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RESUMO 

 
Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda o tema Dança e Espiritualidade Cristã. O 

processo investigativo e criativo partiu da pergunta: como a atenção ao corpo e a construção da 

minha autoimagem influenciam na articulação entre a minha espiritualidade e a dança? A partir 

dessa questão, desenvolvi uma criação em dança a partir de métodos de conscientização corporal 

de Moshe Feldenkrais (1977) e Klauss Vianna (2008), investigando como isso constituiu a minha 

Dança em articulação com a minha experiência individual e espiritual enquanto mulher cristã. Ao 

propor um olhar sensível para as experiências do corpo, às emoções, sensações, imagens mentais 

e percepções, o aprendizado do dançar que se deu a partir desses métodos ocorreu, 

simultaneamente, no viver de uma cultura religiosa que preza o desenvolvimento de corpo, alma 

e espírito de forma integrada, no relacionamento com Deus. Este trabalho foi desenvolvido da 

prática como pesquisa, em que se cria um diálogo entre prática e teoria, criação artística e escrita 

(FERNANDES, 2014). O processo investigativo e criativo utilizou-se de registro por filmagem, 

assim como de um caderno, intitulado aqui como “caderno do artista”, como forma de registro e 

para composição de cena. O processo criativo resultou na obra artística intitulada “Cartas para 

Você”, o qual utilizou de elementos cênicos vindos da articulação entre Dança e Espiritualidade. 

 

 

Palavras-chave: Dança. Cristianismo. Corpo. Expressividade.  Autoimagem.



 

ABSTRACT 

 
This Course Conclusion Work (TCC) addresses the theme Dance and Spirituality, which the 

investigative and creative process started from the main question of how the body attention and 

the construction of my self image can enhance my creation in dance and my spirituality? In 

order to develop a dance creation based on body awareness methods by Moshe Feldenkrais 

(1977) and Klauss Vianna (2008), investigating how this constituted my Dance in conjunction 

with my individual and spiritual experience as a Christian woman. By proposing a sensitive 

view at the body's experiences, emotions, sensations, mental images and perceptions, the 

learning of dancing that took place using these methods occurred simultaneously in the living 

of a religious culture that values the development of body, soul and spirit in an integrated way, 

in the relationship with God. This work was developed from practice as research, in which a 

dialogue is created between practice and theory, artistic and written creation (FERNANDES, 

2014). The investigative and creative process used media resources, as well as a notebook, titled 

here as “artist's notebook”, as a way of recording and composing the scene. The creative process 

resulted in the artistic work entitled “Letters for you”, which used scenic elements from the 

articulation between Dance and Spirituality. 

 
Keywords: Dance. Christianity. Body. Expressivity. Self image.
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1. INTRODUÇÃO 

O atual TCC parte do seguinte problema de pesquisa: como a atenção ao corpo e a 

construção da minha autoimagem influenciam na articulação entre a minha espiritualidade e a 

dança? 

Dentro da minha trajetória no curso de Graduação em Dança da UERGS, percebi-me, 

muitas vezes, ampliando minhas visões de dança, como também de mundo. Percebi-me 

trilhando caminhos que levaram a ampliar a minha consciência corporal e a experimentar novas 

formas de conhecer o meu corpo. Ou seja, de me conhecer, a partir da descoberta de novas 

formas de me movimentar e dançar. Isso tornou o meu fazer em dança muito mais significativo, 

ao estabelecer relações com tudo o que me cercava. E eu passei a ver o quão potente o 

nosso/meu corpo poderia ser. Antes, as limitações impostas por crenças de que eu possuía um 

corpo não expressivo, a partir de vivências em dança que não haviam proporcionado uma 

diversidade tão grande de caminhos a percorrer para se produzir dança, me constituíram. Mas 

o direcionamento de um olhar sensível para o corpo, tal como proposto pelo curso de graduação 

em Dança da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), a partir de novas 

abordagens, influenciou a construção do meu “eu”. 

