Germain (1625), Grand 

Ballet de la douairière de Billebahaut (1626) e Ballet du Château de Bicêtre (1632) – feita por Daniel Rabel 

(1578-1637).. Esses desenhos, e algumas cópias provavelmente realizadas no atelier de Rabel, são fontes 

interessantíssimas para a análise dos referidos balés e do gênero burlesco, informando sobre a caracterização dos 

personagens, a disposição das cenas e, inclusive, pistas sobre as coreografias, movimentos e corporalidade dos 

balés. Estão conservados no Departamento de Artes Gráficas do Museu do Louvre, no Cabinet des Estampes da 

BnF, na Houghton Theatre Library (Harvard) e no Victoria and Albert Museum, em Londres. Sobre os desenhos 

conservados no museu inglês, ver interessante catálogo feito por McGowan: MCGOWAN. The Court Ballet of 

Louis XIII: A collection of working desings for costumes 1615-33. London: Victoria & Albert 

Museum/Hobhouse Ltd. & Morton Morris & Co Ltd., s.d. [c.1980]. 
260

 Em interessante introdução à edição comentada de libretos de balés dançados sob Luís XIII, Canova-Green 

discute as características e os sentidos dos balés burlescos, indicando a necessidade de observá-los e analisá-los 

para além dos estereótipos definidores do gênero e do viés meramente estético. Cf.: CANOVA-GREEN, Ballets 

burlesques pour Louis XIII, « La cour danse, et s‟amuse », p. I-XXXII. 
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Natureza como espelho da harmonia 

do Cosmo 
Do caos à ordem: a mediação rei Inversão da ordem: os balés 

burlescos 

1610-

1619 

Ballet des Meteores (1613);  

Ballet la Beauté et ses nymphes 

(1618) ; 

Ballet de la Reine, tiré de la Fable de 

Psyché (1619) ;  

Ballet de Monsieur le Duc de 

Vendosme (1610) ; Ballet de M. 

le Dauphin (1610) ; Ballet des 

Argonautes (1614) ; Ballet de 

Minerve (1615) ; La Delivrance 

de Renaud (1617) ; Ballet du 

Véritable Amour de 

Montmorency (1618) ; La Furie 

de Rolland (1618) ; Ballet de 

Tancrède (1619)  

  

1620-

1629 

Ballet de madame soeur du Roi 

(1621), Ballet du Soleil pour la 

Reine (1621), Ballet de l‟Heure de 

temps (1622) ; Les Nymphes des 

Jardins (1624), Ballet des Quatre 

saisons de l‟année (1626), Les 

Nymphes Bocageres (1627) 

Ballet dansé à Bordeaux au 

château Trompette (1620) ; 

Ballet d‟Apollon (1621) ; Ballet 

des festes de Junon la nopciere 

(1623)  

Les Chercheurs de midi à quatorze 

heures (1620); B. de M. le Prince 

(1622); B. des Bacchanales (1623); 

Les Fées des Forests de Saint-

Germain (1625); B. du Monde 

Renversé (1625); B. de la Duchesse 

de Dendaye (1625); B. de la 

Tromperie (1626); La Douairiere de 

Billebahaut (1627); B. des Quolibets 

(1627); B. du Landy (1627); B. de la 

Tour de Babel (1627); Le sérieux et 

le Grotesque (1627); B. des 

Rustiques (1628); Le plaisant ballet 

du chapelier (1629) 

1630-

1639 

Almanach ou Predictions Véritables 

(1631), Ballet de l‟Harmonie (1632), 

Grand Ballet des Effects de la 

Nature (1632), Ballet des Cinq Sens 

de Nature (1633), Ballet du Grand 

Démogorgon (1633), Ballet du 

Temps (1633); Ballet des 

Gaillardons (1632) ; Ballet de la 

Nuit (1634) 

Ballet de la Marine (1635) ; 

Ballet des Quatre Monarchies 

(1635) ; La Delivrance des 

Chevaliers de la Gloire (1638) ; 

Ballet de la Felicité (1638) ; 

Ballet des Rejouissances (1639) 

B. Bureau de Rencontre (1631);  

B. des Metamorphosez 1632; B. du 

Chateau de Bicêtre (1632); B. de la 

Valée de Misère (1633); B. des 

Modes (1633); Le Gentilhomme de  

campagne (1633); B. des 

Pantagruelistes (1633); B. des 

Ecervelez (1633); Les resveries d'un 

extravagant (1633); B. de la 

Debauche (1633); B. de l‟Espiegl 

(1633); 

1640-

1649 

Ballet du Triomphe de la Beauté 

(1640); 

Ballet du Jugement de la Beauté 

(1647) 

Ballet de la Prosperité des Armes 

de France (1641) 
  

1650-

1659 

Ballet Royal de la Nuit (1653); 

Ballet du Temps (1654); Les Nopces 

de Pelée & de Thetis (1654) ;  Ballet 

Royal des Plaisirs (1655); Ballet des 

Bien-Venus (1655); Ballet de Psyché 

ou de la Puissance de l‟amour 

(1656) ; Ballet Royal d'Alcidiane 

(1658) 

Ballet Royal de la Nuit (1653) 

Ballet des Incompatibles (1655); 

Ballet de la Revente des Habits de 

Ballet (1655); Chacun fait le mestier 

d'autruy (1659) ; Ballet de la 

Raillerie (1659). 

 

1660-

1661 
Ballet des Saisons (1661)     

 

http://livretsbaroques.fr/ballets/nopces_pelee_thetis_1654.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/nopces_pelee_thetis_1654.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/nopces_pelee_thetis_1654.htm
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3.1 A harmonia como um discurso onipresente 

 

Uma vez apresentados e discutidos os princípios eruditos e os preceitos de composição 

do gênero balé de corte, que conhecemos a partir de fontes tais como tratados, manuais e 

discursos, podemos compreender melhor os fundamentos e os mecanismos que particularizam 

o balé em meio às diversas formas de representação moderna e que permitem avaliar, com 

maior profundidade e propriedade, os vários espetáculos em termos de seus significados, 

adequação à tradição do gênero, potencialidades e expectativas de efeitos a serem produzidos. 

No presente capítulo, buscaremos compreender as formas e os sentidos da construção da 

noção de harmonia que permeia a maior parte dos balés representados na corte francesa sob o 

reinado de Luis XIII e até os primeiros tempos de Luís XIV. Pela leitura dos libretos desses 

balés, entendemos que a imagem da harmonia não aparece apenas como uma das várias 

tópicas de invenção, mas como uma noção estruturante de toda a representação 

independentemente de seu tema específico. Para isso, recorre-se a um minucioso e 

diversificado processo de fabricação que envolve variados recursos retórico-poéticos e 

cênicos de elaboração, esta que revela sentidos e aspirações políticas. 

O termo “fabricação”, ainda mais quando associado a um tema relacionado à França 

do Antigo Regime e às representações do poder, nos remete imediatamente ao conhecido 

estudo de Peter Burke sobre a construção da imagem pública de Luís XIV
261

. Em “A 

fabricação do rei”, Burke analisa uma série de representações do Rei-Sol realizadas ao longo 

de seu reinado – retratos pintados, estátuas equestres, moedas e medalhas, mas também 

poemas, textos, rituais e espetáculos de corte – buscando compreender como a imagem 

pública do rei vai sendo produzida e cristalizada na imaginação coletiva de seu tempo. 

Concebendo seu esforço como “um estudo de caso das relações entre arte e poder e, mais 

especificamente, da fabricação de um grande homem”, o autor se vale de perspectivas 

antropológicas, elaboradas por Erving Goffman e Clifford Geertz, sobre a “apresentação do 

eu” no cotidiano, sobre a relação entre pompa e poder e a teatralização do poder
262

 sem, no 

entanto, ceder a interpretações baseadas em conceitos anacrônicos como os de “propaganda”, 

“opinião pública” e “ideologia”
263

. Sua noção de “fabricação”, da qual a nossa se aproxima 
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 BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Trad. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1994. Esta é uma tradução da primeira edição norte-americana publicada em 1992 pela Yale 

University press, New Haven, EUA.  
262

 Cf.: GOFFMAN, Erving. A representação do Eu na vida cotidiana. Rio de Janeiro: Vozes, 1985.; GEERTZ, 

Clifford. Negara: o estado teatro no século XIX. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 
263

 BURKE, idem, p. 14-16. 
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em muitos aspectos, parte da consciência e da investigação dos conceitos, tradições, formas e 

procedimentos da época como bases para uma análise bem fundamentada e contextualizada, 

esta que não pode prescindir do estudo comparativo das fontes de época. 

Ainda que nosso propósito aqui não seja o de perceber a feitura de um homem em 

particular – embora uma imagem do rei seja efetivamente construída nos balés –, mas de uma 

noção ao mesmo tempo inteligìvel e sensìvel que é a de “harmonia” no século XVII, 

acreditamos que vários dos pressupostos e métodos de Burke nos sejam úteis, a começar pelo 

uso do termo “fabricação”. Em sua obra, o autor se concentra em uma periodização 

imediatamente posterior àquela que tratamos, isto é, o chamado “governo pessoal” de Luìs 

XIV, de 1661 até sua morte em 1715. Além disso, Burke dá mais relevo às formas de 

representação imagéticas que propriamente às representações performáticas – embora as 

contemple em alguma medida –, categoria em que se enquadra os balés objetos de nosso 

estudo. 

Optamos pelo termo “fabricação” primeiramente porque este designa um processo de 

criação, de confecção. Isso nos remete ao termo grego poiesis, que assume primordialmente o 

sentido de “criação”, “produção” ou ação de “fazer”
264

, e que é definido por Platão em O 

Banquete como “causa que converte qualquer coisa que consideremos de não-ser a ser”
265

, o 

que se aplicaria à criação material e intelectual. A perspectiva aristotélica acrescenta que a 

arte poética se definiria como ação mimética, como imitação – da natureza, do homem, das 

ações e paixões, daquilo que é ou que deveria ser –, submetida a uma série de regras e 

técnicas de acordo com o objeto, os meios e o modo pelo qual se imita – daí as diferenças 

entre as diversas artes e gêneros poéticos.
266

 Entende-se, portanto, desde uma perspectiva 

grega que é apropriada pela filosofia ocidental e é base do pensamento europeu moderno, que 

a imagem de harmonia produzida nos balés de corte é uma fabricação poética, no sentido de 

processo de criação artística baseado na imitação – antes de tudo na imitação de uma condição 

natural e cósmica de ordem – e submetido a um conjunto de regras.  

Embora pudéssemos intitular o capitulo apenas como “a imagem de harmonia nos 

balés”, consideramos importante frisar a “fabricação da harmonia” porque queremos insistir 
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  Expressão originária do verbo poiéo (fabricar, executar, confeccionar), poiesis traduz-se por fabricação, 

confecção, preparação, produção. Todavia, um “processo que dá forma, um fabricar que engendra, uma criação 

que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um ser” In: SOUZA, Jovelina Maria Ramos de. As origens 

da noção de poiésis. Revista Hypnos, ano 13 / nº. 19 – 2º sem./2007 – São Paulo, p. 86.  
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 PLATÃO. O banquete. Texto grego John Burnet; tradução Carlos Alberto Nunes. 3ª ed. 

Belém : ed.ufpa, 2011. 
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 ARISTÓTELES. Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa (8ª 

edição). Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008. 
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que a presença da ideia de harmonia em grande parte dos balés não pode ser tomada como 

uma coincidência ou um fenômeno natural decorrente do gosto estético. A representação da 

harmonia é percebida aqui como uma construção artificial, sujeita a um planejamento prévio, 

a um estudo sistemático, a uma intencionalidade e a expectativas de efeitos. Não que a noção 

fosse artificial ao passo que outras noções e representações fossem naturais e espontâneas, 

mas no sentido de que era uma tópica artificiosamente elaborada e que, como toda e qualquer 

elaboração artística/poética ou espetacular, supunha engenho e artifício – nos termos da época 

– para sua produção, levando em conta todo um conjunto de preceitos e técnicas retóricas, 

poéticas e estéticas disponível aos inventores de balés, bem como aos nobres e letrados da 

corte que assistiriam a esses espetáculos.  

Burke nos chama a atenção ainda para o caráter processual do termo na medida em 

que este “pode ajudar a transmitir um sentido de desenvolvimento” no tempo, ou seja, pensar 

a “fabricação” de uma imagem, de uma pessoa ou de uma noção como uma construção 

histórica, cumulativa e dinâmica num espaço-tempo cronológico e histórico.
267

 De fato, a 

construção da ideia da harmonia nos balés não pode ser entendida como um valor à priori ou 

uma regra hermética que pudesse ser objetiva e uniformemente seguida desde os primeiros 

balés dos seiscentos até aqueles dançados por Luís XIV. A imagem de harmonia fabricada nos 

balés, seus atributos, intenções e efeitos, se constroem num processo e ao longo do tempo, 

dialogando diretamente com os eventos históricos, as necessidades e expectativas próprias aos 

variados contextos. 

Em segundo lugar, uma vez que o balé de corte se mostra como forma espetacular, 

cênica e performática, e não apenas narrativa ou “literária”, é possìvel conceber, para além da 

produção de um argumento discursivo e inteligìvel, a fabricação de uma “sensação” de 

harmonia. O balé como espetáculo composto de vários recursos artísticos – a dança, a música, 

a poesia, o cenário, os figurinos, etc. – teria assim um poder ainda maior de atingir os sentidos 

humanos, tarefa que Beaujoyeulx acredita ter cumprido em seu Ballet Comique uma vez que 

teria “contentado em um corpo bem proporcionado o olho, o ouvido e o entendimento”
268

. 

Pensar a fabricação de uma sensação de harmonia nos parece perfeitamente coerente com os 

princípios retóricos e poéticos preceituados e praticados à época, na medida em que a 

imitação (toda arte poética) teria o objetivo e o efeito de deleitar, instruir e, assim, mover os 
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 BURKE, idem, p. 22. 
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 « (...) ie puis dire auoir contenté en vn corps bien proportionné, l‟oeil, l‟oreille, & l‟entendement. » 

BEAUJOYEULX. Ballet Comique de la Reine, “Au Lecteur”, n.p.  
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afetos e as paixões humanas
269

. Espetáculo total que opera uma fusão das artes, o balé parece 

possibilitar a amplificação da percepção sensorial e afetiva da harmonia ao colocar imagens, 

sons, personagens, alegorias, nobres e inclusive o rei, todos em movimento. 

Por fim, a ideia de “fabricação” indica que a harmonia necessitava ser construìda 

(preferencialmente em cena) para existir, e devia sê-lo não somente de maneira intelectual e 

teórica, mas, sobretudo, de maneira “concreta”, isto é, visual e sensìvel. Quando afirmamos o 

balé como “imagem da harmonia” não pretendemos defender que esta ou qualquer outra 

forma de espetáculo e de representação “reflete” diretamente a realidade, ou seja, que a 

harmonia representada num balé seja o reflexo fiel de uma sociedade harmônica. Ao 

contrário, a França da primeira metade do século XVII, salvo alguns poucos e curtos períodos 

de relativa calma, vivia intensos conflitos políticos entre o rei e a rainha-mãe, entre a nobreza 

partidária de um ou outro, entre membros da corte em suas aspirações ao poder e a cargos, 

revoltas dos protestantes de todo o reino contra imposições e campanhas militares do poder 

real, a guerra dos Trinta Anos e as guerras contra a Espanha, a Fronda dos grandes nobres do 

reino durante a minoridade de Luís XIV.   

Entendemos que a concepção de representação (artística, política, religiosa) no Antigo 

Regime não diz respeito a um procedimento meramente mimético, mas sobretudo 

prescritivo
270

, no sentido de que não reflete fiel e objetivamente uma realidade, mas 

estabelece padrões excelentes de valores, ações, virtudes e concepções a serem reconhecidos, 

valorizados e perseguidos. Assim, longe de ser um estado natural, a harmonia devia ser 

fabricada artificialmente (no sentido já explicado) como uma imagem prescritiva, como um 

modelo perfeito e desejável a ser perseguido para o bem comum e a manutenção da ordem 

vigente, tida como legítima.  

Com a noção de “fabricação” não pretendemos, todavia, atribuir aos nobres, servidores 

da corte e ao próprio rei uma hiper-consciência do processo histórico em que viviam ou até 

mesmo certo grau de “cinismo” e maldade por parte destes. Concordando com a relativização 

proposta por Peter Burke entre uma “visão cìnica” e outra “inocente” do poder real, de seus 

princípios e valores fundamentais bem como suas representações, entendemos que seria 

reducionista tomar a representação da harmonia e o louvor do monarca nos balés como meras 

formas ideológicas – friamente concebidas e destinadas a iludir, desviar e manipular seus 
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 Tais preceitos são sistematizados, entre outros, na Retórica e na Poética de Aristóteles, na Ars Poetica ou 

Epístola aos Pisões de Horácio, na De inventione oratoria de Cícero e na Institutio oratoria de Quintiliano. 
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 HANSEN, J. A. “Colonial e Barroco”. In: J. Salomão, América: descoberta ou invenção. Rio de Janeiro: 
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espectadores –, ao mesmo tempo que seria ingênuo supor que fossem manifestações 

espontâneas e que todas as pessoas acreditassem cegamente nas imagens do rei e de uma corte 

harmônica. Estendendo a análise do autor sobre Luís XIV à figura do rei e da monarquia 

francesa desde o início do século XVII: 

 

É improvável que todas as contribuições para a glorificação do rei fossem cínicas, 

isto é, meras tentativas de persuadir outros de algo em que pessoalmente não se 

acredita. É possível, para dizer o mínimo, que o próprio Luís, a corte e país 

acreditassem na imagem idealizada do rei, assim como nas virtudes do toque real. 

(...) temos de aprender a vê-la [a imagem de Luís XIV] em seu contexto, como 

criação coletiva e – pelo menos até certo ponto – como resposta a uma demanda, 

ainda que o público não tivesse plena consciência do que desejava. Os processos 

pelos quais imagens reforçam o poder são ainda mais eficazes por serem 

parcialmente inconscientes. (...) Tanto o rei como seus conselheiros tinham 

consciência dos métodos pelos quais as pessoas podem ser manipuladas por meio de 

símbolos. Afinal de contas, tinham sido instruídos, em sua maioria, na arte da 

retórica. Contudo, os objetivos com que manipulavam os demais eram obviamente 

escolhidos a partir do repertório oferecido pela cultura de seu tempo. Tanto os 

objetivos quanto os métodos são parte da história (...)
271

 

 

É possível dizer que de um modo geral os vários modelos sociais e políticos, desde a 

antiguidade e até os tempos contemporâneos, sempre recorreram à noção de harmonia como 

ideal de perfeição e felicidade, concebendo-a ora como causa e princípio de onde emana uma 

determinada ordem estabelecida, ora como fim de um processo de ações e relações sociais que 

tendem ao equilíbrio, ora como ambos, princípio e fim ideais da vida coletiva e da 

administração da coisa pública. Particularmente no que tange à Europa moderna, a noção de 

harmonia pode ser considerada especialmente estruturante das sociedades de corte e do 

Antigo Regime, mostrando-se presente como ideia central e ordenadora de vários aspectos da 

sociedade e da cultura moderna. Essa ideia fundamenta a organização social enquanto corpo 

orgânico, formado por diversos membros hierarquicamente dispostos e que deve ser mantido 

por laços de dependência e acordo entre as partes. É a harmonia que preside o cultivo da 

virtude moral, entendida em sua acepção aristotélica como moderação, como a justa medida 

entre o excesso e a falta que acarretariam em vícios. Pela harmonização das paixões e dos 

gestos se chega a uma boa e decorosa conduta cortesã, preceituada nos manuais de etiqueta, 

nos códigos sociais e no cerimonial de corte como forma de regular e pacificar a convivência 

social. Também no campo dos padrões estéticos é evidente o quanto a harmonia é critério 

fundamental de beleza e boa composição artística, na medida em que, sobretudo a partir da 
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 BURKE, idem, p. 24. Embora consideremos o termo “manipulação” um tanto forte, carregado de juìzos de 

valor negativos e de sentidos demasiadamente contemporâneos para qualificar as relações de dominação da 

época, entendemos que o sentido atribuído por Burke não parte dessa premissa, haja vista sua tentativa de 

balanço entre as duas concepções de análise aqui citada. 
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Renascença, pintura, escultura, desenho e arquitetura se orientam por princípios de proporção, 

simetria e equilíbrio de cores, formas e linhas. 

Essa amplitude de usos e enquadramento demonstra o quanto a ideia de harmonia 

povoa o imaginário social moderno como lugar comum moral, religioso, estético e discursivo, 

entre outros, além de ser conceito filosófico, categoria do jurídico e do político. Dentre tantas 

possibilidades, essa noção foi especialmente associada ao movimento dos astros no universo 

celeste e a duas artes poéticas (e performáticas), quais sejam, a música e a dança, que seriam 

as três figuras recorrentemente mobilizadas na definição e na representação da harmonia. 

Assim sendo, o balé de corte aparece como espetáculo especialmente potente na representação 

da harmonia, uma vez que esta se constrói por meio das linguagens musical e coreográfica, ou 

seja, das artes que fornecem imagens à caracterização da harmoniosa dinâmica celeste
272

 e da 

própria noção de harmonia.  

Em seu Dictionnaire universel, Antoine Furetière define harmonia mesclando as 

perspectivas musical e astrológica: 

 

HARMONIE. S.f. Musique, meslange de plusieurs voix d‟instruments qui font 

ensemble un accord agreable à l‟oreille. Les sons mesurez & en cadence, comme 

ceux des marteaux sur une enclume, font une espece d‟harmonie. Les Platoniciens 

ont eu la vision de croire que le mouvement des corps celestes faisoit une harmonie 

efective, ces accords, ces instruments rendent une agreable harmonie. Zarlin, 

Salinas, Cerone, le Pere Mersenne ont escrit des gros volumes de l‟Harmonie, & ce 

dernier a intitulé son livre Harmonie Universelle.
273

 

 

A referência à elaboração platônica da harmonia das esferas celestes e a teóricos 

modernos da harmonia musical confere autoridade à definição de Furetière, ao mesmo tempo 

em que situa um campo teórico e filosófico comum: o do neoplatonismo e do neopitagorismo 

tão em voga nos círculos eruditos da Renascença. 

Em sua Iconologia (1593), Cesare Ripa descreve a harmonia como uma bela mulher 

ricamente vestida e adornada com ouro e joias trazendo nas mãos uma lira e na cabeça uma 

                                                 
272

 Expressões como “música das esferas” e “baile dos astros” são recorrentemente usadas em textos da época 

para designar o movimento celeste. 
273

 “HARMONIA. S.f. Música, mistura de várias vozes de instrumentos que fazem juntas um acorde agradável 

aos ouvidos. Os sons compassados e em cadência, como aqueles dos martelos sobre uma bigorna, fazem uma 

espécie de harmonia. Os platônicos acreditaram que o movimento dos corpos celestes produzia uma harmonia 

efetiva. Estes acordes, estes instrumentos fazem uma agradável harmonia. Zarlino, Salinas, Cerone, o padre 

Mersenne escreveram grandes volumes sobre a harmonia, e este último intitulou seu livro Harmonia Universal.” 

FURETIÈRE, Antoine. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 

modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts... La Haye, A. et R. Leers, 1690 (não paginado). Ainda 

que a publicação do dicionário date do final do século XVII, consideramos pertinente usá-lo como referência, 

uma vez compreendido que obras de síntese como esta não apenas instituem concepções a partir de sua 

publicação como são, antes de tudo, o resultado e a emulação de concepções pregressas consolidadas numa obra 

escrita. 
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coroa
274

. Coroa, joias e rica vestimenta lhe conferem nobreza, virtude e beleza. Além do 

instrumento, as sete pedras preciosas de sua coroa e as sete cores de seu vestido aludem 

claramente às sete notas musicais, evidenciando também no campo da emblemática a alusão à 

música na representação da harmonia. A tópica celeste é aí evocada não apenas como 

metáfora do movimento ordenado, mas como modelo cósmico incorruptível de onde emana a 

harmonia capaz de influenciar o comportamento da alma humana, na medida em que apazigua 

os movimentos das paixões e propicia a simetria necessária ao cultivo da virtude: 

 

(...) selon les Pytagoriciens, il n‟y en a point icy bas qui ne prenne son origine [da 

harmonia] des Cieux. Nous mesmes y participons par leur vertu ; Et voila pourquoy 

nous prestons si volontiers l‟oreille à ses agreables conserts ; (...) nous ne pourrions 

sans eux [concertos da harmonia], ny mettre d‟accord les mouuemẽs de notre ame, 

ny treuuer la iuste cymetrie des vertus. (...) la Sagesse acquise, qui ne peut iamais 

prendre nourriture ny accroissement en nous, si elle n‟est assistee de l‟harmonie de 

toutes choses. Car despuis qu‟elle s‟est vne fois emparee de nostre ame, elle en 

bannit le discord des habitudes contraires à la vertu (...). D‟auantage, par le mesme 

Iupiter, eschapé des mains de Saturne, s‟entend la plus pure partie du Ciel 

incorruptible, à laquelle ne peut nuire la violence du Temps, qui deuore peu à peu 

les Elements, & consume toutes les choses materielles. Surquoy ie concluds à la 

louange de l‟Harmonie (...).
275

 

 

Essa universalidade da noção e dos efeitos da harmonia que transita entre o 

macrocosmo e o microcosmo da alma humana permite que atributos celestes, mitológicos, 

musicais e morais sejam intercambiados na caracterização de uma condição harmônica.  

Ainda segundo o dicionário de Furetière, a palavra “harmonia” no grego carregaria os 

sentidos de conveniência, congruência e acordo
276

. Qualquer que seja o repertório alegórico 

                                                 
274

 “Armonia (...) Vna vaga, & bella Donna, com vna lira doppia di quindici corde in mano, in capo hauerà vna 

corona com sette gioie tutte vguali, Il vestimento è di sette colori, guarnito d‟oro, & di diuersi gioie” RIPA, 

Cesare. Iconologia Overo Descrittione Di Diverse Imagini cauate dall'antichità, & di propria (...). Roma, 

Lepido Faeij, 1603, p. 26. 
275

 “(...) segundo os pitagóricos, não há na Terra quem não atribua sua origem [da harmonia] aos céus. Nós 

mesmos fazemos dela parte em virtude dos céus; e eis o porquê de oferecermos de tão bom grado nossos ouvidos 

aos seus agradáveis consertos; (...) sem eles [concertos da harmonia], não poderíamos nem colocar em acordo os 

movimentos de nossa alma nem encontrar a justa simetria das virtudes. (...) a sabedoria adquirida não pode 

nascer nem crescer em nós se não for assistida pela harmonia de todas as coisas. Pois, uma vez que se apropria 

de nossa alma, ela expulsa dali a discórdia dos hábitos contrários à virtude (...). Além disso, o próprio Júpiter, 

tendo escapado das mãos de Saturno, representa a mais pura parte do céu incorruptível, sobre a qual a violência 

do tempo, que devora aos poucos os elementos e consome todas as coisas materiais, não pode causar danos. 

Assim, eu concluo louvando a harmonia (...).” Trecho retirado da edição francesa da Iconologia de Ripa 

traduzida e publicada por Jean Baudoin, em 1636. Cf.: BAUDOIN, Jean. Iconologie, ou Explication nouvelle de 

plusieurs images, emblèmes et autres figures hyérogliphiques des vertus, des vices, des arts, des sciences ... 

Tirée des recherches et des figures de César Ripa, desseignées et gravées par Jacques de Bie et moralisées par 

J. Baudoin. Paris, chez l‟autheur, 1636. As menções a Júpiter e Saturno referem-se a uma fabula antiga, descrita 

no emblema, em que se narra que Júpiter, tirado de seu pai Saturno ainda criança pelos Coribantes e Curetes, é 

levado a Creta para ser alimentado e durante o percurso as deidades divertiam-no com música. 
276

 « Ce mot est tiré du Grec harmonia, qui se prend en la même signification, & qui vient du verbe harmozein, 

convenire, congruere, convenir, s‟accorder. » FURETIÈRE, idem. 
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utilizado, o essencial da harmonia diz respeito a uma condição ordenada e proporcionada pela 

qual se unem as distintas partes de um todo, entendendo que a união dessas partes supõe um 

acordo e um ajuste entre elas, como discorre Menestrier: 

 

selon Suidas l‟harmonie est une sage composition de plusieurs choses meslées avec 

une proportion reglée. Un instrument est dit harmonique quand il est composé de 

plusieurs cordes tendues dans une juste proportion, ce que nous disons accorder un 

instrument. (...) selon la force du mot Grec l‟harmonie est le rapport de deux ou de 

plusieurs choses unies ensemble, mêlees ou jointes l‟une à l‟autre comme deux 

planches taillées pour estre assemblées. La racine de ce mot en l‟antigue Grecque 

(...) signifie ajuster une chose (...).
277

 

 

A partir da ideia de unidade enquanto união concorde das partes, a elaboração 

moderna da noção de harmonia traz implícitas implicações especialmente políticas. Ao 

considerarmos unidades políticas modernas como a monarquia, a república ou mesmo a corte 

é visível que estas se configuram como reunião de diversas pessoas, dignidades hierárquicas e 

interesses diferentes, mas que possuem um destino e um desígnio comum: 

 

HARMONIE, se dit figurément une Morale des choses qui ont de l‟union, de 

l‟intelligence, qui tendent à méme fin. En ce cas on dit l‟harmonie du monde, 

l‟harmonie du corps, les corps politiques ne peuvent subsister sans une parfaite 

harmonie, ou une intelligence entre les chefs et les membres.
278

 

 

Assim, percebemos a harmonia como noção eminentemente política, seja pelo viés 

disciplinar – que supõe a harmonização das paixões, gestos e condutas, ou uma ordem social 

hierárquica, ou ainda a bela e agradável sincronia do cerimonial monárquico – ou seja, pelo 

viés da governança propriamente dita, da conservação do Estado – já que a harmonia como 

princípio aglutinador evitaria revoltas, dissensões e intrigas, reforçando a unidade do Estado e 

o poder real. Esta noção de harmonia encontra lugar na própria teoria moderna do Estado. 

                                                 
277

 “Segundo Suidas, a hamonia é uma sábia composição de várias coisas mescladas com uma proporção regrada. 

Um instrumento é dito harmônico quando ele é composto de várias cordas estendidas numa justa proporção, o 

que chamamos afinar um instrumento. (...) segundo a força da palagra grega a harmonia é a relação de duas ou 

mais coisas unidas, misturadas ou juntas uma à outra como duas tábuas talhadas para serem montadas. A raiz 

desta palavra na antiga Grécia (...) significa ajustar uma coisa (...).” MENESTRIER, Des représentations en 

musique anciennes et modernes. Paris: Robert Pepie, 1681,  « de l‟Harmonie », p. 196. 
278

 “HARMONIA, se diz figuradamente de uma moral das coisas que têm uma união, uma inteligência, que 

tendem a um mesmo fim. Neste caso, se diz a harmonia do mundo, a harmonia do corpo, os corpos políticos não 

podem subsistir sem uma perfeita harmonia, ou uma inteligência entre os dirigentes e seus membros.” 

FURETIÈRE, idem. Furetière também indica o uso da palavra “harmonia” no campo da teologia e da anatomia: 

"On a appellé en ce sens Harmonie Evangelique, les livres des Concordances des sens des quatre Evangelistes. 

En termes d‟Anatomie, on dit que deux os sont joints par harmonie, lors que leur jointure se fait par une seule 

ligne droite ou circulaire, ensorte qu‟ils ne paroissent pas liez ni emboestez l‟un dans l‟autre, comme est celle de 

la maschoire superieure. » (Chamamos de Harmonia Evangélica a concordância de sentidos dos livros dos 

quatro evangelistas. Em termos de anatomia, diz-se que dois ossos são unidos por harmonia, uma vez que sua 

ligação se faz por uma só linha reta ou circular, de sorte que eles não parecem ligados nem envolvidos um no 

outro, como a mandíbula superior.) 
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Para o jurista e teórico político francês Jean Bodin (1530-1596), se a amizade é a força 

aglutinadora que promove a união das pessoas, seja em matrimônio seja em sociedade, é pela 

harmonia e concórdia que se mantém uma união duradoura.
279

 O princípio da harmonia 

aparece, portanto, como fundamento divino do Estado enquanto corpo político, “o que se 

mostra um argumento seguro da lei de Deus, segundo a qual a verdadeira justiça, e o governo 

mais belo, é aquele que se conduz segundo a proporção harmônica”
280

. 

