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Good evening, ladies and gentlemen. I will do this performance in English; if you 

have questions afterwards I will be glad to answer them. 

 

Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou fazer esta performance em inglês; se vocês 

tiverem perguntas depois, ficarei feliz em respondê-las. 

 

The title of this performance is "Product of Circumstances" 

 

O título desta performance é “Produto das Circunstâncias” 

 

In 1987 I started work on my thesis for my PhD in molecular and cellular biology, and 

at the same time I began to take two dance classes a week. 

 

Em 1987, iniciei o trabalho em minha tese de doutorado em biologia celular e 

molecular, e ao mesmo tempo, comecei a tomar aulas de dança duas vezes por 

semana. 

 

I finished my master's degree and received a scholarship from the French 

government to write my thesis. The same year, I was admitted to work in a laboratory 

specializing in research on breast cancer and hormones. Also, I started to see a lot of 

dance performances during the summer festivals in the south of France where I lived. 

The same year was the painful ending of a 3 years long love relationship. 

 

Terminei meu mestrado e recebi uma bolsa do governo francês para escrever minha 

tese. No mesmo ano, fui chamado para trabalhar num laboratório especializado em 

pesquisa sobre hormônios e câncer de mama. Além disso, comecei a fazer várias 

performances de dança durante os festivais de verão no sul da França, onde eu 

vivia. Esse mesmo ano viu o fim doloroso de um relacionamento amoroso de três 

anos. 



 

 

 

I was still playing a lot of basketball and my body was trying to get some stretch. 

 

Eu ainda jogava bastante basquete e meu corpo estava tentando se alongar. 

 

The title of the thesis I presented in October 1990 was: 

 

O título da tese que apresentei em outubro de 1990 foi: 

 

SLIDE # 1: title thesis 

STUDY OF ONCOGENES EXPRESSION AND HORMONAL REGULATION IN 

BREAST CANCER USING QUANTITATIVE IN SITU HYBRIDIZATION (h.i.s) 

 

SLIDE # 1:  

ESTUDO DA EXPRESSÃO DE ONCOGENES E DA REGULAÇÃO HORMONAL NO 

CANCER DE MAMA COM UTILIZAÇÃO DE HIBRIDIZAÇÃO QUANTITATIVA IN 

SITU 

 

When I was in the laboratory, my task was to study in vivo the expression of 

oncogenes in breast cancer. 

Oncogenes are genes that, after alteration at a structural or expressive level, have 

the ability of transformation and are then part of some cancer mechanisms. 

Oncogenes can be altered by the punctual mutation, genetic re-arrangement, 

amplification, or over-expression of the oncogenes. 

 

Quando estive no laboratório, minha tarefa era estudar in vivo a expressão de 

oncogenes no câncer de mama. 

Oncogenes são genes que, após alteração num nível expressivo ou estrutural, têm a 

habilidade de transformação e se tornam, assim, parte de alguns mecanismos do 

câncer. 

Os oncogenes podem ser alterados por mutação pontual, rearranjo genético, 

amplificação ou superexpressão dos oncogenes. 

 



 

 

The usual techniques used to study the RNA or protein expression are not well-

adapted to detect gene expression in human biopsies,  

So we chose to develop the technique of in situ hybridization (h.i.s), because with 

this technique it is possible to detect very low quantities of RNA expression and to 

localize it in the studied tissue. 

 

As técnicas comumente usadas para estudar o RNA ou a expressão da proteína não 

são bem adaptadas para detectar a expressão do gene em biópsias humanas, então 

nós escolhemos desenvolver a técnica da hibridização in situ (h.i.s), porque com ela 

seria possível detectar quantidades muito baixas de expressão do RNA e localizá-lo 

no tecido estudado. 

 

H.i.s reveals the presence of messenger RNA (mRNA) on tissue sections by using a 

probe of the tested gene marked with radioactivity. After hybridization we observe the 

tissue section under a microscope and the presence of mRNA is visible as black 

dots, or grains on the tissue sections. 

 

A h.i.s revela a presença do RNA mensageiro (RNAm) em seções de tecido, usando 

um exame do gene testado marcado com radioatividade. Depois da hibridização, 

observamos a seção de tecido sob o microscópio e a presença do RNAm é visível 

na forma de pontos pretos, ou grãos nas seções.  

 

SLIDE # 2 is a photograph of tissue section under the microscope after in situ 

hybridization with the oncogene c-myc. On this slide you can see a section from a 

biopsy of ductal breast carcinoma, and the black grains reveal the expression of the 

oncogene c-myc in cancer cells. 

 

SLIDE # 2 é uma fotografia da seção de tecido sob o microscópio depois da h.i.s 

com o oncogene c-myc. Nesse slide, vocês podem ver uma seção da biópsia do 

carcinoma de mama ductal, e os grãos pretos revelam a expressão do oncogene c-

myc nas células de câncer. 

 

 



 

 

SLIDE # 3 is a photograph of tissue section under the microscope after in situ 

hybridization with the oncogene c-erbB2. On this slide you can see the expression of 

the oncogene c-erbB2 at the RNA level in an invasive ductal breast carcinoma. The 

different genes always appear in black; there are no colour differences. 

 

SLIDE # 3 é uma fotografia da seção de tecido sob o microscópio depois da h.i.s 

com o oncogene c-erbB. Nesse slide, vocês podem ver a expressão do oncogene c-

erbB2 no nível do RNA num carcinoma de mama ductal invasivo. Os diferentes 

genes sempre aparecem de preto; não há diferenças de cor. 

 

It's easy to see a difference in the number of grains in the two previous examples and 

also in the next one. 

 

É fácil ver uma diferença no número de grãos nos dois exemplos anteriores, e 

também no próximo. 

 

SLIDE # 4 is a photograph of tissue section under the microscope after in situ 

hybridization with the oncogene c-myc. In this example, it is also clear to see that the 

grains are visible in some zones but not in others. It shows how this technique allows 

the localization of the expression of the tested gene. You can see here the 

expression in the epithelial tissue but not in the stromal tissue. 

