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1 - Apresentação 

 
O presente trabalho trás a publico o resultado de dois anos e meio de 

atividades desenvolvidas pela aluna Ana Paula Gomes da Rocha junto ao Movére, 

subgrupo do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes e Sustentabilidade, 

dedicado à realização de estudos e pesquisas envolvendo técnicas, dramaturgias 

corporais em performance, dança e teatro; baseadas na sustentabilidade, com o 

intuito de criar uma nova “eco poética” para o trabalho do artista cênico e, 

representa um ano de realização da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “O 

gesto ribeirinho: elementos para a construção de uma ecopoética de treinamento e 

criação da cena espetacular pelo ator-dançarino” elaborado para atender ao edital  

Nº 002/2010/PROPE-PIBIC/CNPq/UFSJ e PIIC publicado pela Pró-reitoria de 

Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Nele a aluna e atriz-dançarina discorre sobre o que considera sua 

cenaformação, a saber; o encontro de um corpo que abandona o sistema cotidiano 

onde vive e vai para outro lugar a procura da criação de um outro corpo, 

extracotidiano, com base nos gestos ribeirinhos de moradores do Rio das Mortes 

Pequeno, em São Joao del-Rei, com o intuito de construir um corpo cênico. Sendo 

assim, o trabalho apresenta os questionamentos que perseguiram o processo 

criativo da atriz-dançarina, sua elaboração e a paulatina compreensão de que o que 

a movia era o fato de querer conhecer as energias potenciais que seu corpo seria 

capaz de gerar e o que ela poderia criar com isso.  

Em nosso modo de ver essa criação está diretamente ligada àquilo que no 

interior do grupo de pesquisa denominamos como Ecopoiesis do trabalho do ator-

dançarino. Neologismo criado pelo geneticista Robert Haynes a partir das palavras 

gregas, οικος, casa, e ποιησις, produção, para referir-se a origem de um 

ecossistema. Em seu uso científico, a palavra Ecopoiesis é normalmente utilizada 

no contexto da exploração espacial pela engenharia planetária e é entendida como 

sendo uma das primeiras etapas do processo de terraformação (tradução livre do 

neologismo inglês Terraformation) e designa a fase primária de criação de 

condições aeróbicas similares à do planeta Terra, em outros planetas, com vistas à 

criação de vida similar as que aqui conhecemos. 
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No interior do grupo, Ecopoiesis é uma licença poética que utilizamos para 

pensar e propor uma nova poética para o trabalho do ator-dançarino que traga em 

seu cerne os princípios da Sustentabilidade, algo que denominamos Ecopoética. 

É um passo nessa direção que a aluna Ana Paula Gomes da Rocha oferece 

ao leitor no trabalho que se segue, o qual é importante frisar, é o primeiro levado a 

cabo por um dos pesquisadores do subgrupo. 

Prof. Dr. Adilson Siqueira, 

São João del-Rei, Agosto de 2011 
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2 – Introdução 
 

O presente texto oferece uma abordagem teórico-prática baseada na 

proposta de treinamento feita pelo Prof. Dr. Adilson Roberto Siqueira em sua 

dissertação de mestrado intitulado Busca e Retomada: Um processo de 

treinamento para a construção da personagem pelo ator-dançarino. Descreve a 

absorção e a apropriação da seqüência de exercícios da mesma em direção ao que 

a atriz-dançarina considera sua cenaformação, a saber, o encontro de um corpo 

que abandona o sistema cotidiano onde vive e vai para outro lugar a procura de 

gestos ribeirinhos de moradores distribuídos ao longo do Rio das Mortes Pequeno, 

na localidade de Rio das Mortes, distrito industrial de São Joao del-Rei, com o 

intuito de construir cenicamente novas vidas.  

Foram os limites corporais que levaram a atriz-dançarina a procurar pela 

transformação do seu treinamento técnico de atriz, experimentando novas técnicas, 

reproduzidas durante práticas de laboratório, as quais, o presente trabalho 

descreve, apontando elementos imprescindíveis para a cenaformação da atriz-

dançarina e sua consequente contribuição para uma ecopoiesis, razão do início da 

pesquisa, a qual é vinculada ao Movére, subgrupo do Grupo Transdisciplinar de 

Pesquisa em Artes e Sustentabilidade ligado ao Departamento de Letras, Artes e 

Cultura da UFSJ, que se dedica à realização de estudos e pesquisas envolvendo 

técnicas, dramaturgias corporais em performance, dança e teatro baseadas na 

sustentabilidade, com o objetivo de criar uma nova “eco poética” para o trabalho do 

artista cênico. 

  O estudo apresenta os questionamentos que perseguiram o processo 

criativo: “Como posso falar ou representar ações de pessoas ribeirinhas se não às 

conheço de perto? Se não presenciei como é a realidade deles...” e a paulatina 

compreensão que movia a atriz-dançarina fazendo-a perceber que o que a impelia 

era o fato de querer conhecer as energias potenciais que seu corpo seria capaz de 

gerar e o que ela poderia criar com essas descobertas. Nesse sentido, o texto fala 

da percepção da mesma de que através do contato com a comunidade, os gestos 

observados lhe proporcionariam um conhecimento sobre o outro e sobre ela 

mesma, porque havia a identificação que ela procurava, e com esta, a intuição de 

que a cultura daquele outro em sua natureza mesma poderia ser evidenciada 

artisticamente, via seu próprio corpo. Como ela mesma descreve: “depois de pisar 
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na beira do rio é que comecei definitivamente a coletar as ações e gestos que 

atraíram os meus olhares”.  

Sendo assim, o trabalho descreve o interjogo entre treinamento proposto, 

misturado aos movimentos, gestos, vozes, cultura, etc dos corpos observados e a 

licença poética de se pensar o trabalho do ator-dançarino a partir do neologismo 

Ecopoiesis. 

 Com base nisso a atriz-dançarina autoposiciona seu corpo como sendo um 

planeta, o Planeta Ana Paula, e descreve a difícil rotina de tentar ser autônomo com 

a Arte de ator, desenvolvendo um processo de criação dessa arte no seu corpo, 

sentindo e descrevendo a transformações desde a imaturidade com simples 

propostas de dinâmicas até a familiaridade e o estranhamento que o outro causou, 

afastando os gestos observados de sua posição inicial (moradores ribeirinhos), 

tornando-os outra coisa, melhor dizendo: observado + observador + técnicas = 

cenaformação ou, posto de outra forma: gestos ribeirinhos + ator-dançarino + 

técnicas = cenaformação, ou aquilo que no interior do grupo de pesquisa é descrito 

como Ecopoiesis do trabalho do ator-dançarino. Não temos certeza disso, mas as 

palavras que se seguem são um olhar nessa direção. 

 

3 - Revisão Bibliográfica 
 

A proposta de treinamento aqui apresentada está baseada numa 

perspectiva de sustentabilidade e dialogando com este tema, busca-se um novo 

processo de se fazer Arte e tenta-se aproximar de uma nova técnica e/ou, uma 

nova ecopoética. Segundo Adilson Siqueira, a proposta segue o seguinte 

pressuposto: “Em especial no caso das artes cênicas, como sustenta Luís Otávio 

Burnier (1994), a questão do ator está no como fazer, o que permite por extensão 

definir que o objeto de estudos da pesquisa em tela é a poética, os modos como o 

artista constrói a sua obra e, como, ao fazê-lo, ele dialoga com os conteúdos da 

sustentabilidade1”. 

Quando se fala em treinamento, logo vem em mente uma vasta repetição 

mecânica de exercícios tediosos. E não é por aí que estão os trilhos que o ator 

deve percorrer. Segundo Raquel Scotti Hirson (2006, p.71), “Cada ator deve 

descobrir maneiras de ser provocador de si próprio. Ser o condutor absoluto do 

                                                 
1
 In: reunião de orientação, 22 de Novembro de 2010. 
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próprio trabalho, tendo de manter um olho dentro e outro fora, vigiando os 

desenhos do corpo no espaço”. Ou seja, ele precisa desafiar a si mesmo, encontrar 

e corresponder aos estímulos orgânicos e verdadeiros, mergulhar na sua própria 

corporeidade, e, através dela, explorar a memória adormecida e acordá-la, 

deparando-se com o lado desconhecido para depois controlar, retomar as ações e 

desenvolver um trabalho autêntico, dinamizando as energias profundas.  