Em meio às terríveis guerras de religião responsáveis pela grande desordem civil e 

pelo clima de instabilidade política na França desde meados do século XVI, Bodin desenvolve 

em seus Seis livros da República (1583) uma reflexão sobre a “coisa pública” (res publica) e 

o poder soberano do rei. Nesta perspectiva, o poder real aparece como garantia de restauração 

da paz civil e a noção de harmonia é tida como fundamento da coesão do corpo político e da 

conservação do Estado
281

. O princípio da harmonia, especialmente abordado no sexto e último 

capítulo do livro sexto
282

, se legitima e se expressa pelo princípio aristotélico e tomista da 

relação entre o todo e suas partes, a partir do qual Bodin defende a necessidade da concórdia 

entre os membros e/ou ordens sociais como princípio da boa conservação do corpo político: 

“O rei sábio deve, portanto, governar seu reino harmonicamente, entremeando suavemente 

nobres e plebeus, ricos e pobres, mas com a devida cautela que os nobres gozem de alguma 

vantagem sobre os plebeus”283. 

Percebe-se que a concepção de Estado harmônico em Bodin não se baseia numa 

igualdade entre as partes constituintes, mas numa fundamental desigualdade e na hierarquia 

de uma sociedade encabeçada pelo príncipe, cuja majestade é una e indivisível, ao que se 

                                                 
279 “Aussi le fondement principal des mariages et de la société humaine gît en amitié, qui ne peut être durable 

sans l'harmonie et concorde mutuelle”. BODIN, Jean. Les six livres de La République (1583). Un abrégé du texte 

de l‟édition de Paris 1853 ; édition et présentation de Gérard Mairet. Paris: Livre de poche, Librairie générale 

française, c.1993, p. 324. 

280 “[Ce] qui nous est un certain argument de la loi de Dieu, [selon lequel] la vraie justice, et le gouvernement le 

plus beau, est celui qui s'entretient par proportion Harmonique.” BODIN, idem, p. 327. 

281 Para Bodin, tanto a origem quanto a legitimação do Estado e do poder real proviriam de Deus, e a harmonia, 

por ser atributo divino, testificava disso: “le sage Prince accordera ses sujets les uns aux autres, et tous ensemble 

avec soi, tout ainsi comme on peut voir ès quatre premiers nombres, que Dieu a disposés par proportion 

harmonique, pour nous montrer que l'état Royal est Harmonique, et qu'il se doit gouverner Harmoniquement”  

Idem, p. 328. 

282 Capìtulo intitulado “Da justiça distributiva, comutativa e harmônica, e da proporção destas ao Estado real, 

aristocrático e popular” (De la justice distributive, commutative, et harmonique, et quelle proportion il y a [de 

celles-ci] à l'état Royal, Aristocratique et Populaire), o último capítulo do livro sexto encerra a obra de Bodin 

abordando temas e conceitos como os de proporção, de harmonia e, mais especificamente, o de proporção 

harmônica como critério da justiça e do bom governo da monarquia real (modelo mais perfeito de Estado) em 

sintonia com o princípio harmonioso que reúne as variadas partes do mundo. BODIN, idem, p. 321-332. 

283 “Il faut donc que le sage Roi gouverne son Royaume harmoniquement, entremêlant doucement les nobles et 

roturiers, les riches et les pauvres, avec telle discrétion toutefois, que les nobles aient quelque avantage sur les 

roturiers”. Idem, p. 327. 
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seguem as três ordens (eclesiásticos, militares e povo), partes do todo. Cada ordem 

participaria dos ofícios e benefìcios “de acordo com o mérito e condição das pessoas” e assim 

o resultado seria “uma prazeiroza harmonia dos súditos entre si e de todos juntos com o 

príncipe soberano”
284

.  

Para Bodin, assim como vozes e sons diferentes compõem uma doce e natural 

harmonia, a harmonia da república não supõe igualdade entre os membros/as partes, mas sim 

que todos os diferentes estados e condições se unam na pessoa de um “grande Rei eterno, 

único, puro, simples, indivisível, elevado acima do mundo elemental, do celeste e do 

inteligìvel”. Por sua capacidade de instaurar a concórdia entre as partes diversas da república, 

o monarca faria “reluzir o esplendor da majestade e da doçura da harmonia divina em todo 

este mundo, a exemplo do qual o rei sábio deve conformar-se e governar seu reino”.
285

 Assim, 

segundo o jurista, além de principio fundamental “a paz, que representa a harmonia, é o único 

fim e preenche de todas as leis e sentenças, e do verdadeiro governo real”
286

.  

Acorde musical agradável, acordo das paixões da alma para a virtude e concórdia entre 

os membros que compõem o Estado, a harmonia fabricada nos balés franceses se apresenta 

como noção estética, moral e especialmente política, já que tanto o prazer advindo de sua 

beleza quanto a instrução à virtude produzida colaboram para criar efeitos (ao menos é o que 

se pretende) de ordenação, concórdia e harmonia política. Segundo Denis Crouzet, a 

organização e a dinâmica da sociedade francesa do Antigo Regime se baseiam num modelo 

de universo regido pelo princípio harmônico e em que o rei assume a função de ponto imóvel 

responsável pela conservação desse estado de coisas: 

 

                                                 
284 « Il se formera une plaisante harmonie de tous les sujets entre eux, et de tous ensemble avec le Prince 

souverain. » Idem, p. 329. 
285

 Idem, p. 329-330. 
286

 “Et néanmoins la paix, qui figure l'harmonique, est le seul but et comble de toutes les lois et jugements, et du 

vrai gouvernement royal, comme la Justice Harmonique est le but du gouvernement Géométrique et 

Arithmétique.” Idem, p. 330. 
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La societé est par essence conservatrice  puisque son roi est un „conservateur‟ qui 

par son „travail‟ cherche à la régler selon l‟ordre d‟un univers immuablement crée 

par Dieu. Elle est conceptualisée sur le modèle de l‟univers dont la Raison est le 

principe ordonnateur de l‟harmonie. L‟intensité de la grande crise du XVIe siècle a 

sécrété, par reaction contre une peur qui avait toujours été presente de voir la société 

basculer dans la révoluton, le chaos ou encore la disparition, un système politico-

social dont l‟objet fut de transcender la durée.  

(...)  en se déployant dans l‟idéologie de l‟absolutisme monarchique, le rationalisme 

pratique du XVIIe siècle est antérieurement traversé d‟une contradiction historique 

dont il ne peut avoir conscience. La migration du Sacré dans l‟Etat autorise bien 

certainement une philosophie de la domination et de l‟ordre dont le principe est 

décodé dans la physique de l‟Univers ; mais domination et ordre, s‟ils visent à créer  

l‟harmonie dans le royaume sur le modèle de l‟harmonie de l‟Univers, une harmonie 

qui prend le nom de bonheur, n‟en seront pas moins antinomiques finalement de 

cette utopie fondatrice.
287

 

 

Assim, a experiência histórica da intensa instabilidade e grande crise sócio-política 

causada pelos conflitos e guerras civil-religiosas entre católicos e protestantes – com seus 

respectivos interesses e manobras políticas – nos quais a França se viu imersa durante boa 

parte do século XVI, produziu uma ameaça real ao equilíbrio do status quo e à conservação 

do Estado que exigiu uma reação do poder real na direção de minimizar os danos e 

restabelecer a paz no reino. De acordo com Crouzet, diante dessa crise civil-política e de seus 

terríveis efeitos – violentas guerras e mortes, culminando no trágico massacre da noite de São 

Bartolomeu
288

 –, a regência de Catarina de Médici assistida pelo chanceler Michel de 

l‟Hôpital idealizava uma estratégia pacificadora para a França rasgada, e esta passava antes 

pela vontade e pelo empenho em promover a harmonia do reino a partir da negociação e da 

tolerância religiosa (ainda que, nessa rezão de Estado, o uso da violência visando a 

pacificação também poderia ser legítimo) que pela sistemática imposição da força ou de uma 
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 “A sociedade é por essência conservadora uma vez que seu rei é um „conservador‟ que por seu „trabalho‟ 

busca estabelecer para ela regras segundo a ordem de um universo imutavelmente criado por Deus. Ela é 

conceptualizada sobre o modelo do universo cuja Ração é o princípio ordenador da harmonia. A intensidade da 

grande crise do século XVI produziu, em reação contra um medo que sempre esteve presente de ver a sociedade 

pender para a revolução, o caos ou ainda o desaparecimento, um sistema político-social cujo objetivo foi o de 

transcender a duração. (...) tendo se desenvolvido na ideologia do absolutismo monárquico, o racionalismo 

prático do século XVII é anteriormente atravessado por uma contradição histórica de que ele não pode ter 

consciência. A migração do Sagrado no Estado seguramente autoriza uma filosofia da dominação e da ordem 

cujo princípio é decodificado na física do Universo; mas a dominação e ordem, se visam a criar a harmonia no 

reino segundo o modelo da harmonia do Universo, uma harmonia que toma o nome de felicidade, não serão, 

finalmente, menos contraditórias que esta utopia fundadora.” CROUZET. Les guerriers de Dieu: la violence au 

temps des troubles de religion, vers 1525 - vers 1610. [1 ed. 1990] Seyssel : Champ Vallon, 2005, p. 627. 

288
 Ver CROUZET, Denis. La nuit de la Saint-Barthelémy : un rêve perdu de la Renaissance. Paris : Fayard, 

1993. 
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religião do Estado (católica, no caso dos Valois) para abafar os levantes protestantes, o que 

seria a tônica da política de Luís XIII e Luís XIV.
289

 A estratégia política sob os últimos 

Valois habilmente – embora nem sempre bem sucedidamente – conduzida pela rainha mãe e 

regente passava também por uma “pedagogia da harmonia”, nas palavras de Le Roux, que se 

percebe, para além da governança e das políticas de Estado junto ao Parlamento, ao Conselho 

e outros lugares políticos, no ambiente da corte e na relação da realeza com seus súditos, 

baseado numa relação de favor em que o monarca passa a exercitar cada vez mais a 

liberalidade real como forma de manter a ordem entre sua entourage mais próxima (favoritos) 

e sua corte de uma maneira mais ampla.
 290

 

Criado em meio aos princípios eruditos da Renascença e a esse contexto político de 

crise e, consequentemente, de um “sonho de harmonia” personificado na regente Catarina de 

Médici, o balé, por meio de recursos espetaculares, das diversas artes reunidas e 

particularmente por meio da dança, possibilita uma experiência corporal (para o bailarino), 

visual (para o espectador) e animada da harmonia, tudo isso num ambiente político por 

excelência, qual seja, a corte reunida em torno do rei. Uma vez entendida como imitação do 

movimento dos astros e da harmonia celeste, a dança se torna a partir do século XVI uma 

forte imagem da harmonia, mas também – por meio dos bailes e balés de corte – uma 

possibilidade de experimentação sensorial e social da harmonia, muitas vezes pretendendo a 

fins políticos. 

 

3.2 A dança como imitação da harmonia celeste 

 

Uma vez entendida como arte imitativa, à dança foram atribuídos, como vimos 

anteriormente, amplos poderes de tudo representar, seja a natureza, as coisas, os sentimentos e 

paixões humanas, o movimento, as noções mais abstratas, os princípios filosóficos mais 

complexos. Mas primordialmente, o que se verificaria em sua própria origem entre os antigos, 

a dança fora percebida como imitação do movimento harmonioso dos astros no universo. Para 

os pensadores da dança desde o século XVI, ainda que não se tivesse a intenção de reproduzir 

o movimento celeste, ainda que determinada dança tivesse o propósito de imitar qualquer 

outra coisa, a dança como movimento cadenciado, regrado e bem proporcionado (no tempo e 
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no espaço) guardaria sempre, e por princípio, uma semelhança e uma evocação primeira ao 

“baile dos astros”. 

Praticamente todos os escritos modernos sobre a dança incluem uma discussão sobre 

sua origem e, próprio do pensamento humanista, sempre a encontram entre os antigos – 

gregos principalmente, mas também povos hebreus e egípcios – como uma prática ligada ao 

religioso, ao misterioso e, sobretudo, à imitação dos astros. Segundo Colletet, em prefácio a 

um de seus libretos em 1632, 

 

La pluspart des peuples du monde (...) ont creu qu‟elle avoit pris son origine dés le 

commencement du monde, sur le patron du mouvement des cieux, et des astres, dont 

le cours, l‟ordre, et la conjonction, ne sont en effet que des dances mesurées, et 

parfaitement accordantes.
291

 

  

Também Menestrier, que em seu tratado dedica uma parte específica à origem da 

dança e dos balés, defende que a origem não só da simples dança como dos próprios balés 

pode ser verificada entre os antigos como imitação no universo harmonioso: 

 

(...) les danses que faisoient les egyptiens, representoient les mouvemens celestes, et 

l‟harmonie de l‟univers. Que c‟est pour cela qu‟ils dansoient en rond autour des 

autels, parce que tous ces mouvemens sont circulaires, et considerant ces autels tels 

comme le soleil placé dans le milieu du ciel, ils tournoient autour pour representer le 

zodiaque ou le cercle des signes, sous lequel le soleil fait son cours journalier et 

annuel.
292

 

 

De fato, mesmo os escritos de filósofos antigos sobre a dança, vastamente citados e 

mobilizados pelos modernos, deixam essa alusão bastante clara.  Além de algumas 

considerações de Platão sobre a dança, pulverizadas no conjunto de sua obra, o discurso 

antigo mais citado e aludido é sem dúvida o De saltatione, atribuído a Luciano de 

Samósata
293

, que também aproxima a dança do universo astrológico afirmando a origem desta 

ao próprio “baile dos astros”:  
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 "A maior parte dos povos do mundo (...) acreditou que ela [a dança] teria se originado no início do mundo, 

baseada no padrão de movimento dos céus e dos astros, cujo curso, ordem e conjunção são, com efeito, nada 

mais que danças mesuradas e perfeitamente hamônicas.” COLLETET, Ballet des Effects de la Nature (1632), 

prefácio, n.p. 
292

 “(...) as danças dos egìpcios representavam os movimentos celestes e a harmonia do universo. E é por isso 

que eles dançavam em roda em torno dos altares, porque todos esses movimentos são circulares, e considerando 

esses altares como o sol localizado no meio do céu eles giravam em torno para representar o zodíaco ou o círculo 

dos signos, sob o qual o sol desenvolve seu curso diário e anual.” MÉNESTRIER, Des Ballets anciens et 

modernes (1682), p. 36. 
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 Embora na Idade Moderna esse discurso seja atribuído a Luciano de Samósata, Margaret McGowan chama a 

atenção que atualmente essa autoria é discutida. Para o nosso estudo, no entanto, saber o verdadeiro autor do 

referido discurso é irrelevante, sendo suficiente saber que os pensadores modernos atribuíam a obra a Luciano. 
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le bal des astres mesmes, et la conjonction des planettes aux estoiles fixes, et la bien 

proportionnée communication qui est entre elles, et puis ceste harmonie tant bien 

rangée et ordonnee, est le vray signal et argument de ceste danse premier née.
294

  

 

O famoso acrobata italiano Archange Tuccaro
295

 explica detalhadamente, em seu 

tratado sobre a arte de saltar, o quanto os movimentos de dança aludiriam ao movimento 

compassado dos astros nos céus. Para o autor, os movimentos do corpo, a cadência musical e 

as proporções entre os dançarinos num baile seriam todos imitação da dinâmica celeste, ainda 

que nem sempre os dançarinos o fossem plenamente conscientes no momento da execução: 

 

Ils afferment mesmes qu‟ils ont esté trouvez à l‟imitation du mouvement et tour des 

cieux et des progrez divers, droits et obliques, des retrogradations et diversitez des 

conjonctions et aspects des planettes. Toutes lesquelles choses [retrogradations et 

diversitez des conjonctions et aspects des planettes] si on vouloit considerer 

parfaictement imitees et representees au bal ; d‟autant que la diversité des 

mouvements faicts à l‟opposite l‟un de l‟autre par ceux qui dancent, n‟est qu‟une 

generale imitation du divers mouvement des cieux, et le retour qu‟on faict en arriere 

au bal et à la dance n‟est autre chose que vouloir imiter honnestement la 

retrogradation des planettes. Il y a plus, que que les passages qui sont representez 

tenants un de leurs pieds arrestez et remuants l‟autre : c‟est comme une similitude 

des estoilles errantes, quand elles sont, suyvant les Astrologues, en leur degré. Et les 

voltes dont on use en ballant, ne sont autre chose que les espies qu‟on tient estre és 

cieux, les conjonctions alternatives qu‟on faict apres une separation proportionee du 

bal et de la dance : et puis ces belles et diverses retraictes, droictes et obliques, qu‟on 

exerce avec tant de grace, sont les mesmes conjonctions et oppositions triangulaires 

et quadrangulaires, voire sexangulaires qui interviennent quasi tous les jours entre 

les planettes en leurs spheres celestes.
296

   

 

Mas afinal, em que implicaria que a dança fosse pensada em analogia ao movimento 

celeste, como imitação do harmonioso baile dos astros? Certamente não se trata de uma 

simples figura, de uma simples alusão erudita, da dança meramente como um belo reflexo dos 

céus. A questão enraíza profundamente em princípios neoplatônicos que fundamentam o 
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 SAMÓSATA, Luciano de. De saltatione apud MCGOWAN, L'art du Ballet de Cour en France, 1581–1643, 
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movimento variado dos céus, e o retorno que se faz para trás no baile e na dança não são outra coisa que querer 

imitar honestamente a retrogradação dos planetas. E ainda, nas passagens que são representadas com um pé fixo 

e outro móvel, é como uma similitude de estrelas errantes quando elas estão, segundo os astrólogos, em seu 

nível. E as voltas que usamos ao dançar não são outra coisa que os espíritos que tomamos como o céu, as 

conjunções alternativas que se fazem após uma separação proporcionada do baile e da dança : E essas belas e 

diversas retiradas , retas e obliquas, que se exercem com tanta graça, são as mesmas conjunções e oposições 

triangulares e quadrangulares, ou mesmo sexangulares que intervêm quase todos os dias entre os planetas e suas 

esferas celestes.” TUCCARO, Archange. Trois dialogues de l‟exercice de sauter et voltiger en l‟air. Paris, 

Claude de Monstr‟oeil, 1599, p. 36. 
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pensamento humanista e a sensibilidade moderna. Alem disso, trata-se de compreender os 

sentidos e o valor que assume, à época, a noção de imitação ou de representação numa função 

muito mais ativa do que a percebemos atualmente, e que abrange não somente a capacidade 

figurativa de uma arte como também os efeitos que esta pode provocar no homem e no 

mundo. 

Tanto a filosofia neoplatônica quanto a teologia cristã de matriz aristotélica (tomista) 

que compunham o pensamento e o imaginário moderno postulam uma correspondência entre 

as partes e o todo, o que significa dizer entre todas as partes do universo entre si, já que todas 

as coisas partilham de uma mesma substância, imutável, ainda que as formas sejam 

infinitamente variáveis. Nessa perspectiva, é possível fazer inúmeras analogias entre um todo 

e suas partes, o uno e o diverso, o macrocosmo (universo) e o microcosmo (sociedade, 

homem), o corpo (humano ou político) e seus membros, de maneira que a representação 

alegórica revela de fato o princípio ordenador universal. Assim, uma evocação ou uma 

construção espetacular e alegórica, como a dança, feita no plano terrestre (ou mesmo no plano 

individual do homem) guarda a mesma substância e as mesmas proporções presentes no plano 

celeste e universal. 

Isso nos remete ao conceito de “harmonia das esferas”, que remonta ao pensamento 

pitagórico, é desenvolvido na filosofia de Platão e retomado no neoplatonismo e no 

pensamento filosófico, científico e poético moderno. Essa ideia percebia nas distâncias entre 

os planetas uma proporção numérica (metafísica) semelhante aos intervalos musicais 

consonantes (acordes de oitava, quarta e quinta), o que deduzindo ser a proporção aquilo que 

garantiria a harmonia tanto do universo celeste quanto a harmonia musical. Platão, no mito de 

Er e no diálogo de Timeu
297

, parte desse princípio e entende a própria criação do universo 

enquanto uma ordenação dos planetas em proporções musicais – distâncias entre as trajetórias 

circulares e concêntricas percorridos pelos planetas – e pelo movimento constante e 

sincrônico de todos os corpos celestes. Portanto, seriam a proporção e o movimento 

sincrônico os dois elementos responsáveis pela criação e pela manutenção da harmonia no 

macrocosmo e, proporcionalmente, em todos os microcosmos possíveis. 

Não por acaso, as duas artes que figuram a noção de harmonia (em alegorias, 

emblemas, brasões e mesmo no âmbito discursivo – “música das esferas”, “baile dos astros” ) 

desde a renascença e no barroco são justamente a música e a dança. Baseado nessa mesma 
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premissa, como bem lembra Franko, “a música e a dança são ìcones sonoros e visuais da 

concórdia, da paz consigo próprio e com o outro”
298

, o que aparece em gravuras, discursos e 

encenações que fazem referência a guerras e conflitos. A partir de meados do século XVI, as 

aproximações entre a ideia de harmonia e a dança tornam-se ainda mais recorrentes, percebe-

se um maior esforço de fundamentação teórica e elaborações eruditas e poéticas, o que 

permite ao padre Mersenne, em sua densa obra Harmonie Universelle (1636), dizer do próprio 

Deus cristão “L‟Autheur de l‟Univers qui est le plus grand maistre de balet”
299

.  

Na perspectiva teórica da época, se o objetivo das artes poéticas é a imitação, a função 

ou o efeito dessa imitação é provocar as emoções da alma humana, convencendo-a pela 

semelhança e pela beleza e, a partir daí, movendo os ânimos e afetos humanos na direção 

desejada. Música e dança teriam efeitos análogos e, quando associadas, poderiam 

potencializar esses efeitos, levando o espectador ao júbilo, ao medo, ao maravilhamento, à 

agonia ou à paz de espírito. Uma vez que ambas se fundamentam na evocação da harmonia, e 

especialmente da harmonia celeste, acreditava-se que ambas, mais que figurar, poderiam 

efetivamente produzir uma sensação e uma situação de harmonia, em nível individual de 

equilíbrio e paz interior, mas também em nível coletivo.  

As formulações neoplatônicas que admitiam as correspondências e intercâmbios de 

princípios abstratos e intelectuais (como a harmonia) entre o macro e o microcosmo, entre os 

elementos e os corpos, entre o homem e qualquer parte de todo o universo foram recorrentes 

no pensamento de filósofos do século XVI como Marsilio Ficino, Estienne Binet e Le Roy, 

mas permaneceram entre pensadores seiscentistas como Charles Sorel, Mersenne e vários 

teóricos das artes poéticas. Enquanto até o século XVI uma analogia mais direta é feita entre 

música e harmonia das esferas, a partir de fins dos quinhentos a tônica parece recair 

particularmente sobre a dança no que concerne à figuração e evocação da harmonia.  

Segundo McGowan, “des philosophes tels que Binet et Baudoin, conscients des 

rapports étroits entre la musique et la danse, ont atribbué plus particulièrement a cette dernière 

le pouvoir d‟imiter l‟harmonie des sphères ou le „bransle des cieux‟ ”300. A ideia da dança 

como imitação do movimento das esferas celestes cresce em importância entre os teóricos 
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seiscentistas franceses (assim como a prática da dança também se torna cada vez mais 

valorizada e recorrente em bailes da corte) e a dança passa a ser entendida como “responsável 

pela harmonia do universo inteiro”, como “a única arte capaz de exprimir o verdadeiro 

significado da harmonia”
301

. 

Tal é a força dessa analogia que, além da concepção cósmica da dança, pois que 

primordialmente imitação dos astros, reforça-se no imaginário moderno uma concepção 

“coreográfica” do próprio universo, que passa a ser caracterizado por atributos e termos 

ligados ao movimento, à métrica, às formas coreográficas, à graciosidade e solenidade. 

 

Tout est souplesse dans l‟univers tel que l‟on conçoit alors. Tout se meut 

harmonieusement sur les tous plans et entre les divers plans de la hiérarchie en  un 

branle ininterrompu. La matière elle-même reste toujours immuable, mais sa forme 

se fait et se refait incessament (...).Tout s‟entrelace comme dans une danse où l‟on 

peut voir chaque figure serpenter à part, sans jamais échapper completement au 

mouvement général, pour se fondre finalement dans un ensemble bien 

harmonieux.
302

 

 

Nessas condições, a dança metrificada e figurada teria o poder não apenas de evocar, 

mas também de invocar a harmonia celeste num poder quase encantatório – potencializado 

pelos gestos e movimentos galantes, pelas figuras espaciais, pela sincronia entre movimentos 

e música – capaz de (re)produzir a dinâmica dos astros na terra. Se os efeitos que a dança 

poderia provocar são múltiplos, dada a variedade de coisas que esta poderia imitar, em seu 

princípio elementar toda dança honesta teria o efeito fundamental de instituir essa harmonia, 

tanto para quem dança quanto para quem assiste. Na concepção da época, o movimento 

cadenciado seria capaz de atrair as influências planetárias à alma humana e ao ambiente, não 

apenas refletindo, mas com poder de estabelecer a harmonia na terra. 

Naturalmente, a harmonia que se almeja conquistar no universo físico e natural 

também inclui o universo político que rege os homens em sociedade. As associações entre o 

macrocosmo e o microcosmo político (um reino, uma corte), que já eram tópica recorrente 

desde a renascença, são ainda potencializadas pelos significados trazidos pela dança que, seja 

em bailes ou em balés de corte, mostrava-se cada vez mais inerente ao cotidiano e ao 

cerimonial da corte. Num ambiente de corte e num regime monárquico, a dança assume 

sentidos políticos: seja numa dimensão disciplinar (conduta cortesã, exercício da hierarquia e 
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finalmente num conjunto bem harmonioso.” Idem, ibidem, p. 21. 
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do poder) ou seja mais diretamente vinculado a desígnios e assuntos de Estado (louvor e 

propaganda do poder real, alusão a conflitos e políticas de Estado), a dança constrói uma 

representação sempre fundamentada na alegoria da harmonia celeste. 

Os versos de Dorat no Epithalame (1570) são bastante significativos do quanto a 

noção de dança como alegoria da harmonia cósmica atua retórica e poeticamente como 

representação e recurso de ordenamento político. Uma vez que pela dança o caos se fez ordem 

e o universo então se ordenou, esse mesmo movimento cadenciado poderia conservar a boa 

ordem terrena do corpo social que, nas proporções e movimentos próprios a cada membro, 

orbita coreograficamente em torno da figura do rei: 

 

Le monde est faict par discorde accordance: 

Le Roy craint Dieu, et les Princes le Roy, 

Qui vont donnans au peuple bas la Loy. 

Dansons ainsi pour n‟avoir discordance. 

 

L‟un doit porter à l‟autre obeissance 

Du plus petit jusques au grant des grans, 

Sans rompre l‟ordre et sans troubler les rangs, 

Pour danser tous en bonne convenance.
303

 

 

Especialmente em se tratando de uma sociedade como a francesa no Antigo Regime 

que desde meados do XVI vivenciava intensamente os conflitos civis e religiosos, de uma 

monarquia envolvida em guerras com outros poderosos reinos e que passava por tensões 

referentes à sucessão dinástica, percebemos que a ideia de harmonia é muito menos uma 

aspiração erudita abstrata que uma necessidade concreta. Para Franko, 

 

la danse théâtrale est d‟abbord apparue comme une manifestation visuelle et une 

incarnation physique des théories sociales, politiques et cosmiques sur l‟ordre (...) 

dans le Balet comique le corps dansant fait la médiation entre plusieurs concepts.
304
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 “O mundo é feito por discordante acordo: / O rei teme a Deus, e os príncipes ao rei, / Que vão dando ao povo 
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sociais, políticas e cósmicas sobre a ordem (...) no Balet comique o corpo dançante faz a mediação entre diversos 
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3.3 A construção da ordem como espelho da natureza e da harmonia cósmica 

 

A leitura dos libretos de balés representados entre 1610 e 1661, permitiu-nos perceber 

a recorrência de temas relacionados ao universo natural, em sua abrangência cósmica, que 

compreende desde a natureza terrestre até o universo celeste, bem como seus sentidos 

alegóricos. Por certo, o uso de elementos e ambientes da natureza constitui uma tópica 

humanista, um recurso poético, figura de estilo pastoril e ameno e uma marca do gosto 

artístico-poético da época. Também o fascínio pelo universo celeste, pelo movimento dos 

astros e pelas forças cósmicas se faz notar nas artes, filosofia neoplatônica, na astrologia, na 

medicina, em saberes alquímicos e herméticos que desde a Renascença se localizam no limite 

tenso entre magia e ciência, entre ortodoxia e heterodoxia.
305

 O recurso a esse repertório de 

temas do universo natural em balés de corte tem, por certo, influência de preceitos estéticos, 

do imaginário social e do saber especulativo. Contudo, mais que um mero reflexo estético, os 

balés parecem propor a mobilização desses temas num esforço de fabricação da noção e da 

sensação de ordem espelhada numa harmonia cósmica, em que os mais diversos elementos 

são regidos por um princípio harmônico universal.  Na sequência, perceberemos como essa 

noção de harmonia é construída em vários balés a partir de recursos e procedimentos cênico-

poéticos baseados em temas relativos à natureza, ao universo celeste, enfim, ao cosmo, o que 

adquire sentidos e funções políticas, tendo em vista o ambiente no qual o balé se insere, o da 

sociedade de corte e do Antigo Regime. 

O Ballet du Grand Demogorgon, cujo libreto é assinado por César de Grand-Pré, foi 

dedicado à rainha Ana de Áustria e foi dançado na sala do Jeu de Paume do Louvre em 

1633
306

. O tema deste balé “digno da realeza”
307

 é bastante sugestivo de uma construção da 

noção de harmonia a partir de elementos mitológicos, fundamentando-a numa organização 

cósmica que teria dado origem ao mundo: Demogorgon, deidade mìtica primordial, “ouvindo 

um grande barulho na massa confusa de todas as coisas (marca assegurada da desordem que a 
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Marests du Temple. Paris, Pierre Chenavlt, 1633. Para além do libreto não se têm outras informações sobre este 
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atormentava)”
308

, resolve libertá-la ordenando ao Destino que a abrisse e, assim, “todas as 

coisas foram colocadas em seus devidos lugares e a paz foi tão grande”
309

 que o mundo lhe 

rendeu graças pelo repouso concedido. Nitidamente, o balé se baseia na evocação da origem 

do mundo a partir da passagem do caos à ordem, numa estrutura que procura construir uma 

noção primordial de harmonia. O balé se organiza em vinte e quatro entradas, descritas no 

libreto, que contemplam a narração do mito e seus personagens principais, seguido pelo 

recitativo da Noite, que abre uma sequencia de personagens e aspectos noturnos, e a 

representação se encerra com alguns versos sobre o poder do amor sobre homens e mulheres, 

seguidos de um grand ballet.  

Grand-Pré recorre nitidamente à mitologia grega, especialmente na narrativa da 

criação do mundo e dos deuses primordiais a partir do Caos, primeira divindade, e que é 

relatada na Teogonia (VIII a.C.), de Hesíodo, e nas Metamorfoses (I d.C.), de Ovídio, ambas 

obras de grande circulação e influência nos círculos eruditos e artísticos modernos. De fato, 

percebe-se que a narrativa central apresentada no balé reitera a origem do mundo a partir da 

ordenação do caos – da passagem da discórdia à paz – baseada nas mesmas tópicas evocadas 

nos primeiros versos das Metamorfoses: 

 

Antes do mar, da Terra, e céu que os cobre 

Não tinha mais que um rosto a Natureza: 

Este era o Caos, massa indigesta, rude, 

E consistente só num peso inerte. 

Das coisas não bem juntas e discordes, 

(...) 

O Sol não dava claridade ao mundo, 

(...) 

Ar, e pélago, e Terra estavam mistos: 

As águas eram pois inavegáveis, 

Os ares negros, movediça a Terra. 

Forma nenhuma em nenhum corpo havia, 

(...) 

Um Deus, outra mais alta Natureza
310

 

 

O nome Demogorgon, no entanto, remonta ao resgate e à apropriação dos mitos 

antigos no pensamento humanista na Renascença, particularmente à Genealogia deorum 

gentilium (Genealogia dos deuses pagãos) de Boccacio, obra escrita em meados do século 

XIV e uma das mais consultadas por letrados durante toda a modernidade no que se refere à 
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 Ballet du Grand Demogorgon, p. 7. 
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 Idem, p. 8. 
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 OVÍDIO. Metamorfoses. Livro I, versos 1-25. Tradução de Bocage. Introdução de João Angelo Oliva Neto. 

São Paulo: Hedra, 2007. 
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mitologia clássica
311

. Pela aproximação e referencia à figura do Demiurgo, criador do mundo 

no pensamento platônico, o mito do Demogorgon encontrou ampla ressonância nos meios 

letrados neoplatônicos da Renascença
312

. 