 

SLIDE # 4 é uma fotografia da seção de tecido sob o microscópio depois da h.i.s 

com o oncogene c-myc. Nesse exemplo, também se pode ver que os grãos são 

visíveis em algumas zonas, mas não em outras. Isso mostra como essa técnica 

permite a localização da expressão do gene testado. Vocês podem ver aqui a 

expressão no tecido epitelial, mas não no tecido estromal. 

 

As you can see, the technique allows the localization of the expression of the tested 

gene, and the different examples show a clear difference in the quantity of grains. 

 

Como vocês podem ver, a técnica permite a localização da expressão do gene 

testado, e os diferentes exemplos mostram uma clara diferença na quantidade de 

grânulos. 



 

 

But to get usable results from these experiments, we had to be able to translate them 

into numbers for making comparative and quantitative studies of the RNA expression 

for statistic studies. 

 

Entretanto, para obter resultados utilizáveis a partir desses experimentos, tivemos 

que traduzi-los em números, para fazer estudos comparativos e quantitativos da 

expressão do RNA para estudos estatísticos. 

 

Of course it was possible to count the grains visually one by one, but it takes about 

two hours to count the grains in each chosen field under the microscope. So my first 

task was to develop, in collaboration with computer scientists from the corporation 

IMSTAR, a method for mechanically counting the level of RNA detected by h.i.s on 

tissue sections. 

 

Claro, foi possível contra os grânulos visualmente um por um, mas leva mais ou 

menos duas horas para contar os grânulos em cada campo escolhido sob o 

microscópio. Assim, minha primeira tarefa foi desenvolver, em colaboração com 

cientistas da computação da companhia IMSTAR, um método para contar 

mecanicamente o nível de RNA detectado por h.i.s nas seções de tecidos. 

 

To count the black dots mechanically, we use a microscope connected to a camera 

and a computer with software developed specifically for this task. 

 

Para contra os pontos mecanicamente, nós usamos um microscópio conectado a 

uma câmera e a um computador, com um software desenvolvido especificamente 

para essa tarefa. 

 

First, we select a field from the studied tissue section under the microscope. Then we 

take a picture from this field with the video camera that is on top of the microscope. 

This picture then goes into a computer, where it is digitized, and the digitized pictures 

appear on a video monitor where the processing of the counting can be followed. 

 

Primeiro, selecionamos um campo da seção de tecido estudada sob o microscópio. 

Daí, tiramos uma foto desse campo com a câmera de vídeo que está em cima do 



 

 

microscópio. Essa imagem vai para o computador, onde é digitalizada, e as imagens 

digitalizadas aparecem num monitor de vídeo onde o processamento da contagem 

pode ser seguido. 

 

Using this technique it takes us ten minutes with the help of the computer to count 

one field observed under the microscope. This is already much better than the two 

hours needed for a visual counting. 

 

Com o uso dessa técnica, levamos dez minutes, com o auxílio do computador, para 

contra o campo observado sob o microscópio. Isso já é bem melhor que as duas 

horas necessárias para a contagem visual. 

 

These results were published, and it was the first time that I participated in a scientific 

publication. 

 

Estes resultados foram publicados e, pela primeira vez, participei de uma publicação 

científica. 

 

At that time, I was taking two or three dance classes a week and trying to learn how 

to do the following kind of exercises. 

 

À época, eu tinha duas ou três aulas de dança por semana e estava tentando 

aprender como fazer o seguinte tipo de exercício. 

 

During this period I spent a lot of time looking at sections of human tissue under the 

microscope, trying to learn how to recognize the histological differences between 

normal and cancer cells and also between the different types of cancer. I remember 

that, even for the very experienced researcher, it was difficult to make a clear and 

objective decision to put the observed tissue in one of the numerous existing 

categories. But the decisions had to be as objective as possible. Looking into the 

microscope I very often had the feeling that I was both observing and transforming 

what I was observing. 

 



 

 

Durante esse período, passei muito tempo vendo seções de tecido humano no 

microscópio, tentando aprender como reconhecer diferenças histológicas entre 

células normais e cancerosas, e também entre diferentes tipos de câncer. Lembro 

que, mesmo para o pesquisador mais experiente, era difícil tomar uma decisão clara 

e objetiva sobre como colocar o tecido observado em uma das categorias existentes. 

Mas as decisões tinham que ser o mais objetivas possível. Olhando no microscópio, 

muito frequentemente eu tinha a sensação de que estava tanto observando quanto 

transformando o que eu observava. 

 

I had the feeling that my decisions were made under influence. I thought every 

decision challenged my "objectivity" and that I could not be objective. 

 

Eu tinha a sensação de que minhas decisões eram tomadas sob influência. Pensava 

que cada decisão desafiava minha “objetividade” e que eu não podia ser objetivo. 

 

I asked myself at this time, how objective do I have to be able to continue to practice 

science, or more specifically, biomedical research? 

 

Eu perguntava a mim mesmo, então, quão objetivo eu tenho que ser para continuar 

a praticar ciência ou, mais especificamente, a pesquisa biomédica? 

 

But I quickly forgot these thoughts, so as to be able to continue my work of research 

in the laboratory. 

 

Mas eu rapidamente esquecia esses pensamentos, para conseguir continuar meu 

trabalho de pesquisa no laboratório. 

 

After we developed this mechanical method of quantification, we first studied the 

expression of oncogenes from the group of the fibroblast growth factor like genes. 

 

Depois que desenvolvemos esse método mecânico de quantificação, primeiro 

estudamos a expressão de oncogenes do grupo dos genes de tipo fator de 

crescimento de fibroblasto. 

 



 

 

We tested six different genes and oncogenes in twenty breast cancer biopsies. 

 

Nós testamos seis genes e oncogenes diferentes em vinte biópsias de câncer de 

mama. 

 

The level of expression of these oncogenes was very low and at the limit of 

detection. 

 

O nível de expressão desses oncogenes foi muito baixo e no limite de detecção. 