Desse modo, o treinamento deve ser aberto a um contato corpo-pessoa, 

para que possa haver “o desenvolvimento da pessoa e o modelar e articular de seu 

corpo” (BURNIER, 2001, pag. 64). Independente do tipo de treino escolhido pelo 

ator, ele só não pode perder a disciplina e o seu estado de presença.  

No início o ator precisa aprender os efeitos e objetivos no corpo, senti-los 

para depois racionalizar. E, a sequência de exercícios que ele desenvolve, depende 

das necessidades. Não é preciso segui-la sempre na mesma ordem, importante é 

descobrir formas distintas de trabalhar, tendo a possibilidade de criar novas 

atividades práticas baseadas nas observações e conclusões do treinamento.  

Ou seja, é necessário preparar o corpo para integrar uma cena 

organicamente, ao invés de, apenas compreender o porquê de o corpo se mover de 

determinada forma, racionalmente. Com o treinamento, o ator encontra as 

vibrações que dão origem à naturalidade do gesto. A experiência prática 

proporciona um campo de sensações corpóreo-musculares muito grandes, 

podendo criar um repertório de ações para usá-las em diversos trabalhos.  

Segundo Eugênio Barba: 

 

“Durante o treinamento, o ator ou atriz pode modelar, 
misturar, explodir e controlar suas energias, deixá-las ir e 
jogar com elas, como algo incandescente que, não obstante, 
é controlado com precisão fria. Usando os exercícios de 
treinamento, o ator testa a habilidade para adquirir uma 
condição de presença total, uma condição que terá de 
encontrar novamente no momento criativo de improvisação e 
da representação”. (pag. 246) 

 

E prossegue à página 250: 

 

A qualidade do treinamento depende da atmosfera do 
trabalho, dos relacionamentos entre indivíduos, da 
intensidade das situações, das modalidades de vida do grupo. 
Como Eugênio Barba coloca, “a temperatura do processo é 
que é decisiva e não tanto os exercícios em si”. 
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Outro elemento importante que integra a pesquisa é a incorporação do 

princípio de Mímesis Corpórea2 no treinamento. E neste sentido, interessa aborda o 

que o ator sentiu ao observar no campo, o encontro da corporeidade e fisicidade no 

corpo. Ainda conforme HIRSON: 

 

“A transposição de suas ações para o meu corpo gera a 
descoberta de novas qualidades de respiração, tensão, 
acomodação da musculatura, ritmo, etc., que resultam em 
tantas mais sensações não percebidas durante a observação” 
(2006, p.112)  

 

Com o gesto observado, tem-se a possibilidade de conhecer a si mesmo e o 

outro, além de uma outra cultura. Sendo, como no presente caso, o gesto realizado 

afetado por insustentabilidades, a chance de conhecer o que essas pessoas têm a 

dizer sobre o tema oferece um modo diferente de representação, baseado nessa 

corporeidade, afetada pelo lugar. E é isto que tentamos fazer e descrever nas 

páginas que se seguem. 

 

4 – Metodologia 

 

4.1 - Treinamento 

 

O processo prático da atriz-pesquisadora e dos colegas de trabalho iniciou-

se com uma sequência pessoal de treinamento feito como trabalho final da 

disciplina Expressão Corporal, ministrado no curso de Teatro da UFSJ, por nosso 

orientador, o Prof. Adilson Siqueira, no primeiro período de 2009, seguindo os 

procedimentos pautados na dissertação de mestrado do mesmo. E buscando 

sempre a representação não-interpretativa, numa concepção transdisciplinar de 

atuação.  

Por meio desta seqüência, que se tornou o ponto de partida da atriz-

pesquisadora em sua busca de uma nova ECOPOIESIS, visou-se atingir os 

sentidos do público, colocando-o em situação de pura reflexão para possíveis 

                                                 
2  Segundo as pesquisas do LUME – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais - 
Unicamp, a Mimese Corpórea “busca a imitação, codificação e teatralização da observação 
de ações físicas e vocais encontradas no cotidiano”. (Cf. HIRSON in FERRACINI, 2006, 
p.67) 
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transformações do ser com o planeta, sejam elas no aqui e agora ou no amanhã. 

Entretanto, a ação que se desenvolve não ilustra as questões de sustentabilidade 

e/ou insustentabilidades. Nela, eles são utilizados como elementos de elaboração 

de performances ou montagens cênicas conectadas ao meio ambiente, 

concebendo um processo de treinamento de ator que visa o contato com técnicas 

diversas, criando um repertório de ações, possibilitando um mergulho na 

organicidade. 

Essas atividades propostas são realizadas na individualidade de cada ator e 

têm o intuito de prepará-lo corporal e psicofisicamente antes da atividade que será 

desenvolvida no coletivo. Nesse processo, é importante reconhecer o local de 

prática, desenvolver um aquecimento básico e específico, mergulhar na 

expressividade através das pesquisas práticas escolhidas, mantendo-se sempre os 

olhares (interior e exterior) atentos para conseguir construir uma “biblioteca” de 

ações físicas denominadas R.I.M.A. – Repertório Individual de Movimentos 

Agregados (SIQUEIRA, 2000, p. 133).  

Neste trabalho também há o levantamento de novos exercícios criados pelo 

próprio grupo, como é o caso do Cubo e a Montanha, que instigam um novo fazer, 

uma nova técnica. O primeiro foi proposto e criado pelo grupo para identificar o 

tônus muscular que é necessário ao apoiar vários membros do corpo no objeto, 

desde ficar em pé e agachar, passando por sentar, deitar, balançar, percorrer a sala 

deslocando o cubo, relacionando a tensão provocada ao executar o movimento à 

percepção imprescindível para identificar de onde nasce a ação e as formas 

corporais, ao realizar apoios distintos. Percebendo também, como se dá a relação 

com o espaço quando não é permitido tocar o solo. Quais são as possibilidades de 

diálogo entre o ator, o material escolhido, o espaço e os outros atores. Neste ponto, 

não há preocupação com a textura do material, peso, entre outros.  

Conforme DASCAL (2008, p. 71), “o meio ambiente exerce uma enorme 

influência sobre o nosso tônus”. Portanto, o segundo exercício foi desenvolvido pela 

própria atriz-dançarina após subir a Serra de São José, em Tiradentes (MG), 

seguindo estímulos do seu orientador Ela anotou as oscilações que a coluna 

vertebral sofria nos deslocamentos individuais e coletivos, o que acontecia com a 

temperatura e a respiração no corpo, a percepção voltada para os apoios, as 

oposições, o equilíbrio, a tensões provocadas, os impulsos utilizados, as mudanças 

de ritmos, os movimentos retos e redondos, a influência da gravidade. Como se 
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pode notar, em ambos os atores foram, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da 

própria experiência.  

Num primeiro momento era comum imitar (por imitar) o que não possuía ou 

aquilo que não pertencia à própria história da atriz. Levar a sério essa repetição, 

essa metamorfose que provocou corporalmente fez com que a viagem de 

descoberta de atriz-dançarina acontecesse potencialmente, porque o acúmulo de 

ações favoreceu o aprendizado, e, a consciência ativada, proporcionou o 

desenvolvimento da percepção que o corpo gerou durante o movimento.  

Contudo, levou-se quase um ano para que ficasse evidente o que foi 

descrito acima, ou seja, a diferença entre a mecânica do exercício técnico e a 

energia que cresce à medida que o corpo para de racionalizar e passa a sentir e 

criar na exaustão de sua organicidade, estabelecendo um campo de informações 

até então desconhecidas. Isto fez com que a atriz-dançarina se visse em confronto 

com seu corpo, mergulhando nas práticas de laboratório, reformulando as ações já 

trabalhadas e experimentando outras. 

Atualmente já é possível notar a musculatura com tônus e a expressividade 

atuante. Claro que o trabalho com este tipo de corporeidade está apenas no início e 

precisa ser contínuo, já a voz3 que caminha junto necessita de um maior 

aprofundamento, seja através dos ressonadores4 ou outros. 