Vale lembrar que se deve à apropriação humanista, sintetizada na obra de Boccacio, a 

assimilação dessa deidade a um demônio, o que confere à noção grega do caos primordial um 

juízo negativo: Demogorgon, demônio ancião que habitava as entranhas da Terra, é a 

personificação maligna do caos é, portanto, a evocação do mito do ordenamento do mundo 

passa a significar a necessidade de reparação desse mal pela instauração da ordem. De fato, 

embora o libreto de Grand-Pré não apresente o Demogorgon como uma figura má
313

, a ideia 

de caos carrega sim um valor essencialmente negativo, enquanto massa confusa cuja 

desordem trazia grande tormenta ao mundo, que ansiava pela libertação. Além disso, embora 

a iniciativa de abrir a massa desordenada se deva ao Demogorgon, quem efetivamente a 

liberta é o “Destino”, ideia intimamente ligada à noção cristã de Providência como a vontade 

soberana e inexorável de Deus sobre o mundo e os homens desde a criação do universo – 

criação esta que, de acordo com a narrativa bíblica do Gênesis, teria efetivamente partido da 

ação divina ordenadora do caos
314

.  

Conceber a ordenação do mundo como obra do destino – da divina Providência, 

portanto – implica na naturalização da noção de ordem como ação primordial e positiva e na 

condenação de qualquer tentativa de mudança ou de corrupção da mesma, o que fica claro no 

libreto do balé: “Os antigos creram que a providência desse deus havia disposto todas as 

coisas na ordem que vemos, de maneira que não mais pode ser alterada, porque o Destino 
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 A primeira tradução da obra para o francês foi publicada em 1498 ou 1499 por Antoine Vérard sob o título De 

la généalogie des dieux. Uma versão digitalizada desta obra se conserva na BnF e está acessível em: 
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 Sobre a figura do Demogorgon entre os pensadores neoplatônicos modernos ver: Sylvain Matton, « La figure 

de Démogorgon dans la littérature alchimique », In : Didier Kahn et Sylvain Matton (éd.), Alchimie, art, histoire 

et mythes. Actes du 1er colloque international de la Société d'Étude de l'Histoire de l'Alchimie (Paris, Collège de 

France, 14-15-16 mars 1991), Textes et Travaux de Chrysopœia, 1, Paris: S.É.H.A.-Milan: Archè, 1995, p. 265-

346. 
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 Na verdade sua caracterização é até positiva, como causa primeira que dá origem ao universo: “Demogorgon, 

le plus grand de tous les Dieux, que les Poëtes ont nommé, Dieu des peuples, ou premiere cause, qui a produit 

tout ce qu‟il y a dans l‟Vnivers (...)”.Ballet du Grand Demogorgon, « Entrée de Demogorgon », p. 9. 
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 “No princìpio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz; e houve luz. E viu Deus 

que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas.” Gênesis 1.1-4 In: A BÍBLIA Sagrada. Tradução: 

João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida. (4ª edição) Barueri - SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 

2009. 
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assim a ordenou”.
315

 Assim, parece-nos que o Balé do Grande Demogorgon, em 1633, revela 

de maneira bastante clara o princípio que, no nosso entender, rege grande parte dos balés de 

corte (ainda que em vários destes isso se dê de maneira muito mais sutil): trata-se do princípio 

de que a ordem é a condição natural e providencial de toda existência, uma vez que a própria 

origem do universo, e de tudo o que nele há, se deveu a uma primeira ação divina ordenadora. 

Seria, portanto, possível saber como fora a ordem primordial pela observação da ordem 

natural e atual, das “coisas na ordem que vemos”, princìpio genérico que se aplicaria desde a 

natureza até aos mínimos detalhes da ordem social vigente. 

O balé segue enumerando entradas de algumas das “coisas”, personificadas em 

deidades ou alegorias, libertadas da massa confusa do caos pela ação ordenadora do Destino 

para que ocupassem seus devidos lugares no mundo. Os primeiros são, justamente, a 

Discórdia, entendida como um tipo de fúria infernal “que em qualquer lugar que esteja não há 

jamais nem paz nem repouso”
316

, e Pan, que “representa a ordem divina que a natureza exerce 

sobre todas as coisas, ou ainda a Concórdia, que sucede à Discórdia”. Seguem-se as entradas 

das três filhas de Érebo (escuridão), das Máquinas animais que representam os quatro 

elementos, de Janus, deus cujas duas faces, uma de jovem e outra de um velho, significam o 

tempo presente e passado, Vulcano, que por ser o ferreiro dos deuses representa o artifício e 

engenho, seguido de seus companheiros ferreiros, os Ciclopes.
317

 Assim termina a narrativa 

do mito do Demogorgon, que configura a primeira parte do balé, elencando alguns grandes 

elementos ou forças que decorrem da ordenação do mundo e que determinam as condições 

para o desenvolvimento da história: a concórdia e a discórdia representam forças opostas de 

agregação e desagregação, a natureza e seus quatro elementos (água, terra, fogo e ar) 

demonstram a perfeição da ordem divina, o tempo é condição necessária da história e a 

indústria de Vulcano alude ao poder inventivo do engenho e artifício humanos. 

As entradas de balé que se seguem à narração do mito – quais sejam, da noite e das 

criaturas que a povoam – parecem, à primeira vista, um tanto incoerentes com o tema 

principal do espetáculo e até ridículas, visto que colocam em cena personagens nada 

mitológicos ou alegóricos como corujas, ladrões e limpadores de chaminés. Todavia, a partir 

da compreensão deste mito grego, bem como de suas apropriações pelos modernos, a 
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 “Les Anciens ont creu que la prouidence de ce Dieu auoit disposé toutes les choses qui sont dans l‟ordre que 

nous voyons de façon qu‟ils ne se peuuent plus changer, parce que le Destin l‟a ordonné ainsi. » Ballet du Grand 

Demogorgon, “Entrée du Destin”, p. 9-10. 
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 Idem, p. 10 
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 O libreto apresenta uma pequena descrição de cada entrada. Ver: Ballet du Grand Demogorgon, p. 10-13. 
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sequência do balé adquire maior sentido: segundo a mitologia grega, o Caos gera apenas dois 

filhos: Nyx (Noite) e Érebo (Escuridão), donde se compreende o lugar de destaque ocupado 

pelo tema da noite, que ocupa quatorze das vinte e quatro entradas. Assim, além da figura da 

Noite à qual se atribui um recitativo, observam-se vários personagens, fabulosos e reais, 

associados ao ambiente e à vida noturna: corujas, Hécate como deificação da lua, mascarados 

(“Pantalones corcundas”) que fazem um divertimento noturno de carnaval, um cabo e dois 

soldados, o deus do sono (Morfeu) e seus ministros.  

Contudo, embora os personagens anteriormente citados representem, de uma maneira 

geral, atributos naturais da noite, o libretista dá maior destaque à representação do valor 

negativo da noite enquanto trevas, escuridão, condição propícia à desordem e ao mal. Assim o 

balé apresenta personagens comumente relacionados ao mal, ao perigo, aos maus hábitos, a 

figuras feias e desagradáveis, como ladrões da noite, boêmios, limpadores de chaminés, 

ignorantes, mendigos, exterminadores de ratos, a velhice e a cegueira. Essa representação 

negativa da noite colabora em muito na argumentação construída nesse balé sobre o princípio 

da ordem e os males da desordem: filha do caos, a escuridão da noite produz indistinção, 

confusão, cegueira, ignorância, perigo, miséria. 

O balé termina pelo recitativo de Tirésias
318

 que “nos mostra o poder que o Amor tem 

sobre um e outro sexo”, e por um grand ballet dos íncubos e súcubos, fantasmas noturnos que 

tomariam forma masculina ou feminina, respectivamente, e que entrariam nos sonhos das 

pessoas para delas sugar a energia sexual
319

. A conclusão desse balé parece, a princípio, 

bastante estranha e desconectada do tema principal, no entanto um olhar mais atento sobre os 

significados mitológicos desses personagens podem esclarecer o argumento de Grand-Pré. 

Após dedicar várias entradas e personagens ao tema do Caos (pelo aspecto da noite), parece-

nos que o autor optou por concluir o balé apresentando o seu oposto: Eros (amor). Segundo a 

mitologia clássica que descreve e significa os deuses primordiais, o Caos é caracterizado por 
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 Segundo a mitologia clássica, Tirésias foi um profeta cego de Tebas que, após ter matado uma cobra fêmea se 

transforma em mulher e como tal vive por sete anos, passando assim a conhecer a condição dos dois sexos. O 

personagem aparece nos Cantos X e XI da Odisséia, de Homero, na tragédia Édipo Rei, de Sófocles, e também 

no diálogo de Platão Mênon e nas Metamorfoses (livro III, 317) de Ovídio. Já na Idade Moderna, a figura de 

Tirésias aparece na Divina Comédia (Inferno, XX e Purgatório XXII), de Dante Alighieri, e também em 

representações iconográficas do século XVII, como a pintura “Tirésias se metamorfoseia em mulher”, de Pietro 

della Vecchia (Nantes, Musée de Beaux-Arts). 
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 As figuras dos súcubos e íncubos estão presentes na mitologia antiga – mesopotâmica, grega e romana – 

como seres fantásticos capazes de manter relação sexual com homens e mulheres durante o sono e, 

consequentemente, de reproduzirem-se a partir daí. Na cultura medieval, tais figuras foram caracterizadas como 

demônios e associadas à feitiçaria. Uma descrição desses seres consta no tratado germânico Malleus 

Maleficarum, obra de referência em demonologia publicada em 1486 ou 1487, no contexto da luta contra a 

feitiçaria oficializada pela bula papal de Inocêncio VIII em 1484 e da inquisição católica, e que teve ampla 

circulação e várias reimpressões até fins do século XVII. 
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uma força desagregadora, de cisão, de separação, enquanto Eros é entendido como deus da 

junção, da atração e da combinação pela afinidade, enfim, como força agregadora. Deste 

modo, enquanto o Caos teria gerado apenas a noite e a escuridão, terreno da discórdia e do 

mal, Eros teria um poder criador muito maior baseado na aproximação, na união, enfim, no 

princípio da concórdia entre as partes e no amor.  

A conclusão do balé pelo tema do amor, que é negação do caos, traz um significado de 

retorno à ordem. Assim, verificamos a construção da noção de harmonia a partir da narrativa 

mítica da origem do mundo pelo movimento cósmico (e divino) que conduz o universo do 

caos à ordem. Pelo artifício do grand ballet, momento ápice da representação sob a forma de 

uma bela coreografia bem proporcionada e impactante, tal ideia se investe do sentido de 

triunfo, de vitória da ordem sobre o caos e pelo amor. Com efeito, a dança, a música e a 

poesia que compõem um balé de corte não eram entendidos como acessórios, mas sim 

importantíssimos à comunicação dos sentidos aí embutidos. Segundo Grand-Pré, no prefácio 

desse mesmo libreto, agradar os sentidos pela beleza e prazer advindo de tais artifícios seria o 

primeiro passo para a compreensão dos sentidos e verdades contidos nesse discurso: 

 

Et pour ce que la Poesie, la Musique, & la Danse, ont esté inventées pour rendre la 

verité plus amie des sens qui la doivent porter à l‟esprit, elles luy sont comme l‟or 

autour des pillules, & la cachent tellement, que pour naïves qu‟elles puissent estre, il 

faut aider les esprits à demonstrer leurs mysteres
320

  

 

Vale lembrar, uma vez que a noção de “amor” é também estruturante do pensamento 

político moderno, sobretudo cristão, pois fundamenta o pacto entre os súditos e o soberano
321

, 

a exaltação da ordem pela sua legitimação como força criadora e mantenedora do universo 

pode ter sentidos políticos. Por ser também uma virtude política, o amor pode ser entendido 

como fundamento do pacto que garante a proteção dos súditos e a obediência ao rei, como 

sentimento que agrega os súditos em torno do soberano para servi-lo e satisfazê-lo – isto ao 

menos em teoria. A insistência na ideia de amor como princípio da ordem reverbera em 

terreno político como reafirmação do poder Real e exortação à submissão dos súditos aos seus 

desígnios, o que se fez sempre necessário em meio a instabilidades e conflitos durante o 

reinado de Luís XIII. Particularmente nesse momento, início da década de 1630, a nobreza 
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 Ballet du Grand Demogorgon, p.5. 
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 Esta noção de amor como uma virtude aglutinadora, como um pacto de junção entre partes desiguais, mas 

igualmente implicadas, está presente no pensamento político moderno e pode ser encontrado n‟O Cortesão 

(1528), de Castiglione – o amor como virtude e pacto entre cortesão e rei –, em A República (1576) de Bodin, 

emque o amor é virtude divina, e mesmo em O Príncipe (1531-32) de Maquiavel, que embora afirma ser 

preferível ao príncipe ser temido do que amado, reconhece que o amor é sim uma força aglutinadora e fundadora 

do pacto politico entre súditos e soberano. 
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francesa se encontrava cindida entre partidários do rei e seu ministro Richelieu, de um lado, 

ou de Gaston d‟Orléans e Maria de Médici. Mais do que liderar uma oposição às políticas 

impopulares junto à nobreza, personificadas pelo cardeal – como a proibição dos duelos, a 

atribuição de impostos, o poder real cada vez mais centralizado, isso sem falar nas 

divergências quanto à política exterior e a hostilidade à Espanha –, Gaston encarnava uma 

alternativa concreta de oposição ao rei, uma vez que a ausência de filhos reais (o delfim, 

futuro Luís XIV só nasceria em 1638) fazia dele o herdeiro direto do trono
322

.   

É claro que nem todos os balés guardam uma referência à harmonia tão direta e 

evidente como se percebe no Ballet du Grand Demogorgon, que utiliza da narrativa de mitos 

e personagens da cosmogonia antiga para revelar, e significar, o princípio ordenador  que 

preside a origem mesma do universo e sua existência. Nenhum outro, aliás, recorreu a esse 

mito específico de maneira tão evidente. Entretanto, a ideia de um princípio ordenador do 

universo, de uma harmonia cósmica regente tanto do orbe celeste quanto do mundo terrestre, 

parece habitar a estrutura de composição dos balés ainda que de formas mais sutis.  

Em Almanach ou Predictions véritables, balé dançado em Grenoble no carnaval de 

1631, é o tema astrológico que orienta a condução do espetáculo desenvolvido como um 

calendário, “contendo as diversas transformações que devem ocorrer ao longo dos doze meses 

do presente ano de 1631 segundo revoluções e encontros dos doze signos, dos sete planetas, 

estrelas fixas e outros corpos superiores”
323

. O balé se inicia com o recitativo da Noite 

(acompanhada do Sono e de Morfeu), o que introduz um ambiente propício à matéria 

astrológica e à observação das estrelas fixas e dos sete planetas. Instaurado esse ambiente 

cósmico, a entrada do personagem “Tychobrae”, referência ao astrônomo dinamarquês
324

 

falecido trinta anos antes, serviria para conferir legitimidade científica à invenção, assim 
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 O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1545-1601) é conhecido por defender a teoria do geo-

heliocentrismo, isto é, um sistema misto que postulava que os planetas girariam em torno do sol, como afirmado 

por Nicolau Copérnico, com a exceção da Terra, único planeta que continuaria imóvel no universo. Esta teoria 

seria sustentada durante todo o século XVII pelos jesuítas, que não podendo negar as evidências do 

heliocentrismo, viam nessa proposta conciliadora a única maneira de resguardar o princípio religioso da 

imobilidade da Terra. Tycho Brahe foi matemático imperial, cargo que seria ocupado após a sua súbita morte por 

Kepler, com quem trabalhou no último ano de sua vida.  
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como as referências a matemáticos e astrólogos, antigos e modernos, evocados já no 

frontispício do libreto
325

.  

A partir daí, o balé se desenvolveria no formato de um almanaque
326

, isto é, como um 

calendário anual, sazonal e astrológico que também estipulava as previsões para cada mês do 

ano: cada uma das trinta entradas designava, em ordem cronológica, as quatro estações do 

ano, cada um dos doze meses do ano representados juntamente com os ícones dos respectivos 

signos do zodíaco, seguidos de uma entrada referente à previsão de cada mês do ano
327

. No 

libreto constam os temas, personagens e versos referentes a cada entrada, bem como 

descrições detalhadas dos figurinos e algumas informações sobre a encenação e as 

coreografias. Numa mescla de matéria séria e burlesca, o balé relaciona aos elementos 

naturais e astrológicos de cada mês uma previsão poética, fantasiosa ou grotesca: a previsão 

do mês de março mostra o Carnaval sendo perseguido pela Quaresma, em junho um “balé de 

figuras” é dançado por mulheres de três cabeças e um charlatão com suas marionetes 

constituem a previsão de dezembro
328

. 

Em Almanach a construção de uma dinâmica harmônica baseada na imagem cósmica é 

imediatamente perceptível, na medida em que evoca diretamente a temática astrológica 

(astros celestes, estrelas, planetas, calendário, signos), esta que é a origem da sucessão natural 

e ordenada dos meses, das estações do ano e dos signos do zodíaco. A alternância ordenada e 

o movimento cíclico aí representados sugerem a constância e a perpetuidade do macrocosmo 

enquanto  instância do domínio divino e superior aos homens. Ao mesmo tempo, essa 

dinâmica se transpõe ao microcosmo humano, uma vez que o calendário de meses e estações 

do ano tanto são fenômenos provocados pelo movimento celeste quanto são efeitos sensível e 

cotidianamente perceptíveis. As passagens burlescas, embora destoem da seriedade do tema, 

cumprem papel de artifício cênico, colaborando na composição de um espetáculo variado e 
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 “Le tout diligemment extraict, supputé, & calcule des escrits les plus serieux, & observations plus asseurées 
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veritables, Prefácio, p. 3-4.  
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 Almanach, ou predictions veritables, p. 18-19, 26 e 42. 
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divertido sem em nenhum momento atrapalhar a construção da noção de harmonia, já que 

aparecem pontualmente, têm início e fim bastante claros.  

Aspectos musicais e cênicos/coreográficos deste balé parecem construir poética, 

sonora e visualmente a mesma noção de harmonia evocada pelo tema do universo celeste e 

dos ciclos da natureza. Logo nas primeiras entradas, segundo a descrição do libreto, as 

estrelas fixas são representadas pelos próprios violinistas e sua música enquanto os planetas 

são encenados numa dança com tochas de fogo
329

, esta que muito provavelmente evocava o 

movimento sincrônico e as proporções constantes entre tais corpos celestes.
330

 Também a 

penúltima entrada se valeria de artifícios musicais na figura de Orfeu, personificação mítica 

da harmonia do canto e da lira, “cuja voz aliada à doçura de seus alaúdes é capaz de deleitar 

os rochedos mais insensìveis” e cuja sincronia da voz com seus passos de dança encantaria os 

espectadores
331

.  

O libreto faz menções a danças em várias entradas, indicando um branle e uma dança 

com guizos na terceira entrada, um “balé de figuras” (dança geométrica) na quinta e décima 

quarta entradas e uma entrada de mouros cuja “gentileza dos passos, a diversidade de posturas 

e a disposição com que dançarão” levariam os espectadores aos aplausos
332

. Por fim, uma 

última entrada encerra a representação com um « balé grave » dos doze meses, “em que 

admirareis a invenção de suas figuras, a beleza de seus passos e a disposição com que 

dançarão; e vos farão confessar que é a coisa mais agradável que tereis visto até então”
333

. 

                                                 
329

 Coreografias feitas com tochas de fogo eram um tipo de invenção muito comum em festividades e 

espetáculos desde a Renascença. Lembremos que o famoso mestre de dança milanês Cesare Negri, autor do 

tratado Nuove inventioni di balli (1604), teria coreografado uma “dança com tochas” para as festividades do 

casamento da infanta Isabel Clara Eugênia, filha de Felipe II de Espanha, com o Arquiduque Albrecht de Áustria 

em junho de 1599.  
330

 Almanach, ou predictions veritables, p. 8-9. 
331

 Almanach, ou predictions veritables, XXIXe Entrée, p. 44. Também os versos « pour les Orphées » deixam 

clara a intenção de apelo sensorial do balé: « Vous n‟avez point sçeu voir de si rares merveilles / Qu‟après ouy 

nos luths melodieux, / Vous n‟avoüyez que vos oreilles / Ont reçu tout autant de plaisir que vos yeux. » (Não 

poderíeis ver tão raras maravilhas/ Que após ouvires nossos alaúdes melodiosos, / Reconhecereis que vossos 

ouvidos / Receberam tanto prazer quanto vossos olhos) 
332

 « Quatre Mores faisant la quinziesme entrée et representan la saison de l‟Esté (...) ; mais la gentilesse de leurs 

pas, la diversité de leurs postures et la disposition avec laquelle ils danseront, vous ostant toute l‟adversion que 

vous pourriez avoir de cette couleur, vous porteront à un applaudissement, et un adveu que leur balet sera une 

des plus agreables choses que vous avez encore veuës. » (“Quatro mouros fazem a décima quinta entrada e 

representam a estação do verão (...); mas a gentileza de seus passos, a diversidade de suas posturas e a disposição 

com que dançam, apesar de toda aversão que poderíeis ter dessa cor [parda], os levarão aos aplausos e à 

impressão que seu bailado será uma das mais agradáveis coisas que já tereis visto.”) Almanach, ou predictions 

veritables, XVe Entrée « l‟Esté », p. 29. 
333

 « (...) où vous admirerez l‟invention de leurs figures, la beauté de leurs pas, & la disposition auec laquelle ils 

danceront ; et vous feront auouer (mes Dames) que c‟est la chose la plus agreable que vous ayez encore vue. » 

Almanach, ou predictions veritables, XXXe Entrée, p. 45.  
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Uma vez que tanto o branle
334

 quanto a dança horizontal (“balé de figuras”) e também o 

grand ballet, bastante utilizados no balé em questão, constituem formas de dança concebidas 

desde a Renascença como formas coreográficas claramente imitativas do movimento e da 

disposição, fundamentalmente harmônicos, dos corpos celestes, é possível supor uma 

intenção clara de associação entre dança, universo celeste e harmonia. Assim, percebemos 

nesse balé uma forte colaboração entre música, dança, poesia e elementos visuais (sobretudo 

os figurinos e acessórios, que são descritos com detalhes
335

), ancorada no princípio 

fundamental da fusão das artes, para a construção de uma noção de harmonia baseada na ideia 

de atualização terrena da harmonia cósmica.  

O tema astrológico e a alusão à harmonia celeste também são elementos fortemente 

presentes em três outros balés do início da década de 1630. Diferentemente dos balés da 

primeira década do reinado de Luís XIII, caracterizados pela inspiração romanesca e maior 

unidade dramática (ou narrativa), a partir da década de 1620 predominaram na corte francesa 

balés de tendência burlesca, que traziam à cena e aos libretos uma estética do grotesco, um 

tom satírico e uma estrutura mais episódica de entradas. Os três balés de Guillaume Colletet
336

 

parecem, no entanto, destoar dessa tradição de representações burlescas – e dos demais balés 

compostos pelo poeta
337

 – em termos de estrutura, temática e estilo. O Ballet de l‟Harmonie 

(1632), o Ballet des Effects de la Nature (1632) e o Ballet des cinq sens de la nature (1633) 

compõem uma unidade entre si
338

  e apresentam, nos prefácios dos dois primeiros libretos, 

                                                 
334

 Esta forma de dança renascentista mobilizava várias pessoas dançando em conjunto, de mãos dadas ou não. 

Significando literalmente «balanço», o branle fora concebido primordialmente como uma alusão ao movimento 

celeste e o balanço dos astros, segundo nos informam manuais e tratados de dança do século XVI e XVII 

abordados no item 2.1 do segundo capítulo desta dissertação. 
335

 No libreto, a vestimenta que adornava a figura de cada mês do ano, bem como os acessórios relativos ao signo 

do zoodíaco correspondente, são descritos ao início de cada entrada: por exemplo, o mês de janeiro entra 

“vestido de uma roupa cor de nácar, coberta de um fio duplo e chamas de ouro, em um compartimentp de 

corações prateados e esmalte azul dornado de nuvens” (Almanach , “IIe Entrée”, p. 11-12) e o mês de novembro 

“coberto de bordados de todo tipo de maçãs e pêras presas em seus galhos e coroado das mesmas frutas, levando 

o sagitário, seu signo, à cabeça” (Idem , “XXVe Entrée”, p. 41). Também a menção, e por vezes descrição, de 

personagens grotescos – como gatos de cueiros e guizos, “magots”, esgrimistas grotescos, personificações do 

Carnaval e da Quaresma, borboletas e mulheres de três cabeças – nos levam a supor figurinos excêntricos e 

extravagantes. 
336

 Guillaume de Colletet (1598-1659) foi poeta, tradutor e escritor em vários domínios, um dos primeiros 

membros da Academia Francesa e muito reconhecido por sua vasta obra, sobretudo por seus poemas.  
337

 Atribui-se a Colletet alguns balés de tendência burlesca como o Ballet des Amoureux (por volta de 1620), o 

Ballet des Nations (1631), Le Ballet des Modes (1633), o Ballet des Escerveslez (1633) e o Ballet de l‟Isle 

Louvier (1637), cujos versos se encontram ou em libretos publicados ou em publicações de recolhas de poemas. 
338

 Segundo nos informam os libretos do Ballet des Effets de la Nature e do Ballet des Cinq Sens, estes 

configurariam, na verdade, duas partes de um mesmo balé. Para além da evidente unidade temática e de fundo 

teórico, os três balés foram representados quase que um em seguida do outro: 14 de dezembro, 27 de dezembro e 

10 de janeiro, cada um deles sendo repetido pelos três dias seguintes à data indicada, conforme explica o libreto, 

na sala do Jeu de Paume do Louvre e no teatro Marest du Temple. Isso significa que foram assistidos por dois 
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uma breve teorização do gênero propondo um retorno aos princípios neoplatônicos da 

Renascença e às teorias filosófico-poéticas da Academia de Baïf, que pareciam ter sido 

relegadas a segundo plano com a moda dos balés burlescos.  

As teorizações de Colletet demonstram as intenções do poeta em buscar um espetáculo 

total e harmonioso – como teria sido um suposto “drama total” da antiguidade – em que pela 

correspondência e fusão das artes poéticas o balé, essa “pintura movente e poesia animada”, 

seria capaz de tudo imitar e de exprimir até as noções mais abstratas, filosóficas e morais
339

. 

Assim, o autor reafirma a teoria das artes poéticas tanto mais capazes de instruir quanto maior 

seu poder de deleitar os sentidos e instruir os espíritos dos espectadores (tópica docere-

delectare) – como “os mais suaves concertos que chegam aos ouvidos e penetram no 

coração”
340

 –, realçando a particularidade do balé, por reunir harmoniosamente todas as artes, 

como composição bela, encantadora e persuasiva. 

Colletet reforça, sobretudo, a concepção da dança e da música como imitações da 

harmonia celeste, “baseada no padrão de movimento dos céus e dos astros, cujo curso, ordem 

e conjunção são danças mesuradas e perfeitamente harmônicas”
341

. Ao relacionar música e 

dança como duas vias distintas, mas complementares, pelas quais o princípio da harmonia se 

manifesta na alma humana, o poeta entende que o balé potencializaria essa manifestação na 

medida em que fundiria as duas artes – o que possibilitaria “ver a música” e “ouvir um 

movimento” – que partilham da mesma essência divina e celeste, qual seja, a harmonia: 

 

                                                                                                                                                         
públicos diferentes: uma elite principesca e cortesã, no palácio real, e o grande público pagante parisiense, que 

contemplava cidadãos e burgueses. Estas informações constam nos frontispícios dos três libretos, indicando que 

cada balé deveria ser representado em sua data especìfica “& les trois iours suivans, à deux heures precisement, 

au Ieu de Paume du petit Louure, aux Marests du Temple.” Ver também: MCGOWAN, idem, Capìtulo IX, p. 

155. 
339

 “Se os antigos chamaram à poesia pintura falante, e à pintura uma poesia muda, a seu exemplo podemos 

chamar a dança, e sobretudo aquela que se pratica em nossos balés, de uma pintura movente ou uma poesia 

animada. Pois como a poesia é uma verdadeira tela de nossas paixões, e a pintura um discurso mudo de fato, mas 

todavia capaz de despertar tudo aquilo que cai em nossa imaginação: assim a dança é uma imagem viva de 

nossas ações e uma expressão artificial de nossos pensamentos mais secretos.” Le Grand Ballet des Effects de la 

Nature, Préface, p. 3. 
340

 « (...) les plus doux concerts qui touchent l‟oreille et penetrent dans le coeur » Ballet de l‟Harmonie, Preface, 

p. 3. 
341

 « La pluspart des peuples du monde (...) ont creu qu'elle [a dança] avoit pris son origine dés le 

commencement du monde, sur le patron du mouvement des Cieux, & des Astres, dont le cours, l'ordre, & la 

conionction, ne sont en effet que des dances mesurées, & parfaitement accordantes. » Le Grand Ballet des 

Effects de la Nature, Préface, p. 3-4. 
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C‟est elle qu‟on peut nommer à bon droit le plus charmant de tous nos plaisirs, et 

qui n‟est pas un des moindres dons que la divine bonté communique à nos esprits, ce 

qui procede à mon advis de ce qu‟elle s‟insinue dans les ames par deux voyes 

differentes, afin de se faire mieux gouster. ce qui procede à mon advis de ce qu‟elle 

s‟insinue dans les ames par deux voyes differentes, afin de se faire mieux gouster. 

Cette pensée n‟est pas commune, car il est certain que jusqu‟à present plusieurs se 

sont contentés de l‟ouyr, n‟estimant pas qu‟elle fust visible ; mais icy vous l‟oüyrez 

et la verrez tout ensemble, par où vous pourrez connoistre qu‟il n‟est non plus 

incompatible de faire voir une Musique que de faire oüyr un mouvement. Cela 

estant, Il s‟en suit que la Danse n‟est autre chose qu‟une Musique pour les yeux, 

comme les voix harmoniques en sont une pour les oreilles, et tous les deux ensemble 

une Harmonie pour l‟une et pour l‟autre.
 342

 

 

Se a harmonia se faz presente na alma humana
343

 e esta tem “o poder de obrigar o 

corpo que a retém a se comportar devidamente através do movimento da dança”
344

, fica claro 

que a harmonia que rege o macrocosmo celeste e divino poderia muito bem ser transposta ao 

microcosmo humano por meio dos efeitos neste causados pela música e pela dança, e ainda 

mais quando associadas num balé. Como bem sintetiza McGowan, “a partir desta exposição 

sobre a harmonia da alma e do corpo, Colletet quer tirar esta conclusão: a música e a dança 

utilizadas juntas podem „recriar‟ (palavra de Colletet) a harmonia da alma que corresponde à 

harmonia do universo”
345

. De fato, a imitação da harmonia, tal como o conceito era 

compreendido na época, não se restringiria a uma simples alusão ao movimento dos astros, 

mas representava a possibilidade de se reproduzir na terra, os efeitos harmônicos do cosmo. 

Precedido por um considerável prefácio no qual se define e se louva o princípio da 

harmonia universal, como exposto anteriormente, o Ballet de l‟Harmonie, dançado em 14 de 

dezembro de 1632, se organiza na forma de um triunfo: anunciada a descida da Harmonia do 

céu à terra,  uma série de personagens mitológicos e alegóricos cantam e dançam em louvor 

do “mais encantador de todos os prazeres”, e mesmo que a desordem tente se impor, a 

                                                 
342

 “Podemos nomeá-la [a Harmonia], com razão, o mais encantador de todos os prazeres e que não é dos 

menores dons que a divina bondade comunica aos nossos espíritos, o que procede, ao que me parece, do fato de 

insinuar-se à alma por duas vias diferentes, afim de se fazer melhor desfrutar. Este pensamento não é comum, 

pois é certo que até hoje muitos se contentaram em ouvi-la, sem imaginar que ela fosse visível; mas aqui a 

ouvireis e a vereis ao mesmo tempo, pelo que podereis perceber que não é incompatível fazer ver uma música 

nem tampouco ouvir um movimento. Portanto, compreende-se que a dança não é outra coisa que uma música 

para os olhos, assim como as vozes harmônicas o são para os ouvidos, e as duas  juntas uma harmonia para uma 

e para outra.”Ballet de l‟Harmonie, Preface, p. 3-4. 
343

 “les plus spéculatifs de tous les philosephes ont dit qu‟il faut bien que l‟ame ait un merveilleux rapport avec 

l‟Harmonie, (...) et le plaisir qu‟elle en reçoit est une marque très asseurée de cette convenance mutuelle. » Ballet 

de l‟Harmonie, Preface, p. 4. 
344

 « (..) cela n‟empeche pas qu‟elle n‟ait aussi la puissance d‟obliger le corps qui la retien à s‟y rendre conforme 

par le mouvement de la danse ; elle se peut donc nommer une conformité du corps à l‟ame, et de l‟ame à la 

Musique. » Ballet de l‟Harmonie, Preface, p. 5. 
345

 « De cette exposé de l‟harmonie de l‟âme et du corps Colletet veut tirer cette conclusion : la musique et la 

danse employées ensemble peuvent „recreer‟ (mot de Colletet) l‟harmonie de l‟âme qui correspond à l‟harmonie 

de l‟univers » MCGOWAN, idem, p. 160. 
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Harmonia é restabelecida e entronizada no mundo. Cada personagem elencado nas vinte 

entradas do balé guarda um sentido figural que colabora na construção e no louvor da ideia de 

harmonia como princípio e fim de todo o universo.  