 

This work became the first subject of discord with Henry Rochefort my laboratory 

director. 

 

Este trabalho se tornou o primeiro ponto de desacordo com Henry Rochefor, meu 

diretor de laboratório. 

 

We argued a lot, and I quickly found out that his experience and social position was 

much more important than any scientific argument. The discussions were rarely 

about scientific problems or questions; it was all about career, power and hierarchy. 

 

Nós discutimos muito, e eu rapidamente descobri que a experiência e posição social 

dele eram muito mais importantes que quaisquer argumentos científicos. As 

discussões raramente eram sobre problemas ou questões científicas; tudo tinha a 

ver com carreira, poder e hierarquia. 

 

He wanted to publish these results and I thought that they were not relevant enough 

to be published. 

 

Ele queria publicar esses resultados e eu pensava que ele não eram relevantes o 

suficiente para serem publicados. 

 

I was learning the importance of publication and that publishing articles is the 

scientist's best way to create and protect his position in society. Like researcher use 

to say “publish or perish”. I was learning that research has to follow and use the 



 

 

methods of capitalism (Or every other name that you like to give to the process that 

dominate the actual world history). 

 

Eu estava aprendendo a importância da publicação e que os artigos publicados são o 

melhor meio de o cientista criar e proteger sua posição na sociedade. Como 

pesquisadores costumam dizer, “publicar ou perecer”. Eu estava aprendendo que a 

pesquisa tem que seguir e usar os métodos do capitalismo (ou qualquer outro nome 

que você queira dar ao processo que domina a história atual do mundo). 

 

I was asked to produce science, and not to search. 

 

Pediam-me que eu produzisse ciência, não que eu pesquisasse. 

 

At that time I took at least one dance class a day. I did some yoga and I began to 

visit an osteopath regularly. These corporeal experiences laid the foundation for the 

necessity of a new corporeality or new theories about the human body. 

 

Naquele tempo, eu tinha ao menos uma aula de dança por dia. Fazia yoga e 

comecei a visitar regularmente um osteopata. Essas experiências corporais  

fundavam a necessidade de uma nova corporalidade ou de novas teorias sobre o 

corpo humano. 

 

The next step of my work in the laboratory was to study the regulation in vivo of 

oncogenes with Tamoxifen. 

 

O próximo passo de meu trabalho no laboratório foi estudar a regulação de 

oncogenes in vivo com Tamoxifen. 

 

Tamoxifen is a chemical used for breast cancer therapy because it has the ability to 

inhibit the effect of steroid hormones, which probably play a role in the development 

of breast cancer. 

 



 

 

Tamoxifen é um químico usado na terapia do câncer de mama, porque tem a 

capacidade de inibir o efeito de hormônios esteróides, os quais provavelmente têm 

um papel no desenvolvimento do câncer de mama. 

 

We studied the effect of Tamoxifen on the RNA levels of four different oncogenes, c-

myc, c-erbB-2, hst, and int-2, in nineteen breast cancer biopsies from patients treated 

by tamoxifen three weeks prior surgery. We then compared the results with twenty-

two control patients who were not treated with Tamoxifen prior to surgery. The RNA 

levels were measured by in situ hybridization and with computer-aided quantification, 

as described before. 

 

Nós estudamos o efeito do Tamoxifen nos níveis de RNA pata diferentes oncogenes, 

c-myc, c-erbB-2, hst e int-2, em dezenove biópsias de câncer de mama de paciente 

tratadas pelo Tamoxifen nas três semanas prévias à cirurgia. Nós comparamos, 

então, os resultados de vinte e dois pacientes controle que não eram tratadas com o 

Tamoxifen antes da cirurgia. Os níveis de RNA foram, então, medidos por 

hibridização in situ e quantificação com auxílio do computador, como descrevi antes. 

 

We found that all four oncogenes were expressed in breast epithelial cells and that 

the expression in the stromal tissue was negligible. I will show some examples of 

this. 

 

Nós descobrimos que os quatro oncogenes foram expressos nas células de mama 

epiteliais e que a expressão no tecido estromal foi insignificante. Eu vou mostrar 

exemplos disso. 

 

Can you please turn on the slide projector and change the lights. Thank you. 

 

Você pode ligar o projetor de slides e mudar as luzes? Obrigado. 

 

SLIDE # 5: an example of c-myc (can be the same as slide #3). 

 

You can see here an example of a clear difference of the gene c-myc expression in 

stromal and epithelial cells in an invasive ductal breast carcinoma. 



 

 

 

Vocês podem ver aqui um exemplo de uma clara diferença da expressão do gene c-

myc em células epiteliais e estromais num carcinoma de mama ductal invasivo. 

 

SLIDE # 6: an example of c-erbB-2 (can be the same as slide #4). 

 

This is the same area from the same cancer tested with the gene c-erbB-2, which is 

clearly more expressed than c-myc. 

 

Esta é a mesma área do mesmo câncer testado com o gene c-erbB-2, que é 

claramente mais expresso do que o c-myc. 

 

SLIDE # 7: a graphic with differences of expression in c-myc and c-erbB-2 in two 

populations. 

 

In this figure are represented the expression of c-myc and c-erbB-2 in the two 

different populations (one treated with Tamoxifen and the control group). For both 

genes, expression is high in the control population (with a mean value of 23.4 for c-

myc and 29.1 grains/cell for the gene c-erbB-2), and significantly decreased in the 

Tamoxifen-treated population (mean value 14.6 and 7.4 grains/cell). 

 

Nessa figura, estão representadas a expressão do c-myc e c-erbB-2 nas duas 

diferentes populações (uma tratada com Tamoxifeno e o grupo controle). Para 

ambos os genes, a expressão é alta na população controle (com um valor médio de 

23,4 para c-myc e 29,1 grânulos/célula para o gene c-erbB-2), e diminuiu 

significativamente na população tratada com tamoxifeno (valor médio 14,4 e 7,4 

grânulos/célula). 