Do treinamento no interior do grupo a atriz-dançarina foi até Barão Geraldo, 

distrito de Campinas – SP, à sede do LUME – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa 

Teatral/ Unicamp cujo fundador foi o ator, diretor e pesquisador Luís Otávio Burnier 

(1956 - 1995) juntamente com os atores Carlos Simione e Ricardo Pucetti e a 

musicista Denise Garcia. Tinha como intuito vivenciar as linhas de pesquisa5 

desenvolvida por Burnier e seguida por mais cinco atores-pesquisadores ativos: 

Ana Cristina Colla, Jesser de Souza, Naomi Silman, Raquel Scotti Hirson e Renato 

Ferracini.  

O curso intitulava-se Ator Autônomo: Pontos de Partida e foi ministrado pelo 

ator-pesquisador referido anteriormente, Jesser de Souza, que pretendia mostrar 

elementos possíveis para se descobrir obstáculos e resistências muitas vezes 
                                                 
3 Nota da autora: Frisando que voz e corpo não são dicotômicos. 
4 Cf. GROTOWSKI, pp. 126 e 127, 1987 
5 Segundo FERRACINI, “O LUME desenvolveu, desde sua criação em 1985, um sistema de 
treinamento cotidiano e sistematizado, tanto físico quanto vocal, para atores, que vem 
sendo aprimorado por seus atores-pesquisadores por meio de um trabalho diário, baseado 
em princípios técnicos retirados de formas teatrais diversas e em metodologias criadas pela 
própria equipe” (, 2003, p. 32) 
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antigas e pouco conscientes, que atrapalham a criatividade do ator ao mergulhar 

em si mesmo e com isto ser autônomo com o seu modo de fazer Arte.  

Conhecer essa proposta e vivenciar no corpo proporcionou à atriz-dançarina 

uma grande experiência no sentido de ampliar e melhorar a sua seqüência de 

treinamento, quebrar alguns clichês e estereótipos, além de dilatar as energias 

potenciais do seu corpo   

4.2 - O campo 
 

4.2.1 Base para abordagem 

 

Segundo Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 19), o ‘aproximar-se do 

objeto/sujeito de pesquisa com a idéia de vida cotidiana significa algo mais que 

“chegar e observar’ o que ali ocorre diariamente”. O papel do observador constitui 

no estar dentro da situação observada e ao mesmo tempo identificar a diferença de 

quando está fora, coletando com cuidado todos os dados importantes, selecionando 

os materiais para conseguir relatar e interpretar com clareza o processo de 

investigação.  

Foi, portanto, através da pesquisa participante que a atriz-dançarina buscou 

um equilíbrio entre a proposta de trabalho, a coleta dos dados e o contato com o 

outro, no campo, “de modo a conhecer o mundo tal como o conhecem os sujeitos 

que o experimenta”. Com esse pensamento por guia a atriz-dançarina deu início à 

sua pesquisa no local escolhido: a localidade do Rio das Mortes.  

 

4.2.2 Rio das Mortes – Primeiras impressões 

 

Na localidade do Rio das Mortes é possível perceber a fumaça escura que 

invade o distrito em horários que parecem pré-determinados: o céu fica laranja ao 

entardecer, devorado pela poluição das fábricas. Com a seca fica ainda pior. 

Imagine o pulmão dessa comunidade! Ao mesmo tempo em que enfrentam 

enchentes, também presenciam a desagradável sensação de abrir uma torneira e 

não sair nem uma gota d’água. Ali o povo ribeirinho levanta cedo, encontra a casa e 

a folhagem na horta cheia de fuligem preta. Em algumas áreas é evidente o cheiro 

forte que causa enjôo, deixa até sem ânimo. Tudo isto é refletido na corporeidade 

da população ribeirinha, pensa a atriz-dançarina. 
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Tem gente idosa que senta na praça e vê sujeira, outros que cismam em 

nadar e pescar antes da queda do esgoto, como se a água apenas se 

contaminasse logo à frente; que trabalha nas empresas poluidoras próximas da 

localidade por não ter outra opção, que recorda com os olhos cheios d’água o antes 

e o agora do lugar onde mora, que fazia o trajeto de ida e volta de São João Del Rei 

a pé com as crianças no colo e uma trouxa de roupa na cabeça... Tem tanta história 

pra contar e ainda há quem escolha um bom silêncio, como a Benzedera.  

E há, também, quem observa a fim de conhecer aquele que vive e conta 

estas histórias, como é o caso da atriz-dançarina dessa pesquisa. 

 

4.2.3 O olhar do observador 

 

Na primeira visita de observação a atriz-dançarina não se prendeu a 

nenhum foco imediato, deixou o campo de visão aberto para se familiarizar com o 

local a ser descoberto; anotando em seu diário de bordo detalhes importantes, 

como por exemplo: 

a) Um senhor desconhecido com sua vara de pescar estendida na ponte, 

esperava ao lado de onde escoava esgoto, um peixe fixar sua linha; 

b) No mesmo local, Joca se posicionava com seu facão apoiado no ombro 

direito, a mão esquerda sobre um guarda-chuva grande que mais parecia com uma 

bengala. A sua coluna tombava para o lado e percebia com facilidade a oscilação 

provocada. Com a boca semi-aberta mostrava o pouco que tinha de dentes, falava 

rápido. Dizia que no alto da serra havia o lixão onde ainda existiam famílias 

sobrevivendo do lixo e morando em casas feitas do mesmo material. Mantinha um 

equilíbrio permanecendo horas na mesma posição, ele só mexia a cabeça para os 

lados porque estava conversando. Uma conversa com excesso de pausa e o 

movimento da boca. Vestia uma calça jeans simples e dobrada, com uma bolsa de 

lado esperava um companheiro de trabalho para seguir o caminho da roça; 

c) Martins foi o primeiro e único artista do distrito que a atriz-pesquisadora 

se deparou. Ele, todo humilde, pediu que entrasse em sua casa simples para 

conhecer alguns de seus trabalhos feitos com bambu. Perguntou o que ela fazia em 

Rio das Mortes e repetia o tempo todo “Parece que São João é uma cidade d’ um 

povo inteligente, vem muita gente estudar aqui”. Enquanto mostrava seus objetos 

artísticos, a pesquisadora se atreveu a reparar como ele se comportava sentado 

num banco pequeno e baixo, o corpo meio de lado com um dos braços apoiados 
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sobre o encosto, pernas flexionadas e de uma rouquidão na voz que atraia a 

observação para os olhos dele que eram pequeninos e semi-abertos, coluna 

encurvada. Mas além dos dons artísticos, ele se orgulhava em dizer que também 

concertava sombrinhas (era época chuvosa); 

 d) Dora estava sentada em um banco de madeira improvisado em frente de 

sua casa, tinha um olhar e uma expressividade distante, a coluna semi-encurvada, 

os peitos pareciam encostar-se à barriga, um lenço cobria os cabelos brancos, nariz 

grande encostando-se aos lábios carnudos e projetados para fora, uma camiseta 

larga deixando à mostra as alças do sutiã de cor mais clara, uma saia simples e 

estampada, chinelos velhos, pés rachados. Sem se mover ela permaneceu naquela 

posição durante um bom tempo. Ao seu lado estava um cabo de vassoura 

encostada ao banco como se fosse uma bengala e uma lata de tinta velha. Nesse 

dia a atriz-dançarina não conseguiu chegar perto e conversar, ainda não estava 

preparada. Pediu para uma amiga tirar uma fotografia dela. A atriz só tinha uma 

certeza: não poderia perder toda aquela expressividade de mais idade. Foi só na 

segunda visita ao campo, ela conseguiu entrar na casa de Dora. Ao atender ao 

chamado com palmas, ela chegou à janela com um nervosismo e/ou mau-humor, 

disse que ia tomar banho, só poderia conversar depois de se banhar. Já estava 

anoitecendo e o olhar sério dela deixou a atriz receosa. Mesmo assim ficou 

esperando. Ela disse que “gente velha se banha cedo se não adoeci”, respirou 

fundo e riu. Com aquela respiração deixou a observadora aliviada. Sobre um banco 

longo sentaram e prosearam durante alguns minutos. Enquanto Dora viajava nos 

pensamentos e demorava a responder as perguntas, a atriz a observava 

detalhadamente com olhos de “pantera”, o movimento suave e lento de vai e vem - 

para frente e para trás - que o seu corpo fazia e uma indignação forte nas palavras; 