O balé se inicia com o recitativo de Apolo, “deus da luz e da harmonia”, afim de 

sensibilizar os ouvidos e a visão da audiência pelo efeito da música e da claridade. O universo 

é apresentado como uma “máquina harmônica” por Atlas e Hércules que, trazendo o globo 

celeste, se põem a dançar “regozijando-se juntos de, após tantas penas e trabalhos, terem 

descoberto seus mistérios”
346

. A entrada de Eólio, deus do vento que é matéria principal dos 

sons que compõem uma música, demonstra que os efeitos de harmonia transformam a 

melancolia em contentamento
347

. Orfeu e ninfas pedem os favores da harmonia contra as 

paixões que desordenam a razão
348

, Vênus, as três Graças e as beldades da Antiguidade a 

reverenciam e a Fama vem “anunciar a todo o universo que a Harmonia desceu do céu à 

Terra” e com ela anunciará “as virtudes do mais justo dos reis”
349

. O efeito contrário de 

desordem é introduzido pelas entradas de Baco e seus lacaios que por meio de uma dança – 

provavelmente grotesca e desordenada – representam “a confusão que nasce do excesso, ao 

contrário da harmonia, que consiste na mediocridade de que apenas os bons espíritos são 

capazes”
350

. Amantes envergonhados, bêbados, velhos, Momo seus e bufões colaboram na 

criação de uma atmosfera caótica e burlesca, que representa a corrupção do estado de ordem e 

paz. Por fim, cabe a Júpiter o restabelecimento definitivo da harmonia: este desce dos céus, 

captura Momo que ocupava indevidamente o trono e ali “a perfeita Harmonia é recolocada em 

                                                 
346

 Ballet de l‟Harmonie, p. 10. 
347

 “Car cet element est la matiere et le sujet principal des sons dont se forme l‟Harmonie (...) l‟air, susceptible de 

toutes sortes de mouvemens, est capable aussi de tous les sons differents qui entrent dans la composition d‟une 

parfaite musique.” (Pois este elemento [ar] é a matéria e o tema principal dos sons que formam a harmonia (...) o 

ar é suscetível de toda sorte de movimentos, é capaz também de todos os sons diferentes na composição de uma 

música perfeita) Idem, p. 11. 
348

 « Calme nos mouuements, & nous dõne des armes, / Contre les passions qui desreglent nos sens. / Nous 

dirons que tu rends toutes choses possibles, / Pour animer les corps; / Et que tu peux flechir les rochers 

insensibles, / En leur faisant oüyr tes celestes accords. » (Acalma nossos movimentos e nos dá armas contra as 

paixões que desregulam nossos sentidos. Diremos que tu fazes todas as coisas possíveis para animar os corpos, e 

que podes dobrar os rochedos insensíveis fazendo-os ouvir teus celestes acordes.) Idem, p. 12. 
349

 Os versos da Fama deixam clara a centralidade da figura do rei como elemento condicional da harmonia: 

“Maintenant que l‟Harmonie / Avecque moy s‟est unie / Afin d‟accorder nos voix, / Il faut qu‟elle me seconde / 

Pour chanter les vertus du plus juste des Roys, / Digne de l‟Empire du monde.” (Agora que a harmonia comigo 

se une afim de ajustar nossas vozes, é preciso que ela me ajude a cantar as virtudes do mais justo dos reis, digno 

do império do mundo) Idem, “Recit de la Renommee”, p.15. 
350

 Ballet de l‟Harmonie, p. 18. Aqui o termo “mediocridade” deve ser lido como “justa medida” e 

“ponderação”. 
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seu lugar”, ao som de um melodioso concerto de vozes e alaúdes seguido por um grand ballet 

“pelo qual demonstra-se que a harmonia une perfeitamente todas as coisas”
351

. 

Além do discurso moralizante especialmente voltado ao tema da harmonia, entendida 

como princípio universal e fim ideal de todas as coisas (das menores às maiores), o libreto nos 

permite inferir que também os artifícios musicais, coreográficos e cênicos tenham colaborado 

à construção de uma imagem e de uma sensação de harmonia – ou de desarmonia, no caso das 

entradas que figuram a desordem. Além das constantes menções ao uso da dança e da 

música
352

, bem como das descrições do cenário, elementos e trocas cênicas informadas no 

libreto, sabemos que toda a encenação e maquinaria fora atribuída ao competente Horace 

Morel
353

, encarregado dos fogos de artifício e dos balés de sua majestade
354

. É, portanto, 

bastante provável que a encenação do balé tenha sido exitosa em seus propósitos de 

construção de uma sensação de harmonia baseado na decoração e, sobretudo, na dança e na 

música, tão defendidas no prefácio como manifestações por excelência da harmonia universal. 

Antes de passarmos ao segundo balé de Colletet, parece-nos importante fazer breve 

menção a um balé de Balthazar Du Buret que se assemelha bastante em estrutura, temas, 

sequência e personagens ao Ballet de l‟Harmonie (1632), e que foi representado na mesma 

época deste
355

. Trata-se do Ballet du Temps
356

 de 1633, cujo libreto indica também ter sido 

dançado no Jeu de Paume do Louvre e no teatro Marests du Temple, e que também concebe a 

harmonia universal, expressa no orbe celeste, como princípio ordenador de todas as coisas: 

 

                                                 
351

 Idem, p.21-22. 
352

 Apesar das menções frequentes que dão a entender um uso intenso da música e da dança, o libreto revela 

muito poucas informações sobre formas e detalhes musicais ou coreográficos, ao que nos resta apenas supor, o 

que seria verossímil, que tais formas se adequavam à dignidade dos personagens aos quais se referiam – músicas 

e passos graves e graciosos deveriam representar os deuses e figuras mitológicas, assim como dissonâncias e 

gestos burlescos provavelmente foram usados nas entradas de Baco, Momo e seus companheiros. 
353

 Horace Morel já havia trabalhado, com muito êxito segundo nos informam libretos, relações e fontes 

correlatas, na encenação (cenários, máquinas e artifícios) do Ballet des Meteores (1613), do Ballet de Tancrède 

(1617), num balé “sur la Seine” (por volta de 1629) e no Ballet du Grand Demogorgon (1633). Cf.: 

MCGOWAN, idem, p. 162, nota 30. 
354

 Esta informação consta ao final do libreto numa referência a um brevet real dado a Horace Morel, comissário 

geral de fogos de artifício, em 17 de maio de 1631, que autorizava a impressão de libretos de balé pelos 

impressores Pierre Rocolet, Pierre Chenault e Jean Martin, já habituados à edição de libretos. Cf.: Libreto Ballet 

de l‟Harmonie, p. 22-23. 
355

 O Ballet de l‟Harmonie foi representado no final de 1632 (14 de dezembro) e o Ballet du Temps no ano de 

1633, ao que consta no frontispício do libreto. 
356

 Ballet du Temps, dedié au Roy qui se dansera au jeu de paume du petit Louvre, aux marests du Temple. Paris, 

P. Chenault, 1633. 
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Toutes choses sont si absolument deppendents de cette imperceptible durée que ces 

merueilles du Ciel, dont la structure est adorable, & ces brillantes varietez de Soleil, 

d‟Astres, & d‟Estoilles parfaitement admirables, ne receurent iamais l‟ordre de leur 

creation que pour nous dõner cette incompreensible durée du Temps.
357

 

 

A diferença é que, aqui, é a alegoria do Tempo, e não a da Harmonia, quem materializa esse 

princípio harmônico originário no movimento dos Astros e ao qual toda criatura (e mesmo os 

deuses) se submete: no balé, é o Tempo quem desce do céu à Terra, para receber homenagens 

e será entronizado numa sequência triunfal. 

Além dos mesmos desígnios
358

, a estrutura narrativa é a mesma, repetindo inclusive 

algumas entradas e personagens: após a descida do Tempo à Terra, encadeiam-se as entradas 

e louvores de Atlas e Hercules, Eólio e os quatro ventos, a Fama (recitativo), as beldades da 

Antiguidade Laís e Lamia; num segundo momento, Baco, debochados, velhos, amantes 

arrependidos e outros personagens inconstantes tentam instaurar a desordem até que Momo e 

seus companheiros atacam o Tempo e tiram-no do trono em que se assentava; a ordem e a 

constância são restabelecidas por Júpiter, símbolo da eterna providência, que recoloca o 

Tempo em seu trono e o honra com a “harmonia de seus concertos”
359

. Com praticamente os 

mesmos personagens e mesma estrutura narrativa, baseada no triunfo da harmonia e da 

constância sobre as vãs tentativas de desordem, o Ballet du Temps constrói também uma 

imagem e uma sensação de harmonia com sentidos moralizantes. Além disso, a dedicatória do 

libreto já indica logo de início a quem serve essa condição harmônica:  

 

Mais quand il y va de dõner l‟ordre au Temps, le proteger, de faire du Iupiter, & 

ioüer la foudre, dont Vostre Majesté a plus fait de merueilleux effets, que toutes les 

Fables (...) ; C‟est Vostre Majesté seule qu‟il faut servir de ce mets (...), & faire voir 

à tous les habitants du monde qu‟ils sont aussi bien que moy, Sire, De Vostre 

Majesté, Le tres-humble, tres-obeïssant, & tres-fidelle subjet & serviteur.
360

 

 

Ao que nos consta, essa semelhança entre o Ballet de l‟Harmonie (1632) e o Ballet du 

Temps (1633) não foi apontada nas principais obras de referência sobre os balés da primeira 

                                                 
357

 “Todas as coisas são tão absolutamente dependentes desta imperceptível duração que essas maravilhas do 

céu, cuja estrutura é adorável, e as brilhantes variedades do sol, de astros e de estrelas perfeitamente admiráveis, 

só receberam a ordem de sua criação para nos dar esta incompreensìvel duração do tempo.” Ballet du Temps 

(1633), « Sujet du Ballet du Temps », p.5. 
358

 « I‟ay laissé paroistre l‟Harmonie, la Nature, & ses Effets (...) » Idem, Dedicatória ao rei, n.p. 
359

 Idem, « Sujet du Ballet du Temps », p.5-17. Outros personagens diferentes daqueles no balé de Colletet 

aparecem, como as quatro partes do mundo, a Fortuna, sereias, cupidos, muguets, loucos e veneráveis, mas de 

uma maneira geral os personagens e seus lugares na ação são os mesmos do Ballet de l‟Harmonie (1632). 
360

 “Mas quando se trata de dar ordem ao tempo, de protegê-lo e de fazer como Júpiter com seu raio, esses 

maravilhosos efeitos que vossa majestade realizou mais que todas as fábulas (...); É somente vossa majestade que 

deve disto se servir (...) e mostrar a todos os habitantes do mundo que eles são, assim como eu, Senhor, mui 

humilde, mui obediente e mui fiel súdito e servidor de vossa majestade”. Ballet du Temps (1633), 

« Dedicatória », n.p. 
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metade do século XVII, sendo que o balé não consta sequer na catalogação de Beauchamps 

(1735) ou na recolha de Paul Lacroix (1868)
361

. Atualmente, o libreto desse balé se encontra 

digitalizado e disponível à consulta no portal digital da BnF
362

, meio pelo qual o acesso à 

fonte nos foi possível. Um estudo comparativo entre os dois libretos poderá revelar variados 

sentidos e implicações da semelhança de enredo, propósito e condições de representação. Para 

os propósitos desta dissertação, contudo, é suficiente perceber que, à semelhança do balé de 

Colletet, o balé de Du Buret apresenta uma temática cósmica, alude ao princípio da harmonia 

universal e parece construir essa noção a partir da ordenação do enredo, das entradas e das 

figuras mitológicas e alegóricas. 

Sinônimo de constância e ordem – que não acelera nem retarda, que é o mesmo em 

qualquer parte do mundo assim como no universo celeste de cujo movimento se origina –, o 

tempo seria matéria principal e título do balé homônimo de Isac de Benserade em 1654. O 

Ballet du Temps (1654)
363

 desenvolve o tema do tempo a partir de suas unidades de medida 

(minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, etc) numa gradação crescente que vai dos 

momentos até os séculos – a primeira parte termina com o “século de Ouro”, fazendo alusão 

clara ao século de então. Na segunda parte, desenvolve-se uma noção de tempo mais cósmico, 

relacionado ao universo e ao movimento dos astros, aos sete planetas e aos quatro elementos, 

bem como aludindo a algumas deidades mitológicas primordiais como Urano (pai do céu e de 

Cronos), Vulcano (fogo) e Netuno (mar). Nota-se que a primeira parte apresenta uma noção 

de tempo mais domesticado ao universo humano, sendo que a segunda transcende o homem e 

mesmo a Terra, remontando a círculos celestes, astrológicos e até mitológicos.  

O libreto não apresenta descrições nem versos, à exceção de dois recitativos, mas 

apenas os temas/personagens de cada entrada e os nomes de seus intérpretes. Mesmo assim, 

este é um típico caso de balés em que a noção de harmonia se constrói a partir da escolha de 

temas relacionados à natureza e ao cosmos, assim como pela ordenação desses temas de 

                                                 
361

 BEAUCHAMPS, Pierre de. Recherches sur les théâtres de France (...), 1735. ; LACROIX, Paul. Ballets et 

mascarades de cour (...), 1868-1870. Há uma menção a um Ballet du Temps de 1633 na extensiva catalogação de 

fontes feita por Margaret McGowan, porém a autora não dá nenhuma referência sobre o libreto ou seu lugar de 

conservação, indicando apenas que este consta no terceiro tomo do catálogo da biblioteca de M. de Solleine 

redigido por Lacroix. Cf.: LACROIX, Paul. Bibliothèque de Soleinne. Paris, 1843, 5 tomos. Em consulta ao 

catálogo, no entanto, não foi encontrada essa indicação, senão ao balé homônimo de Benserade do ano de 1654. 

Nenhuma menção é feita na listagem de Georgie Durosoir tampouco. 
362

 Apenas um exemplar do libreto se encontra conservado na Bibliothèque nationale de France, département 

Littérature et art, sob o código de referência YF-9071. A reprodução digital se encontra acessível no site Gallica 

da BnF desde 29/06/2009. Cf.: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660520k/f2.planchecontact.r=Ballet%20du%20temps%20qui%20se%20da

nsera%20au%20jeu%20de%20paume.langFR 
363

 Ballet du temps. Dansé par le Roy le dernier jour de novembre 1654. Paris, Robert Ballard, 1654. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660520k/f2.planchecontact.r=Ballet%20du%20temps%20qui%20se%20dansera%20au%20jeu%20de%20paume.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660520k/f2.planchecontact.r=Ballet%20du%20temps%20qui%20se%20dansera%20au%20jeu%20de%20paume.langFR
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maneira a sugerir ora um movimento crescente gradativo e ordenado (na primeira parte), ora 

movimentos cíclicos e constantes (segunda parte), numa proporção e numa sequência sempre 

harmônicos. O balé foi dançado pelo jovem Luís XIV que aí representou três papéis, 

apresentando-se em cena como um “momento”, como “primavera”, a mais bela e agradável 

das estações do ano, e como “fogo”, o mais forte dos elementos da natureza. Os demais 

personagens foram representados por nobres e artistas de sua corte. 

Os versos dos recitativos evidenciam a figura do rei como fonte da constância 

simbolizada pelo tempo e como alvo de louvores. Nos versos atribuídos ao Tempo juntamente 

com as quatro estações, evoca-se a grandeza e as proezas militares que lhe renderam vitórias: 

 

Bien que nous courrions sans cesse, 

Mesurant les Jours & les Mois, 

Nous n'esgalons point la vistesse 

Dont le plus grand des Rois, 

Va dans ses exploits: 

Apres l'avoir mené de victoire en victoire, 

Servons à ses plaisirs de mesme qu'à sa gloire. 

Quand les choses seront calmes, 

Croyez-vous que son noble front 

N'ayt que des Lauriers & des Palmes?
364

 

 

Esses últimos versos, que aludem provavelmente aos conflitos franco-espanhóis ainda em 

marcha, também demonstram a esperança de um futuro de paz, harmonia e grandes glórias, 

futuro este personificado no jovem rei Luís
365

. 

Voltemos aos balés de Colletet. Duas semanas depois da representação do Ballet de 

l‟Harmonie, o Grand Ballet des Effects de la Nature
366

 foi representado aos 27 de dezembro 

de 1632, também diante do rei, e trazia a mesma tônica da influência da harmonia do cosmo 

na vida e na alma humana, desta vez abordando “os efeitos que a Natureza demonstra desde o 

nascimento do homem” por meio da conjunção dos planetas e suas influências, tema que, 

segundo Colletet, não se reporta a nenhuma fábula ou à antiguidade e por isso conteria em si 

                                                 
364

 “Ainda que corramos sem parar / Medindo os dias e os meses / Não alcançaremos a velocidade / Com que o 

maior dos reis / realiza suas proezas: / Após tê-lo conduzido de vitória em vitória / Sirvamos a seus prazeres 

assim como à sua glória. / Quando as coisas estiverem calmas, / Não crês que sua nobre fronte / Terá louros e 

palmas?” Ballet du temps, « Recit du Temps et des quatre Saisons », p. 3-4. 
365

 O que se pode perceber nos versos da Fama : « (...) Mais l'Amour espere / Que LOUIS fera des progres / Dont 

j'auray charge de me taire. / (...)  Qu'il est le plus grand des Monarques; / Son nom par tout esclatera. » (Mas o 

amor espera / Que Luís fará progressos / Para os quais não terei palavras. / (...) Ele é o maior dos monarcas; / Seu 

nome brilhará em todos os lugares.) Ballet du temps, « Recit de la Renommée », p. 8. 
366

 Le Grand Ballet des Effects de La Natvre. Presenté av roy. Qui doit estre dansé le Lundu 27. Decembre 1632. 

& les trois iours suiuans, à deux heures precisement, au Ieu de Paume du Petit Louure, au Marest du Temple. 

Paris, Iean Martin, 1632. 
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mesmo sua moralidade e sua alegoria
367

. Desde o primeiro recitativo da Natureza, cuja graça 

tão natural ao cantar que deixaria claro “que em todas as coisas a Natureza é melhor que a 

arte”
 368

, demonstra-se a preeminência da natureza sobre o homem
369

. A primeira cena que se 

apresenta é a de um casamento num vilarejo, desde os preparativos até os festejos, o que 

mobiliza vários personagens comuns relacionados ao evento: servos limpando o recinto, 

oficiais que zelam pela ordem, cozinheiros, os noivos, seus pais e amigos.  

Num segundo momento, estando a esposa prestes a dar à luz um bebê, são 

apresentados os sete planetas no céu que exercerão suas influências no momento do 

nascimento da criança: 

Jusques icy on n‟aura veu que des choses communes (...) Mais doresnavant, comme 

si par quelque puissance extraordinaire les spectateurs avoient esté transportez de la 

terre au Ciel, ils seron tous esbahis (...). Ce seront les sept Planettes, lesquelles 

faisant la meilleure partie des effects de la Nature, se presenteront pour verser leur 

influence sur cet enfant
370

 

 

O tema astrológico fica evidente e na sequência de entradas dos planetas cada um é 

representado segundo seus atributos alegóricos, correspondentes às deidades mitológicas que 

lhes conferem os nomes: Saturno em favor dos melancólicos, Júpiter num vulcão, Marte 

numa situação de guerra, o Sol resplandecente, Vênus em toda sua beleza, Mercúrio e as 

letras. Por fim, a entrada da Lua traz um componente expressamente político em seu recitativo 

em honra ao rei e à rainha, que vem glorificar as figuras reais sobrepondo-as aos próprios 

astros: 

                                                 
367

 « Ce superbe et magnifique Ballet est une suite continuë des effects que la Nature fait voir en la naissance de 

l‟homme. Et pour ce que ce sujet n‟est pas de ceux qui sont tirez du sein des fables, ou des misteres de 

l‟Antiquité, il porte luy-mesme sa Moralité, & son allegorie.» Le Grand Ballet des Effects de la Nature, « Sujet 

du Grand Ballet... », p. 9. 
368

 “(...) la Nature paroistra tout à coup, & s‟adressant aux Dames comme à ses plus beaux ouurages, chantera ces 

vers suiuans auec vne grace qui luy sera si naturelle, que chacun aura sujet d‟aduoüer qu‟en toutes choses la 

Nature est meilleure que l‟Art.” Idem, p. 11. A polêmica da superioridade da natureza ou da arte reunia 

interessantes argumentos de ambos os lados em discursos apologéticos, pinturas, poesias e outros textos. Mais 

importante que a resolução da questão, era o esforço retórico e o engenho poético desenvolvidos para cada 

posição, argumentos que se adequariam para fundamentar um ou outro discurso – estes que fazem parte da 

conversação cortesã, elegante e refinada, já demonstrada por Castiglione em seu O Cortesão (1528). O tema será 

retomado no balé alegórico Ballet du Triomphe de la Beauté em 1640, mas, neste caso, Natureza e Arte se unem 

em auxílio mútuo, a pedido da Perfeição, para homenagear a Beleza, personagem principal do triunfo. 
369

 O recitativo se dirige às damas da corte, comparando-as aos brilhantes astros dos céus e afirmando que todo 

esplendor é na verdade efeito da natureza: “C‟est par moy que vous esclatez (...) / Et tout l‟honneur qu‟on vous 

depart / Est plutost vn effect des dons de la Nature / Que des graces de l‟Art.” Le Grand Ballet des Effects de La 

Natvre, “Recit de la Nature”, p. 12. 
370

 “Até aqui vimos apenas coisas comuns (...) Mas doravante, como se por algum poder extraordinário os 

espectadores fossem transportados da terra ao céu, eles serão todos surpreendidos (...). Os sete planetas, que são 

a melhor parte dos efeitos da natureza, se apresentarão para lançar suas influências sobre esta criança.” Idem, p. 

17-18. 
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Qvelle puissance nompareille 

M‟a fait abandonner les Cieux? 

(...) Ce sont des charmes inoüis 

Qui naissent des yeux d‟Anne, ou des mains de Louis. 

(...) La Lune peut elle estre où luisent deux Soleils?
371

 

 

O espetáculo então se encerra num grand ballet bufonesco, em que todos os 

dançarinos reunidos “farão ver em suas diferentes figuras, que a arte de agradar e deleitar é 

uma qualidade plenamente inseparável desta agradável companhia”
372

. 

Embora várias passagens burlescas se misturem à trama do balé, isso não anula 

seriedade da construção de uma ideia de harmonia fundada na ordenação cósmica e também 

legitimadora da ordem política centrada no rei. Mais que o elogio político contido nos últimos 

versos do libreto, o Grand Ballet des Effets de la Nature arquiteta uma harmonia 

potencialmente disciplinadora. Assim, compreende-se que o homem desde seu nascimento 

está submetido a uma ordem natural, primeiramente às influências cósmicas e em seguida ao 

poder do rei, ambas instâncias da harmonia universal capazes de determinar a existência de 

cada ser humano, bem como sua posição no universo natural e na hierarquia social.  

O Ballet des cinq sens de la nature
373

, dançado em 10 de janeiro de 1633, é a 

continuação do Balé dos Efeitos da Natureza, como informado em ambos os libretos de 

Colletet. Novamente, recorre-se ao tema astrológico e à ocasião de um parto: a primeira 

entrada é de “um astrólogo, que segurando uma esfera na mão consultará os astros sobre o 

momento do nascimento da criança”
374

. Tal qual no balé anterior, essa cena tem caráter 

universalizante, isto é, a criança representa todo ser humano em sua condição natural e o 

personagem do astrólogo (ou dos planetas, no primeiro balé) indica que todo homem participa 

de uma ordem universal, cujo princípio da harmonia conecta o macro e o microcosmo, e está 

submetido a seus desígnios. Uma série de personagens e cenas burlescas – mulher grávida, 

anões, gêmeos estúpidos, parteira, serviçais, rãs, etc. – dão o tom grotesco capaz de divertir os 

espectadores. O enredo descreve o nascimento de dois gêmeos totalmente estúpidos e sem 

sentimento, estes socorridos pelo deus Júpiter que, conferindo-os os cinco sentidos, os investe 

de humanidade:  

 

                                                 
371

 “Que poder incomparável / Me fez abandonar os céus? / (..) São os encantos extraordinários / Que nascem 

dos olhos de Ana, ou das mãos de Luìs. / (...) Poderá estar a lua onde luzem dois sóis?” Idem, p. 23-24. 
372

 Idem, p. 24-25. 
373

 Ballet des Cinq Sens de La Natvre. Presenté a la Reyne. Qui doit estre dansé le Lundy 10. Ianuier 1633. & les 

trois iours suiuans, à deux heures precisement, au Ieu de Paume du Petit Louure, au Marest du Temple. Paris, 

Pierre Rocollet, 1633. 
374

 Ballet des Cinq Sens de La Natvre, p. 3-4. 
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Elle mettra deux enfants au monde, mais tous deux stupides, & sans aucun 

sentiment. Ce qui sera cause qu‟apres quantité de soupirs & de plaintes, on aura 

recours aux prieres. Alors Iupiter descendra du Ciel en terre, & dans vn Recit qu‟il 

chantera, promettra d‟enuoyer à ces Enfants les cinq Sens de la Nature.
375

 

 

Como continuação do Ballet des Effets de la Nature, o balé em questão também 

apresenta alguns efeitos da natureza sobre o homem, mas desta vez, em lugar de elementos 

relacionados ao universo celeste e de certa forma mais abstratos, os efeitos são os cinco 

sentidos, que fazem parte da natureza humana e se relacionam à percepção sensorial da 

natureza física ou terrestre. Por meio de personagens mitológicos e alegóricos, o olfato se 

apresenta como a deusa Flora e seu aparato de flores; o paladar vem como deusa Pomone com 

seu séquito de vendedores de frutas; Argus representa a visão, acompanhado de oculistas e 

holandeses
376

; Midas com suas grandes orelhas representa a audição, acompanhado de surdos 

com cornetas e musica extravagante; por fim, o mágico Alquif representa o tato fazendo 

aparecer sapos que se transformam em cavaleiros e, assim, rendem louvores ao rei
377

.
378

 

Os três balés trabalham o mesmo princípio de harmonia universal e de unidade entre o 

macrocosmo e a alma/corpo humano, diferindo apenas em abrangência segundo uma escala 

progressiva que vai do mais universal ao mais particular: o Ballet de l‟Harmonie trata do 

princípio harmônico enquanto noção abstrata; o Ballet des Effets de la Nature enfoca o plano 

do universo celeste e do movimento dos astros e o Ballet des Cinq sens de la Nature diz 

respeito à natureza e aos sentidos que permitem ao homem apreendê-la e dela desfrutar. 

Embora McGowan perceba certo descompasso entre as intenções eruditas expressas 

nos prefácios de Colletet e a estrutura de temas e entradas descritas nos libretos, muito 

semelhantes à dos balés de sua época
379

, acreditamos que essa ênfase nos princípios de 

                                                 
375

 “Ela dará à luz duas crianças, mas ambas estúpidas e sem qualquer sentimento. Depois de muitos suspiros e 

queixas recorre-se às orações. Então Júpiter descerá do céu à terra e em um recitativo cantado prometerá enviar a 

essas crianças os cinco sentidos da natureza.” Idem, “Sujet du Ballet des Cinq Sens de la Nature”, p. 4-5. 
376

 Referência aos óculos de Amsterdam, famosos em toda Europa. 
377

 “Le Ciel veut que ie viue, / O Monarque François, / Afin que ie vous suiue ; / Et que vous imitant dans l‟effort 

de vos coups / Ie surmonte tout autre, & ne cede qu‟à vous.” (O céu quer que eu veja / Oh, monarca francês, / 

Afim que eu te siga; / E que vos imitando no esforço de vossos golpes / Eu supere qualquer outro e não ceda a 

ninguém mais que a vós.) Idem, versos « Pour une grenoüille transformée en Cavalier, au Roy », p. 13. Uma 

descrição resumida do tema do balé consta no libreto, p. 3-7. 
378

 Ver a descrição resumida do tema do balé no libreto: Idem, p. 3-7. 
379

 Margaret MacGowan percebe uma contradição entre a teoria e a prática dos balés de Colletet. Segundo a 

autora, os três balés mantêm a estrutura episódica de entradas, os elementos grotescos e se contentariam em 

agradar os olhos e os ouvidos dos espectadores sem apresentar grandes conclusões morais, o que significaria 

mais uma continuidade da tendência burlesca que orientava a composição dos balés parisienses desde a década 

de 1620 que uma redefinição do gênero na direção de recuperar os princípios eruditos do século XVI. A autora 

dedica um capítulo de sua obra à contribuição de Guillaume de Colletet na invenção e na teorização do balé de 

corte, analisando sobretudo os libretos dos balés de l‟Harmonie, des Effects de la Nature e des Cinq sens de la 
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harmonia cósmica e nas teorias poéticas humanistas demonstra, no mínimo, que tais ideias 

continuavam circulando entre letrados, artistas e compositores de balés. O fato é que, para 

além dos três libretos e de breves menções na listagem de balés feita por Beauchamps já no 

século XVIII
380

, desconhecem-se outras fontes coevas – como partituras musicais, relatos, 

comentários, notícias ou descrições em memórias de cortesãos ou periódicos como a Gazette 

– que possam informar sobre a encenação dos três balés de Colletet ou a apreciação do 

público. Sem fontes complementares, parece-nos difícil afirmar com segurança se as 

intenções do autor foram ou não bem sucedidas aos olhos de seus espectadores. Contudo, 

interessa-nos antes que o autor tenha se esforçado no sentido da teorização proposta e que 

suas ideias encontrassem ressonância em círculos eruditos, como a Academia Francesa da 

qual era membro, que informavam as regras e maneiras de composição de balés.  

Enquanto o período entre o final da década de 1620 e o início da década de 1630 é 

marcado por uma profusão de balés ditos burlescos, alguns deles interpretados por cortesãos e 

pelo próprio rei, percebemos em balés como Almanach ou Predictions Veritables (1631), o 

Ballet de l‟Harmonie (1632), o Ballet des Effets de la Nature (1632), o Ballet des Cinq sens 

de la Nature (1633), o Ballet du Temps (1633) e o Ballet du grand Demogorgon (1633) uma 

unidade e uma peculiaridade frente ao conjunto de balés da época. Para além de terem sido 

representados tanto no Louvre quanto no Marest du Temple, à excessão de Almanach que foi 

dançado em Grenoble, eles parecem insistir na construção de uma ideia de harmonia pela 

temática cósmica e pela influência do macrocosmo e da natureza na vida humana, constando 

isso na sequência de entradas, nas descrições ou nos eventuais prefácios. 

Mesmo sem fazer uso da narrativa da origem do universo, essa noção aparece 

frequentemente em balés cujos temas e sequência de entradas evocam a ideia de uma natureza 

ordenada, em que seus vários componentes (elementos, seres, estações do ano, noite, sol, 

tempo, calendário, etc) mantêm uma relação harmônica e bem proporcionada entre si e com o 

universo.  

O Ballet de Madame, où sont representez les Meteores, par quatorze Nymphes de 

Iunon
 381

 foi dançado pela jovem Elisabeth de França (1601-1644), irmã de Luís XIII, diante 

                                                                                                                                                         
Nature, 1632 e 1633, que o autor concebia como três momentos de uma única obra. Ver : MCGOWAN, La 

contribution de Guillaume de Colletet, In : L‟art du ballet de cour en France, p. 155-167. 

380 BEAUCHAMPS, P-F. Recherches sur les theatres de France, depuis l‟année onze cens soixante & un, 

jusques à présent. Tome troisième. Paris, Prault pere, 1735. 