 

The results for the genes hst and int-2 were much less spectacular. 

 

Os resultados para os genes hst e int-2 foram bem menos espetaculares. 

 

SLIDE # 8 is a photograph of tissue section under the microscope after in situ 

hybridization with the oncogenes int-2 and hst. 



 

 

 

SLIDE # 8 é uma fotografia de uma seção de tecido sob o microscópio após a 

hibridização in situ com oncogenes int-2 e hst. 

 

SLIDE # 9: As you can see in this example, int-2 and hst RNA show very low levels 

of expression, with an average of 2 to 3 grains/cell. 

 

SLIDE # 9: Como vocês podem ver nesse exemplo, os RNAs do int-2 e hst mostram 

graus bem baixos de expressão, com uma média de 2 a 3 grânulos/célula. 

 

This is a graphic with difference of expression of int-2 and hst between two 

populations. The int-2 and hst RNA levels were not found to be significantly altered 

by the treatment with Tamoxifen. 

All these results were used for statistical analysis, to look for possible correlation. 

 

Este é um gráfico com a diferença de expressão do int-2 e hst entre duas 

populações.  Os níveis de RNA do int-2 e hst não foram considerados 

significativamente alterados pelo tratamento com Tamoxifeno. 

Todos esses resultados foram usados por análise estatística, em busca de possíveis 

correlações. 

 

SLIDE # 10 is a table of correlation between oncogene, RNA expression, and their 

DNA amplification in control and treated populations of ductal breast carcinomas. 

 

SLIDE # 10 é uma tabela de correlação entre oncogene, expressão de RNA e sua 

amplificação de DNA em populações controle e tratadas com carcinomas de mama 

ductais. 

 

The statistical analysis showed a correlation between gene amplification and 

expression for c-erbB-2 (with a p. value of 0.0005) and for hst (with a p. value of 

0.02) in the control population. No correlation was detected for the oncogenes int-2 

and c-myc in either population. 

 



 

 

A análise estatística mostrou uma correlação entre amplificação do gene e expressa 

para c-erbB-2 (p=0.0005) e para hst (p=0.02) para a população controle. Nenhuma 

correlação foi detectada para os oncogenes int-2 e c-myc, em nenhuma das duas 

populações. 

 

SLIDE # 11, table 3, is a statistical analysis, correlation with estrogen receptor status. 

 

SLIDE # 11, tabela 3, é uma análise estatística, uma correlação com o receptor de 

estrogênio. 

 

The effect of Tamoxifen on the RNA expression in ductal breast carcinoma with or 

without estrogen receptor showed that Tamoxifen significantly decreased c-myc gene 

expression in the estrogen-receptor-positive population (p=0.04), while, surprisingly, 

the elevated c-erbB2 RNA expression was more significantly diminished in the 

estrogen-receptor-negative population (p = 0.02). 

 

O efeito do Tamoxifeno na expressão do RNA no carcinoma de mama ductal com ou 

sem receptor de estrogênio mostrou que o Tamoxifeno diminuiu significativamente a 

expressão do gene c-myc na população positiva para receptor de estrogênio 

(p=0.04), enquanto, surpreendentemente, a expressão elevada de RNA do c-erbB2 

diminuiu mais significativamente na população negativa para receptor de estrogênio 

(p=0.02). 

 

Can you please turn off the slide projector and change the lights. Thank you. 

 

Você poderia desligar o projetor de slides e mudar as luzes? Obrigado. 

 

So as I conclude at the end of my thesis for my doctorate: 

The results suggest that Tamoxifen in vivo decreases c-myc and c-erbB2 RNA levels 

in breast cancer cells and has no effect on the expression of hst and int-2. And it 

seems that the mechanisms of regulation of these two oncogenes by anti-estrogens 

are different. 

 

Assim, como eu concluo ao fim de minha dissertação de doutorado: 



 

 

Os resultados sugerem que o Tamoxifeno in vivo diminui os níveis de RNA c-myc e 

c-erbB2 em células de câncer de mama e não produzem efeito na expressão de hst 

e int-2. E parece que os mecanismos de regulação desses dois oncogenes por anti-

estrogênios são diferentes. 

 

Tamoxifen seems to be able to interfere at both the DNA and the RNA levels, with or 

without an interaction with the estrogen's receptors. 

 

O Tamoxifeno parece ser capaz de interferir tanto nos níveis de DNA quanto de 

RNA, com ou sem interação dos receptores de estrogênio. 

 

To study these different mechanisms, the approach would be to develop an 

experimental protocol using, for example, different lineages of breast cancer cells 

with different estrogen receptor status. 

 

Para estudar esses diferentes mecanismos, a abordagem seria desenvolver um 

protocolo experimental, utilizando, por exemplo, diferentes linhagens de células de 

câncer de mama com diferentes receptores de estrogênio. 

 

I had from these three years of work some other conclusions and questions, such as, 

why do we try to give a homogenous picture of the results when they look so 

heterogeneous? Can we trust statistics? What is the meaning of statistical results? 

 

Desses três anos de trabalho, tirei outras conclusões e questões, tais como, por que 

procuramos dar um fazer um retrato homogêneo dos resultados quando eles 

parecem tão heterogêneos? Podemos confiar na estatística? Qual o significado dos 

resultados estatísticos? 

 

In regard to statistics, I would like to quote some material about the risks of breast 

cancer pointed out by Yvonne Rainer in her film "MURDER and murder". She says 

that lesbian have a 2 to 3 time higher risk of developing breast cancer than 

heterosexual women. Which means, between other conclusions that you can make 

about these statistics, that when a woman comes out as a lesbian, she is more 



 

 

exposed to breast cancer from one day to the other by changing her relationship 

towards women. 

 

No que diz respeito à estatística, eu gostaria de citar um material sobre os riscos do 

câncer de mama apontados por Yvonne Rainer em seu filme “ASSASSINATO e 

assassinato”. Ela diz que uma lésbica tem 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver 

câncer de mama do que mulheres heterossexuais. O que significa, entre as 

conclusões que você pode tirar a partir dessa estatística, que quando uma mulher 

assume-se lésbica, ela está mais exposta ao câncer de mama de um dia para o 

outro do que mudando sua relação com as mulheres. 