e) Benzedera apareceu na janela de sua casa quando a atriz-dançarina a 

chamou pelo nome. Depois a senhora permaneceu alguns minutos na porta 

entreaberta tentando reconhecer quem era a tal da pesquisadora. Benzedera 

estava com um vestido velho de manga curta e de colarinho bagunçado, um chinelo 

gasto nos pés e veias grossas a mostra. Em pé, coluna encurvada e caída para o 

lado direito, a senhora andava arrastando os chinelos rentes ao chão, um balançar 

nos braços com as mãos encurvadas e os dedos voltados para cima. Sua voz era 

nasal (suave) e envelhecida; tinha uma respiração ofegante, cansada, e, com falta 

de ar falava-se com a boca de lado. Com freqüência a língua era posta entre a 

gengiva e os dentes inferiores. Benzedera riu com aqueles olhos brilhantes e 
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pequenos dizendo que a atriz-dançarina poderia entrar em seu humilde lar com 

paredes e teto de rebocos falhos e encardidos de preto devido a fumaça do fogão a 

lenha que desde sempre percorre os três cômodos da casa. As duas sentaram-se 

uma de frente para a outra na sala onde tinha dois sofás. O olhar curioso da atriz 

com a atenção direcionada a todos os detalhes e as expressões sábias e vividas da 

Benzedera que se divertia com as histórias reveladas: “Naqueles tempo a gente 

vinha aqui pro Rio das Mortes e voltava na escuridão, nas tria, mei do mato. Nem 

enxergava onde tava direito. Quando tinha lua clareava um poco, quando num tinha 

ia na escuridão mes. A gente ia porque já conhecia os trio. (Respira fundo e solta o 

ar pela boca)”. 

Assim como estas pessoas e sua movimentação, muitas outras foram 

observadas e se encontram nos anexos. 

 
5 – Elementos para o treinamento e a cenaformação  
 

 Após selecionar os registros de observação (escritos, fotográficos e 

gravados) da pesquisa de campo teve início à fase de transpor para o corpo da 

atriz-dançarina as ações provindas da população ribeirinha, utilizando a percepção 

obtida pelo treinamento técnico, para, com isto, obter-se metamorfoses na 

corporeidade da artista cênica que levasse a uma seqüência de movimentos que 

serve para a elaboração da cena espetacular. A proposta foi evitar ficar presa na 

racionalidade dos exercícios e manter um olhar aberto tanto para o interior quanto 

para o exterior. Desta forma, foi possível criar um treinamento para uma 

representação não-interpretativa da cena. Alguns elementos desse treinamento 

estão descritos a seguir:  

 

- Pássaro cego: trabalha-se com a primeira imagem que vier de um 

pássaro cego. Ouse explorar todos os níveis e planos, não ficar preso ao 

chão e tentar saltar como o animal em várias direções e ritmos. Com a 

memória da musculatura conseguindo sustentar o corpo resultante, tente 

codificar os gestos, as posturas, deixando-as ampliadas ou pequenas. 

Respire fundo, solte o ar pela boca. No começo as ações ficarão 

exageradas. A mudança de ritmos e direções é necessária para dar a 

consciência de quanto tempo e como se consegue sustentar o corpo. 

- Cubo: para identificar e ativar o tônus necessário ao apoiar vários 

membros do corpo no objeto, desde ficar em pé e agachar, passando por 
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sentar, deitar, balançar, percorrer a sala deslocando o cubo, relacionando a 

tensão provocada ao executar o movimento à percepção imprescindível 

para identificar de onde nasce a ação, as formas corporais ao realizar 

apoios distintos, como é a relação com o espaço quando não é permitido 

encostar-se ao chão, possibilidades de diálogo entre o ator, o material 

escolhido, o espaço e os outros atores. Não há preocupação com a textura 

do material, peso, entre outros. Observação: para se locomover junto ao 

objeto é preciso identificar de onde nasce o impulso que gera a ação, como 

por exemplo: para realizar um giro para a esquerda o abdômen contrai e 

lança o corpo inteiro para a região escolhida, todas as extremidades estão 

presentes na realização do movimento. 

- Montanha: perceber as oscilações que a coluna vertebral sofre nos 

deslocamentos individuais e coletivos do experimento realizado numa 

montanha de verdade. Com os estímulos, execute o exercício em outro 

ambiente (sala, escada, etc) para perceber o que acontece com a 

temperatura e a respiração, ativar a percepção voltada para o uso e 

exploração de diversos apoios, oposições, equilíbrio, as tensões 

provocadas, os impulsos utilizados, mudança de ritmos, movimentos retos e 

redondos, a influência da gravidade.  

- Facão: Com um bastão posicionado no ombro esquerdo e seguro pela 

mão correspondente ao mesmo lado, mantém-se o corpo em equilíbrio 

permanecendo horas na mesma posição apoiado em outro bastão posto na 

mão direita fazendo com que o outro ombro volte-se para trás, como uma 

bengala encosta-se ao quadril. Há uma leve oscilação da coluna para o lado 

referente ao bastão que está no ombro. O pé direito está sobre algo mais 

elevado. Mexe-se apenas a cabeça para os lados dizendo um texto com voz 

de garganta. Quando for se locomover pelo espaço lembre-se que há uma 

força oposta a qualquer movimento que for executado. Trabalha-se ao 

mesmo tempo o equilíbrio do corpo ao retirar o pé da área elevada. 

Terminado a exploração, sem perder o corpo conquistado, tiram-se os 

objetos retos e troca por um tecido.  

- Face: testa franzida como se quisesse unir as sobrancelhas, nariz 

encostando-se aos lábios projetados para fora exageradamente. Encosta-se 

os peitos a barriga respeitando o limite do corpo que sofre um abalo para 

frente.. Começa um movimento de vai e vem suave (para frente e para trás), 
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Para não ocorrer o risco de cair ao chão o quadril está abaixado. Os braços 

(esticados e soltos) balançam, as mãos estão tensionadas e encurvadas, 

dedos voltados para cima. As pernas estão paralelas, joelhos e pés 

(arrastando-se rente ao chão) direcionados para a mesma direção. Voz 

nasal (suave) e envelhecida; respiração ofegante, cansada, e, com falta de 

ar fala-se com a boca de lado. Com freqüência a língua é posta entre a 

gengiva e os dentes inferiores. 

 

- Banco: Com os olhos semi-abertos e pequenos, expressão neutra e 

distante direcionada ao horizonte.  Procura-se uma forma de sentar com a 

coluna encurvada em um banco pequeno e baixo, o corpo meio de lado com 

um dos cotovelos apoiados sobre o objeto, pernas flexionadas e 

entrelaçadas. Rouquidão forte, voz grossa de peitoral. Dando continuidade é 

preciso retirar o elemento usado como assento e manter os movimentos. 

Agora os braços estão sobre as pernas, às mãos entrelaçadas realizando 

um movimento de vai e volta onde os dedos se esbarram. O pescoço 

voltado para frente junto da cabeça que mexe para a esquerda e a direita.  A 

pressão interna é grande e o olhar junto da respiração é orgânico e 

totalmente extra cotidiano, e, por isto, representativo. 

 
Para auxiliar a proposta de treinamento, é preciso, antes de realizar a 

sequência, escolher e decorar um fragmento dos depoimentos, analisarem as 

fotografias, e, se possível, escutar a gravação em áudio e vídeo da população 

ribeirinha. Feito isto, é importante não racionalizar as ações físicas e vocais, porque 

o corpo organicamente se encarregará de fixar os exercícios sugeridos, 

codificando-os de forma extracotidiana. 

Tendo isso em mente, para uma assimilação clara de como executar os 

exercícios supracitado que devem ser executados de modo contínuo e sem 

intervalo de tempo, convém seguir os tópicos subseqüente: 

 

1. Aquecimento 

2. Alongamentos  

3. Cubo 

4. Montanha 

5. Pássaro cego 
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6. Face com ressonador nasal 

7. Facão 

8. Banco com ressonador da garganta e peitoral 

9. Acrescentar texto mantendo as metamorfoses ocorridas no 

corpo  

10. Alternar o uso dos ressonadores trabalhados 
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6 - Conclusão 
 
 O conjunto descrito até esse momento mostra o início do mergulho da atriz-

dançarina enquanto pesquisadora de uma arte, no caso as cênicas, que será 

absorvido por cada leitor de acordo com seu entendimento. Cabe afirmar também, 

que os métodos desenvolvidos não são fechados.  