381 Ballet de madame sevr du Roi. Devant le Roy et la Royne. Où sont representez les Meteores, par quatorze 

Nymphes de Iunon. A Fontainebleau, le Dimanche dix-septiesme Nouembre mil six cens treize. Paris, Fleury 

Bourriquant, 1613. 
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dele e da rainha regente em Fontainebleau em novembro de 1613. Como o título sugere, trata-

se de um divertimento dançado apenas por mulheres, quatorze damas e demoiselles
382

 do 

círculo de convívio da princesa
383

. Com apenas quinze entradas, o balé não constrói 

propriamente um enredo baseado em uma unidade de ação, o que é perfeitamente aceitável 

dentro do gênero
384

, mostrando-se mais como uma sequência de entradas e personagens que 

se relacionam ao tema. Sua estrutura é simples: a partir do tema do ar, elencam-se vários 

elementos e fenômenos da natureza a ele relacionados que são distribuídos em cada uma de 

suas três regiões – primeira, alta e média. Assim, sucedem-se entradas cujos temas são a neve, 

o granizo, a garoa, o orvalho, o cometa, o relâmpago, as nuvens, a estrela cadente, a chuva, 

Iris e Eólio, etc. 

No Ballet de Madame, também chamado Ballet des Meteores, a noção de harmonia é 

construída a partir da evocação do tema da natureza, da mobilização e da ordenação de vários 

de seus elementos, tudo isso por meio da dança, da música e da poesia, artes que supõem 

movimentos sincrônicos, sons harmônicos e versos mesurados. Uma vez que acontece no 

ambiente palaciano, diante do rei, da rainha e da assembleia de cortesãos, alguns deles em 

cena, o balé permite aproximar e entrelaçar o mundo harmonioso da natureza à configuração 

social da corte, sempre carente da reafirmação de sua ordem. Além disso, os mesmos versos 

que caracterizam os personagens de cada entrada são usados para o louvor do rei e da rainha, 

como esta estrofe de Iris dirigida Maria de Médici: 

 

                                                 
382

 Além de Madame Elisabeth de França, dançaram Mlle de Sovvray, Mlle de Cresias, Mlle d‟Vrfé, Mlle 

Gadaigne, Mlle dv Tocq, Mlle de Vendosme, Mlle de la Capelle, Mlle de Beins, Mlle de l‟Homenie, Mme de 

Pisievx, Mlle de Boisrefin, Mlle de Nevfvy, Mlle de Rochebaron. 
383

 De acordo com os libretos, desde o século XVI e até o final do XVII a participação em balés é 

majoritariamente masculina, seja entre cortesãos ou entre profissionais. A participação feminina é menos 

recorrente, embora não deixe de se fazer notar desde, como nos balés finais do Ballet des Polonais (1573) e do 

Ballet Comique de la Reine (1581), que foram dançados apenas por mulheres. Geralmente, nota-se uma maior 

participação feminina nos balés da rainha ou de Madame (filha ou irmã mais velha do rei), em que dançavam a 

rainha, princesas e damas de sua entourage, normalmente representando papéis de ninfas, nereidas e deusas da 

antiguidade – temas considerados mais adequados a damas de qualidade – em coreografias mais solenes, 

graciosas e geométricas. Ver: Ballet des Meteores (1613), Ballet de Minerve (1615), Grand Ballet de la Reine 

representant le Soleil (1621),  Ballet de la Reine des festes de Junon la nopciere (1623), Ballet de la Reine des 

Nimphes des Jardins (1624), Ballet des Nimphes Boccagères (1627). 
384

 Para Menestrier, diferentemente de gêneros como a comédia e a tragédia que supõem uma unidade de ação, o 

balé necessita apenas de unidade de tema: “Elle [la fable des ballets] ne demande point d‟autre unité, que celle 

du dessein, afin que les entrées différentes se rapportent à un Sujet. L‟unité de temps et de lieu que la Tragédie 

observe avec tant de soin, n‟y est presque jamais gardée.” MENESTRIER. Remarques pour la conduite des 

ballets, p. 52. Uma transcrição deste texto de Menestrier foi publicada In : CHRISTOUT, Marie-Françoise. Le 

ballet de cour de Louis XIV, 1643-1672 – Mises en scène. Paris, Picard, 2005, p. 231-235. 
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C‟est toy, Roine (...)  

C‟est toy qui, bannissant les vices,  

Remplis ceste Cour de delices 

Honnestes, vertueux et tels  

Qu‟il n‟y a plus de difference 

Entre la Cour des Immortels  

Et celle que je voy en France.
385

  

 

Versos laudatórios como esses são proferidos a cada entrada do balé e cantam o poder 

e a glória do maior rei do mundo, comparado ao Sol
386

, e de sua sábia mãe, comparada a 

Juno
387

, como nestes versos do deus Eólio ao rei: 

 

Ie viens auiourd‟huy voir les Palais habitez  

Du plus grand Roy du monde.  

Ieune Prince, heureux fils de la grande Iunon,  

Dieu d‟Amour et de Guerre.
388

 

 

Os significados alegóricos se sobrepõem e se reforçam: por um ângulo, o que se vê em cena 

num movimento harmonioso, são os vários fenômenos naturais do domínio do ar que descem 

dos céus para prestar suas homenagens e louvores à realeza francesa, donde se compreende 

que a natureza mesma de boa vontade se rende e se submete ao irresistível poder real; por 

outro ângulo, uma vez que cada personagem é interpretado por uma nobre dama da corte, é a 

corte mesma que, a exemplo na natureza, se prostra e se submete à figura do rei. 

Balés com estrutura semelhante, de enumerar elementos relacionados a um tema 

principal, e com temas que abordam a natureza, são muito comuns. Apesar de não contar com 

uma ação narrativa, é possível perceber em sua estrutura uma tentativa de organização, 

classificação e discriminação de elementos da natureza. O simples fato de levantar temas e 

apresentá-los em uma determinada sequência é uma maneira simples e despretensiosa de 

ordená-los e, assim, conhecê-los. Em balés como este, a noção de harmonia se exprime, em 

                                                 
385

 “És tu, rainha / És tu que, banindo os vícios, / Enche esta corte de delícias / Honestas, virtuosas e tais / Que 

não há mais diferença / Entre a corte dos imortais / E a corte que vejo na França.” Ballet de madame soeur du 

Roy, versos de Iris, p. 6. 
386

 Como se pode verificar nestes versos da Bruma sobre o rei : “J‟ay rendu confus le soleil, /L‟offusquant 

avecques mes voiles. / Mais quoy ? l‟Astre de ceste Cour, / Malgré moy fait un plus beau jour.” (Deixei confuso 

o sol, ofuscando-o com meus véus. Mas o astro desta corte, apesar disso, torna o dia ainda mais belo) Idem, La 

Bruyne, p. 8. 
387

 A comparação de Maria de Médici à deusa Juno é recorrente nos balés de corte e outras representações 

poéticas. Esposa do grande deus Jupiter, a figura de Juno é relacionada ao casamento e à maternidade, atributos 

de que se aproxima a rainha-mãe, viúva de um grande rei e mentora dos dois casamentos reais franco-espanhóis: 

de Luís XIII com Ana de Áustria e de Elisabeth de França com Felipe IV. 
388

 “Eu venho hoje ver os palácios habitados / Do maior rei do mundo. / Jovem príncipe, afortunado filho da 

grande Juno, / Deus de amor e de guerra.” Idem, « Aeole av Roy, et a la Royne », p. 3. 
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primeiro lugar, na evocação de um tema considerado harmonioso e ordenado por excelência, 

qual seja, a natureza e seus elementos, espelho do poder, da ordem e da providência divinas.  

No Ballet de la Reine representant le Soleil
389

 (1621), o argumento se centra na 

atuação do sol na natureza e os efeitos nela produzidos, desenvolvendo-se a partir das quatro 

estações e das horas do dia. Numa sequência ordenada de entradas, encadeiam-se a primavera, 

o verão, o outono, a chuva e o arco-íris, a trupe do tempo (o ano, os meses, semanas e dia) que 

vem caçar o inverno e a noite – que estão privados dos efeitos do sol –, astros celestes e, por 

fim, as horas do dia encerram o espetáculo dançando um grand ballet. O enredo é enriquecido 

e ornado com alguns personagens mitológicos – como o deus do sono, Zéfiro, Flora, Orfeu, 

Vênus, Apolo – que vêm não apenas embelezar como atribuir ou reforçar sentidos alegóricos 

e morais de cada elemento da natureza apresentado. Em todos os momentos o Sol se fazia 

presente, orquestrando toda ação e movimento da natureza, ele era a causa de toda harmonia e 

o fim de todo louvor.  

A figura do Sol é nesse balé interpretada pela rainha Ana de Áustria, porém o libreto 

deixa claro que ali ela não passava de um “sol falso”, que apenas refletia o brilho do 

verdadeiro astro, como se nota nestes versos da rainha dirigidos à rainha-mãe: 

 

Ie vous presente vn feint Soleil, 

Mais vostre lumiere feconde 

M‟en a produit vn sans pareil,  

Digne d‟eclairer tout le monde
390

  

 

Embora a rainha representasse em cena o papel, o significado alegórico é todo 

direcionado a Luís XIII, verdadeiro sol. Toda a beleza, abundância e constância expressas 

nesse balé através do brilho do sol e da harmonia dos elementos da natureza parecem 

colaborar à exaltação de um rei vitorioso sobre as perturbações e as revoltas do ano anterior e 

que já tinham sido motivo de exaltação no balé do rei um mês antes
391

. Ainda que se trate de 

um balé da rainha, o elogio ao rei é evidente e aparece na figura do rei triunfante sobre as 

desordens que ameaçam a paz, a concórdia e a harmonia do reino, como dissensões políticas e 

                                                 
389

 Grand ballet de la reyne, représentant le soleil. Dancé en la salle du petit bourbon, en l'année mil six cens 

vingt et un. Paris, René Giffart, 1621.  
390

 “Apresento-vos um falso sol, / Mas vossa luz fecunda / Produziu-me um [sol] sem igual, / Digno de iluminar 

todo o mundo” Grand ballet de la reyne, représentant le soleil, « Vers pour la Reine representant le Soleil, a la 

Reine Mere du Roy », p. 16. 
391

 O Ballet d‟Apollon, dançado em fevereiro de 1621, também celebrava o triunfo do rei, e do Duque de Luynes 

seu favorito, sobre as tensões políticas do ano anterior: revolta dos grandes do reino divididos entre partidários 

do rei e de Maria de Médici, na chamada “segunda guerra entre mãe e filho”. 
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religiosas que envolviam diretamente os protestantes revoltosos, os grandes do reino e a 

própria rainha-mãe. 

A associação do rei francês à figura do sol foi recorrente em alguns balés de corte 

desde Luís XIII, ainda que este nunca tenha efetivamente representado em cena esse papel. 

Seria apenas no Ballet royal de la Nuit
392

, dançado na sala do Petit Bourbon em 2 de fevereiro 

de 1653, que o rei viria, aos quinze anos de idade, animar a figura solar de que era alvo, ao 

aparecer em entrada triunfal magníficamente vestido como “sol nascente”, que põe fim a uma 

longa noite de escuridão, desordens e sonhos.
393

  

 

L‟Aurore traisnée sur vn char superbe amene le plus beau Soleil qu‟on ayt jamais 

veu, qui d‟abord dissipe les nuages & qui promet la plus belle journée du monde ; 

les Genies luy viennent rendre hommage, & tout cela forme le grand Ballet.
394

 

 

Vitorioso sobre as revoltas nobiliárquicas que constituíram desde 1648 uma reação ao 

fortalecimento do poder monárquico na chamada Fronda, Luís XIV reafirma sua vitória e 

poder no Ballet Royal de la Nuit, cuja alegoria política é clara: o rei triunfa sobre os nobres 

revoltosos como o sol nascente ofusca a noite escura, como anuncia a figura da Aurora na 

última entrada antes do nascer do sol: 

 

Dés que ce grand Astre s‟auance, 

Les foibles clartez de la Nuict 

Qui triomphoient en son absence 

N‟osent soutenir sa presence ; 

Tous ces volages feux s‟en vont évanouys, 

Le Soleil qui me suit c‟est le ieune Louis.
395

 

 

 O balé foi representado diante da rainha-mãe Ana de Áustria
396

 e do cardeal Mazarino, 

que se encarregaram de zelar pela soberania de Luís durante sua minoridade, e de toda a corte 

                                                 
392

 Ballet royal de la Nuit, divisé en quatre parties, ou quatre veilles : et dansé par Sa Majesté, le 23 février 1653. 

Paris, R. Ballard, 1653.  
393

 O suntuoso balé de trinta e cinco entradas dividia-se em quatro partes que designavam as quatro partes da 

noite: a primeira apresentava aquilo que se passava no campo e na cidade das seis às nove horas da noite; a 

segunda, os divertimentos que reinam das nove horas à meia-noite; a terceira parte, mais sombria, era povoada 

de demônios, feiticeiras e espíritos à luz da lua após a meia-noite; por fim, das três às seis horas, era o período do 

sono e dos sonhos. 
394

 “A Aurora puxada por um carro esplêndido traz o mais belo Sol jamais visto que, logo de início, dissipa as 

nuvens e promete o mais belo dia do mundo; os gênios vêm render-lhe homenagem e tudo isso forma o grand 

ballet.” Ballet Royal de la Nuit, Avant-propos, n.p.  
395

 “À medida que este grande astro avança, / As fracas claridades da noite / Que triunfam em sua ausência / Não 

ousam continuar presentes; / Todas essas instáveis chamas desaparecem, / O sol que me segue é o jovem Luìs.” 

Ballet Royal de la Nuit, “Recit de l‟Aurore”, p. 65. 
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francesa, incluindo embaixadores e estrangeiros
397

. O jovem rei aparece, enquanto sol, como 

figura central capaz de dissipar as desordens produzidas pela discórdia durante a Fronda e de 

restabelecer a harmonia agregando toda a corte em sua órbita. Os “gênios” que ao rei se 

juntam no grand ballet, conforme citação anterior, mostram na verdade alegorias de virtudes 

que devem acompanham a harmonia instituída pelo rei: a Honra, a Graça, o Amor, o Valor, a 

Vitória, o Favor, a Fama, a Magnificência, a Constância, a Prudência, a Fidelidade, a Paz, a 

Justiça, a Temperança, a Ciência, a Clemência, a Eloquência, o Segredo, a Cortesia, a 

Vigilância e a Glória, todos estes interpretados por nobres senhores franceses. 

A metáfora solar foi também utilizada para fundamentar a hierarquia social a partir de 

uma hierarquia celeste. Assim como a magnitude dos planetas e estrelas pode ser medida 

segundo o brilho relativo ou a posição no universo em relação ao sol, a hierarquia da corte 

também se constitui em diversos níveis de importância segundo a dignidade pessoal e a 

posição de poder que determinado cortesão ocupa em relação ao rei, astro maior e central do 

microcosmo da corte. Isso fica bastante evidente nos versos de Philipe d‟Orléans (1640-

1701), único irmão de Luìs XIV, que interpretava a “estrela do amanhecer” no Ballet Royal de 

la Nuit (1653), penúltima entrada antes do grand ballet em que o jovem rei aparecia como sol 

nascente:  

Apres le grand Astre des Cieux 

Ie suis l‟Astre qui luis le mieux, 

Il n‟en est point qui me conteste, 

Et mon éclat jeune & vermeil 

Est beaucoup moins que le Soleil, 

Et beaucoup plus que tout le reste.
398

 

 

A associação do rei ao sol aparece nos libretos e versos de vários balés sob Luís XIII, 

estendendo-se decorosamente ao louvor de Maria de Médici enquanto rainha mãe de um rei-

sol, como vimos no Ballet de la Reine representant le Soleil (1621) e no Ballet des Nymphes 

des Jardins (1624), e que aparece também no Ballet des Nymphes Boccagères (1627)
399

. A 

                                                                                                                                                         
396

 O louvor da rainha-mãe, expresso nos versos do rei, enaltece-na, sem dúvida, mas também colabora para o 

fortalecimento do poder de Luís XIV e de sua ala de apoio: « Vne grande Deesse a soûtenu mes droits, / Nous 

avons mesme gloire, elle est l‟Astre des Reines / Ie suis l‟Astre des Rois. » (Uma grande deusa sustentou meus 

direitos, / Nós temos a mesma glória, ela é o astro das rainhas / Eu sou o astro dos reis.) Ballet Royal de la Nuit, 

« Le Roy, representant le Soleil leuant », p. 66. 
397

 Como o Duque de York, que dançou ao lado do rei o grand ballet, interpretando “o gênio da honra”. Ballet 

Royal de la Nuit, p. 66. 
398

 “Depois do grande astro dos céus / Eu sou o astro que mais brilha, / Não há quem me conteste, / E meu brilho 

jovem e rubro / É muito menor que o sol, / Mas muito maior que todo o resto.” Ballet Royal de la Nuit, 

« Monsieur frere vnique du Roy, representant l‟Estoile du point du jour », p. 64. 
399

 « Le Soleil dans sa gloire a honte de se voir / Seruy par des SOLEILS, dont il craint le pouuoir / (...) Mais que 

les Deïtez de ces bois nompareils / Donnent tout au plaisir de ces autres SOLEILS. » (O sol em sua glória tem 
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metáfora solar, de tão magnífica, também foi apropriada por outros nobres que não o rei
400

, 

como no Ballet des Gaillardons (1632) representado na corte do príncipe de Condé em 

Châlon sur Saone. Nesse último, o recurso à natureza também é evidente, representando o Sol 

à caça da Noite e da Melancolia e restabelecendo a felicidade de todos, terminando por uma 

alusão discreta e decorosa ao nobre príncipe
401

. 

Os sentidos alegóricos da metáfora solar servem ao enaltecimento do rei que, como sol 

de seu reino, causa efeitos semelhantes aos do astro maior na natureza: traz luz, calor, vida e, 

sobretudo, a constância que se expressa nas estações do ano e nas horas do dia. Ao evocar 

uma condição inegavelmente ordenada e sempre constante como a dos ciclos da natureza – 

dia e noite, horas, estações, etc. – e associá-la ao rei comparado ao o sol, constrói-se o 

discurso e a sensação de que o reino, o rei e a ordem social instituída a partir dele (sua corte, 

casa real, servidores) também viverão em harmonia, constância e felicidade, desde que esta 

ordem seja mantida. A sensação produzida por essa comparação da realidade social com a 

natureza é a de que, assim como a última, o status quo sempre existiu e continuará existindo 

na mesma ordem e harmonia, em constância. Mais do que isso, fica implícito que, assim 

como é o sol quem determina o funcionamento harmônico da natureza, o rei é condição da 

vida, da ordem e da harmonia do reino. 

A representação da harmonia do reino como espelho da natureza harmônica não 

esteve, portanto, condicionada a que o rei interpretasse o papel do sol, ficando muitas vezes 

subentendida. E ainda que o rei não dançasse ou interpretasse outro papel, sua glorificação 

como figura resplandecente, condutor e mantenedor da vida e da harmonia do mundo 

permanecia evidente. É o que se percebe em dois balés sobre as estações do ano que, um sob 

Luís XIII e outro sob Luis XIV, recorrem à mesma tópica da sucessão harmoniosa das quatro 

estações elencando, para cada uma delas, uma série de entradas de personagens a elas 

relacionados.  

                                                                                                                                                         
vergonha de se ver / Servido por sóis cujo poder ele teme / (...) Mas as deidades deste distinto bosque / Fazem 

tudo ao prazer destes outros sóis.) Ballet des Nymphes Bocageres de la Forest sacrée, « Sujet du Ballet », p. 4. 
400

 O Ballet d‟Apollon, dançado pelo duque de Luynes em 1621, não alude propriamente à metáfora solar, apesar 

da figura emblemática de Apolo, muitas vezes representado em seu carro solar radiante. Nesse caso, alude-se a 

outro mito apolíneo, o de Apolo guerreiro que enfrenta e vence a serpente Phyton. Sobre esse mito e seu uso na 

representação real na França, ver: BARDON, Françoise. Le portrait mythologique à la cour de France sous 

Henri IV et Louis XIII. Paris, A. et J. Picard, 1974. 
401

 « Mais grand Prince, des que vostre oeil, / Ainsi qu‟vn esclatant Soleil, / Nous enuisagea fauorable / Dés lors 

nostre esprit pour iamais / Reprit cest humeur agreable / Que nous garderon desormais. » (Mas grande príncipe, 

desde que vosso olho, / Como um ofuscante sol, / Nos considerou favoráveis / Desde então nosso espírito para 

sempre / Retomou um humor agradável / Que guardaremos doravante.) Ballet des Gaillardons, “Grand Ballet dv 

Soleil, a Monsievr le prince”, p. 12. 
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O Ballet des Quatre saisons de l‟année (1626)
402

 se inicia lançando uma boa previsão 

do ano de 1626 a partir do movimento e das características das estações: o sofrimento e a 

escassez do inverno serão substituídos por alegria e fartura. O balé é uma sequencia de 

personagens: o lenhador com frio e a pessoa à beira da falência testemunham do rigor e das 

penas do inverno, mas, felizmente, este é sucedido pela alegria das flores, do jardineiro e do 

vendedor de morangos que representam a primavera; o verão traz consigo o ceifeiro, o 

caçador e o vendedor de pássaros, pois é chegada a hora de desfrutar da abundância,  

 

L‟Hyver m‟a rebuté par sa froide rigueur, 

Le Printemps m‟a flatté d‟une douce esperance ; 

Maintenant dans l‟Esté devenu moissonneur, 

Je dois de mes travaux avoir la recompense.
403

  

 

Por fim, um produtor de vinho e um taberneiro anunciam a celebração do outono, que consiste 

em “tirar do fruto o agradável licor”
404

.  

Aqui, a ciclicidade e a constância do movimento das quatro estações aludem a uma 

percepção de harmonia como equilíbrio de elementos diversos, onde até mesmo momentos de 

tensão e escassez fariam parte de uma dinâmica, em si, natural e harmônica. A ideia de que à 

penúria de uma estação sucedem-se naturalmente momentos de bonança e fartura extrapola o 

domínio da natureza e assume sentidos políticos. O movimento natural das estações do ano 

pode ser tomado como uma alegoria da dinâmica social e política na corte e no reino, na 

medida em que é argumento utilizado para amenizar situações de crise, conflitos e 

perturbações no reino pela expectativa de momentos de paz, prosperidade e felicidade 

vindouros – lembremos que no ano anterior protestantes de Poitou e do Languedoc pegaram 

novamente em armas contra o rei e, no âmbito da governança, Richelieu entrara no Conselho 

do Estado em 1624 e já causava a inimizade de alguns grandes nobres.
405

 

                                                 
402

 O libreto deste balé consta apenas na coletânea de libretos de Lacroix não tendo sido encontrado algum 

original durante as pesquisas na Bnf ou na Bibliothèque Mazarine. Também não há menções a este balé na 

listagem do Duque de la Vallière (Cf. : LA VALLIÈRE, Ballets, opéra et autres ouvrages lyriques), como 

aponta Lacroix. De acordo com a obra deste autor, o libreto de doze páginas teria sido editado em Paris, por 

Nicolas Callemont, em 1626. Cf.: LACROIX, Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Luis XIII, tomo 

III, p. 102-112. 
403

 “O inverno me repeliu por seu frio rigor, / A primavera me lisongeou com uma doce esperança ; / Agora no 

verão que me tornei ceifeiro, / Devo tiram de meu trabalho a recompensa.” Ballet des Quatre saisons de l‟année, 

In : LACROIX (tomo III), Versos « pour un moissonneur ayant representé un transy en la saison d‟hyver », p. 

107.  
404

 Ballet des Quatre saisons de l‟année, Idem, versos « pour un vendangeur », p. 108. 
405

 Ver a Cronologia proposta por Le Roy Ladurie em : LADURIE, L‟Ancien Régime. Paris: Hachette, 1991, p. 

453-487. Sobre a entrada de Richelieu no Conselho Real, as conspirações e os levantes protestantes contra o 

governo de Luís XIII, Cf.: BÉLY, La France moderne, 1498-1789. 2 ed. Paris : PUF, 2013, p. 276-283. 
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Quase quarenta anos depois, o Ballet des Saisons
406

, representado em Fontainebleau 

em julho de 1661, retoma a sempre recorrida tópica das estações do ano a partir de 

personagens típicos da representação das estações, como jardineiros, ceifeiros e vindimadores 

– além de ninfas, faunos, pastores e outros personagens que reforçam o ambiente de natureza 

bucólica. Entretanto, diferentemente do balé de 1626, o Ballet des Saisons constrói a noção de 

harmonia negando o inverno – estação “desagradável e infrutìfera” – e propondo uma 

primavera eterna, como nos informa o libreto: 

 

Les Saisons y succedant les vnes aux autres, chacune marquée par vn changement de 

Theatre, produisent les Entrées du Ballet, & la derniere comme desagreable & 

infructueuse en est chassée par le retour d‟vn eternel Printemps qui doit regner à 

jamais en ce lieu bien-heureux, où tout ce qui peut regarder la gloire, la prosperité, 

& le plaisir, contribue à l‟agréement de ce Ballet.
407

 

 

Se a ideia de uma “primavera eterna” por si só alude ao restabelecimento de uma idade 

áurea, marcada pela harmonia, paz e prosperidade, os sentidos políticos deste balé se tornam 

ainda mais evidentes se observado o contexto bastante emblemático. Trata-se do primeiro balé 

dançado por Luís XIV
408

 desde o início de seu governo pessoal. Livre das amarras da regência 

de Ana de Áustria e do ministério do cardeal Mazarino (falecido em março daquele ano), Luís 

XIV se apresenta em cena interpretando os papéis de Ceres, deusa da colheita (que inicia a 

entrada do “verão”) e a própria primavera. No primeiro papel, o rei personifica a abundância e 

a prosperidade, condições ainda mais valorizadas depois de findada uma longa guerra franco-

espanhola
409

. Ao assumir o papel da Primavera, e uma primavera eterna, o balé constrói um 

triunfo da harmonia e uma apoteose do monarca francês, representado como aquele que vence 

as desordens e os horrores da guerra, restabelece a paz e a harmonia na França – “o mais 

nobre lugar do mundo” – e ainda personifica uma nova era de felicidade para toda a Europa: 

 

                                                 
406

 Ballet des Saisons, dansé à Fontainebleau par Sa Majesté, le 23 juillet 1661. Paris, Robert Ballard, 1661. 
407

 “Sucedendo-se as estações umas às outras, cada uma marcada por uma mudança de cenário, produzem-se as 

entradas do balé. Esta última estação, por ser desagradável e infrutífera, é caçada pelo retorno de um eterno 

príncipe que deve reinar para sempre neste lugar feliz [Fontainebleau], onde tudo que concerne à glória, à 

prosperidade e ao prazer contribui à aprovação deste balé.” Ballet des Saisons, p.3-4. 
408

 Além da participação do rei, o libreto também informa nomes de vários nobres, senhores e damas, que 

interpretam os diversos personagens, como por exemplo, o Duque de Guise, o Marques de Genlis, o Conde de S. 

Aignan, a Condessa d‟Estrée e Mlle de Laval, dentre muitos outros nobres e profissionais, como Lully e 

Beauchamp. 
409

 O Tratado dos Pireneus, assinado em 7 de novembro de 1659 entre França e Espanha, põe fim à chamada 

guerra dos Trinta Anos.  
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La jeune vigueur du Printemps 

A dissipé le mauvais temps, 

Tous ces vents mutins & fantasques 

Qui parmy des brouillards épais  

Causoient de si grandes bourasques 

Ont este bannis pour jamais,  

Et dans l‟air il a mis une profonde Paix. 

Cette Saison qui plaist si fort 

(...) produit pour nostre bonheur 

Au plus noble endroit de la Terre 

La grande & immortelle Fleur 

Qui par toute l‟Europe épandra son odeur.
410

 

 

Na verdade, esta ideia de primavera eterna já havia sido evocada para designar a 

França de Luís XIII como um lugar idìlico onde o sol “doura os ramos de diversas árvores e 

uma primavera eterna mantém sempre verdes”
 411

. O Ballet des Nymphes Bocageres, dançado 

no Louvre em 1627 pela rainha Ana de Áustria, reunia personagens mitológicos e campestres 

como ninfas do bosque, Pan, faunos, Procris e Cephale, pastores, caçadores, Primavera e 

Zéfiro, Orfeu e hamadríades (ninfas das árvores). Toda a composição, inspirada em temas 

pastoris, colaborava na construção de uma imagem da França harmônica e feliz “onde reina a 

abundância em meio aos prazeres”
412

. Mais que um lugar ameno e doce qualquer, o balé 

constrói um paralelo entre a França e as “ilhas afortunadas” de Hesìodo, o que a coloca, como 

bem aponta Canova, como um lugar metaforicamente à parte do resto do mundo: não estando 

ainda oficialmente em guerra, a França podia ainda aparecer como ilha de paz em meio a uma 

Europa atormentada pelas guerras – ainda que os conflitos e perturbações internos 

demonstrassem que essa paz era muito relativa.
413

  

Também o Ballet des Nymphes des Jardins
414

, representado poucos anos antes em 

1624, evoca um mesmo ambiente campestre e de inspiração pastoril, próprio, aliás, a balés da 

rainha. Ele evoca a tópica poética de um locus amoenus, ou seja, um clima aprazível, um 

lugar idílico e uma vida doce, deuses mitológicos e ninfas personificam e festejam uma 

                                                 
410

 “O vigor jovem da primavera / Dissipou o mau tempo, / Todos esses ventos rebeldes e caprichosos / Que em 

meio a denso nevoeiro / Causam tão grandes temporais / Foram banidos para sempre, / E no ar paira profunda 

paz. / Esta estação que tanto agrada / (...) produz para nossa felicidade / No mais nobre lugar da Terra / A grande 

e imortal flor / Que por toda Europa espalhará seu perfume.” Ballet des Saisons, Versos « Pour Sa Majesté, Le 

Printemps », p. 18-19. 
411

 « Il dore les rameaux de mille arbres diuers, / Qu‟vn Prin-temps eternel maintient tousiours si vers », Les 

Nymphes Bocageres de la Forest sacrée, ballet dancé par la reyne, en la Sale du Louure. Paris, Mathurin 

Henault, 1627, « Sviet du ballet », p. 3. 
412

 “Sous le plus doux climats des Isles Fortunées, / Où les felicitez ne sont iamais bornées, /Où regne 

l‟abondance au milieu des plaisirs » Les Nymphes Bocageres de la Forest sacrée, idem. 
413

 CANOVA-GREEN, idem, p. 242. 
414

 Ballet de la Royne dansé par les Nymphes des Iardins, en la Grand‟Salle du Louvre, au mois de février 1624. 

Paris : Iehan de Bordeaux, 1624. 

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_nymphes_bocageres_1627.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_nymphes_bocageres_1627.htm
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natureza bela e abundante
415

. O enredo do balé é menos uma ação dramática que uma 

sequência de cenas e personagens coerentes com o tema ameno: o Ballet des Nymphes des 

Jardins, como vários outros similares, é uma ilha de prazer e harmonia parada no tempo, 

quando, nas palavras de Canova-Green, “uma eterna primavera refazia florir os campos e as 

arvores se carregavam de frutos” em que “tudo respirava a doçura de viver e o próprio 

divertimento, com suas danças, risos e jogos, testemunhava disso”
416

. Segundo o argumento 

do balé
417

, a chegada das deidades dos jardins (ninfas, Vênus, Flora, Pomona, Zéfiro) instaura 

um ambiente de prazer, beleza e celebração “nos jardins extremamente contentes”: 

 

Les Nymphes des claires fontaines 

Prennent part à ces doux plaisirs, 

Et font dormir les ennuis & les peines 

Pour esueiller les amoureux desirs. 

Zephire en tressaut d‟alegresse, 

Les bouquetieres en sautant 

Vont au milieu du parterre imitant 

La douce odeur de Flore leur Deesse. 