Por outro lado, o contato com a espiritualidade cristã também me permitiu olhar para 

mim de outra forma, ao longo da minha vida. A experiência com Deus e com os contextos 

religiosos onde busquei a sua manifestação tornaram o meu conhecimento sobre Deus ainda 

maiores, ampliando a minha visão, influenciando na descoberta de quem Ele é no meu 

cotidiano. Mas essas experiências também terminaram por modificar a minha visão sobre quem 

eu poderia ser, me permitindo mergulhar nas profundezas de um mundo de novos sentimentos 

e emoções a serem descobertos cada vez mais. Este contato com a espiritualidade cristã e com 

uma visão mais ampla de minha vida articulou-se com as experiências em Dança anteriormente 

citadas, proporcionadas ao meu corpo a partir de abordagens metodológicas que davam especial 

atenção à interação entre corpo, emoções e pensamentos, na criação em dança. 

Sendo assim, me instigou a reflexão sobre como esses processos de investigação, 

criação e composição em dança influenciaram na construção da minha relação pessoal entre 

dança e espiritualidade. Procurei, neste TCC, realizar um processo de criação que partisse de 

uma das abordagens aprendidas no curso, para a investigação e descoberta do corpo em 

movimento como disparador para a construção de uma obra de arte de dança, uma vez que,
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em meu corpo, esse tipo de processo encontra-se indissociavelmente articulado da minha 

perspectiva e das minhas experiências enquanto pessoa religiosa, qual seja, da minha 

espiritualidade. Pois a minha trajetória, a dança configurou uma relação muito íntima com a 

minha espiritualidade cristã. Relação essa a qual, entendo, é representativa de uma das muitas 

formas de experiências históricas e sociais possíveis de articulação entre a espiritualidade e a 

dança. 

Sendo assim, nesta pesquisa, o intuito foi desenvolver uma criação em dança a partir de 

métodos de conscientização corporal de Moshe Feldenkrais (1977) e de Klauss Vianna (2008), 

métodos que traziam a noção de atenção através do movimento corporal. Atenção essa que 

torna o corpo mais disponível ao movimento. E essa maior disponibilidade foi utilizada como 

potencializador para a criação em dança. Nesse processo, procurei investigar como isso 

constituiu a minha Dança, em articulação com a minha experiência individual enquanto cristã. 

Pois, como estudante de uma graduação em dança e também mulher cristã, essa experiência 

individual de criação em dança não poderia estar dissociada da minha espiritualidade. O olhar 

sensível para as experiências do corpo, às emoções, sensações, imagens mentais e percepções, 

o aprendizado do dançar que se deu a partir desse método ocorreu, simultaneamente, no viver 

de uma cultura religiosa que preza o desenvolvimento de corpo, alma e espírito de forma 

integrada, no relacionamento com Deus. Cultura essa à qual, por sua vez,continuamente eu sigo 

no processo permanente de compreender, aprofundar, vivenciar e experimentar. 

Portanto, o envolvimento da espiritualidade deu-se a partir do lugar em que me 

coloquei de me conhecer e reconhecer, identificando muitos padrões de movimentos que me 

construíram enquanto pessoa e produziram a minha auto-imagem1, constituindo a percepção do 

meu corpo, como de quem sou de forma integrada, o qual, por consequência, constituíram a 

minha dança. Pois o corpo que dança, atua, canta, se movimenta, é um corpo onde todas as 

experiências de vida se atravessam, com suas sensações e histórias. 

Este trabalho foi desenvolvido da prática como pesquisa, em que se cria um diálogo 

entre prática e teoria, criação artística e escrita (FERNANDES, 2014) e consistiu em 

experimentar outras possibilidades de consciência e de expressão corporal a partir da aplicação 

em meu próprio corpo das técnicas citadas. Feldenkrais (1977) foi uma contribuição 

 

1Feldenkrais diz que cada pessoa age de acordo com a imagem construída de si mesmo, ao longo de muitos anos. 

Essa auto-imagem envolve todos os fatores que nos constituem e com os quais nos relacionamos, como o falar, o 

pensar, o sentir e se movimentar, bem como nossas interações sociais e a nossa auto-educacão. Propõe caminhos 

para, a partir de uma experiência mais atenta ao corpo, modificar essa auto-imagem, integrando a consciência 

corporal com a exploração de outros caminhos possíveis para a sua produção.
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importante para a modificação das referências que constituíam a minha autoimagem. 

Posteriormente, eu trouxe também Klauss Vianna(2008), autor que tem a noção de “escuta” do 

corpo como um dos princípios fundamentais de sua abordagem e defende que a técnica corporal 

seja apenas um meio para a expressão na dança, enfatizando a necessidade da busca permanente 

por uma “despadronização” corporal para dançar. 