Seria interessante se além da leitura, o leitor pudesse experimentar as 

anotações no próprio corpo, porque essa pesquisa foi além das teorias, teve como 

ponto de partida a necessidade da atriz em conhecer as energias potenciais de sua 

corporeidade no experimento prático e o que ela poderia criar com a organicidade 

resultante. Porque em cada organismo a proposta desenvolverá uma maneira 

distinta de se comunicar através da representação não interpretativa e 

transdisciplinar. 

A tentativa de levantar um treinamento que dialogasse com os elementos da 

sustentabilidade propiciou à atriz o contato com técnicas diversas, incluindo a 

pesquisa desenvolvida pelo LUME Teatro, o crescimento dos colegas de trabalho, 

e, a difícil rotina de ser autônomo com a arte de ator. Sendo que ao provocar a si 

própria ela pôde fortalecer a sua musculatura e se expressar organicamente, 

alcançando a proposta inicial após uma sequência de exercícios elaborados por 

ela, e que foi anteriormente descrito. 

Ademais, além dos desafios vivenciados pela atriz-dançarina, esse trabalho 

possibilitou a descoberta de uma outra cultura, esta que possui problemas 

insustentáveis sim, mas que junto dessas insustentabilidades há uma gama de 

expressividade viva provinda da corporeidade de cada história contada pela 

população ribeirinha do Rio das Mortes, distrito de São João Del-Rei (MG), peça 

chave na pesquisa. 

Nesse trabalho, pode-se dizer que duas coisas ficaram pendentes: a 

primeira, que falta de tempo e dinheiro, diz respeito à filmagem do treinamento e o 

processo de criação da cenaformação. E a segunda refere-se à vontade da atriz-

dançarina em dar continuidade à descoberta do corpo do outro em sua própria 

natureza.  

E uma certeza: a pesquisa continua. 
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8 - ANEXOS 
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Anexo 8.I: Transcrição das Gravações realizadas na localidade de Rio das 
Mortes, em Maio de 2011 

 
Anexo I.1) Moradora próxima a beira do rio 1 

 
Senhora de uns quarenta anos, sotaque forte, magra. Pouco peito, ombros voltados 

para o esterno, pequena oscilação das costas para frente.  

 
“Sou de Aracajú – Sergipe e moro aqui mais de trinta anos. Na época que 

eu cheguei aqui tinha muito mato e meia dúzia de casas só.. O rio era raso com 

areia em volta, bem mais largo. Eles tiravam muito cascalho do rio, o movimento de 

carroça era grande. O povo vinha aqui até com caminhão.  Até colocaram tralha, é 

isso mesmo? É um troço pra tirar areia, só que tava fazendo muito estrago aí o 

pessoal começou a reclamar. Então abrir de mais pra lá, aí quando a água vem, ela 

vai até o outro lado da ponte. Ela esparrama pra lá agora. Depois disso eu não sei 

se melhorou ou se piorou. Porque evitou da água vir só pra este lado. Teve uma 

vez que aqui encheu muito, num tinha essas duas casas aqui não. Qualquer 

chuvinha aqui já enche. O esgoto cai ali também. É um horror, tem hora que você 

tah dentro de casa e passa até vergonha porque é um mau-cheiro desgraçado. 

Raramente tem um cheiro muito forte e causa mal estar. Quando chove junta o lixo 

que jogam ai na frente e toda essa porcariada aí. Vai garrafa pra tudo quanto é 

canto. O povo num tem consciência, a gente tem o caminhão do lixo que vem aqui 

e mesmo assim eles jogam ou queimam aí na frente. O rio vai enchendo e eu 

vigiando a noite toda, em claro, eu não durmo, fico muito preocupada. Porque a 

água é um bicho perverso, ao mesmo tempo que ela tah ali ela já tah aqui dentro e 

a gente nem percebeu. A roupa chega a subir e suja as roupa do varal da vizinha aí 

da frente tudo, porque ele num é muito alto. E ela nem liga. Teve uma vez que 

faltou quatro dedos do passeio pra água entrar aqui dentro. Eu num coloco meu pé 

nessa água, porque só de ficar descalço me dá dor de barriga. É um milagre num 

ter aparecido alguém contaminado aqui. Tem um povo que nada e pesca porque 

fala que o esgoto cai dalí pra frente e não atrás. Antes aqui era um ponto turístico, 

vinha muita gente pra nadar aqui. Eu nunca entrei aí não. Acho que aqui tah 

mudando de nome também, acho que é Rio das Mortes do Santo Antônio Pequeno 

agora”. 
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Anexo I.2 - Moradora próxima ao rio 2 - Amélia 
 

“Oh as fábricas... O rio tem a ver com as fábricas. Eu acredito, porque antes 

o rio era uma água limpa néh, onde as pessoas nadavam. Agora a gente nem entra 

dentro d’água porque tem o esgoto. Era muita água, o lugar mais raso dava no 

‘joeio’ da gente.. E a poluição é pavorosa, principalmente quem mora na praça pra 

lá da praça São Pedro. Cê precisa de vê, é um pó pretim, cê pode terminar de 

limpar  e vai tê pó pretim, pretim. Antes tinha peixe, agora... Eles ainda costumam 

pescar. Aqui era muito alto, o rio ficava bem lá(em)baixo. Sempre quando eu vejo, 

eu falo... Sobre o lixo. Você viu quanto lixo lá? Quando eu vejo alguém jogá, eu 

falo, eu brigo, mas nem adianta. tinha uma descida pra gente descê no rio. Daqui O 

rio enche, qualquer enchente que tem ele vem pra cá. O pessoal corta árvore, joga 

lixo. Não tem cuidado. E eu ainda brigo e falo assim: Tah jogando? Na porta de 

vocês num vai não, vai na minha porta, porque tah mais perto. E eles falam que o 

rio tah cheio, a água leva os lixo. Num é assim não. O que num presta a natureza 

devolve. Ela num deixa lá não. Então é assim oh, eu penso assim oh: Eu acredito 

que nós vamos acaba sem água. Sabe aquela água limpíssima. A gente ia até na 

nascente dele. Eu já fui até a nascente dele. Porque eu fui nascida e criada aqui, eu 

to  com 51 anos. Eu já andei muito por aí e era tudo diferente.  O rio era cheio de 

remanso sabe, poço fundo.  Agora você pode entrar aqui e sair lá na ponte, você 

consegue andar apesar de lugares mais fundos um pouquinho. A água era muito 

cristalina mesmo. Por causa da empresa as pessoas têm preguiça sabe: Ah, mas 

se ficar reclamando o pessoal tah trabalhando e pode perder o serviço. Aí eu falo 

assim: O que é mais importante? A saúde... É que... Uns combate. Quer denunciar. 

Outros nãos. Às vezes, mais prejudicados. Não sei. Num é tanto sabe. Só que 

quem viveu aqui é que sabe. Eu vou colocar vinte e cinco anos pra cá muita coisa 

perdida. O rio aqui era fundo. A gente torcia roupa ali, a água assim oh, sabe no 

joelho. Agora não. Aquele ali é raso, tem uma água suja. Cê pensa que é fundo, 

mas num é, a cor da água que engana Tem algumas crianças que brincam no rio, 

mas eles procuram sempre o lado que tah limpo. Que lá não tem esgoto, num tem 

nada de empresa que cai ali. Daqui pra baixo que eles jogam. Algumas pessoas 

costumam pescar um pouco antes de onde cai o esgoto. Às vezes aqui tem muita 

queimada (o céu fica avermelhado, caindo cinzas pretas da fumaça, a respiração 

fica esquisita). A poluição agora você não vai perceber muito, mas a noite você 

sente. Parece uma neblina de manhã. Sabe um cheiro horrível, vê a fumaça. Já 
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veio um pessoal aqui e colheu materiais, amostras, varreu e junto o pó e boto num 

balde. Parece que tem um pó pesado, parece que é ‘estênho’ (estanho). Eles 

mexem com isso. Depois não falaram mais nada. Talvez você pode perguntar o 

nome pra algumas pessoas que sabe o nome, que  têm coragem, outras têm 

preguiça. A gente num gosta de fala. Aí eu falo: a gente num tah pedindo, num tah 

mandando embora, mas tem meios que possam fazer néh. Filtro A gente acredita 

que o antigo nome do Rio das Mortes tah voltando: Santo Antônio do Rio das 

Mortes Pequeno”. 
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Anexo I.3 -  Benzedera  

 
“Ahhh... Num sei explicar muita coisa de rio não. Tinha aquueelllaa 

poorçããooo de cavalo com aqueles balaio pra carregá. Aí é só isso que eu sei. 