Ceste beauté pleine d‟apas, 

Vient semer des fleurs sans espines
418

 

 

Toda essa cena idílica, onde reinam os prazeres sem preocupações ou dores, qual 

“flores sem espinhos”, se constrói por meio da escolha do tema e sua disposição em versos, 

danças e músicas, criando efetivamente uma ideia e uma sensação de harmonia baseada na 

natureza perfeita, pródiga, bela e adornada de mitologia. De fato a França vivia um momento 

                                                 
415

 A tópica povoou o imaginário poético moderno europeu e fundamentou várias representações e gêneros 

artísticos desde o século XVII e, sobretudo, no XVIII, quando o gosto por paisagens campestres se tinge de um 

bucolismo cada vez mais forte ou até da negação da urbanização e da civilização, como é perceptível na obra de 

Jean-Jacques Rousseau. Esse lócus ameno mostra-se muito presente na literatura e na poesia pastoril, em 

pinturas campestres como as “Fêtes Galantes” de Watteau e Fragonard, nas paisagens bucólicas que adornam as 

artes decorativas, louças e tecidos, em gêneros musicais como as pastorais, etc. Para Norbert Elias, mais que um 

gosto artístico, essas representações fariam parte de um sentimento de nostalgia cortesã, que muito tem a ver 

com o controle e coerção impostos pelo Antigo Regime, e estaria na gênese do romantismo aristocrático. Ver 

capìtulo “Sobre a sociogênese do romantismo aristocrático no processo de curialização” In: ELIAS, A sociedade 

de corte, p. 219-266. 
416

 CANOVA-GREEN, idem, p. 234 
417

 Característica notável, o libreto deste balé é um dos poucos, e ao que percebemos o primeiro, que apresenta o 

tema ou argumento do balé em versos, quando o mais comum é uma descrição em prosa. Na margem das 

páginas constam, em letras menores, indicações dos vários momentos da ação, como indicações de entradas, 

musicas, grand ballet, etc., forma de impressão que, segundo Canova, é uma prática instaurada em 1621. O 

libreto do balé Les Nymphes Boccagères de la forêt sacrée (1627), outro com inspiração pastoril, também 

apresenta o tema em versos. 
418

 “As ninfas das fontes claras / Tomam parte destes suaves prazeres, / E adormecem as preocupações e dores / 

Para despertar os desejos amorosos. / Zéfiro num salto de alegria, / As floristas saltitantes /  Vão ao meio da 

platéia imitanto / O suave perfume de Flora, sua deusa. / Esta beleza cheia de encantos, / Vem semear flores sem 

espinhos” Le Ballet de la Royne dansé par les Nymphes des Iardins, « Sviet dv Ballet des Nymphes des 

Iardins », p. 4-5. 
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de relativa calma civil e externa, após a Paz de Montpellier (outubro de 1622) assinada com 

os protestantes e o tratado de Paris (1623), firmado entre França, Savóia e Veneza contra 

Espanha, com a resolução “affaire de Valteline”. A harmonia dançada no Ballet des Nymphes 

des Jardins celebra uma paz vivida, mas também reforça a sensação de ordem que serve para 

unir toda a corte em torno do rei e da rainha-mãe, reconciliados desde 1620. Esse ambiente é, 

assim, bastante propício ao louvor e glorificação do monarca francês bem como da rainha-

mãe, o que fica claro nos versos da rainha Ana de Áustria e de Henriette
419

, irmã do rei, que 

dançaram ambas o balé: 

 

Monarque le plus grand de tout cét Vnivers, 

Qui par des miracles diuers,  

Auez de nos discors surmonté la tempeste
420

 

 

Nesses versos da rainha dedicados a o rei, Luís XIII aparece como o mais poderoso de 

todos os monarcas e é louvado por ter apaziguado os conflitos civis dos anos anteriores. Maria 

de Médici – a quem também se deve a paz – é reverenciada como doce e grande Sol, tanto nos 

versos de sua filha
421

 quanto naqueles recitados pela nora, em que o elogio se baseia na 

oposição e na passagem do inverno à primavera, onde percebemos a recorrência de tópicas 

ligadas à natureza e ao ciclo natural das estações do ano para a construção das noções de 

harmonia e felicidade: 

 

Doux Soleil des yeux & des coeurs,  

Si parmy les longues rigueurs 

De cet Hyuer qui tout desguise, 

Nos Iardins sont vers & fleuris ; 

C‟est qu‟ils sont aymez & cheris 

De vostre oeil qui les fauorise. 

Ce qu‟on void de beau parmy nous 

Ne peut proceder que de vous
422

  
 

Essa construção da ideia de harmonia a partir da composição de um lócus ameno, 

composto de temas campestres e mitológicos, aparece em outros balés por volta da década de 

                                                 
419

 No contexto mais imediato, o balé foi representado em meio às negociações do casamento do príncipe de 

Galles com a mais nova das irmãs do rei, Henriette-Marie, contando assim com a presença do conde de 

Hollande, embaixador extraordinário do rei Jaime I da Inglaterra. 
420

 “O maior monarca de todo o universo, / Que por milagres diversos, / Superou a tempestade de nossas 

discórdias” Le Ballet de la Royne dansé par les Nymphes des Iardins, versos « La Reyne, av Roy », p. 10. 
421

 “Grand soleil qui m‟aués fait naistre”, Idem, « Madame à la Reine sa mère », p. 14. 
422

 “Doce sol dos olhos e dos corações, / Se em meio aos longos rigores deste inverno que tudo cobre, / Nossos 

jardins são verdes e floridos; / Eles são amados e queridos / de vossos olhos que os favorizam. / Aquilo que 

vemos de belo entre nós / Só pode proceder de vós.” Idem, « La Reyne, a la Reyne mere du Roy », p. 12. 
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1620, como no Ballet de la reyne, de la beauté et ses nymphes (1618), no Ballet de Psyché 

(1619) e no Ballet de L'Aurore & Cephale (1622), bem como no Ballet du Triomphe de la 

Beauté  em 1640. Também sob Luís XIV, a inspiração pastoril e galante serviu à produção de 

um ideal harmônico, por vezes em tom celebrativo e por vezes preventivo, sobretudo por 

volta da década de 1650, como nos Ballet du Jugement de la Beauté (1647), Les Nopces de 

Pelée & de Thetis 1654, no Ballet Royal des Plaisirs 1655, Ballet des Bien-Venus 1655, Ballet 

de Psyché ou de la Puissance de l‟amour (1656) e Ballet Royal d'Alcidiane (1658). 

 

 

3.4 Do caos à ordem: a mediação do rei 

 

O Ballet Comique de la Reine (1581) pode ser tomado como um ponto de referência 

ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva no que concerne ao estabelecimento de um 

modelo de composição e realização, espetacular e textual (libreto), do balé de corte. Por um 

lado, o balé de Beaujoyeulx pode ser visto como o resultado de uma longa tradição de 

divertimentos de corte e, talvez, a mais bem sucedida das tentativas artísticas de realização 

das aspirações humanistas de reconstituição do drama total antigo – o esforço mais 

consciente, ao menos
423

. Por outro lado, serviu, como o próprio inventor desejava
424

, como 

modelo excelente para a composição dos balés que se seguiriam a partir dele. Não apenas o 

espetáculo em si, mas também o formato de relação escrita, enquanto forma de libreto aí 

inaugurado, torna-se modelo a ser emulado na cena e nas páginas impressas, ambas cada vez 

mais ocupadas pelos balés na corte francesa.  

Além da magnificência e esplendor revelados em cada uma das diversas artes – e na 

fusão harmoniosa de todas elas: música, danças, poesia, encenação, decoração, figurinos, 

carros triunfais –, a relação de balé apresentada como libreto estabelece um modelo de 

composição, de condução e de esquema narrativo que será retomado em vários outros balés. 

Mais que um referencial de temas, técnicas e personagens, é perceptível que o Ballet Comique 

                                                 
423

 Além do reconhecimento de poetas expressos em versos de louvor dirigidos a Beaujoyeulx e a seu balé no 

início da relação do balé, ao longo de toda a descrição do Ballet Comique mencionam-se a surpresa, o 

encantamento e o deleite da plateia que não teria se enfadado do espetáculo apesar de suas cinco horas e meia de 

duração. Cf. Ballet Comique de la Reine, p. 64v.; e “Au Sieur de Beaujoyeulx sur le Balet Comique de la 

Royne”, n.p. O balé é constantemente louvado e referido em discursos, tratados e libretos posteriores. 
424

 “ la mémoire que j‟en desire perpetuer et communiquer par ce petit recueil, à ceux qui ne l‟ont point veu” 

Ballet Comique de la Reine, p. 4. Aqui percebemos claramente a intenção de Beaujoyeulx em monumentalizar o 

balé, que é por essência efêmero, por meio da relação e do libreto do balé, isto é, do documento escrito e 

impresso. A relação escrita e impressa daria materialidade a um espetáculo fugaz, serviria à sua divulgação aos 

que ali não estiveram e também perpetuaria a memória deste balé através do tempo. 
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institui um modelo discursivo e performático de produção da harmonia baseado num esquema 

narrativo que descreve a passagem do caos à ordem, protagonizada pela figura de um rei 

“libertador”. 

Inspirado em temas e episódios mitológicos, o enredo do Ballet Comique narra as 

várias tentativas da poderosa feiticeira Circe
425

 em desordenar o mundo e confundir a natureza 

das coisas com seus encantamentos. Tentativas todas vãs, uma vez que todos os personagens 

fabulosos, homens, deuses, virtudes e a própria feiticeira se rendem, ao final, diante do poder 

e da virtude do grande rei da França, único capaz de restabelecer a ordem harmoniosa do 

reino. Percebemos que o enredo, por mais variado e fabuloso que seja, encontra sempre um 

fator comum no louvor do rei – expresso no texto e na cena, em palavras, em gestos e 

reverências –, a quem todos suplicam a intervenção contra a feiticeira e, com isso, a 

restauração da ordem natural do mundo.  

Logo na abertura do balé, um cortesão fugitivo do palácio de Circe revela, em sua 

arenga ao rei, que a feiticeira transformara homens em bestas – tal qual na obra épica de 

Homero –, se pondo assim aos pés do rei para suplicar-lhe que revertesse tal desordem
426

. A 

entrada seguinte de Circe furiosa e seus versos demonstram bem o potencial maligno do 

caos
427

. Seguem-se várias entradas de criaturas mitológicas marinhas – tritões e sereias, 

nereidas, Glauco e Tétis – e de seres do bosque – Pan, sátiros, ninfas –, todos cantando a 

grandeza e o poder do rei: 

 

Vn Roy seul en France habite,  

Henry, grand Roy des François,  

En peuple, en iustice, en loix  

Rien aux autres Dieux ne quitte.
428

 

(...)  

Allez, ô nymphes des Bois,  

Deuers l‟honneur des Valois,  

De qui la grandeur royale  

A celle des Dieux s‟egale.
429

 

 

Também as quatro virtudes e poderosos deuses do Olimpo – Mercúrio, Minerva e 

Júpiter – integram o “cortejo” de exaltação do monarca através de versos, cantos e reverências 

                                                 
425

 Personagem que aparece no canto décimo da Odisseia, de Homero, no episódio em que Ulisses e seus 

companheiros desembarcam na ilha de Eana. Circe é descrita como uma feiticeira muito bela, sedutora e 

poderosa, cujo poder principal é o da metamorfose, pelo qual transforma os companheiros de Ulisses em porcos. 
426

 Ballet Comique de la Reine, « Harangue d‟un gentilhomme fugitif, au roy », p. 8-9. 
427

 Idem, « Complainte de Circé ayant perdv vn gentilhomme », p. 9v-10. 
428

 “Apenas um rei habita a França / Henrique, grande rei dos franceses, / Em povo, em justiça e em leis / Não 

deixa nada a desejar aos outros deuses.” Idem, “Chanson des Sereines”, p. 13v.  
429

 Idem, « Second chant des Satires », p. 37v.  
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em cena. Essas sucessivas entradas potencializam a exaltação do rei, mostrando assim que a 

gloria e a boa fama do monarca são reconhecidas e proclamadas nas três dimensões do 

mundo: no mar, na terra e nos céus
430

.  

Por fim, a própria Circe reconhece sua derrota diante de tão grande poder, 

recomendando a Júpiter, senhor dos céus, que fizesse o mesmo:  

 

(...) si la destinee 

A de ma verge d‟or la force terminee, 

Ce n‟est en ta faueur, Iupiter, ne le croy :  

Et si quelq‟vn bien tost doit triompher de moy,  

C‟est ce Roy des François, & faut que tu luy cedes,   

Ainsi que ie luy fais, le ciel que tu possedes.”
431

 

 

Num plano de fundo, ficam contemplados nessa narrativa os quatro elementos da 

natureza: as criaturas marinhas representando a água, os seres do bosque aludindo à terra, os 

deuses do olimpo ao ar e Circe, com sua fúria indômita, representando o fogo. 

Colocados em cena a terra, o céu e o mar, mortais e deuses, o bem (virtudes) e o mal 

(Circe), é o universo em sua totalidade cósmica que exalta e se rende ao grande rei, poderoso 

para comandar, sábio para governar e eloquente para atrair os corações dos homens
432

. 

Vencida, a feiticeira se retira, sua varinha mágica é entregue ao rei pela deusa Minerva
433

 e, 

assim, a restauração da harmonia é materializada em cena por um suntuoso Grand Ballet “a 

quarenta passagens ou figuras geométricas”, conduzido pela rainha e outras damas de sua 

entourage, as quais: 

                                                 
430

 A dimensão do céu também é representada no balé pela “abóbada dourada” (voûte dorée) que assume a 

posição do coro reafirmando os louvores ao rei no decorrer do espetáculo.  
431

 “(...) se o destino / anulou a força de minha varinha mágica / Não foi em teu favor, Júpiter, não o creias: / E se 

alguém em breve deve triunfar sobre mim, / Este é o rei dos franceses, e é melhor que a ele tu concedas, / Como 

também eu o faço, o céu que tu possuis.” Idem, p. 54-54v. Nesses últimos versos dirigidos a Júpiter, o maior de 

todos os deuses e senhor dos céus, Circe acaba por exaltar o poder do rei francês acima do Olimpo. 
432

 “(...) Mercure et Minerve, qui s‟allerent ietter aux pieds de sa majesté, faisans paroistre qu‟ils cedoyent à ce 

grand Roy en puissance de commander, en sagesse pour gouuerner, & en eloquence pour attirer les coeurs des 

hommes les plus esloignez du deuoir. » Idem, p. 55. 
433

 É significativo que a entrega da varinha de Circe, como símbolo de seus poderes, seja feita por Minerva, 

recorrente alegoria da França em várias formas de representação desde a Renascença. 
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(...) devant la Majesté duquel estant arrivées, dansèrent le grand Balet à quarante 

passages ou figures géométriques, et icelles toutes justes et considérées en leur 

diamètre, tantost en quarré, et ores en rond, et de plusieurs et diverses façons, et 

aussitost en triangle, accompagné de quelque autre petit quarré, et autres petites 

figures. (...) A la moitié de ce Balet se feit une chaine, composée de quatre 

entrelacemens différons l'un de l'autre, tellement qu'à les voir on eust dit que c'estoit 

une bataille rangée, si bien l'ordre y estoit gardé, et si dextrement chacun s'estudioit 

à observer son rang et cadence; de manière que chacun creust qu'Archimede n'eust 

peu mieux entendre les proportions géométriques, que ces Princesses et dames les 

pratiquoyent en ce Balet.
434

  

 

Embora o libreto não descreva os passos de dança, fica claro na descrição que as figuras 

produzidas visualmente pelo deslocamento espacial das dançarinas satisfaziam, com graça e 

beleza, a função de encerrar o balé pela produção de sensações de ordem, proporção, 

constância e harmonia. Findado o grand ballet, as damas entregam medalhas alegóricas ao rei 

e aos grandes senhores do reino e o Ballet Comique termina num grande baile que envolve 

toda a corte “em branles e outras danças”
435

. 

A alusão à real necessidade de paz e concórdia no reino, que entrava num período de 

relativa calma após alguns dos mais violentos episódios das guerras civil-religiosas
436

, é 

evidenciada desde a dedicatória ao rei, em que Beaujoyeulx oferece seu balé, e o libreto, 

como “sinal de bom e sólido estabelecimento do reino”, reconhecendo a participação de 

Catarina de Médici nos desígnios e esforços reais, no sentido da pacificação da França: 

 

                                                 
434

 “(...) tendo chegado diante de sua majestade, dançaram o grand ballet de quarenta passagens ou figuras 

geométricas, todas muito justas em seu diâmetro, seja em formato quadrado ou em roda, e de várias e diversas 

formas, como também em triângulo, acompanhado de outro pequeno quadrado, e outras pequenas figuras. (...) 

No meio deste bailado se forma uma corrente composta de quatro entrelaçamentos diferentes que, ao olhá-los, 

diríamos que se tratava de uma batalha campal, de tão bem ordenado e tão habilmente cada um executava seu 

papel e seu ritmo; de maneira que todos ali se convenceram de que nem Arquimedes poderia compreender as 

proporções geométricas tão bem quanto aquelas princesas e damas o fizeram dançando este balé.” Idem, p. 55v. 
435

 « Avec cest ordre et ordonnance elles meinent les Princes pour dancer le grand Bal, et iceluy finy, on se meit 

aux bransles et autres dances accoustumées es grands festins et esjouïssemens. » Idem, p. 64. 
436

 Dez anos antes, a França experimentara o maior massacre de protestantes de todo esse período de conflitos 

religiosos, insuflado pela ala ultra-católica sob a liderança dos Guise, insatisfeita com a política real que tendia à 

tolerância e à conciliação. Por ter acontecido em 24 de outubro, dia do santo, o acontecimento ficou conhecido 

como “massacre de São Bartolomeu”. As tentativas de pacificação civil – dos clãs nobiliárquicos (notadamente 

os Guise e os Montmorency) e da população mais ampla, divididos entre duas confissões – foram enfaticamente 

defendidas pela rainha-mãe Catarina de Médicis e pelo chanceler Michel de l‟Hospital. Embora o reinado de 

Henrique III já demonstre conquistas efetivas dessa política real de conciliação, os conflitos ainda prosseguiriam 

e somente em 1598 a tolerância religiosa e a pacificação civil seriam oficializadas com o Édito de Nantes. Cf. 

CROUZET, Denis. La nuit de la Saint-Barthélemy : un rêve perdu de la Renaissance. Paris : Pluriel, 2012. 
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Ainsi apres plusieurs desordres aduenus (...) cela seruira de vraye & infallible 

marque de bon & solide establissement de vostre Royaume. Ie ne veux pas aussi en 

cest endroit soustraire l'honneur à ceux qui ont mediciné & pensé la maladie, 

singulierement à ceste Pallas la Royne vostre mère qui a veillé tant de nuicts, 

employé tant de iours, donné tant de sages cõseils, & appliqué tant de salutaires 

remedes, qu'en fin la guerrison s'en est ensuiuie, le beau teint est reuenu à vostre 

Frãce, le bon appetit de vous fidellement seruir, les jambes & bras robustes pour 

vous secourir, le coeur et l‟entendement sain pour y faire la paix revivre et fleurir. 

Le discours de tout cela, Sire, vous est icy au vif & plaisamment representé souz la 

fabuleuse narration de l'enchanteresse Circé
437

  

 

Tendo em vista a importância política conferida ao balé ao longo da relação escrita e o 

conhecido impacto deste espetáculo na corte, não seria descabido pensar, concordando com 

McGowan, que Beaujoyeulx e seus contemporâneos – compositores, poetas, cortesãos e 

personalidades políticas – entendessem o próprio balé como um dos referidos “remédios 

salutares” à cura da França
438

. A própria rainha-mãe não poupara esforços para a promoção de 

espetáculos e divertimentos na corte francesa – acostumando-a à influência italiana, inclusive 

– com propósitos frequentemente diplomáticos e políticos
439

 

Essa mesma estrutura narrativa de passagem da desordem à plena harmonia, pela 

imprescindível mediação do rei, será reproduzida em alguns dos mais importantes e 

impactantes balés reais, notadamente da primeira década do reinado de Luís XIII. Muito 

semelhante ao Ballet Comique de 1581, em temas, fontes de inspiração e enredo, o Ballet de 

Monsieur le Duc de Vendôme (1610)
440

, também chamado Ballet d‟Alcine, dá destaque ao 

tema da harmonia, ao qual se articula o tema da libertação protagonizada pelo rei em pessoa. 

A trama parte da ação desordenadora da feiticeira Alcine que, ao lançar um encantamento 

                                                 
437

 “Assim, após muitas desordens ocorridas (...) isto [o balé] servirá de verdadeira e infalìvel marca de bom e 

sólido estabelecimento de vosso reino. Também não posso deixar de honrar aqueles que pensaram e medicaram a 

doença, particularmente esta Palas Atena que é a rainha vossa mãe, que velou tantas noites, empenhou tantos 

dias, deu tantos sábios conselhos e aplicou tantos remédios salutares que enfim sucedeu-se a cura, a face corada 

voltou à vossa França, o bom apetite de vos servir fielmente, as pernas e braços robustos para vos socorrer,  o 

coração e o entendimento sãos para fazer a paz reviver e florescer. O discurso de tudo isto, Senhor, se vos 

apresenta aqui vìvido e é deleitosamente representado na fabulosa narrativa da feiticeira Circe”. Ballet Comique 

de la Reine, Dedicatória ao rei, n.p. 
438

 MCGOWAN, idem, p. 43. A autora faz uma análise do Ballet Comique de la Reine nas pp. 42-47. 
439

 O Ballet des Polonais, encomendado justamente por Catarina de Médici em 1573, é um dos diversos 

exemplos de divertimento investido de conteúdo político e propósito diplomático. Na ocasião, embaixadores 

poloneses foram recebidos na corte de Carlos IX para anunciar ao Duque de Anjou, futuro Henrique III, sua 

eleição ao trono da Polônia; o espetáculo intencionava mostrar aos estrangeiros o poder e a gloria de França, o 

que fica claro no balé dançado por desesseis damas da corte que representavam cada uma das províncias 

francesas com seus respectivos brasões. Uma relação deste balé foi escrita em latim pelo poeta Jean Dorat. Cf.: 

DORAT, Jean. Magnificentissimi spectaculi a regina regum matre in hortis suburbanis editi, in Henrici regis 

Poloniae invictissimi nuper renunciati gratulationem, descriptio. Paris, F. Morel, 1573. 
440

 Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme , dansé luy douziesme en la ville de Paris, dans la grande salle de 

la maison royale du Louvre. Puis en celle de l'Arsenac, le 17 et 18e jour de janvier 1610. Paris, J. Heuqueville, 

1610.  
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sobre os doze cavaleiros, os transforma em figuras grotescas, alterando a ordem natural das 

coisas: 

 

Alcine Magicienne, esprise de la beauté de douze ieunes Chevaliers errans, ne les 

pouuant reduire à son amour, les enchante dans vn Palais, qu‟elle rend inuisible au 

milieu d‟vne grande forest ; où reconnoissant par ses arts qu‟ils doibuent estre 

deliurez par la seule veüe do plus grand Roy de la terre : furieuse et fulminante, elle 

menace ses Demons, en mesprisant sa science, et leur foible pouuoir.
441

  

 

Os versos e as cenas do poder e dos feitos de Alcine, bem como da metamorfose 

submetida aos cavaleiros em criaturas grotescas, são alguns dos artifícios pelos quais a 

desordem é construída no balé. Nessa primeira entrada de Alcine, o libreto descreve com 

detalhes os ricos figurinos (tecidos, bordados, formas) da feiticeira e de suas ninfas, bem 

como seus passos de dança e disposição espacial em figuras coreográficas. Seus aspectos, 

seus movimentos, gestos e canto são graves, sóbrios e até agradáveis, mostrando poder e 

distinção. É o conteúdo dos versos que dá a dimensão da desordem, na medida em que Alcine 

desafia uma ordem natural, tenta equiparar seu poder ao do rei. A descrição das entradas 

burlescas revela uma desordenação na medida em que mostra que os valorosos e honrados 

cavaleiros foram transformados em figuras totalmente avessas à sua dignidade, como vasos de 

flores, corujas, violas e moinhos de vento, todos grotescos
442

. Mais que fornecer um episódio 

do grotesco, muito em voga à época, as entradas e personagens burlescos, ao se contraporem a 

temas sérios de inspiração mitológica e romanesca, evidenciam a incongruência entre os dois 

estados dos cavaleiros e, portanto, a dimensão estranha dos efeitos advindos da desordem.  

Nos versos da feiticeira lançando seu encantamento, elementos de valor negativo 

como “demônios”, “vingança”, “estranho” e “outro mundo” dão o tom da desordenação por 

ela empreendida: 

                                                 
441

 “A feiticeira Alcine, encantada pela beleza de doze jovens cavaleiros errantes e não podendo obter deles o 

amor, os enfeitiça em um palácio que ela torna invisível no meio de uma grande floresta; sabendo por suas artes 

que eles serão libertados pelo simples olhar do maior rei da Terra, furiosa e fulminante ela ameaça seus 

demônios, despresando sua ciência e seu fraco poder.” Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme, « Argvment », 

p. 3. 
442

 A relação desse balé, como poucos outros documentos, é muito rica em descrições de figurinos, penteados e 

acessórios, informando detalhes de cores, tecidos, formatos e material, enfim, tudo aquilo que servia à 

caracterização dos personagens. Além disso, há descrições da sala de espetáculo, de cenários, informações sobre 

a plateia e mesmo algumas passagens que nos dão algumas pistas sobre a coreografia, movimentos, cadências, 

andamentos, passos e gestos – lembrando que informações sobre as danças é algo muito raro e vago nos libretos 

e relações de balés. 
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Par mes Démons familiers,  

I‟ay changé des Cheualiers, (...)  

Mais mon sçauoir qui me vange,  

Couure leurs corps d‟vne figure estrange.  

(...)  

Sortez Cheualiers sortez, 

Temoignez à ces beautez,  

Que ma science profonde  

Peult tout changer, et faire vn autre monde.
443

  

 

A ideia de desordem que se pretende associar à personagem e às ações de Alcine se constitui 

em vários aspectos do espetáculo, mostrando-se bastante clara na temática e no discurso 

poético, como temas grotescos e caracterização dos personagens (figurinos, máscaras, 

acessórios), mas também na gestualidade e movimentos de dança e encenação ali descritos, 

como podemos ver em sua entrada furiosa: “Alcine, com gestos muito bizarros, caminhava 

impaciente, ora para frente, também no meio e depois atrás, sem ordem e sem mesura”
444

 . 

O ponto de virada do balé, que encerra os efeitos da desordem e institui a harmonia, 

acontece quando, após a entrada de Alcine furiosa por saber da presença do poderoso rei 

francês
445

, é revelada a profecia escrita em letras grandes e douradas no palácio encantado: 

"Somente o famoso Leão desfará este encantamento"
446

. A figura do “leão”, com os atributos 

de “força” e “poder”, alude evidentemente ao rei Henrique IV, o que vem celebrar suas 

façanhas militares e reforça a sua já consolidada representação mitológica enquanto “Perseu 

francês”
447

, como “rei libertador”. A partir dessa cena, os cavaleiros são libertos do 

encantamento “pelo simples olhar do maior rei da Terra”
448

  e a ele rendem graças 

solenemente por sua total libertação
449

: os doze retornam às suas formas reais e a ordem 

natural das coisas é finalmente restabelecida.  Em termos de narrativa da ação, o balé poderia 

concluir-se aí, já que a ação ou o enredo chegara de fato ao fim. Entretanto, mais que o 

                                                 
443

 “Por meus amigos demônios / Transformei os cavaleiros (...), / Mas o meu saber me dá a vingança / Cobre 

seus corpos de um aspecto bizarro / (...) Saiam, cavaleiros, saiam / Testemunhem a estas beldades / Que minha 

ciência profunda / Pode tudo transformar e criar um outro mundo.” Idem, “Vers d‟Alcine”, p. 13-14. 
444

 “Alcine, auec des gestes fort estranges marchoit impatiente, ores deuant, tantost au milieu, puis derriere, sans 

ordre et sans mesure”. Idem, « Retovr d‟Alcine fvrievse », p. 28. 
445

 « La presence de ce grand Roy, / Et tant de beautez que ie voy / En charmes diuins et fertilles, / On rendu les 

miens inutilles. » Idem, « Retour d‟Alcine fvrievse », p. 29. 
446

 “Le fameux Lyon seulement, / Defera cest enchantement.” Idem, p. 29. 
447

 Para uma análise minuciosa das variadas representações do monarca francês, Ver: BARDON, Le portrait 

mytologique à la Cour de France. 
448

 « (...)où reconnoissant par ses arts qu‟ils doibuent estre deliurez par la seule veüe do plus grand Roy de la 

terre (...) » Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme, « Argvment », p. 3. 
449

 “Durant ceste musique, les douze cheualiers marchoient tous d‟vn pás graue et dorict vers as Majesté, luy 

rendant grace de leur totalle deliurance”. Idem, p. 32. 
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discurso textual e poético que o compõe, o balé de corte é espetáculo cênico cuja 

peculiaridade reside na combinação de diversas artes e, sobretudo, no protagonismo da dança 

como recurso artístico.  É no grand ballet, última entrada e momento ápice de toda 

representação, que a harmonia já aludida e anunciada começa a ser efetivamente fabricada, de 

maneira a produzir nos espectadores, mais que uma ideia, uma sensação de harmonia.  

Assim como o Ballet de Vendôme, alguns outros balés da década de 1610 se 

inspiraram na literatura romanesca
450

. Tais balés são convencionalmente chamados 

“melodramáticos”, termo cunhado por Prunières, por se utilizarem de temas, personagens e 

ideais cavalheirescos e pela maior coerência dramática
451

, quais sejam, os balés de Vendôme 

(1610), Renaud (1617), Furie de Roland (1618) e Tancrède (1619). Em todos eles percebe-se 

um esforço de retomada das teorias humanistas do drama total – à emulação do Ballet 

Comique em 1581 – por meio de uma intriga que alude ao tema da “libertação” (de um 

feitiço, de uma prisão ou de alguma opressão, variando de acordo com o tema) 

alegoricamente atribuida à figura do rei. Percebemos que a figura do “rei libertador”
452

 se 

mostra intimamente ligada à ideia de um “rei restaurador da ordem”, pois independente de 

qual seja o alvo da libertação, a intenção e a consequência da ação é claramente a restauração 

de uma ordem perturbada, de uma harmonia perdida. 

No Ballet de la Délivrance de Renaud
453

, é o poema épico Jerusalém Libertada
454

 

(1581), do italiano Torquato Tasso, que inspira o enredo, e particularmente o episódio da 

libertação de Renaud, aprisionado numa ilha pelos encantos e magia da feiticeira Armida. 

Neste, que foi encomendado e escolhido pelo próprio Luis XIII ao poeta Durand, a mensagem 

política é bastante clara e alude ao contexto imediato: assim como Renaud fora libertado da 

prisão da feiticeira, o jovem rei desejava libertar-se da tutela de sua mãe e da autoridade do 

                                                 
450

 A literatura romanesca – romances de cavalaria inspirados na literatura espanhola e, sobretudo, nos poemas 

épicos de Ariosto e Tasso – foi fonte fundamental de grande parte dos balés reais representados na segunda 

década do século XVII. O Ballet de Vendôme inspira-se no episódio dos encantamentos da feiticeira Alcine, 

narrado nos cantos VI e VII do Orlando furioso, de Ariosto. 
451

 Sobre as fontes e a voga da inspiração romanesca e do espírito cavalheiresco na invenção de divertimentos, 

espetáculos e especialmente balés de corte, ver: PRUNIÈRES, Le ballet de cour avant Benserade et Lully, p. 

110-123; e MCGOWAN, idem, p.70-72. 
452

 McGowan se debruça sobre a figura do “rei libertador”, buscando inclusive as razões e os efeitos desta 

metáfora no contexto político imediato dos balés. Para uma análise dos balés melodramáticos em seus aspectos 

cênicos, musicais, coreográficos e poéticos, assim como em seus significados políticos baseados na ideia do rei 

libertador, ver: MCGOWAN, idem, p. 69-84 e 101-132. 
453

 Discours au vray du ballet dansé par le Roy, le dimanche XXIXe jour de janvier. M. VIc. XVII . Avec les 

desseins, tant des machines & apparences differentes, que de tous les habits des masques. Paris, Pierre Ballard, 

1617. 
454

 O poema se passa no contexto da Primeira Cruzada, onde os cavaleiros cristãos, liderados por Godofredo de 

Bulhões, combatem os muçulmanos a fim de levantar o cerco de Jerusalém.  
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ministro Concini, que seria assassinado meses depois a mando do rei.
455

 Apesar de 

corresponder alegoricamente ao protagonista, Renaud (representado pelo Duque de Luynes, 

favorito do rei), que é o personagem libertado, o rei representa em cena não este, mas 

Godofredo, líder dos cavaleiros cristãos que é o libertador e restaurador da harmonia.  