Nos processos desenvolvidos, a partir desses métodos, considera-se que todos os 

aspectos da nossa vida, incluindo as nossas histórias pessoais, estão ali, nos constituindo e 

prontos para serem utilizados como motivos para a dança. A atenção é dada ao movimento 

corporal, aos sentimentos e aos pensamentos que constituem a narrativa que construímos de 

nós mesmos. Considera-se que, na medida em que o indivíduo adquire maior atenção e 

consciência corporal, as possibilidades de uso do corpo para a criação em dança se ampliam, 

conforme as novas relações de sentido que ele estabelece. Assim, a vida pessoal não está 

distante da sala de aula ou de ensaio, onde construímos a nossa dança. Pois tudo, vida social, 

psíquica e corporal, estão em constante relação e em inteira conexão. 

Para embasar o tema da espiritualidade, trago Mircea Eliade (1992) o qual argumenta 

que nós tomamos conhecimento do “Sagrado”, porque este se manifesta à nossa percepção a 

partir de uma experiência muito individual e pessoal, não racional. As imagens, símbolos, 

mitos, danças ou ritmos surgidos de algumas experiências com o Sagrado, fazem parte deste 

conhecimento dele, na história de todas as civilizações, constituindo os diversos ritos sagrados 

dentro das diversas tradições religiosas. Essas “Hierofanias” são modos do ser humano religioso 

construir representações sobre a sua experiência direta com o Sagrado. 

Nessa pesquisa, já parto do pressuposto que a minha experiência pessoal com o 

Sagrado, ou seja, com Deus (que é a forma como o Sagrado é compreendido dentro do 

cristianismo) ocorre, em mim, por conta da minha vinculação com instituições cristãs e à prática 

religiosa que orienta a minha vida com o objetivo de buscar permanentemente o contato com 

Deus. Assim, quando entro em contato com essas metodologias que pretendem “despertar” 

novos estados corporais, sensações, movimentos, acessando o corpo de outra forma, entendo 

que as experimento de uma maneira diferente de uma pessoa que não busca essa conexão com 

o divino ou que não possui uma orientação religiosa, no que diz respeito a essa significação 

específica que construí sobre a articulação entre dança e espiritualidade. 

Esta pesquisa se deu de maneira solo, tanto no aspecto da preparação corporal como 

no da criação em dança. A partir dos já citados métodos de Feldenkrais e Vianna, utilizei a 

repetição do movimento consciente, fundamento que está presente em ambos. A partir disso,
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progredi para a improvisação em dança, a qual Vianna (2008) e também Miller (2007) propõem. 

Segundo Miller (2007), autora da dança que desenvolve os tópicos corporais que efetivam os 

princípios de Klauss Vianna, a improvisação se torna consequência do processo de tomada de 

consciência pelo movimento, a partir deste método. 

Também utilizo como parte da metodologia os meus momentos de conexão particular 

com Deus, que chamo de “meu lugar secreto”, através da prática do “soaking” (palavra em 

inglês que significa imersão) e de momentos de relacionamento/oração e leitura bíblica, os 

quais não necessariamente constituem a minha dança, mas dirigem a minha escuta e a atenção 

ao meu corpo nestes momentos, influenciando a construção de novas técnicas de dança em meu 

corpo. Neste processo, eu busco prestar a atenção ao que muda, perceber, analisar e descobrir 

os movimentos que surgem em meu corpo, criando uma nova relação entre ele e minha mente, 

na medida que o investigo, mergulhando no processo de composição de uma obra em constante 

transformação. Utilizo como metodologia para registro deste processo o diário de bordo, 

intitulado também como “caderno do artista”, em que faz parte da prática como pesquisa, na 

qual a escrita e a dança dialogam e acontecem simultaneamente (FERNANDES, 2015) e a 

utilização de recursos midiáticos para registro e análise.
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2. DANÇA E ESPIRITUALIDADE NA TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 
 

Iniciar uma trajetória acadêmica requer entrar em uma temporada de novas descobertas 

e possibilidades e se dispor a percorrer novos caminhos. Encontrei-me nesse lugar, ao ingressar 

no Curso de Dança: Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o qual me 

oportunizou vivenciar novas práticas e reflexões acerca de Dança/Arte, como também de 

educação. Assim, minha visão de dança e de mundo se ampliou no decorrer deste tempo, como 

ainda continua a se ampliar. De fato, o contato com novas abordagens corporais e também a 

descoberta em relação a como o contexto da dança se modificou nos últimos tempos, 

influenciou nas minhas possibilidades de aproximação com o tema. Assim como afirma 