Tinha uma torneira ali. Eles passavam aqui... Por ali afora.  Num lugá aí que 

chamava Ardu da Figueira. Eu já cansei de pelejá pra saber onde fica esses Ardu 

da Figueira hãhãha Tinha tanta coisa rêrêrê Aqui no meio da rua... Nossa 

Senhora... Você num sabe como que era. Todo mundo tinha porco. Então, juntava 

aquele monte de porco... Cavalo... Aquelas coisa. A minha mãe sofria uma coisa na 

perna, saía daqui de noite, quatro horas da manhã. Eu ia lá pra buscar aquele 

hortelã do campo pra banhá a perna néh. Ah, mas era um sacrifício. Aqui era muito 

sofrido. Era carro de boi, aquela porção de carne de boi que passava aí na rua. 

Agora acabou. Num tem mais nada rêrêrê. Aqui é bem difícil. Agora melhorou 

muito.. Antes a gente num tinha nada não. Tínhamos que ir pra cidade a pé porque 

não tinha condução. T-u-d-o-a-p-é. Carregando criança. Eu levava dois fiu. Que é 

os dois que eu tenho. Um amarrado com uma tuaia nas costas rêrêrê. E outro no 

braço. E as coisas pra vendê na cabeça. Pra cê vê como era. Agora que eu num 

vou quase lá. Que agora eu quase num enxergo néh. As pernas também entorto 

tudo. Ah, eu arrisquei muito a vida. A gente andava. E é longe. Passava por aqui, 

beirando aquela terra lá. Aí passava por aqui. É muito longe. Tanto que na volta a 

gente num tava agüentando. Ia cedo e vortava no final da tarde. Depois ali pra uma 

hora mais ou menos a gente vinha embora. Ah meu Deus! A gente vinha assim e 

ninguém ajudava a gente no caminho não. Pudia ir e voltar que ninguém punha a 

mão numa criança pa gente. Era muito sacrificante. Eu lavava quatro trouxas de 

roupa. Era com aquelas trouxas na cabeça. Aquelas trouxadas... Amarrava aquelas 

trouxa num lençol e punha assim na cabeça, aquelas trouxadas, pra ir e voltar. 

Lavava roupa pro povo de São João, pra Dona de famia. Lavava aquelas roupa, 

trazia e passava e levava. Aí era muito sacrificado. Agora não. Quem vê agora 

parece que a gente tah no céu. Rêrêrê. Os homi trabalhava no campo. Quando 

tinha serviço. Era muito difícil. Eles limpava pasto. Assim que os homi fazia. Depois 

que foi vindo essas companhia pra cá é que foi melhorando a vida do povo aqui. 

Buscava água no córrego. Buscava com aquelas latas na cabeça. Num tinha luz. Aí 

a gente levava os galão d’água. Tiraram a água lá do córrego. Nós buscava lá 

embaixo. Aí eles encanaram e trouxeram pra cá. Depois que pôs a água já melhoro 

um bocado. Lavava muita roupa, muita roupa, era tudo no rio. A gente cantava 
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muitas músicas, mas num lembro não. Quando eu to deitada na cama eu sempre 

lembro, mas agora assim eu num alembro não. Era umas músicas veia. Ah eu 

nunca gostei dessas coisas não. Ficava muito calada. Eu num gostava não. 

Conversava bastante. Nossa, a gente ia daqui na cidade contando muito caso no 

caminho era só vendo. Juntava uma turma de umas quinze, umas na frente, outras 

lá atrás (...).  Eu moro aí. Moro sozinha e Deus. Se quiser vir sempre, pode vir. A 

casa tah sempre aberta. Eu quase num saio, porque não consigo. Eu num tenho 

nada. Eu tava aqui sentada pensando: Tem que reclamar com o esse povo da luz, 

porque... Olha, eu num tenho televisão, num tenho geladeira, num tenho nada. E a 

conta tah vindo a dezesseis. Eu tenho um rádio, mas num gosto. Eu só assisto uma 

novena de manhã. De dez as onze. Hoje num pego não. Eu num sei o que que 

houve. Mas é só isso. Eu num assisto mais nada porque eu num gosto não. Eu 

gosto assim é de um silêncio”. 

 

Benzedera (parte II) 

 

“O meu fogão é de lenha por eu não enxergar onde liga o gás. Eu me 

alimento muito ‘poco’. Eu não faço nada no dia de sábado. É... Aqui no Rio é só eu 

que respeito (...).  Aqui num entra água porque a beirada da porta é alta, já das 

casas ali da frente entra porque é rente a rua (...). Naqueles tempo a gente vinha 

aqui pro rio das mortes e voltava na escuridão, nas tria, mei do mato. Nem 

enxergava onde tava direito. Achava bom, agora... Quando tinha lua clareava um 

poco, quando num tinha ia na escuridão mes. A gente ia porque já conhecia os trio. 

Respira fundo e solta o ar pela boca6 (...). Não está ‘chuvendo’ não, é a fumaça da 

companhia. Ah eu tenho medo de chuva. (...). Oração pra começa a benzê:  cristo 

ta na óstia e santo antoi ta no alrtá, abençoa essa pessoa que eu lá vô rezá (...). 

Troxa de ropa na cabeça ou nos cavalo. Amarrava num lençol, punha na cabeça e 

vinha. Coloca a duas mãos na cabeça e depois estende pro alto como se estivesse 

segurando uma trouxa7. Era pesado mes. Enquanto Benzedera falava a fumaça 

pela casa era grande”. 

 

 

 
                                                 
6
 Descrição feita pela atriz-dançarina. 

7
 Idem. 
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Anexo I.4 - Dora 

  
 

 
 

Foto: Aline Monteiro 
 

 “Vem... Vamo entra. Gente velha tem que toma banho cedo, néh. Eu sou 

meia surda. E aí? Aqui, nessa casa... Já tem trinta ano que eu moro aqui. É... Eu 

num morava aqui não sabe. Eu casei e morava no Rio. Depois o marido veio pra cá 

néh, pra ficar perto da famía dele. Aí ele quis vir pra cá pra perto do pai, coitado. 

Que durou poco também, os dois. Foi embora o pai e o filho também. Aí fiquei 

nessa vida. Réréré. Ai ai. Aí ficou eu e os filhu. Tem um que mora comigo. O outro 

fica vagando por aí quando ta com os documento nas mãos, quando ele perde os 

documentos, ele chega aqui. E é assim, néh. Perder os documento é caro, néh. Ele 

é acostumado com esse fim de mundo afora aí, ele num fica aqui não. Quando ele 

era criança, ele ficava aqui. Mas cresceu,  aprendeu a andar e sumiu. Sei lá o que 

ele é, ele... Ele é pedrêro. Sei lá mais o que ele faz Quando era soltera eu também 

num parava aqui em Minas não. Eu só vivia lá pro Rio.. São Paulo... Agora é que eu 

fui obrigada a  para, logo aqui no Rio das Mortes. Réréré. No primero eu não 

gostava daqui. Mas vai passando o tempo, a gente vai acostumando, vai enjoando 

das coisa. Agora o marido já foi... Agora só falta eu.  É... A mudança é que agora 

tem mais movimento, néh. Tem umas baruiada igual lá. Lá nossa sinhora, cidade 

grande é um turmento. Num tem sossego não, boba. E aí fica melhor aqui, também 
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em algum momento eu teria que vir pra cá perto da famía, néh. Vai acabandu  tudo. 