No Ballet de la Furie de Rolland, representado em fevereiro de 1618, o tema do balé é 

inspirado na obra Orlando Furioso (1516), de Ariosto – considerada o último grande romance 

de cavalaria –, e a ação se concentra no episódio da fúria de Orlando, que teria enlouquecido 

de amor e só seria curado quando Astolfo encontra a razão perdida do amigo e a traz de volta, 

curando-o de sua loucura
456

. Para além do gosto pela literatura romanesca, a escolha do tema 

pelo duque de Luynes teria sido guiada na direção de evidenciar sentidos alegóricos da trama 

que aludiam diretamente a conflitos políticos recentes que diziam respeito a assuntos de 

Estado, ao conflito entre o rei e a rainha regente, ao assassinato de Concini e à ascensão de 

poder do próprio Luynes. A alegoria por certo não escapou ao entendimento do auditório ao 

qual o espetáculo se dirigia, assim como não escapou a Pierre Boitel na relação do balé que 

escreveria pouco mais tarde: a cura de Orlando significava a cura da própria França, libertada 

do grande mal representado por Concini, favorito da rainha regente, assassinado por ordem de 

Luís XIII no ano anterior. O duque de Luynes ao representar Astolfo, amigo e fiel servidor, 

assume o papel daquele que encontra a cura de Orlando: 

 

Monsieur de Luynes qui representoit Astolphe, fut dans le Ciel chercher la guerison 

de Roland, pour representer l‟antidote que son Conseil contribua pour la santé de cét 

Estat, lors qu‟vn furieux ioüant à quitte & à double, representoit par les campagnes 

d‟horribles tragédies. Il obligea la France, en luy faisant recouurer les sens qu‟elle 

auoit perdus.
457

  

 

                                                 
455

 Ver análise desse balé em MCGOWAN, idem, p. 69-84; e CANOVA-GREEN, idem, p. 66-67. Uma 

transcrição do balé foi publicada ao final da obra de Prunières: PRUNIÈRES, Henry. Le ballet de cour en 

France : avant Benserade et Lully : suivi du ballet de la délivrance de Renaud. Paris, Henri Laurens, 1913. 
456

 « Voyez si de m‟aymer mes amys ont raison, / Puis que ma passion va de leurs maladies / Iusques dedans le 

Ciel chercher la guerison. / Pour obliger Roland dont le mal ie ressens / Puis-ie faire auiourdhuy qu‟il recouure 

ses sens, / Sans faire avecque blasme vne folie extresme? / I‟apporte à mon amy l‟eau qui le doit guerrir, / Et ie 

ne pense pas à me guerir moy-mesme / Du mal dont la rigueur me va faire mourir. »  Vers pour le ballet du roi, 

representant la Furie de Rolland. Paris, Jean Sara, 1618, versos « pour Monsieur de Lvynes representant 

Astolphe », p. 5. 
457

 “O Senhor de Luynes, que representava Astolfo, foi ao céu buscar a cura de Orlando, o que representava o 

antídoto que seu conselho contribuía para a saúde deste Estado, quando um furioso arriscando tudo representava 

campanhas de horríveis tragédias. Ele forçou a França a recobrar os sentidos que ela havia perdido.” Cf.: 

BOITEL apud CANOVA-GREEN, idem, p. 112. Canova-Green transcreve em anexo à edição do libreto do 

Ballet de la Furie de Roland a relação do mesmo feita por Pierre Boitel, sieur de Gaubertin, em sua Histoire 

mémorable de ce qui s‟est passe tant en France, qu‟aux Païs Estrangers (Rouen, Jacques Besongne, 1620, p. 

458-463). 
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Geralmente este balé é visto como ocasião que evidencia as grandes ambições de 

poder do duque de Luynes, que desfrutando havia pouco tempo da posição de favorito do rei 

ousava se apresentar no balé ao lado do soberano e mesmo acima dos grandes do reino. É 

possível verificar, em alguns testemunhos da época, que seus contemporâneos consideraram 

essa exibição de Luynes, num balé que ele mesmo havia encomendado, como uma ambição 

reprovável. Mas se de fato Luynes aparece como intermediário desta libertação, através de 

seus sãos conselhos que permitiram que o rei recobrasse a razão e o reino a saúde, tal ação 

libertadora fora efetivamente executada pelo rei, responsável direto pela morte de Concini. O 

monarca aparece, portanto, como heroico e implacável caçador, determinado a extirpar todo 

monstro que afligisse a terra e, assim, restaurar sua ordem naturalmente boa: 

 

Tel que ces grands Chasseurs dont le bras indonté  

De monstres autresfois purgea toute la terre,  

Pour asseurer le front du peuple espouuanté, 

Aux plus fiers animaux ie viens faire la guerre. 

L‟orage de mes coups ne tombe point en vain,  

En quelque lieu qu‟ils soient, leur blessure est fatale
458

 

 

 No Ballet des Argonautes
459

, representado diante do rei e da rainha em 1614, 

novamente a protagonista do caos é a feiticeira Circe, que invoca espíritos infernais e 

demônios do ar para agitar e atormentar, “por meio de suas discordantes vozes e músicas”, os 

Argonautas que ela mantém encantados em seu antro: 

                                                 
458

 “Assim como os grandes caçadores cujo braço indomável / outrora purgou toda a Terra de monstros, / Para 

garantir a paz do povo amedrontado / Eu venho combater os mais bravos animais. / A tempestade de meus 

golpes não é em vão, / Em qualquer lugar que estejam, seus danos são fatais.” Vers pour le ballet du roi, versos 

« pour le Roy representant un chasseur », p. 5. O comentário de Pierre Boitel, em seu relato do balé, demonstra 

que o mesmo teve acesso ao libreto – dada a semelhança de seu comentário com os versos anteriores – e que tal 

imagem de “um rei caçador” fora de fato impactante: « Ce grand Roy qui ayme naturellement la chasse (...) 

voulut representer vn Chasseur (...) pour faire voir que son bras indomptable a purgé toute la terre du plus 

horrible monstre qu‟elle auorta iamais. (...) C‟est cét Hercules (...) ce grand Roy Louys le Iuste (...) qui pour 

arracher l‟espouuante du front de son peuple, fit cognoistre que l‟orage de ses coups estoit fatal à ses ennemis, et 

que le trait de sa main estoit plus infaillible que le dart de Cephale. » ( Este grande rei que ama naturalmente a 

caça (...) quis representar um caçador (...) para mostrar que seu braço indomável purgou toda a terra do mais 

horrível monstro jamais abortado. É este Hércules (...), este grande rei Luís, o justo, (...) que, para arrancar o 

medo do rosto de seu povo, demonstrou que a tempestade de seus golpes era fatal aos seus inimigos, e que o 

golpe de sua mão era mais infalível que o dardo de Céfalo.) BOITEL apud CANOVA-GREEN, idem, p. 113. 
459

 Ballet des Argonautes où estoit représenté Guelindon dans une caisse, comme venant de Provence. Et 

Robinette dans une gaine, comme estant de Chastellerault. Ce jeudy vingt-troisiesme iour de Ianvier mil six cens 

quatorze, au Louvre. Paris, Fleury Bourriquant, 1614. 
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Venez troubler icy des esprits frenetiques,  

Par vos sons fantastiques  

Sans ordre compassés,  

Agitez leurs cerveaux d‟une ardente manie,  

Et qu‟à vostre harmonie  

Ils soient tous insensés.
460

  

 

Assim como os versos de Circe insistem na ideia da produção da desordem no espírito 

humano pela desarmonia musical (sons fantásticos, compassos desordenados), também a 

construção da cena do caos, segundo informa o libreto, se utiliza da música, do cenário e de 

máquinas, num apelo fortemente sensorial. De fato, a intensificação do caos pela combinação 

de poesia, música, maquinaria e decoração – isto é, pela fusão das artes que é um dos 

fundamentos do balé de corte – torna ainda mais evidente e agradável o estado de harmonia 

que se produzirá num segundo momento da representação. Na intriga do balé, cabe aos 

personagens Anfião e Medéia vencerem a feiticeira e restaurar a ordem das coisas. Entretanto, 

fica claro no libreto que sua intervenção só ocorre porque são inspirados pela dignidade, 

bondade e poder do rei e da rainha, comparados a “deidades francesas”:  

 

Françoises Deités, qui faites qu‟on respire  

Sous un regne si doux,  

que Jupiter, voulant bien regir son Empire,  

Doit l‟apprendre de vous ;  

L‟Olympe nous quittons pour voir  

Et pour adorer vostre aimable pouvoir.
461

 

 

Desta maneira, os personagens mitológicos tornam-se menos agentes que 

intermediários da restauração da harmonia, pois cabe a eles apenas traduzir, em cena, o poder 

ordenador que emana do rei
462

 e que constrange e subjuga as próprias forças do mal
463

. Não 

por acaso, a segunda parte da representação é marcada pelo canto, pelos alaúdes e pela 
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 Vinde perturbar, espíritos frenéticos, / Pelos vossos sons fantásticos / Em cadência desordenada, / Agitai seus 

cérebros com uma ardente loucura, / E que à vossa harmonia / Eles sejam todos insensatos.” Ballet des 

Argonautes, « Premières invocations de Circé », p. 4. 
461

 “Deidades francesas, que fazeis com que vivamos / Sob um reino tão doce, / que Júpiter, querendo reger bem 

seu império, / Deve aprender convosco; / Deixamos o Olimpo para ver / E para adorar vosso amável poder.”  

Idem, versos « Amphion et les muses, au Roy et a la Royne  »,  p. 6. 
462

 « En voyant aujourd‟huy Circé la temeraire / Se montrer à vos yeux, / (...) je viens luy monstrer que les Rois / 

Mesprisent ses charmes et donnent les loix. » (Ao ver hoje Circe, a temerária / Se mostrar aos vossos olhos / (...) 

venho mostrar-lhe que os reis / Desprezam seus encantos e dão as leis) Idem, p. 6. 
463

 « Circé, voyant ses charmes deffaicts, ressortira chantant la recognoissance qu‟elle fait des pouvoirs de ces 

grandes Majestés, à qui elle rendra hommage » (Circe, vendo seus encantamentos desfeitos, sairá cantando seu 

reconhecimento aos poderes destas grandes majestades, a quem ela renderá homenagem). Idem, p. 4. 
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dança
464

, símbolos claros da harmonia e artes por meio das quais todas as coisas retornariam 

aos seus devidos lugares, segundo as teorias renascentistas que defendiam o poder da música 

e da dança em mobilizar os afetos humanos e reproduzir a harmonia das esferas celestes.  

Outros espetáculos também insistem na restauração de uma ordem harmônica, seja ela 

designada por uma narrativa romanesca e/ou mitológica – como o Ballet du Véritable Amour 

Montmorency (1618), o Ballet de Tancrede (1619), o Ballet dansé à Bordeaux au château 

Trompette (1620) e o Ballet d‟Apollon (1621) – ou por um triunfo baseado em figuras 

alegóricas, como é o caso do Ballet de Minerve (1615). 

Ainda que o rei não estivesse em cena dançando e representando um papel e sim 

assistindo ao espetáculo, é inegável que ele participa do balé, uma vez que se torna 

personagem diretamente implicado na ação dramática e inteiramente responsável pela ação 

(re)harmonizadora. No caso do Ballet Comique (1581) e do Ballet de Vendôme (1610), 

mesmo sem deslocar-se um palmo de seu assento e sem realizar um único gesto, o rei 

representa-se a si mesmo e sua simples presença física é alvo de atenção. De fato, neste 

último, o que ocorre quando a feiticeira se aproxima do rei e a ele dirige seus versos – tal qual 

nos informa a relação do balé nas duas entradas de Alcine – é que o espaço da cena se alarga 

em direção ao auditório abrangendo o espaço onde se encontra a realeza. Da mesma forma, o 

espaço da cena se alargaria ainda mais no final da representação, quando após o grand ballet 

encadeava-se um baile que incluia toda a corte e em que todo tipo de dança foi dançada: 

 

(...) le Roy commandoit qu‟õ dançast des branles : et les violons commençans en 

sonner, lesdits cheualiers alloient chacun prendre pour dancer auec eux telle Dame 

de la Cour qui leur plaisoit : et ayant cõmencé la dãce, plusieurs autres seigneurs et 

Gentils-hõmes qualifiez des plus dispots, prenoient aussi d‟autres Dames à leur 

fantaizie, et se mesloient auec lesdits Cheualiers et seigneurs susdits audit bal, où 

toute sorte de dance fust dancée en apres, tant en general qu‟en particulier, iusques à 

tant qu‟il pleust à sa Majesté de se retirer.
465

  

  

Além disso, é importante lembrar que o próprio espaço cênico colabora para uma 

(con)fusão entre os espaços da cena e dos espectadores, ou ainda, para uma a ampliação da 

cena de maneira que toda a sala, toda a corte, cada pessoa é incorporada ao espetáculo. Os 
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 “Amphiom, accompagné des Muses, entrera alors (...). À sa voix, ces rochers s‟emouveront, (...) et danceront 

aussitost leur ballet. Immediatement après entrera Medée, suivie de douze harpies, jouans du luth et dançans.» 

(Amfião entrará acompanhado das musas (...). Ao som de sua voz, os rochedos serão tocados (...) e dançarão de 

pronto seu balé. Imediatamente depois entrará Medéia, seguida de doze harpias, tocando alaúdes e dançando) 

Idem, p. 3-4. 
465

 “O rei ordenou que se dançassem branles: ao começarem a soar os violinos, cada um dos cavaleiros ia buscar 

para dançar uma dama da corte que lhe agradasse. E tendo começado a dança, vários outros senhores e fidalgos 

bem dispostos tomaram também outras damas ao seu gosto e se juntaram aos ditos cavaleiros e senhores do 

baile, onde toda sorte de dança foi dançada depois, tanto em geral quanto em particular, até quando aprouve a 

sua majestade retirar-se.” Ballet de Monseigneur le Duc de Vendôme, p. 38. 
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balés de corte eram representados em grandes salas palacianas como a grande sala do Louvre 

ou a sala do Petit Bourbon – espaços amplos que desempenhavam funções e abrigavam 

eventos diversos, como bailes, espetáculos, divertimentos, cerimônias ou ainda a assembleia 

dos Estados Gerais, no caso da sala do Petit Bourbon – e não em salas de teatro à italiana, 

com palco elevado e cortina, pelo menos até a década de 1640. Mesmo com a influência da 

ópera e do teatro italianos na França, do que o próprio cardeal Richelieu era entusiasta
466

, 

vários balés ao longo do século ainda seriam representados em salas grandes e mais 

horizontais, e não em teatros.  Particularidade do balé de corte, essa ausência de divisão muito 

clara entre cena e assistência, entre palco e plateia, entre ator e espectador – e em última 

instância entre fábula e realidade – potencializa a veiculação de um discurso, os efeitos morais 

e os sentidos políticos comunicados na representação, uma vez que cada espectador se sente 

envolvido no espetáculo e partícipe daquela ação. 

Para além da estrutura narrativa, a fabricação de uma sensação de harmonia se deu por 

meio de recursos cênicos e coreográficos, sendo o mais emblemático deles o grand ballet, 

momento ápice e final de um balé, essencialmente coreográfico e visualmente impactante. 

Apesar de o recurso de figuras coreográficas no grand ballet ser mencionado em vários balés, 

nem sempre o libreto informa detalhadamente a formação coreográfica, como é o caso do 

Ballet Comique (1581), do Ballet de la Délivrance de Renaud (1617) e, exemplo mais 

emblemático, o Ballet de Vendôme (1610).  

Neste último, o grand ballet foi dançado pelos doze cavaleiros, todos interpretados por 

grandes senhores da Corte
467

, que formavam no espaço doze figuras cujas formas, advindas de 

um suposto “alfabeto dos antigos Druidas”
468

, e cujos significados alegóricos são 
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 Em 1640, Richelieu, ele mesmo grande entusiasta da arte italiana, constrói um teatro à italiana em seu palácio 

próximo ao Louvre (Palais Cardinal), que foi inaugurado com a representação de La Finta Pazza, e logo depois 

o Ballet des Prospérités des armes de France (1641), e onde seriam representados diversos balés, óperas e outros 

espetáculos cênico-musicais cada vez mais inspirados nas formas e estilo italianos. BAYARD, Marc. “Le roi au 

coeur du théatre : Richelieu met en scene l‟autorité”. In :GAEHTGENS, Thomas et HOCHNER, Nicole (dir). 

L‟image du roi de François Ier à Louis XIV. Paris : Ed. de la Maison des sciences de l‟homme, 2006. 
467

 Os nomes dos intérpretes dos doze cavaleiros são elencados na relação do balé, antes da descrição do “Grand 

Ballet des dovze cheualiers”: Monseigneur le Duc de Vendosme, Monsieur le Duc de Rethz, Monsieur le Conte 

de Cramail, Monsieur le Baron de Termes, Monsieur le General des Galleres, Monsieur le Conte de la Roche-

guyon, Monsieur de la Chataigneraye, Monsieur de Chezy, Monsieurde Vinsy, Monsieur de Ioüy, Monsieur le 

Baron de saincte Suzanne, Monsieur de la Ferté. Para mais informações sobre cada um desses senhores ver notas 

explicativas na edição da relação do balé em: CANOVA-GREEN, idem, p. 18-19. 
468

 Segundo a relação do balé, esse alfabeto dos antigos Druidas (celtas) teria sido encontrado num velho 

monumento havia alguns anos. A real existência de tal monumento e alfabeto é menos relevante que o valor que 

essa referência confere ao sentido alegórico dos símbolos. A evocação de povos bárbaros antigos satisfazia um 

interesse francês próprio da época por suas origens gaulesas, o que conferia à invenção poética uma 

antiguidade/ancestralidade capaz de legitimar o uso desses signos, bem como os sentidos morais e políticos da 

dança construída a partir deles. Além disso, a alusão aos Druidas conferia um ar de mistério que em muito 

colaboraria para produzir o deleite do espectador. Ver: McGOWAN, idem, p. 77, nota 33. 
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apresentados na relação do balé. Segundo a relação, cada figura continha um significado que 

claramente se referia ao rei: “poderoso amor, ambicioso desejo, virtuoso desìgnio, renome 

imortal, grandeza de coragem, pena agradável, constância comprovada, verdade conhecida, 

feliz destino, amado de todos, coroado de glória e poder supremo”
469

. Ao que parece, o valor 

alegórico dessas figuras seria potencializado pela dança, ou seja, pelo movimento gracioso, 

cadenciado e harmônico que os doze nobres senhores fariam entre si e em relação à sala, de 

maneira a tornar a estes significados tanto mais inteligíveis quanto mais belas e agradáveis 

fossem as “figuras em movimento”. 

Este tipo de elaboração coreográfica, que valoriza mais a disposição espacial dos 

bailarinos que os passos executados, era chamada de “dança geométrica”
470

, pois baseava-se 

na construção e na sucessão de figuras (formas geométricas, linhas, desenhos, letras, etc) no 

solo a partir do deslocamento dos dançarinos – por isso deveria ser assistida de cima para 

baixo, quando as figuras se tornam mais visíveis. Própria da Renascença, a chamada dança 

geométrica ou horizontal era bastante apreciada não apenas pela beleza estética das formas, 

mas também pelos sentidos alegóricos atribuídos às figuras. Pela precisão e sincronia que 

supõe, a dança horizontal era considerada uma das danças mais harmônicas, capazes de 

evocar as figuras e os movimentos celestes e de, assim, realizar ou reproduzir na Terra o 

princípio ordenador dos céus.  

Assim, entendemos que o uso da dança geométrica para finalizar o balé não foi uma 

escolha arbitrária ou uma simples questão de estilo, mas um recurso que possibilitava 

produzir uma coreografia tão complexa quanto agradável de se ver. Mais que isso, uma vez 

que a dança (e ainda mais a dança geométrica) é metáfora da harmonia por emular o 

movimento ordenado dos astros, entendemos que este momento final do balé era responsável 

por demonstrar a ordem restaurada pelo rei (conforme o enredo do balé) e efetivamente 

produzi-la em cena da forma mais viva e sensorial possível. A imitação poética e a sensação 

de harmonia ali fabricadas persuadiriam, pelo viés do deleite, da importância da manutenção 

da ordem. 

Certamente o recurso da dança geométrica foi utilizado em vários balés além do Ballet 

de Monseigneur le duc de Vendosme, porém a relação desse balé é a única a apresentar 

graficamente as figuras coreográficas que os bailarinos teriam construído no espaço, o que 
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 Ballet de Monseigneur le Duc de Vendôme, p. 36-38. 
470

 Essa modalidade coreográfica criada na Renascença foi abordada no segundo capítulo desta dissertação. 
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torna possível de se refletir e investigar sobre o aspecto coreográfico dos balés de corte, tão 

difícil de ser acessado devido à raridade de fontes nesse sentido. 

Para McGowan, a potência dos recursos espetaculares no Ballet de Monseigneur le 

Duc de Vendôme (beleza das danças, riqueza dos figurinos, o engenho da maquinaria) aliada à 

expressividade dos elementos burlescos na trama denunciariam uma negligência para com a 

utilidade moral e a eficácia da alegoria
471

. Contudo, acreditamos que os elementos 

espetaculares e burlescos, longe de ofuscar, cumprem o papel de agradar os sentidos e, assim, 

tornar mais dóceis os espíritos à comunicação de sentidos morais e valores políticos. No caso 

desse balé, a beleza e o riso produzidos serviriam para deleitar os sentidos enquanto a 

representação da ordem e o louvor da pessoa do rei, valores política e socialmente 

estruturantes da sociedade de corte, eram ensinados, obedecendo à conhecida e reputada 

fórmula docere-delectare. 

 

Par ses innovations et sa magnificence le Ballet de Monseigneur le Duc de Vendôme 

imposait l‟évidence de la prospérité retrouvée de la France et de la grandeur de son 

roi, qui avait si bien su ramener l‟ordre et la paix dans le royaume que l‟Espagne 

recherchait son alliance : de simple réjouissance de carnaval le ballet se faisait 

l‟auxiliaire du grand dessein politique d‟Henri IV.
472
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 MCGOWAN, idem, p. 83. 
472

 “Por suas inovações e sua magnificência, o Ballet de Monseigneur le Duc de Vendôme impunha a evidência 

da retomada da prosperidade da França e da grandeza de seu rei, que soube tão bem trazer de volta a ordem e a 

paz ao reino que a Espanha buscava uma aliança: de simples divertimento de carnaval, o balé foi um auxiliar do 

grande desìgnio polìtico de Henrique IV.” CANOVA-GREEN, idem, p.3. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da presente dissertação, esforçamo-nos para demonstrar, a partir da 

análise dos libretos, relações e fontes complementares sobre o balé de corte, as 

potencialidades deste enquanto representação do político no contexto da corte francesa entre 

1610-1661. Num primeiro momento, procuramos inserir o tema do balé de corte na linhagem 

de uma historiografia do cerimonial e das representações do poder no Antigo Regime, 

buscando entendê-lo pela aproximação das perspectivas da História Cultural e da renovação 

da História Política. Um balanço da literatura e da historiografia da dança e do balé de corte 

nos permitiu compreender os caminhos e as perspectivas de análise do tema nas principais 

obras de referência produzidas sobre o assunto, o que nos mostrou tanto a profusão de estudos 

especializados quanto algumas lacunas ou pontos obscuros que ainda podem ser 

problematizados. Uma vez que baseamo-nos nos libretos e relações como fontes principais de 

nossa pesquisa, fez-se necessário um estudo panorâmico sobre os mesmos enquanto gênero de 

escrita, observando suas características formais e textuais, e enquanto objeto impresso, 

atentando à sua materialidade e função dentro da dinâmica do espetáculo ou como registro 

deste. O estudo revelou-nos um conjunto vasto, extremamente diverso (ou pouco 

padronizado), além de bastante lacunar, visto que muitos documentos se conservam hoje 

incompletos ou mesmo não se conservam documentos sobre muitos balés. Esta realidade nos 

impele à reflexão sobre o libreto/relação de balé como a escrita e a (tentativa de) conservação 

do episódio efêmero, isto é, as tensões entre o registro escrito/impresso e as práticas e 

representações intangíveis por excelência, pois o espetáculo e a dança se realizam no campo 

do sensível e do movimento. 

Num segundo momento, procuramos compreender os princípios eruditos e teóricos, 

bem como os preceitos poéticos e artísticos que orientam a definição, a composição, a 

realização e a apreciação do balé de corte enquanto arte poética essencialmente dançada. 

Nesse mergulho à procura dos fundamentos teóricos, eruditos, estéticos e simbólicos, 

buscamos circunscrever os preceitos e características do gênero às problemáticas históricas 

delimitadas no primeiro capítulo, quais sejam, as da representação de uma sociedade 

harmônica como cerimonial do poder no Antigo Regime francês. Assim, consideramos 

necessário entender como a dança se torna uma arte a ser conhecida e intensamente praticada 

no ambiente de corte por toda dama e gentilhomme, incluindo a realiza. Nessa medida, a 
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dança, assim como a etiqueta cortesã, e aliada a ela na educação da nobreza, mostra-se como 

mecanismo produtor da distinção social, que é fundamento de uma sociedade assumidamente 

desigual, hierarquizada e que necessita, a todo momento, tornar aparente essa distinção para 

se afirmar. Decorrente dessa importância da dança na corte francesa, observamos a elaboração 

de alguns gêneros de divertimentos coreográficos e espetáculos dançados no século XVI, 

sendo que de todos esses o ballet de cour aos poucos se torna o mais denso, coeso, expressivo 

e recorrente espetáculo de corte, desde o primeiro balé pensado nesses moldes – o Ballet 

comique de la Reine, representado em 1581 – e até pelo menos meados dos seiscentos, 

quando o gênero se reorienta progressivamente segundo o paradigma da ópera italiana e da 

comédie-ballet de Lully e Molière.  

A partir dos discursos, comentários e manuais/tratados produzidos ao longo do século 

XVII, pode-se afirmar que o balé de corte assume, ele também, o estatuto de arte, e de arte 

poética, isto é, começa-se a entendê-lo como imitação da natureza e das coisas, como 

representação das paixões humanas. Os discursos apologéticos produzidos à época insistem 

em considerar o gênero como superior a qualquer outra arte, visto que além de realizar a 

imitação – como também o fazem a pintura, a poesia e a música – o balé poderia representar 

tudo em movimento, sendo que essa “poética da imagem animada” faria de tal espetáculo o 

mais belo, o mais verossímil, o mais agradável e o mais eficaz na comunicação dos sentidos, 

já que seria capaz de tocar e mover a alma humana. Enquanto arte, a composição do balé era 

orientada por vários preceitos e regras, que determinavam a estrutura do espetáculo, os temas 

adequados, a condução e o desenvolvimento do tema, as características de cada elemento 

(música, dança, poesia, decoração, etc), as partes, os recursos, tudo regido pelos princípios da 

fusão harmoniosa das artes (aspiração humanista de recuperação do drama total grego antigo), 

da conveniência e da variedade. Ainda que a tratadística do gênero tenha se desenvolvido 

tardiamente em relação à pratica de realização de balés na corte francesa e também em relação 

à sistematização de outras artes e/ou espetáculos, a leitura sistemática dos libretos nos indica 

que estes, por mais fragmentados e dispersos que pudessem ser à época, podem ter 

funcionado como conjunto difusor de regras e preceitos na tradição do fazer prático e 

frequentemente apressado dos balés. De fato, alguns libretos possuem formulações em tom de 

definição e preceituação do gênero e mesmo alguns discursos mais teóricos e eruditos, como é 

o caso de alguns libretos de Guillaume de Colletet, César de Grand-Pré e, certamente, a 

relação de Beaujoyeulx do Ballet Comique. 
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Simultaneamente composição artística e espetáculo cênico, o balé também deve ser 

entendido enquanto evento social e cerimonial de corte. Outro fator que o distingue de outros 

gêneros espetaculares, tal espetáculo era realizado predominantemente no ambiente da corte e 

em reverência ao rei, contando com a participação efetiva – tanto na elaboração quanto na 

própria cena – dos cortesãos, damas, príncipes, rainha e do rei, estes que se colocavam em 

cena, ao lado de bailarinos de ofício, dançando e desempenhando papéis os mais diversos. É 

vastamente sabido que o Rei-Sol, conhecido pela destreza dos passos e pelo gosto por balés, 

dançou vários balés reais, tendo dançado quatorze até 1661
473

. Porém Luis XIV não foi o 

único, também seu pai Luís XIII pôs-se em cena a dançar e interpretar diferentes papéis em 

dez de seus balés reais, a saber: o Ballet de la Délivrance de Renaud (1617), o Ballet de la 

Furie de Rolland (1618), o Ballet d‟Apollon (1621), o Ballet des Bacchanales (1623), o Ballet 

des Voleurs (1624), o Ballet des Fées des forêts de Saint-Germain (1625), o Grand Bal de la 

Douairière de Billebahaut (1626), Le Sérieux et le Grotesque (1627), o Ballet de la Merlaison 

(1635) e o Ballet des Improvistes (1636). Claro está, essa participação ativa não apenas do rei 

como também da rainha, príncipes, princesas, damas e vários altos membros da corte, amplia 

e amplifica os sentidos políticos do balé na medida em que o rei e a corte colocam-se em cena 

e de fato “presentificam” os valores e sìmbolos de seus personagens aos olhos de toda a 

audiência.  

O tema da harmonia perpassa toda a discussão e está intimamente ligado ao tema da 

dança e do balé: segundo os discursos e tratados, a dança promove a harmonização dos gestos, 

dos movimentos, das virtudes e das paixões; é também a imitação da harmonia celeste; o baile 

agrada ao rei por sua suave e agradável harmonia; o balé harmoniza todas as artes. Enfim, a 

noção tanto é usada para qualificar a atividade da dança ou o gênero ballet de cour quanto 

para buscar um estado ordenado no corpo, na alma e no espírito, qualificando também a 

dinâmica (desejada) de funcionamento do corpo social e servindo como argumento aos 

interesses de poder de Luís XIII e Luís XIV, bem como das regentes Maria de Médicis e Ana 

de Áustria, e ainda seus favoritos, em diferentes momentos da constituição do poder real e em 

diferentes contextos políticos. 

Por fim, compreender a noção de harmonia tal como esta era entendida, definida e 

representada à época – fruto de elaborações antigas e modernas –, percebendo sua presença 

marcante em diversos campos do conhecimento e das artes – como a filosofia, astrologia, 
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 Ballet de Cassandre (1651), Ballet des festes de Bacchus (1651), Ballet Royal de la Nuit (1653), Ballet Royal 

des Proverbes (1654), Les Noces de Pelée et Thetis (1654), Ballet du Temps (1654), Ballet des Bien-venus 

(1655), Ballet royal des Plaisirs (1655), Ballet de Psyché, de la puissance d‟amour (1656), Ballet de l‟amour 

malade (1657), Ballet Royal d‟Alcidiane (1658), Ballet royal de la Raillerie (1659), Ballet des Saisons (1661), 

Ballet de l‟Impatience (1661). 
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teologia, moral, estética, política, lugares comuns, retórica, poética, música e dança –, bem 

como da organização da sociedade, da cultura e do imaginário moderno. Assim, percebemos a 

harmonia como noção eminentemente política, estruturante do Antigo Regime e da sociedade 

de corte. Entre alguns dos possíveis desdobramentos políticos, a construção da ideia de 

harmonia pode revelar o caráter pragmático de governo ou ate uma polìtica de “Estado”; uma 

ação disciplinar, na forma de prescrição e reafirmação de valores e virtudes morais; um elogio 

do status quo e da hierarquia social; ou mesmo a oportunidade dos cortesãos em mostrarem-se 

publicamente, o que evidenciaria sua posição hierárquica e ainda serviria à sua autopromoção 

social.   

Pela leitura e análise dos libretos aqui empreendida, pudemos constatar que a noção de 

harmonia torna-se importante e potente para compreender e explicitar as dinâmicas do 

político engendradas nos e pelos balés de corte, pelo menos até meados dos seiscentos. Não se 

trata apenas de um discurso, mas de uma noção que, por ser princípio fundante da sociedade 

do Antigo Regime, é suficientemente eloqüente para persuadir da positividade e da 

legitimidade do poder monárquico e da hierarquia social. Pudemos perceber, pela leitura das 

fontes, que a ideia de harmonia foi artificiosamente fabricada no texto e no espetáculo, de 

modo a fabricar também, em cena, uma possível sensação de harmonia em toda a corte que 

assiste/participa de um balé. Mais especificamente, verificamos mais detidamente essa 

construção de uma image/sensação de harmonia por meio da mobilização de temas 

relacionados ao cosmo e à natureza, modelos da harmonia universal, e por uma construção 

narrativa, muitas vezes de inspiração romanesca, que estabelece a passagem do caos à 

restauração da ordem pela mediação do rei. Identificamos ainda, embora não o tenhamos 

desenvolvido no presente trabalho, outras formas de construção da harmonia, como por 

exemplo, a afirmação da ordem pela desordem no jogo de inversão dos balés burlescos – o 

que abre interessantes caminhos para desenvolvimentos de pesquisa futuros. 