 

During my practice of science, I also asked myself, what is the aim in getting more 

and more specific? Is it a way to understand the human body? 

 

Durante minha prática científica, eu também me perguntava: qual o propósito em se 

tornar mais e mais específico? Isso é um modo de compreender o corpo humano?  

 

It seems very strange to study it by isolating micro-systems out of their context for an 

analysis in a laboratory environment. 

 

Parece muito estranho estudá-lo isolando microssistemas fora de seu contexto de 

análise num ambiente de laboratório. 

 

This experimental system, like any other technical-scientific disposition, is 

responsible for its results. It imposes the answers to problems, which are no longer 

about the original questions but about their transformation. 

 

Esse sistema experimental, como qualquer outro dispositivo técnico-científico, é 

responsável por seus resultados. Ele impõe respostas para problemas, que não são 

mais sobre as questões originais, mas sobre suas transformações. 

 

I thought that trying to understand the cell as a microcosm of our body could be a 

very interesting model if it were not described and studied only by using mechanistic 

systems that make a myth out of it. 



 

 

 

Eu pensei que tentar compreender a célula como um microcosmo de nosso corpo 

poderia ser um modelo muito interessante, se ela não fosse descrita e estudada 

apenas usando sistemas mecanicistas que mitificam o corpo.  

 

The human body is not organized only in the way that biology tries to organize it. 

 

O corpo humano não é organizado apenas do modo que a biologia tenta organizá-lo. 

 

All these remarks may sound pretty naïve, but I had the feeling that science was 

about understanding problems made up to give us the impression and satisfaction of 

total control of questions on, for example the human body. I had another idealistic 

idea of science, and slowly I lost my belief in it. I lost this very distinguished belief 

specific to science, which is presented as the right of access to truth and to a 

different world. 

 

Todos esses comentários podem parecer bastante ingênuos, mas eu tinha a 

sensação de que a ciência servia para compreender problemas criados para nos dar 

a impressão e satisfação de controle total de questões acerca, por exemplo, do 

corpo humano. Eu possuía uma outra noção idealista de ciência, e lentamente fui 

perdendo minha convicção nela. Perdi essa crença bastante importante e específica 

da ciência, a qual é apresentada como o direito de acesso à verdade e a um mundo 

diferente. 

 

These three years of work in the laboratory taught me that doing research is, for 50 

percent of the time, making reports, writing articles for publications, or proving that 

you're actually working on a productive subject. 30 percent of the time is used to 

think about how you could be productive. The rest of the time is for experiments, 

observations, and analysis. 

 

Esses três anos de trabalho no laboratório me ensinaram que fazer pesquisa é, 50% 

do tempo, fazer relatórios, escrever artigos para publicações e provar que você está 

realmente trabalho num assunto produtivo. 30% do tempo é usado pata pensar 



 

 

como você poderia ser produtivo. O resto do tempo é para experimentos, 

observações e análises. 

 

I realized that research in biology was a lot about power and "politics" and rarely 

about an understanding of the human body which was actually my interest. 

 

Eu percebi que a pesquisa em biologia era muito sobre poder e “política”, e 

dificilmente sobre uma compreensão do corpo humano, o que poderia ser realmente 

meu interesse. 

 

Maybe my experience is very specific to biomedical research? 

 

Talvez minha experiência seja muito específica da pesquisa biomédica? 

 

Maybe it would have been different if I had done fundamental research in physics, for 

example? 

 

Talvez tivesse sido diferente se eu tivesse feito pesquisa básica em Física, por 

exemplo? 

 

In 1990, after I presented my thesis, I quit my career as a molecular biologist. I 

escaped. I decided to do more dance. 

 

Em 1990, depois de apresentar minha tese, deixei minha carreira de biólogo 

molecular. Escapei. Decidi fazer mais dança. 

 

Thinking became a corporeal experience. 

 

Pensar tornou-se uma experiência corporal. 

 

My body became simultaneously active and productive, object and subject, analyzer 

and analyzed, product and producer. 

 



 

 

Meu corpo tornou-se simultaneamente ativo e produtivo, objeto e sujeito, analista e 

analisado, produto e produtor. 

 

I went to Paris, where I took more dance classes. And I did some of these. 

 

Fui a Paris, onde tomei mais aulas de dança. E fiz alguns desses. 

 

During this year in Paris I went to auditions. I remember that one time I was refused 

because I was too skinny, but most of the time I was not accepted because of my 

lack of technique. So I tried to practice more of this. 

 

Durante esse ano em Paris, fui a audições. Eu lembro de uma vez em que fui 

recusado porque eu era muito magro, mas na maioria das vezes eu não era aceito 

por conta de minha falta de técnica. Daí, tentei praticar mais disto aqui. 

 

It didn't really help. My enthusiasm for dance was mixed with disappointment and a 

feeling of exclusion. Somehow my body was resisting the norms of dance. 

 

Não ajudou muito. Meu entusiasmo pela dança se misturava com desapontamento e 

um sentimento de exclusão. De alguma forma, meu corpo resistia a algumas normas 

da dança. 

 

Maybe I was too old? 

 

Talvez eu fosse muito velho? 

 

Maybe there was something wrong with my body? 

 

Talvez houvesse algo errado com meu corpo? 

 

Maybe it was this? 

 

Talvez fosse isso? 