Vieira(2009, p. 9), hoje, temos “não mais um corpo produzido pelo lugar”, mas “um corpo que 

produz novos lugares e espaços”. Sendo “um corpo que passa a coreografar e dançar sua própria 

história”. Desenvolver um trabalho de conclusão de curso a partir desses métodos que se 

propõem a expandir os horizontes da dança foi essencial para o tipo de articulação entre dança 

e espiritualidade da forma como procurei construir neste trabalho e também de buscar criar 

novos caminhos de pensamento na dança. 

Durante a graduação no curso em Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS), tomei conhecimento sobre a história de vários artistas da dança 

que também construíram uma relação de significação entre a dança e a espiritualidade. 

Bailarinas e coreografas como Isadora Duncan.Trabalhar em meu corpo idéias e concepções 

dessas artistas da Dança Moderna, em determinado momento da graduação, permitiu que eu 

iniciasse um trabalho, nas aulas de técnicas, dentro de alguns temas. Esse conhecimento 

também me ajudou a despertar o interesse em desenvolver o tema espiritualidade no trabalho 

em dança, resultando nos primeiros trabalhos com esta abordagem. Foi quando o tema desta 

pesquisa começou a se tornar muito presente. 

Após essa descoberta inicial de artistas que relacionavam, em suas vidas pessoais, a 

dança às suas espiritualidades, o contato com abordagens corporais como as de Feldenkrais e 

de Klauss Vianna, elencadas para este trabalho, me levaram a olhar de outra forma para a minha 

trajetória como cristã e estudante de uma graduação em dança. A aplicação dessas técnicas em 

meu corpo foi essencial para o desenvolvimento de muitos trabalhos não somente artísticos, 

mas enquanto professora e atuante na área da educação. Na medida em que essas experiências 

foram despertando novas possibilidades de criação em dança e me permitindo explorar novas 

possibilidades corporais, tornando mais presente e significativo o meu fazer
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artístico, direcionando-me a estabelecer novas relações, a minha vida espiritual passou a ser 

vista como não desconectada do meu processo individual advindo delas. Comecei a me 

perguntar, então: porque não analisar como algo que funcionou de forma tão potente em meu 

corpo, que potencializou a minha criação artística em dança, na relação que ela teve com a 

minha espiritualidade cristã? Seria este um tema relevante para um trabalho de conclusão de 

um curso de graduação em dança? E por que não?
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3. CORPO, DANÇA E CRISTIANISMO 

 
 

Nessa seção, eu trago um pouco da história das religiões e da relação entre dança e 

religiosidade. Entender como a dança e outras expressões que hoje nomeamos como “artísticas” 

sempre estiveram presentes, ao longo da história das religiões, de certa forma, se tornou 

essencial para a compreensão dessa relação que eu experienciei e que busquei analisar neste 

trabalho. A dança, como as demais artes, possui, historicamente, vinculação com muitos 

fenômenos religiosos. Nas regiões mais diversas do mundo, diferentes significados sagrados 

foram, eram ou são atribuídos à arte da dança, variando de acordo com a forma como, em cada 

contexto cultural, a dança se articula com a religiosidade ou as religiões. 

Em quase todas as antigas civilizações conhecidas, a Dança aparece no contexto do 

Sagrado (BOURCIER, 1987). Conforme Eliade (1992), para o mundo antigo, qualquer 

atividade responsável, em busca de um propósito definido, era um ritual e tinha alguma relação 

com o Sagrado. As danças não fugiam a essa lógica cultural. 

Na cultura de muitos povos tradicionais (erroneamente chamados de “primitivos”) do 

passado, a dança expressava visões de mundo religiosas, através de movimentos e de gestos 

corporais que se tornaram modelos em determinados rituais. A história aponta a função mágica 

das danças dos chefes, reis ou sacerdotes dos antigos povos. Para Eliade (1992), essas danças 

sagradas dessas antigas civilizações eram danças que representavam algum modelo extra-

humano. A esse respeito, nos diz o autor: 

 
Em alguns casos, o modelo podia ser um animal totêmico ou emblemático, 

cujos movimentos eram reproduzidos com a finalidade de conjurar sua 

presença concreta, por meio da magia, para aumentar seu número, para que o 

homem obtivesse incorporação no animal. Em outros casos, o modelo talvez 

fosse revelado por uma divindade (por exemplo, a pírrica, uma dança  marcial 

criada por Atenas) ou por um herói (cf. a dança de Teseu, no labirinto). 