 Por ser princípio fundante das estruturas, tradições e relações sócio-políticas, 

entendemos que a constante reafirmação da noção de harmonia, operada de formas diversas 

nos balés, visa reforçar modos de pensar, ser e agir cortesãos, bem como valores morais e 

pactos políticos que mantêm (artificialmente) o corpo social em ordem. Evidentemente, a 

insistência no discurso da harmonia revela antes uma necessidade urgente de ordenamento 

social e de afastamento dos conflitos que poderiam desestabilizar o poder soberano e a 

governabilidade do reino, que um contexto social e político pacífico, harmônico e isento de 

conflitos. De fato, um francês que vivesse ente meados do século XVI e do XVII teria grande 
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dificuldade perceber a França, ou mesmo a corte, como uma ilha de harmonia e felicidade em 

meio a violentas guerras de religião, disputas dinásticas, conflitos entre os grandes do reino e 

o rei ou a regente, disputas e intrigas entre facções políticas, dois regicídios consecutivos, 

assassinatos de nobres e ministros (como Concini), ataques reais às autonomias protestantes, 

“guerras de mãe e filho” (Luìs XIII e Maria de Médicis), guerras contra a Espanha e 

instabilidades diplomáticas, etc. Assim, o presente estudo centrado no tema do balé de corte 

nos evidenciou o quanto o ideal de harmonia fora muito mais uma vontade, aliás uma 

necessidade, do que uma realidade na França da primeira metade do século XVII, momento 

do complexo jogo político na afirmação do absolutismo monárquico. 
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ANEXOS 

 

I. Lista de balés de corte em ordem cronológica (1610-1661) 

 

Listamos abaixo os principais balés representados na corte francesa entre 1610 e 1661. 

Por meio de menções em variadas fontes de época – fontes musicais, relatos e memórias, 

notícias de jornais –, sabe-se que vários outros balés foram representados nesse período na 

França, no entanto restou-nos pouca ou nenhuma informação sobre eles. Selecionam-se aqui 

aqueles balés de que se conservam o libreto, a relação ou algum texto dessa natureza, e que, 

portanto, fazem parte do escopo desta pesquisa. De uma maneira geral, os nomes dos balés 

correspondem aos títulos de seus respectivos libretos/relações, sendo que os últimos são mais 

longos e informam data, locais e circunstância da representação – para esses, consultar lista de 

fontes. 

 

1610  

Ballet du Duc de Vendosme  

Ballet de M. Le Dauphin, le 28 février  

Ballet de la femme sans teste, le 24 février  

 

1612  

Ballet du Courtisan et des Matrones  

Ballet des Gentils-Hommes Champestres habillez à l'antique  

Ballet des Secretaires de Sainct Innocent  

Ballet des Singes  

Ballet de l'Amour Desarmé  

Ballet des Suppleurs  

Ballet de la Foire Saint-Germain par un petit garçon  

 

1613  

Ballet de Madame, par quatorze Nynphes de Junon (Ballet des Méteores) 

 

1614  

Vers Divers sur le Ballet des Dix Verds  

Ballet des Argonautes  

 

1615  

Ballet de Madame, soeur aisnée du roy (Ballet de Minerve) 

Ballet du changements d‟armes  

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_amour_desarme_1612.htm
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Ballet des chevaliers françois à Rome  

 

1617  

Ballet de la Delivrance de Renault 

Ballet du Roy, representant les Chevalliers de la Terre Saincte  

 

1618 

Vers pour le Ballet de la Reine, representant la Beauté & ses Nymphes  

Ballet de la Furie Rolland 

 

1619  

Grand Ballet du Roi sur l'adventure de Tancrede forest enchantée   

Ballet de la Reine, tiré de la fable de Psyché  

 

1620  

Ballet des Chercheurs de midi à quatorze heures  

Ballet M. Prince Condé, ballet des Ivrognes   

Ballet des Fols  

Ballet dansé en la presence du Roi, princes et seigneurs de sa Cour  

Ballet de l'Amour de ce temps 

Ballet du Hasard  

 

1621  

Grand Ballet du Soleil pour la Reyne  

Ballet d‟Apollon 

Ballet de l‟amour de ce temps 

 

1622  

Ballet de L'Aurore & Cephale 

Ballet de Monsieur le Prince, dansé au Louvre 

Ballet de Monseigneur le Prince, pour le carnaval 

 

1623  

Ballet des Bacchanales  

Ballet de la Reyne representant les festes de Junon la Nopciere 

 

1624  

Ballet des Voleurs 

Ballet de la Royne, dansé par les Nymphes des Jardins  

 

1625  

Les amours du Roy et de la Reine sous le nom de Jupiter & de Junon 

Les Fées des Forests de Saint-Germain  

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_roy_1617.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/Vers_ballet_reine_psyche_1619.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_fols.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_soleil_reyne_1621.htm
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1626  

Ballet sur le Sujet du Pouvoir des Femmes  

Grand Bal de la Douairiere de Billebahault  

Vers du Ballet de la Tromperie  

Ballet des quatre saisons de l‟année  

Ballet des ballets 

 

1627  

Balet de la Tour de Babel, dansé à Montpellier  

Ballet de la debauche des garçons de Chevilly 

Ballet des Quolibets 

Ballet du Landy 

Le Serieux & le Grotesque 

L‟Entrée magnifique de Bacchus avec Madame Dimanche Grasse 

Ballet des Impossibilités, dansé à Dijon 

Les François surmontent tout, dansé à Dijon 

Les Nymphes Bocageres de la Forest sacrée  

Ballet dansé à Dijon, devant monseigneur le Prince 

 

1628  

Ballet des Andoüilles porté en guise de Momon   

Ballet des Rustiques 

Ballet des Bergers Celestes, & Bouffonnerie des Filous Trompez  

Le ballet de l‟Inclination  

Mascarade des enfans gastez  

Ballet des Esclaves  

 

1629 

Le plaisant balet du chapelier ressuscité 

 

1631 

Almanach ou Predictions Véritables 

Ballet du Bureau de Rencontre, dansé devant sa majesté  

Ballet de l‟Extravagant 

Ballet du Bureau des Adresses 

 

1632  

Ballet des Metamorphosez 

Grand Ballet des Effects de la Nature 

Ballet de l‟Harmonie  

Ballet du Chateau de Bicêtre  

http://livretsbaroques.fr/ballets/vers_ballet_tromperie_1626.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_bergers_celestes.htm
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Ballet des Gaillardons 

 

1633  

Ballet des Cinq Sens de Nature  

Ballet du Corbillas  

Ballet de la puissance d‟Amour  

Ballet de la Vallée de la Misère  

Ballet du Grand Demogorgon  

Ballet des Modes tant des habits que des danses  

Ballet des Mestiers  

Le Gentilhomme de  campagne, bouffonnerie dansé durant les vendanges  

Ballet des Pantagruelistes  

Ballet du Genie ou des Inclinations 

Ballet des Postures  

Ballet des Ecervelez  

Ballet des Dieux  

La Boutade du temps perdu 

 

1634 

Ballet des Princes Indiens   

Ballet de la Valée de  Misère 

 

1635  

Ballet des Triomphes  

Ballet de la Merlaison  

Ballet des Quatre Monarchies Chrétiennes 

Le balet dv roy, la vieille Cour & les habitans des rives de la Seine  

 

1636  

Ballet des Improvistes  

Balet des deux magiciens 

 

1637  

Ballet de l'Isle de Louvier  

 

1638  

Ballet des Chevaliers Errans 

La Delivrance des Chevaliers de la gloire  

Ballet de Monsieur frère unique du Roy 

Ballet du mail de l‟Arsenal 

 

1639  

Ballet des Rejouissances à la naissance de Monseigneur le Dauphin 

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_cinq_sens_nature.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_dieux.htm
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Ballet de la Felicité sur l‟heureuse naissance de Monseigneur le Dauphin 

 

1640  

L'Isle de Paix, Representation héroïque avec des ballets 

Vers pour le Ballet du Triomphe de la Beauté  

 

1641 

Ballet de la Prosperité des armes de France 

 

1643 

Balet des Visionnaires 

La fontaine de Jouvence 

Ballet dancé en honneur du Roy et ses triomphes 

Les vrais moyens de parvenir 

 

1645  

Les Amours de Momus  

L'Oracle de la Sybile de Pansoust  

 

1646  

Ballet des Demandeurs de Vin de S. Martin  

L'Amour déguisé - Intermèdes avec des Ballets  

 

1647  

Ballet des Rues de Paris  

Ballet du Jugement de la Beauté 

Grand Ballet des plaisirs de la jeunesse 

 

1648  

Ballet du Déreglement des Passions 

 

1649  

Le Grand Balet, ou le Bransle de Sortie   

Les Divers Entretiens de la Fontaine de Vaucluse  

Ballet dansé devant le roy, par le trio mazarinicque representant sept planetes 

 

1651  

Ballet de Cassandre  

Ballet du Roy des Festes de Bacchus  

L'Empire des Vertus, la defaite des Vices  

Les Vrais Moyens d'y Parvenir  

 

 

http://livretsbaroques.fr/Theatre_Jesuites/1640_Isle_Paix.htm
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1653  

Ballet royal de la Nuit 

 

1654  

Ballet des Incompatibles  

Ballet Royal des Proverbes  

Les Nopces de Pelée & de Thetis  

Ballet du Temps  

 

1655  

Balet de la Fortune  

Ballet des Bien-Venus  

Ballet Royal des Plaisirs  

Ballet des Incompatibles, dansé à Montpelier 

Ballet de l‟Eloquence 

 

1656  

Mascarade de la Mascarade, ou Les Desguisements Inopinez  

Ballet de Psyché ou de la Puissance de l‟amour 

 

1657  

Balet de l‟Amour Malade  

Les Plaisirs Troublés 

Ballet d‟Orytie 

 

1658  

Ballet de la Lotterie  

Ballet Royal d'Alcidiane  

L'Hymen 

 

1659  

Ballet Royal de la Raillerie  

La Déroute des Pretieuses  

Chacun fait le mestier d‟autruy 

 

1660  

Ballet de la Revente des Habits de Ballet & de Comedie  

Le Triomphe de la Paix  

Le grand ballet du soleil 

Ballet de Flore 

http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_incompatibles.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/ballet_revente_habits_lully.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/triomphe_paix.htm
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1661  

Ballet des Saisons 

Ballet Royal de l'Impatience  

Les Fâcheux   

 

 

Balés sem data indicada: 

Balet de l‟espiegle 

Balet des contraires 

Ballet des mariages sans desgoust et sans cocuae 

Ballet des rencontres inopinées 

Ballet du Corbillas, aux dames 

Ballet du monde renuersé 

Ballet du mariage du capitaine Picard, & de Marguerite la Cornemuse. 

Ballet dv mariage de Pierre de Provence et de la Belle Mangvelonne 

Les Gripez a la mode 

Ballet de la Constance et de l‟inconstance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livretsbaroques.fr/ballets/balet_royal_impatience_lully_1661.htm
http://livretsbaroques.fr/ballets/les_facheux_lully.htm
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II. Transcrição de fonte: Balet des Visionaires (1643)  

 

Apresentação da fonte 

 

A transcrição que a seguir se apresenta refere-se ao libreto de balé de corte intitulado 

Balet des Visionaires (“Balé dos Visionários”), impresso na cidade de Agen na França, pelo 

livreiro e impressor Jean Gayau no ano de 1643.  

Trata-se de impresso in-octavo de 10 fólios, frente e verso (páginas originalmente 

numeradas), em encadernação simples. Além do texto impresso em tipos de tamanhos 

variados, há ao longo do documento a inserção de vários clichês, isto é, pequenas gravuras de 

função ornamental. 

O libreto é escrito em francês, não há indicação de autoria e seu texto se organiza na 

seguinte estrutura: após a página de título, há uma pequena descrição em prosa do tema ou 

argumento do balé, uma lista das entradas e seus personagens (total de treze entradas) seguida 

dos versos atribuídos aos personagens em cada entrada com indicação dos intérpretes de cada 

papel. Particularidade dos balés franceses que os diferencia de outros espetáculos coevos 

como a ópera e a comédia, os principais personagens são interpretados não por atores ou 

bailarinos de ofício, mas por membros da própria corte: nobres senhores, condes, duques, o 

prório rei e, em menor ocorrência, damas da corte. Em geral, os libretos de balés informam 

qual cortesão desempenha cada papel e o libreto em questão não foge à regra, indicando os 

nomes de treze nobres
474

 que teriam atuado e dançado no Balet des Visionaires. 

O libreto se encontra conservado na Biblioteca-Museu da Ópera de Paris, um dos 

departamentos da Biblioteca Nacional da França (BnF)
475

, sob a referência BnF Opéra Liv. 

17 (80). Assim como a maior parte do acervo da Biblioteca da Ópera, este documento não 

consta no catálogo geral informatizado da BnF, mas apenas no catálogo interno (ficheiros) do 

referido arquivo. Segundo nos consta, este libreto parece ser o único exemplar conservado do 

espetáculo que lhe dá nome
476

, não tendo sido encontrado nenhum outro exemplar em 

                                                 
474

 Os participants elencados são: M. Baron de Clermont, Conde de Lausun, M. de Guohas, M. Baron 

d‟Esclignac, M. d‟Hauterive, M. Moncaut, M. de Birac, M. Marquis de Fieumarcon, M. Sainct-Quentin, M. 

Maignas, M. Beauroche, M. Pradas, M. Duc d'Espernon.(« M. » designa « Monsieur ») 
475

 A pesquisa documental na Biblioteca Nacional da França, entre outros arquivos, foi realizada nos quadros do 

programa de Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) financiado pela FAPESP, estágio de mestrado 

desenvolvido em Paris entre abril e setembro de 2014. 
476

 Este libreto é, aliás, a única fonte que testemunha da representação deste balé, não tendo sido encontradas 

outras informações sobre o espetáculo, como notícias ou menções em periódicos (Gazette) e memórias da época, 

fontes iconográficas ou musicais. 
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nenhum dos demais fundos da BnF ou da Biblioteca Mazarina, arquivos onde se conservam 

os libretos e demais fontes referentes aos balés de corte (séculos XVI e XVII). O libreto do 

Balet des Visionaires não consta na recolha de Paul Lacroix
477

, principal edição/transcrição de 

libretos e relações de balés e mascaradas francesas sob Henrique IV e Luís XIII. Também não 

foram encontradas referências deste balé ou deste libreto nos catálogos e listagens de fontes 

propostas nas principais obras bibliográficas sobre os balés de corte, com exceção de uma 

pequena referência na lista feita por Philippe Hourcade
478

. 

Pela originalidade da fonte, pela ausência de referências nas principais recolhas, 

listagens de fontes e obras bibliográficas sobre o tema e, por fim, pelo pouco conhecimento 

acerca do balé a que corresponde, a transcrição do libreto do Balet des Visionaires nos parece 

pertinente, afim de facilitar a divulgação e incentivar estudos mais aprofundados sobre a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
477

 LACROIX, M. Paul. Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Louis XIII: 1581-1652 / recueillis et 

publiés d'après les éditions originales la plupart introuvables aujourd‟hui... Genève: J. Gay, 1868. (6 vol.). 
478

 HOURCADE, Philippe. Mascarades et ballets au Grand siècle, 1643-1715. Annexe III : Ballets, mascarades, 

intermèdes et divertissements dansés durant le règne de Louis XIV (1643-1715). Paris : Desjonquères ; 

[Nanterre] : Centre national de la danse, 2002, p.257.. 



204 

 

 



205 

 

[fl.1] 

BALET 

DES 

VISIONAIRES 

 

Representé en 1643. [manuscrito] 

 

 

Livr. 17 80 [selo] 

 

[clichê/gravura] 

 

[carimbo] 

 

A,   A G E N, 

Par IEAN GAYAV Marchand Libraire & Im- 

Primeur à l‟Enseigne du Nom de IESUS 1643. 

 

LIV.17 [80  [a lápis] 
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[fl. 1v, em branco] 
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[fl. 2] 

3 

[clichê] 

 

BALET  
DES  

VISIONAIRES 

 

 

 

 

[clichê letra D]   ANS ce BALET chacun repre- 

    sente ce qui plaist le plus à son hu- 

    meur & suit son caprice, & com- 

    me il n‟y à point d‟Homme qui 

    ne soit subject à quelque passion de  

    laquelle il ne tire quelque pensée 

gaye, triste, où violente, selon sa particuliere incli- 

nation, ou selon le mouuement qu‟elle luy donne, 

ou le temperament auquel il est subject, aussi vn chacun 

s‟esforce de faire valoir son opinion, & se picque de 

persuader ce qu‟il s‟imagine : non pas comme vne 

chose veritable : mais bien comme vne conception de son esprit. 

 

[fl. 2v] 

4 

[clichê] 
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PREMIERE ENTREE 

Mahomet 

[clichê] 

SECONDE ENTREE. 

ROLAND le furieux, l‟Ynca des Indes, Le Berger  

extruagant, &la Giroüette. 

[clichê] 

TROISIESME ENTREE. 

Rabelais & la Damoiselle de Gournay. 

[clichê] 

QUATRIESME ENTREE. 

Betlehem Gabor, l‟Orloge & le Iaquemar. 

[clichê] 

CINQUIESME ENTREE. 

Iason & Medée. 

[clichê] 

SIXIESME ENTREE. 

Vn Lutin. 

 

 

[fl. 3] 

5 

[clichê] 

SEPTIESME ENTREE 

Pierre de Prouence, & la Belle Maguelone. 

[clichê] 

HVICTIESME ENTREE. 

Atlas & Encelade. 

[clichê] 

NEVEVIESME ENTREE. 

Eole. 

[clichê] 
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VNZIESME ENTREE. 

Le Roy Artus & la Reine Niphlezeste 

[clichê] 

DOVZIESME ENTREE. 

Le Soleil, l‟Astrologue, Argus & Pluton. 

TREZIESME ENTREE. 

La grande Boufonnerie. 

 

B 

[fl. 3v] 

6 

[clichê] 

LES 

VISIONAIRES 

AVX DAMES 

Recit en Musique. 

 

BELLES vostre aymable presence, 

Borne toutes nos passions, 

Et vostre seule complaisance, 

Faict l‟object de nos visions. 

 

ROLAND l‟ornement de l‟histoire, 

Dont la fureur ne feut qu‟amour, 

Met aujourd‟huy toute sa gloire, 

A vous pouvoir faire la Cour. 

 

LE SOLEIL brillant de lumiere, 

A rendu tout le Ciel jaloux 

Quitant la celeste carriere, 

Pour se trouver auprés de vous. 
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Et tant d‟auanturiers insignes, 

Qui suiuent ce ebarmant Soleil, 

Ne demandent que d‟estre dignes, 

Que vous les voyés de bon oeil. 

 

 

[fl. 4] 

4 [sic] 

[clichê] 

MONSIEVR LE BARON 

DE CLERMONT 

Representant Mahomet 

AVX DAMES. 

 

Voyés ce Prophete admirable, 

Que l‟Orient croit adorable, 

A la Moeque on me rend des honneurs comme à Dieu, 

Que seroient mieux deux à ce lieu, 

Et mon sainct Alcoran que le Turc se propose, 

Est moindre que la Loy que vostre oeil nous impose. 

[clichê] 

MONSEIGNEVR 

LE DVC D‟ESPERNON 

REPRESENTANT ROLAND 

Le Furieux, 

AVX DAMES 

 

IE suis ce Grand Heros dont les exploits diuers, 

Ont lasse les meilleures plumes. 
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Et mon illustre nom remplit tout l‟vniuers, 

Aussi bien que mille volumes. 

Ie porte dans mon coeur celuy de mes ayeuls, 

Personne ne peut sans audace. 

 

[fl. 4v] 

8 

Conter commeie fais plus de cent demy-Dieux. 

Qui sont descendus de ma race. 

Ie surpasse l‟honneur de tous ces conquerants, 

Ie suis la foudre de la guerre. 

Et reserué l‟amour i‟ay vaincu les Tirans, 

Qui vouloient maistriser la terre. 

Mais ce Dieu sans pitié plus furieux que moy, 

M‟a fait trop aymer Angelique. 

Et ce feu violant en tesmoignant ma foy, 

Me fait passer pour frenetique. 

Quoy ma raison succombe, & ce bras triomphant, 

Par vn trop grand excez de flamme. 

N‟a pas peu resister aux efforts d‟vn enfant 

Secouru d‟vne seule femme. 

Pour le moins petit Dieu laisse à ton prisonier, 

L‟vsage de sa belle lance. 

A son attouchement l‟ennemy le plus fier, 

Tombe soudain sans resistance. 

[clichê] 

MONSIEVR LE COMTE 

DE LAVSVN 

Representant Lynca des Indes. 

AVX DAMES 

MES Dames receuez les voeux 

Du plus puissant de tous les Princes 
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Qui prise l‟or de vos cheueux 

Plus que celuy de ses Prouinces. 

 

[fl. 5] 

9 

[clichê] 

MONSIEVR DE PRADAS 

REPRESENTANT LE BERGER 

Extrauagant 

AVX DAMES 

 

MES Dames admirés les lis, 

Et les roses de ma Charite, 

Tous vos appas prenent la suite, 

Ou demeurent enseuelis, 

Aupres d‟vn si rare merite, 

Et ma boulette vaut vn Sceptre asseurement, 

Puis qu‟elle m‟ayme constament. 

[clichê] 

MONSIEVR DE 

BEAVROCHE REPRE- 

sentant vne Giroüette. 

AVX DAMES 

 

BELLES ie change à chaque vent, 

Et cette humeur est si commode, 

Que vous cherchez assez souuent 

De vous ajuster à ma mode, 

Et nous auons tousiours de la conformité, 

Dedans nostre legereté. 

C 
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[fl. 5v] 

10 

MONSIEVR LE MAR 

QVIS DE FIEVMARCON 

Representant Rabelais. 

AVX DAMES 

IE iuge à vostre teint qui n‟à point de pareil, 

Et vostre visage vermeil, 

Que vous estes la santé mesme, 

Mais sans prendre de soin de leur taster le poux, 

Ie vois à leur visage blesme, 

Des malades auprés de vous, 

 Ie puis de vostre humeur parler asseurement 

A vous regarder seulement, 

Et predire sans imposture, 

Mais dans vos secrets ie ne puis pas entrer, 

Et mon art est trop court pour pouvoir penetrer, 

Dedans le fonds de la nature. 

MONSIEVR DE 

BIRAC REPRESENTANT LA 

Sibille de Gournay. 

AVX DAMES 

IE vous trouve moule mal-heureuses 

De ne sçauoir pas du Latin, 

Le grand Montaigne mon Cousin, 

M‟apelloit de son temps la dixiesme des muses 

 Leage au sçauoir n‟est point fatal, 

Vn bon esprit n‟est iamais rosse, 

Ie monte plus souuent peguase mon cheual 

Que non pas dedans mon carosse. 
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[fl. 6] 

11 

MONSIEVR DE SAINCT-QVENTIN 

representant Betlehem Gabor. 

AVX DAMES 

IE viens de la Trans-siluanie, 

Attirpè par le bruit de cette belle Cour, 

Mais au premier abord de cette compagnie, 

Mon coeur que Mars craignoit tousiour, 

Va mourir de la tirannie, 

Qu‟exerce sur luy vostre amour. 

MONSIEVR D‟HAVTERIVE 

representant l‟Orloge. 

AVX DAMES 

MA debauche dait tant parler, 

 La medisance de la ville, 

Mais vos vertus sont un azile, 

 Ou son fiel venimeux ne se peut pas couler, 

Et contre moy tousiours la plainte est inutille, 

Estant si bien monté ie ne puis mal aller. 

 

MONSIEVR DE MAIGNAS 

representant Iaquemar. 

AVX DAMES 

BELLES le Iaquemar vous iure 

Pour contenter as passion, 

Que d‟aucune assignation. 

Vous ne manquerés iamais l‟heure. 

 

[fl. 6v] 

12 
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[clichê] 

MONSIEVR LE BARON D‟ESCLIGNAC 

representant Iason. 

AVX DAMES 

BELLES s‟il me faloit encor, 

Conquerir cette toison d‟or, 

Pour qui de ma valeur iay laissé tant de traces, 

Ie perdrois ce dessein, croyant auec raison, 

Que l‟honneur de vos bonnes graces, 

Est la veritable toison. 

 

MONSIEVR DE GVOHAS 

representant Medée jalouse. 

AVX DAMES 

VOVS me rendrez Iason beautés impitoyables, 

Ou mes charmes fairont sortir tous les enfers, 

Ce perfide mary que i‟ay tiré des fers, 

Ose‟til vous offrir tant de voeux execrables, 

Mais transport inutille enfin arresre toy, 

Mes Dames vous aués plus de charmes que moy. 

 

MONSIEVR LE BARON DE CLERMONT 

representant vn Lutin. 

AVX DAMES 

Adorables beautez sources de mille flammes. 

Pourquoy lutinez-vous & nos coeurs & nos ames, 

Vos superbes regards qui nous donnent la Loy, 

Sont plus Lutins que moy. 

 

[fl. 7] 

13 
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MONSIEVR D‟HAVTERIVE 

répresentant Pierre de Prouence. 

AVX DAMES 

Fameux aduanturier dez mes ieunes années, 

Ie quitay mon pays natal, 

Et ce tiran des coeurs qui fut tousiours fatal, 

A toutes les ames bien nées, 

M‟à fait souuent gouster & du bien & du mal, 

Enfin i‟ay possede la belle Maguelone, 

Et i aprehende seulement, 

Que si i‟auois osé vous voir plus longuement, 

Ie verrois apres sa personne, 

Auecque ce desdain qui porte au changement. 

 

MONSIEVR LE BARON DE MONCAVT 

Representant la belle Maguelone. 

AVX DAMES 

IE viens quiter aupres de vous, 

Cet agreable nom de belle, 

Et ie crains d‟un esprit jaloux, 

Qu‟vn amant qui fut si fidelle, 

Perde vn titre qui m‟est si doux. 

Ie suis fille d‟vn puissanr Roy, 

Les fortunes que i‟ay courues, 

N‟ont iamais esbranle ma foy, 

Et bien que ie coure des rues, 

I‟ay tousiours l‟honneur auec moy. 

D 

 

[fl. 7v] 
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MONSIEVR DE BIRAC 

representant Atlas. 

AVX DAMES. 

MES Dames ie succombe à ce noble dessein, 

Qui me fait soustenir tant de machines rondes, 

Mais ie suis assez fort pour porter ces deux mondes, 

Que vous aués dedans le sein. 

 

MONSIEVR LE MAR- 

QVIS DE FIEVMARCON 

Representant Encelade. 

AVX DAMES 

Ie suis le Prince des Titans, 

Qui fis trembler le ciel & tous ces habitans, 

Ils estoientprets à se resoudre, 

A descendre & me le quiter, 

Mais vos yeux me mirent en poudre, 

Etnon pas cette vaine foudre, 

Qu‟on attribue à Iupiter. 

 

MONSIEVR DE SAINCT-QVET 

representant Briarée. 

AVX DAMES. 

QVEL bon-heur au mien se compare, 

Ie surpasse celuy de tous les plus grands Roys, 

Et mon coeur est si grand, mon adresse si rare, 

Que ie puis embrasser cent Dames à la fois. 

[fl. 8] 
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MONSIEVR DE MAIGNAS 
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representant Maugis. 

AVX DAMES. 

I‟AY l‟adresse à la Cour & la valeur aux Armes, 

Et ie n‟ay pas recours aux charmes 

Pour surmonter mes ennemis, 

C‟est pour vaincre ceux de Marphise, 

Et ie croy que tout est permis, 

Pourueu qu‟vne maistresse enfin nous soit acquise. 

MONSIEVR DE MONCAVP 

representant Eole. 

IE suis le Dieu des vents dont les grandeurs cogneues, 

Font faire mille voeux à tous les matelots, 

Si te le permetois la malice des flots, 

Iroit faire la guerre aux nues. 

Quand vn braue guerrier ma puissance reclame, 

Ie calme en sa faueur & la terre & la mer, 

 Que sa force ne peut calmer. 

 

MONSIEVR DE GVOHAS 

representant le Roy Arthus. 

AVX DAMES. 

Belles receuez volontiers, 

Le serment de mes Ceualiers, 

Qu‟on nomma de la table ronde, 

Acceptez s‟il vous plaist leur service & mes voeus, 

Et pasmi tous les Roys du monde, 

Ie m‟estime le plus heureux. 

 

[fl. 8v] 
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[clichê] 
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MONSIEVR LE BARON D‟ESCLIGNAC 

representant Niphlezeth Reine des Andoüilles. 

AVX DAMES. 

 

VOS desseins nous sont manifestes, 

Ie cognois vos mauuais projects, 

Vous faités icy les modestes, 

Et voudriez manger mes subjects. 

 

[clichê] 

MONSEIGNEVR  

LE DVC D‟ESPERNON 

REPRESENTANT LE SOLEIL 

suiui des Zephirs. 

AVX DAMES 

 

BELLES il faut ceder à ma clarté soeconde, 

 Qui luit de toutes parts, 

Et ne disputez plus auecque l‟oeil du monde, 

 La beauté des regards. 

Ie suis enuironné d‟vne brillante flamme, 

 Mais i ay mille Zephirs. 

 

[fl. 9] 

17 

Qui moderent mes feus quand  ie presse vne Dame 

Par mes ardents souspirs. 

Vous auez de l‟amour pour les plus belles choses 

I‟en suis le createur. 

Les Hommes & les [ilegível]
 479

, les Oeillets & les Roses, 

                                                 
479

 * dobra na folha  
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M‟apellent leur auteur. 

Qui me veut contester cét illustre auantage 

 Qui me rend sans pareil, 

Est constraint d‟aduoüer que le Ciel fut bien sage 

 Qui ne fit qu‟vn Soleil, 

Tant de vaines clartez sont emprunts de la meine, 

 Et si ie n‟ayme pas 

Cette Lune qui brille, il faut qu‟elle deuiene 

 Sans force & sans appas. 

Rien ne peut eschaper l‟esclat de ma paupiere, 

 Et rien ne m‟est secret. 

Venus sçait elle pas que i‟ay mis en lumiere 

 Son amour indiscret. 

Ce n‟est pas que son fils ne tasche de me plaire, 

 Il porte son bandeau, 

M‟ayant donné ses yeux l‟aueugle volontaire, 

 Pour me rendre plus beau. 

Le soir estant lasse d‟esclairer tout le monde, 

 Ce petit Dieu me suit. 

Et dans l‟apartement de ma deesse blonde, 

 Il nous apreste vn lict. 

 

[carimbo biblioteca] 

[fl. 9v] 
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[clichê] 

MONSIEVR LE 

COMTE DE LAVSVN 
representant vn Astrologue. 

AVX DAMES. 

IE ne consulte plus le Soleil ni la Lune, 

Ie m‟atache à l‟aspect de Venus & de Mars, 
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Leurs aimables clartez & leurs benings regards, 

Sont les dispenseateurs de la bonne fortune. 

 Mes Dames nos desirs & nostre liberté, 

Suiuent les mouuemens de vostre volonté, 

Que ie dois apeller nostre premier mobile, 

Si ie pouuois auoir cet honneur vn moment, 

D‟entrer dans les secrets de vostre sentiment, 

Ie deuiendrois soudain vn Astrologue habile. 

 I‟aprendrois l‟auenir dans vostre confidence, 

Et iamais Lariuey en regardant les Cieux, 

N‟eust vn si digne object de sa noble sçience, 

Que ie l‟ay maintenant en regardant vos yeux. 

 Beaux astres receuez les eternels homages, 

Que ie rends à l‟esclat de vos diuins visages, 

Puis que Mars & Venus president à ce iour, 

Iamais leurs doux regards ne se trouuent funestes, 

Et le rencontre heureux de ces deux corps celestes, 

M‟oblige à vous predire vn mystere d‟amour. 

 

[fl. 10] 
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[clichê] 

MONSIEVR DE 

BEAVROCHE REPRE- 
sentant Argus. 

AVX DAMES. 

IE tients cent yeux ouuerts pour voir tant de merueilles. 

Mais ils manquent touts de pouuoir, 

Vous aués des beautés que ie croy nonpareilles, 

Qui ne se laissent iamais voir. 

 [clichê] 

MONSIEVR DE PRADAS RE- 
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presentant Pluton. 

AVX DAMES. 

I‟Enleuay Proserpine & l‟amenay l‟abas, 

Mais ie quite touts ses apas. 

Pour ceux de vostre beau visage, 

Si vous me daignez bien traiter, 

Ie n‟enuie pas le partage, 

Que te fis auec Iupiter. 

 Mais si vous rebutez les offres de mes voeux, 

Et si vous mesprisez les feux, 

Sur lequels mon espoir se fonde, 

Ie veux publier hautement, 

Qu‟il n‟est point d‟auire enfer au monde, 

Que vostre mauuais traitement. 
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