 



 

 

After a year of dance classes and auditions, I got a job as a dancer in a company 

called la Compagnie de l’Alambic. I was fitting in. I remember we were working on or 

using the body to produce metaphors. We were improvising under the direction of 

Christian Bourigault, the choreographer, to produce movements. We were trying to 

express something by creating movement sequences supposed to answer to his 

questions and desires. I also had to learn movements composed by the choreograph 

or other dancers in order to be part of groups dances. Most of the time this was very 

difficult for me and I will now show you and excerpt of one of these dances: 

 

Depois de um ano de aulas de dança e audições, consegui um emprego como 

dançarino numa companhia chamada la Compagnie de l’Alambic. Eu estava me 

encaixando. Eu lembro que estávamos trabalhando usando o corpo para produzir 

metáforas. Estávamos improvisando sob a direção de Christian Bourigault, o 

coreógrafo, para produzir movimentos. Tentávamos expressar algo criando 

sequências de movimento que supostamente respondiam a questões e desejos. 

Também tive que aprender movimentos composto pela coreografia ou outros 

dançarinos para fazer parte de grupos de dança. Na maior parte do tempo, isso era 

muito difícil pra mim, e eu vou mostrar agora um trecho de uma dessas danças. 

 

In 1992, I moved to Berlin for reasons of love. 

 

Em 1992, eu me mudei para Berlim por razões de amor. 

 

Except for one or two groups, I found the dance scene not very exciting, but I began 

to practice a little bit of contact improvisation and I also took some Alexander 

technique classes. These experiences changed a lot of my perceptions about the 

human body. 

 

Exceto por um ou dois grupos, não achei a cena de dança muito interessante, mas 

comecei a praticar um pouco de contato-improvisação e também tive algumas aulas 

da técnica Alexander. Essas experiências mudaram muito as minhas percepções 

sobre o corpo humano. 

 



 

 

After a year in Berlin, I began to work with a group called Detektor. This 

multidisciplinary group was using video, theater, and dance, and mixing them all for 

performances. Working with them I began to ask myself questions about the 

definition of dance. At the same time I was more and more disappointed by most of 

the performances that I saw. Watching a lot of them from a lot of different groups 

from all over, I could less and less imagine working with one of these groups 

companies and choreographers. 

 

Depois de um ano em Berlim, comecei a trabalhar com um grupo chamado Detektor. 

Esse grupo multidisciplinar estava usando vídeo, teatro e dança, misturando tudo em 

performances. Trabalhando com eles, comecei a me perguntar sobre a definição de 

dança. Ao mesmo tempo, estava cada vez mais desapontado com a maioria das 

performances que via. Assistindo a muitas de diferentes grupos de vários lugares, eu 

podia cada vez menos me imaginar trabalhando com alguma dessas companhias ou 

coreógrafos. 

 

So in 1993, I began to work alone. My body became the practice of a critical 

necessity. 

 

Assim, em 1993, comecei a trabalhar sozinho. Meu corpo se tornou a prática de uma 

necessidade crítica. 

 

I began to use my body for questions about body images, identity, differences? 

 

Comecei a usar meu corpo para questões sobre imagens corporais, identidade, 

diferenças? 

 

I worked on creating functions and dis-functions of the body with a quite analytical 

method, if not to say a scientific one. 

 

Trabalhei criando funções e disfunções do corpo com um método bastante analítico, 

para não dizer científico. 

 



 

 

The first choreographies were constructed by creating links between fragments of 

bodies voluntarily taken apart, as a biologist might do to analyze them. 

 

As primeiras coreografias foram construídas criando links entre fragmentos de 

corpos desmantelados, como um biólogo poderia fazer em sua análise. 

 

Performing these movements was about inscribing something that could be 

described as a go-between for mind and body, as a moving entity. 

 

Realizar esses movimentos era como registrar algo que poderia ser descrito como 

um intermediário entre mente e corpo, como uma entidade em movimento. 

 

It was a way to redefine the mind/body opposition and to work on the idea that, just 

as the mind organizes the rest of the body's tissues into a life process, sensations 

and perceptions, to a large degree, organize the mind. Sensations and perceptions 

do not simply give the mind material to organize; they are themselves a major 

organizing principle. 

 

Era um modo de redefinir a oposição mente/corpo e trabalhar na ideia de que, no 

momento em que a mente organiza o resto dos tecidos do corpo num processo vital, 

sensações e percepções, em grande medida, organiza a mente. Sensações e 

percepções não dão simplesmente à mente material para organizar; elas são, em si, 

um grande princípio organizador. 

 

But this doesn't mean that dance should only be about sensations and perceptions. I 

don’t think that choreography is reduced to handle these questions. On the opposite I 

think that choreography has a much wider field of action. 

Mas isso não significa que dança deva ser apenas sobre sensações e percepções. 

Não penso que a coreografia deva ser reduzida a lidar com essas questões. Pelo 

contrário, acho que a coreografia tem um campo bem mais amplo de ação. 

 

Since 1995 these reflections have been enrich by collaboration with Laurent Goldring 

who questions the status of body pictures or human figures within the history of 

photography and produce video works as well as texts. 



 

 

 

Desde 1995, essas reflexes têm sido enriquecidas pela colaboração com Laurent 

Goldring, que questiona o status de imagens corporais ou de figuras humanas na 

história da fotografia, e produz trabalhos em vídeo, assim como textos. 

 

This collaboration helped me to continue my research which at that time, was centred 

on deconstructing and reconstructing my body to produce movement sequences. 

 

Essa colaboração me ajudou a continuar minha pesquisa, a qual, nessa época, 

centrava-se em desconstruir e reconstruir meu corpo para produzir sequências de 

movimento. 

 

I have already showed two different examples of this, extracts from a triptych called 

Narcisse Flip. I will now show another one from Burke, the third part of the triptych. 

 

Eu já mostrei dois diferentes exemplos disso, extratos de um tríptico chamado O 

Arremesso de Narciso. Vou mostrar agora outro de Burke, a terceira parte do tríptico. 

 

The first choreographies I worked on were presented during private events called 

Pressure Presents. The first one was at the end of 1993. 

 

As primeiras coreografias em que trabalhei foram apresentadas em eventos 

privados, chamados “Pressure Presents”. A primeira foi no fim de 1993. 

 

It was the proposition of Alexander Birntraum, a musician and musicologist friend, 

who suggested that we could offer each other music or dance, to force ourselves to 

find a form to present them.  