Uma famía enorme, vai de um em um vai embora. É a vida, néh. É a vida... É isso 

que eu lembro do rio.  Eu só vivo a base de remédio, acredita!? Quem me vê num 

sabe que eu fui gorda a vida intera. Desde criança. Num imagrecia nada. Desde 

pequena. De noite pra dormir... São três. Três remédio pra tomar... Não, são quatro. 

Quatro pra durmi. De manhã são quatro. Isso é vida?! Fora dois que eu tomo da 

hora do almoço. . A gente conta e os otro num acredita. Mas no tempo que eu 

morava lá no rio... Você tem costume de ir no Rio? Morava lá no Irajá. Nunca houve 

falar nada, era um lugar alegre, luga bom. As criança brincava no portão. Agora?! 

Hum... Num pode nem sair da porta pra fora. O bicho ta pegando mému. Credo, 

néh. Num sei por que o povo é violento assim hein minina? É porque eles num tem 

nenhum amor de nada não. Num liga pra nada não, néh. Aí estamos todos fartos, 

cheios, néh. Eles nem pensam em nada. Nem sabe o que que é amo. O que é 

paixão. Num entendi nada. Pra eles tudo é burrice. Coisa ruim. Me dá uma raiva. 

De primero minina, eu preocupava muito com as coisa. Eu preocupava e tinha 

medo de deita na cama de noite, porque ficava atenta a porta de madrugada 

cismada. Agora eu to nem aí. Nem ligo mais. Eu já vi que é assim mesmo néh. Vai 

acostumando? Tem que acostumá, néh. E é daqui pra pió. Aqui... Aqui no beco? 

Aqui no Rio das Mortes? Teve uma época que aconteceu uma enchente e o 

pessoal que morava lá perto do rio teve que ficar na igreja. Esse já num é do meu 

tempo não. Nessa época eu ainda morava no Rio. Já deu muita enchente aí minha 

fia. Aqueles que morava lá na bêra do rio, e eles sai tudo, néh. Sai tudo. Tem época 

que a enchente vem forte mémo. Até uma chuva fraca o pessoal lá embaixo já fica 

preocupado. Esse ano já teve, a preocupação que tava enchendo demais e tava 

chegando perto das casa. Eles quase num dorme. É, que eles ficam doidinho, 

coitado. De repente enche. Já houve grandes, néh. Eu num gosto de passar ali não. 

Um colega fica me chamando pra ir a casa dele, eu sai daqui e eu vou, mas quando 

eu chego perto da ponte eu desisto. Depois que construiu a nova... Agora eu já fui 

já passei lá umas cinco veiz. Naquela outra ponte eu num passava não, eu tinha 

medo. Na época ela era torta. Pois é, néh. Agora ficou bom. Agora ficou bem feito. 

Aquela dali também ficou boa, você já viu? Se num fizer o serviço direito de nada 

adianta, néh. Agora tah tudo muito bom. Antes aqui era uma feiúra. Nossa sinhora. 

Agora não...” 
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Anexo I. 5 -  Martins 
 

 

Fotos: Ana Paula 

 

 

 Voz grossa de garganta e um pouco de peito – Descrição feita pela atriz-dançarina 

 

“A fumaça é uma coisa sem recurso. Essas companhias aí num tem jeito 

com elas não. A não ser fornecer muita fumaça pra nós aqui. Bem poluída. Porque 

as folhas das verduras ficam pretas de poluição. O Vicenti meu irmão ali tava 

tentando arrumar uma prevenção juntando pó, ele todo dia tira as fuligem das 

verduras e fica juntando num copo. Ele tah com meio copo desse pó da fumaça. 

Agora prejudicar, em primeiro lugar vai prejudicar a criança e a gente que é mais 

velho. Essa fumaça aí é prejudicial pra toda gente e num tem conserto. Que que se 

acha? Reclamar, tipo um abaixo assinado. Tem que experimentar alguma coisa pra 

vê se vai dar certo ou não. Porque ficar no meio dessa fumaça prejudica mesmo. É, 

num parece assim rapidamente, mas com um espaço de tempo vai aparecer algum 

problema de saúde, vai aumentar por causa dessa poluição. Tem uma aí que 

queima um produto, eu não sei como que chama, mas tem uma catinga danada. Só 

queima na parte da noite. Um mau cheiro pra tudo quanto é banda aí. Eu num falo 

que é cheiro não, eu falo que é catinga mesmo, um cheiro muito forte, chega a 

arder. Num é todo dia não, mas que é um mau cheiro é. Então junta um bucadinho 

de uma firma aqui, outra ali e vai prejudicando. Melhora de um lado e piora do 

outro. Porque foi bom essas firmas porque elas deu emprego pra esse povo aqui, 
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mas pro outro lado prejudica a saúde de muita gente aí. Isso aqui antigamente, eu 

que sou bem antigo aqui, passava um córrego ali no fundo e era bonito, dava gosto 

de vê, hoje em dia passa um rego de água suja cheio de mato por volta, tudo isso 

por causa do cascalho de uma obra aí pra baixo que foi afundando a caixa do 

córrego e foi estreitando ele, antes era muito largo e raso, dava pra brincar, cheio 

de areia, pedrinha, clarinho mesmo, a gente enxergava de longe, no dia de hoje é 

mato por volta, antes num tinha, é uma tristeza. O córrego virou um rio d’água. 

Então miora prum lado e piora pro otro. Enquanto tah proibindo cortar árvore elas 

tão aumentando bastante na beira do córrego. Num seca muito o rio por causa da 

vegetação, ai vai conservar o pouco de água que tem. E não é limpo mais. Essas 

firmas aí pra cima mandam alguma coisa pro córrego, antes era uma água limpa, a 

gente pudia beber. O que abastece o rio das Mortes são dois poço. O povo nem 

lava mais roupa no rio, fechou tudo em mato. E também antigamente num tinha 

essas coisa de máquina de lavar, num tem tanta necessidade de lavar no rio, então 

lava em casa mesmo. Essas beira de rio antes era uma cantoria, muita gente 

lavando roupa, muita roupa pra fora. Era bonito a quantidade de gente que ia 

carregando lenha. Conforme, eu mesmo já levei muita mercadoria pra São João: 

lenha, banana, limão, laranja, carregava de tudo também a pé, daqui pra São João. 

Levava numa base de quatro horas... Só a ida. Tinha que para várias vezes na ida 

pra descansar, já na volta vinha mais rápido. Mais ou menos 12 km daqui até São 

João, era muito peso, muito castigado. Troxa de roupa, lenha, balaio com banana. 

Agora num vai mais, parece que o povo melhoro de situação. Hoje eu já fiz um 

balaio, ontem eu fiz oto. Num é fácil não. Balaio pra junta milho, é pesadinho. Em 

duas horas mais ou menos eu faço um balaio desses. Eu venho fazendo diversos 

tipo”. 
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Anexo 8.II Elementos do treinamento prático 

 

Anexo II.1 Montanha 

                 

O homem caminha na montanha enquanto ao corpo é exigido mais do que 

atenção. Você começa com uma energia mediana, respiração normal. Depois com 

as ladeiras e morros, o coração vai acelerando e alcança a temperatura ideal para 

uma atividade física e o ar que vai até os pulmões torna-se pequeno, então 

controlá-lo é de suma importância, identificar se a respiração é peitoral, 

diafragmática ou lombar, quando ela está desregulada o cansaço é dobrado e o 

percurso se torna muito mais cansativo e deixa de ser agradável para as 

percepções corporais. Precisa-se andar com a percepção e o centro (koshi) ativos, 

constantemente o ritmo (devagar, normal ou rápido) muda, percebe de onde vem o 

impulso nos lugares inclinados, planos, rochosos ou com água. Como a 

musculatura sente o impacto provocado pela mudança de ambiente e onde é 

preciso tencionar.  A coluna oscila em todo o percurso, e, logo fica evidente que 

necessita de apoios, oposições para que não haja desequilíbrio seja em quais 

níveis forem: baixo, médio ou alto. A cinesfera ora é individual, ora é coletiva. Em 

determinados momentos cada pessoa ocupa o seu espaço e tudo onde alcança, 

em outros passa a precisar do outro, e os movimentos revezam entre redondos ou 

retos, e daí surge o contato com o colega.  Na subida é uma tensão e força 

totalmente diferente da descida/retorno. A gravidade ao mesmo tempo puxa para o 

solo e para o céu (para baixo e para cima). 
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Anexo II.2 Imagens 

