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Resumo: O propósito deste artigo é apresentar a tradução de alguns fragmentos
autobiográficos de François Delsarte (1811-1871), reconhecido ela historiografia do
espetáculo (ROPA, 1988; PORTE, 1992; RANDI, 1993) como protagonista da
refundação teatral novecentista, em especial no campo da dança. Langlade e
Langlade (1982) também apontam Delsarte como grande inspirador dos métodos
ginásticos modernos, na Europa como nos Estados Unidos. Delsarte desenvolveu
uma vasta teoria sobre a expressividade humana - suas fontes e mecanismos
psicofísicos - que culminou num sistema de educação do gesto denominado Estética
aplicada (esthétique appliquée) inicialmente destinado aos atores líricos e oradores
e, algum tempo depois, revisitado pelo dançarino Ted Shawn (1891-1972),
responsável pelo desencadeamento de uma nova tradição em dança

The purpose of this paper is to present the translation of some autobiographical
fragments by François Delsarte (1811-1871), recognized by the historiography of
theather (ROPA, 1988; PORTE, 1992; RANDI, 1993) as protagonist of the twentieth-
century theather refoundation, specially in the field of dance. Langlade & Langlade
(1982) also consider Delsarte the great inspirator of modern gymnastic methods, in
Europe as well as in the United States. Delsarte has developed an extensive theory
on human expressivity - its sources and psychophysical mechanisms - which has
culminated on a gesture education system named Applied aesthetics (Esthétique
appliquée). This system was initially intended for lyric actors and orators, but was
later revisited by the dancer Ted Shawn (1891-1972), who was responsible for the
beginning of a new tradition in dance (AU)
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