Foi a proposta de Alexander Birntraum, um amigo músico e musicólogo, que sugeriu 

que nós podíamos oferecer um ao outro música ou dança, para nos forçar a 

encontrar uma forma de apresentá-las.  

 

It was a way to take the works out of an exclusively personal experience and find a 

direct exchange without engaging all the dynamics of theater's organization of 

presentation.  



 

 

 

Era um modo de tirar palavras de uma experiência exclusivamente pessoal e 

encontrar uma troca direta, sem se engajar em toda a dinâmica de organização de 

apresentação do teatro. 

 

The decision on the presentation of a piece of dance, music, or anything else, could 

be quick, and the exchange was rich. 

 

A decisão de apresentar um espetáculo de dança, música ou outra coisa qualquer 

podia ser rápida, e a troca foi rica. 

 

After that, we have been invited to present some works which emerged out of these 

“Pressure Presents”, in a couple of venues.  

In 1996 I got some support from institutions from the city of Berlin, I was invited to be 

artist in residence at the Podewil and I started to be invited to present different works, 

in different places in Europe. 

 

Depois disso, fomos convidados para apresentar alguns trabalhos que emergiram 

desses “Pressure Presents”, em alguns pontos de encontro. 

Em 1996, obtive apoio de instituições na cidade de Berlim, fui convidado para ser 

artista residente no Podewil e comecei a ser convidado para apresentar diferentes 

trabalhos, em diferentes lugares da Europa. 

 

But this small success, recognition, and attention were slightly changing my way of 

thinking. 

 

Mas esse pequeno sucesso, reconhecimento e atenção foram mudando ligeiramente 

minha maneira de pensar. 

 

I lost a certain kind of independence. 

 

Eu perdi um certo tipo de independência. 

 



 

 

I slowly noticed that the systems for dance production had created a format that 

influenced and, sometimes to a large degree, determined how a dance piece should 

be. I think that to a large extend Dance producers and programmers essentially 

follow the rules of the global economy. 

 

Aos poucos, notei que os sistemas de produção de dança haviam criado um formato 

que influenciava e, às vezes em grande medida, determinava como um espetáculo 

de dança deveria ser. Penso que em muitos sentidos os produtores e 

programadores da Dança essencialmente seguem as regras de uma economia 

global.  

 

I had integrated the economical dynamics of dance production because I wanted to 

be able to make a living with what I had decided to do. 

 

Eu havia integrado a dinâmica econômica da produção em dança porque eu queria 

ser capaz de me sustentar com o que eu havia decidido fazer. 

 

But, even though I was very careful not to bow to that particular logic, and tried to 

resist, I was not always completely convinced by my decisions. 

 

Entretanto, mesmo sendo bem cuidadoso para não ceder a nenhuma lógica 

particular e tentar resistir, eu nem sempre estava convencido de minhas decisões. 

 

It reminded me of some earlier experiences and made me think about the utopic and 

idealistic reasons that made me give up the work of research in medical biology. 

 

Isso me fez lembrar de experiências anteriores e me fez pensar sobre razões 

idealistas e utópicas que me fizeram desistir do trabalho de pesquisa na biologia 

médica. 

 

My point of view and my status in society changed, and I found myself in a blurred 

field of similarities between the social and political organizations of science and 

dance. I felt like a fugitive who actually never escaped what he thought he was. 

 



 

 

Meu ponto-de-vista e status na sociedade mudaram, e eu me encontrava num 

campo confuso de similaridades entre as organizações sociais e políticas da ciência 

e da dança. Eu me sentia como um fugitivo que nunca realmente escapou do que 

pensava ser. 

 

I had a need to change the way of changing. 

 

Eu tinha necessidade de mudar meu jeito de mudar. 

 

I had a need for more critical work and, at the same time, I realized that the content 

of a piece was not enough for a critical position. 

 

Eu necessitava de um trabalho mais crítico e, ao mesmo tempo, percebia que o 

conteúdo de um trabalho não era suficiente para qualquer posição crítica. 

 

During the same period, around 1996, I had the luck to be invited to join the Quatuor 

Albrecht Knust, a French dance company working on the re-creation of dance pieces 

that have played an important role in our modernity.  

The project was to work on the re-creation of Satisfyin’Lovers a piece by Steve 

Paxton, and Continuous Project - Altered Daily, a piece by Yvonne Rainer created in 

1970. 

 

Durante o mesmo período, em 1996, tive a sorte de ser convidado a me juntar à 

Quatuor Albrecht Knust, uma companhia francesa de dança que trabalhava na 

recriação de espetáculos de dança que haviam tido um papel importante em nossa 

modernidade. 

O projeto era trabalhar na recriação de Satisfyin’Lovers, uma peça de Steve Paxton, 

e Continuous Project - Altered Daily, espetáculo de Yvonne Rainier criado em 1970. 

 

This project was very important for me, and it still has a very big influence on my 

work. 

 

Esse projeto foi muito importante para mim, e ainda tem grande influência sobre meu 

trabalho. 



 

 

 

It was more than a way to access the history of dance through the practice of it, 

which was already a great experience. It proposed a lot of answers to my questions, 

because the project was very aware of all the aspects implied in the production of a 

dance piece. 

 

Foi mais do que um meio de acessar a história da dança através de sua prática, o 

que já foi uma grande experiência. Ele propunha várias respostas para minhas 

perguntas, pois o projeto tinha bastante consciência de todos os aspectos 

implicados na produção de um espetáculo de dança. 

 

For example, the practice of dance questions the body and the process of work, as 

well as the composition methods, and everything is related to social or political 

questions and criticisms. Like, for example, individual responsibility and group 

conscience take over power and hierarchy during the work process as well as during 

the performance. 

 

Por exemplo, a prática da dança questiona o corpo e o processo de trabalho, bem 

como métodos de composição, e tudo está relacionado às questões e críticas 

políticas e sociais. Como, por exemplo, a responsabilidade individual e a consciência 

de grupo superam poder e hierarquia durante o processo de trabalho, bem como 

durante a performance. 