 

 

Joca – Foto: Aline Monteiro 

 

                                                                                  Joca e o pescador – Foto: Aline Monteiro 

 

 

Fumaça no Rio das Mortes – Foto: Ana Paula Rocha 
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Anexo II.3 Mimese Corpórea – D. Benzedera 

 

 Voz nasal suave e envelhecida; respiração ofegante, cansada e com falta de ar fala-

se com a boca de lado. Com freqüência colocava a língua entre a gengiva e os dentes 

inferiores. Em pé anda arrastando os chinelos rentes ao chão, um balançar nos braços com 

as mãos encurvadas e os dedos voltados para cima,  

 

Sentada com a cabeça encostada no sofá, pernas abertas, mão esquerda sobre a 

barriga e a direita no rosto com os dedos tortos. Olha para o lado direito e junta as duas 

mãos a frente do esterno. Abre as mãos voltadas para as extremidades e olha para o outro 

lado. Retoma a primeira postura. Abre os braços e num impulso vindo dos ombros entrelaça 

os dedos no lado esquerdo na altura do pescoço e queixo para cima. Como se estivesse 

rezando... O corpo cai um pouco para frente e vira para a direita, o braço esquerdo encosta-

se a barriga, a mão fica sobre o braço do sofá, o outro braço estica-se para o mesmo lado e 

a cabeça também só que abaixada. Volta para a primeira posição e estica o braço esquerdo 

para frente. Retorna o mesmo para a barriga e fecha os olhos. Lança o braço esquerdo pra 

frente e volta para a barriga contornando por fora. Quando ri todo o peitoral se mexe e a 

coloca a mão sobre os olhos, a boca semi-aberta, lábios ficam bicudos voltados para dentro.  

 

 Sentada com as costas semi-encurvadas sem encostar-se ao sofá vinho coberto por 

um pano branco rasgado. Os braços sobre as pernas, mãos entrelaçadas realizando um 

movimento de vai e volta onde os dedos se esbarram, pés rachados e cruzados, pernas 

paralelas. O pescoço voltado para frente junto da cabeça que mexe para a esquerda e a 

direita.  

 

 Cabeça voltada para a diagonal esquerda baixa, ombro direito caído e o  esquerdo 

levantado, cotovelo esquerdo apoiado no  braço do sofá e a mão solta, braço direito sobre 

as pernas. Testa franzida, olhos semi-fechados, pensativa, boca com o lábio inferior em 

maior evidência.  Quando fala volta-se para a observadora e para a porta aberta que está no 

seu lado esquerdo; a língua permanece entre os poucos dentes. Acaricia a perna direita. 

Possui rugas fortes de expressão por todo o rosto, cabelo grisalho preso e bagunçado.  Na 

mesma posição leva a mão esquerda ao rosto usando-a como apoio para a cabeça, 

Bochecha, nariz e o meio da testa tencionado. Olhos pequenos. Ora ri feito criança e mexe 

para frente e depois volta na posição anterior. Agora solta à mão que estava no rosto e 

encosta-se ao sofá, a mão esquerda em constante movimento sobre o braço do mesmo. 
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Boca aberta com um sorriso sem dentes e a língua sobre as gengivas. Levanta a mão e cai, 

aponta o dedo no alto e cai novamente. Coloca as mãos em frente aos olhos e coça a 

sobrancelha.  Olha para a direita e aponta o dedo no alto também, apóia a mão no queixo. 

Volta  Antes de se levantar, apóia uma das mãos no braço do sofá e outra no assento do 

mesmo, joga-se o corpo um pouco para frente e levanta rumo a diagonal esquerda média. 
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Anexo II.4 – R.I.M.A 

 
a) Em pé, se jogar ao chão pelo lado direito amortecendo a queda com flexão de 

braço. Sentado com as pernas flexionadas a frente do corpo.  Passa para a posição de 

Eutonia onde as nádegas ficam encostadas nos pés, erguem-se as pernas e abre os joelhos 

de forma em que possa sentar no meio deles sobre o chão, as mãos estão nas costas e o 

cotovelos voltados para cima nas laterais da cabeça.  Fica-se de joelhos, levanta mantendo 

a posição das mãos e depois solta os braços, retomando todos os outros movimentos.  

 

 b) Deitado sobre o chão em formato de estrela: braços e pernas abertos para as 

laterais do corpo.  Rastejar pelo espaço através dos pés, joelhos, quadril, peito, cabeça e 

braços, é estas partes que impulsiona o movimento fazendo o corpo deslocar, para a direita 

e para a esquerda. Ao voltar para o ponto zero (estrela) encolher o corpo como se fosse um 

neném.   Permanecer na mesma posição de neném voltado para cima e comece a fazer 

movimento de vai e vem, a perna começa a se esticar no alto, cada vez mais alto, chega 

uma hora que automaticamente o corpo fica em pé. Alcançando o nível alto, deixe a parte 

superior do corpo relaxa e cai encostando as mãos no chão, neste momento a coluna se 

alonga (para que isso aconteça perfeitamente depende do limite corporal). Sentindo que a 

coluna foi alongada, vai lentamente ficando em pé. 

 

c) Relação corporal entre uma cadeira de verdade, uma porta imaginária e as ações 

físicas construídas após exercícios que passam pelo centro (coluna vertebral), portanto, ao 

realizar a descrição que se segue os movimentos continuam passando pela coluna 

vertebral. Sentado na cadeira com a cabeça baixa e os braços caídos. Levanta-se com o 

corpo semi encurvado e anda, os braços como se esperasse por um abraço em formato oval 

em frente ao esterno, a cabeça abaixada com o olhar fixo na porta imaginária, em 

desequilíbrio o corpo faz um movimento de vai e vem, apenas o calcanhar toca o chão 

causando um desconforto. Quando percorre metade do caminho solta a cabeça e os braços, 

com o Koshi ativo o corpo não cai. Depois volta o corpo para a posição inicial lentamente, 

diminui o ritmo com passos grandes e o quadril faz movimentos em forma de oito. O corpo 

vira de lado e percorre o restante do caminho até a porta imaginária pela lateral do corpo, 

este volta a encurva soltando os braços fazendo-os ficarem próximos aos joelhos e depois 

sobre a barriga. Alcançando a porta, o movimento de abri-la é sustentado, forte (tenso) e 

direto, a porta nesse momento está localizada no chão, e as mãos executam o movimento 

de abri e fechar, finalizando os braços caem e as mãos ficam sobre o chão. O corpo está no 
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nível médio-baixo e de costas, o quadril direciona o corpo até a cadeira, as mãos são 

arrastadas no chão, senta e sente o corpo se adaptando na cadeira. Depois repete a 

seqüência novamente. 

 

 d) Ações físicas no cubo e na parede foram realizadas durante o laboratório, onde 

havia uma gama de emoções que criavam as ações, ora conscientes, ora inconscientes: 

 

 Encostado e apoiado na parede o corpo vai descendo até sentar no chão (os pés 

estão paralelos e não saem do lugar), depois fica de joelhos e as nádegas encostadas no 

mesmo, as mãos puxam o corpo levando-o até a quina da parede. A cabeça encosta-se na 

quina e começa a descobri sons na parede com a voz. 

 

 Sentada no cubo, empurrá-lo pela sala com os pés, controle do corpo através do 

Koshi. Após trabalhar as inúmeras possibilidades de percorrer o espaço nesta posição, pare 

e com as costas, leve o corpo para trás até sair do cubo e sentar no chão. Após sentar, 

deite-se com os joelhos ainda flexionados e comece a rastejar pela sala movimentando o 

corpo com os pés. 

 

Em pé sobre um cubo retangular, as mãos estão encostadas no teto, fazer um 

movimento de 360º, olhando sempre na horizontal. Depois se assente sem o apoio das 

mãos, movimente o cubo no sentido de vai e vem, segure as laterais do cubo até cair sobre 

o chão, retorne a sentar e deite-se. Deitado sobre o cubo trabalhe possibilidades de cair no 

chão com o corpo do lado direito ou esquerdo sem apoio das mãos. 