 

It was a lot of fun to do. I will now demonstrate two parts of it, the first called Running. 

The second part is called Chair and Pillow Dance. 

 

Foi muito divertido de fazer. Eu vou demonstrar agora duas partes dele, a primeira 

chamada Running. A segunda parte chama-se Chair and Pillow Dance. 

 

After this experience, it became more difficult than ever to think in terms of the 

production of a dance piece. Sometimes I even thought that it's impossible to do 

anything else. 

 



 

 

Depois dessa experiência, ficou mais difícil do que nunca pensar em termos de 

produção de um espetáculo de dança. Às vezes, eu pensava que era mesmo 

impossível fazer qualquer outra coisa. 

 

But I still had the feeling that it’s a field where the questions about bodies and their 

representations could be explored. 

 

Mas eu ainda tinha a sensação de que é um campo onde as questões sobre os 

corpos e suas representações podiam ser exploradas. 

 

Since then, I have tried to work on questions such as the following. 

 

Desde então, tenho tentado trabalhar questões como as seguintes. 

 

Can the production of a dance piece become the process and the production in itself, 

without becoming a product in terms of performance and representation? What kind 

of organization for which body? For which process of work? For which performance? 

Is it possible to work on all these parameters at the same time? 

 

Pode a produção de um espetáculo de dança tornar-se o processo e a produção em 

si mesmos, sem se tornar um produto em termos de performance e representação? 

Que tipo de organização para que corpo? Para que processo de trabalho? Para qual 

performance? É possível trabalhar com todos esses parâmetros ao mesmo tempo? 

 

What is performance? What is representation? 

 

O que é performance? O que é representação? 

 

Is the human body an extension of the environment or/and the environment an 

extension of the body? 

 

O corpo humano é uma extensão do ambiente ou/e o ambiente é uma extensão do 

corpo? 

 



 

 

As Elizabeth Grosz suggests in her book Volatile Bodies, the human body is not a 

stable system or a centred organization neither at the biological level nor at the 

historical, psychological or cultural levels. She also suggests that any body-image is 

a continuous process of production and transformation. 

Como Elizabeth Grosz sugere em seu livro Volatile Bodies, o corpo humano não é 

um sistema estável ou uma organização centrada, nem no nível biológico, nem nos 

níveis histórico, psicológico ou cultural. Ela também sugere que qualquer imagem de 

corpo é um processo contínuo de produção e transformação. 

 

Considering this, a perspective of work in the choreography field could be to look for 

ways to change the predetermined organization of the body in order to transform the 

form of performance and representation. 

 

Considerando isso, a perspectiva de trabalho no campo da coreografia poderia ser 

procurar meios de mudar a organização predeterminada do corpo, de modo a 

transformar a forma da performance e da representação. 

 

That was the beginning of a piece called Self-Unfinished that I was working on in 

1998 when I was invited by Marten Spangberg, Christophe Wavelet and Hortensia 

Völckers to participate in an event about performance and theory called body 

Curency. I was invited because as a dancer or choreographer, my currency in the 

"society of the spectacle" is to be an atypical dancer or a dancer-biologist. 

 

Isso foi o início de um espetáculo chamado Self-Unfinished, em que eu estava 

trabalhando em 1998, quando fui convidado por Marten Spangberg, Christophe 

Wavelet e Hortensia Völckers para participar de um evento sobre performance e 

teoria chamado body Currency. Eu fui convidado porque, como dançarino e 

coreógrafo, minha moeda de troca na “sociedade do espetáculo” é ser um dançarino 

atípico ou um dançarino-biólogo. 

 

For this event I was asked to think about possible theoretical pathways between 

biology and performance. 

 



 

 

Para esse evento, me foi pedido que pensasse sobre possíveis caminhos teóricos 

entre biologia e performance. 

 

It was a very interesting challenge to try to make something out of this. 

 

Foi um desafio muito interessante tentar fazer algo a partir disso. 

 

But it was impossible for me to get to an abstract and theoretical level. I could not 

generalize or conceptualize. I could not write a "real" paper, lecture or discussion. 

 

Mas foi impossível para mim atingir um nível teórico e abstrato. Eu não conseguia 

generalizar ou conceitualizar. Eu não conseguia escrever um texto “real”, palestra ou 

discussão. 

 

So I decided to stay at a personal level and give some information about possibilities 

of exchange I experienced as a support for different thoughts. I was afraid, but I took 

the risk of being maybe too egocentric, hoping that I could provoke some questions. 

 

Então, decidi ficar num nível pessoal e dar alguma informação sobre possibilidades 

de troca que eu experimentei, como um suporte para diferentes pensamentos. 

Eu tinha receio, mas assumi o risco de estar sendo talvez muito egocêntrico, 

esperando que podia provocar alguns questionamentos.  

 

This is how I came to produce what I just presented to you this evening. 

 

Foi assim que eu vim a produzir o que acabei de apresentar a vocês esta noite. 

 

Now, to end this lecture, I would like to suggest that this performance was about a 

contaminated body in its weavings of historical, social, cultural, and biological levels, 

being the place and time for a pathway of different thoughts unable to transform 

themselves into abstraction and theory. 

 

Agora, para finalizar essa palestra, eu gostaria de sugerir que essa performance foi 

sobre um corpo contaminado em seus entrelaçamentos de níveis biológicos, 



 

 

culturais, sociais e históricos, sendo o tempo e o lugar de um caminho para 

diferentes pensamentos incapazes de se transformar em abstração e teoria. 

 

And maybe theory is biography, presenting it is a lecture, and doing a lecture is 

performing. 

E talvez teoria seja biografia, apresentá-la seja uma palestra, e fazer uma palestra 

seja performar. 

 

Thank you for your attention. I'd be glad to answer any questions you might have. 

 

Obrigado pela atenção de vocês. Eu ficarei feliz em responder quaisquer questões 

que vocês tenham. 

 

 