(ELIADE, 1992, p.31-32) 

 
O êxtase dançante acompanhou muitas religiões através de milênios: Shiva, Osiris, 

Dionísios, etc, representando o deus que havia descido à terra e se encarnado em dançarino: o 

mito do "deus dançante" que, por meio da dança, cria o Mundo e faz reinar a ordem cósmica 

(BOURCIER, 1987). Assim, a dança podia ser executada coma finalidade de garantir a boa 

ordem do cosmos, tendo lugar em cerimônias mágico-religiosas. Mas também podia ser 

executada para obter comida, homenagear os mortos, ter lugar em ocasiões de iniciação, em 

casamentos e assim por diante (ELIADE, 1992)
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Na Grécia Antiga, as danças rituais em homenagem ao deus Dionísio eram cultos, 

realizados em cortejo. Elas foram representadas em vasos (fonte principal de documentação). 

As imagens são ricas de expressividade e nos permitem deduzir uma dança formada por 

movimentos vivos: passos corridos ou escorregados, braços estendidos, com freqüência em 

oposição, saltos com as pernas esticadas ou não, torso, pescoço e cabeça jogados para trás 

(BOURCIER, 1987) 

A relação que os gregos mantinham entre a Dança e o Sagrado era bastante diferente do 

que pode ser observado, posteriormente, na Europa, durante a Idade Média. Nessa época, foi o 

pensamento religioso cristão que se apresentou como grande fator de estabilidade social na 

medida em que era ele que explicava e organizava toda a vida em sociedade. O cristianismo 

Católico medieval, como religião institucional, foi responsável, em parte, pela concepção de 

corpo que temos até hoje em nossa civilização moderna e ocidental. A qual interfere totalmente 

no nosso movimento e na nossa expressão corporal. 

Assim, a compreensão de qual era a visão que o cristianismo Católico medieval tinha sobre 

a dança foi importante para entender de onde surgiu uma concepção que predominou por muito 

tempo no imaginário da civilização ocidental. E também para entender de onde surgiu certa 

relação entre Dança e o cristianismo, a partir do momento em que esse pensamento Católico 

Medieval influenciou também outras correntes cristãs (até o início do século XX). E, por fim, 

para compreender como hoje, as realidades e visões são totalmente diferentes, por exemplo, 

dentro das vertentes de cristianismo que eu sigo e como isso interfere e modifica o movimento 

corporal e o fazer artístico em dança. 

Conforme Le Goff e Truong (2006), no período medieval, as atividades relacionadas ao 

corpo ficavam como secundárias, não valorizadas pela sociedade, uma vez que o corpo era 

resignado ao “pecado”, de forma que quanto mais esse fosse mortificado ou restrito, mais 

admirável seria o cidadão, pois esse, diante de tais interpretações, era o “ideal” pregado pela 

Igreja. Segundo os autores, 

 
A salvação, na cristandade, passa por uma penitência corporal. No limiar da 
Idade Média, o papa Gregório, o Grande, qualifica o corpo de “abominável 
vestimenta da alma”. O modelo humano de sociedade da alta Idade Média, o 

monge, mortifica seu corpo. (LE GOFF; TRUONG, 2006, p.11) 

 

Esta concepção emerge de uma combinação entre determinada linha de interpretação 

do pensamento bíblico e o dualismo platônico. São Paulo é quem mais é considerado 

representante dessa noção, ao discursar sobre a oposição entre o espírito e o corpo: o bem no
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homem só está na alma e todo mal vem da carne. Esta característica dualista de alguns dos pais 

fundadores do cristianismo Católico foi bastante enfatizada e sublinhada na Idade-Média, onde 

a consideração do corpo como um obstáculo à vida da alma e a orientação da vida para o outro 

mundo. Essa negação da carne, consequentemente, levou a um desprezo ao corpo. 

Por outro lado, essa desvalorização do corpo contrasta, de forma paradoxal, com a 

forma como o corpo é glorificado como instrumento para a salvação no cristianismo medieval. 

“O acontecimento capital da história – a encarnação de Jesus – foi o resgate da humanidade 

pelo gesto salvador de Deus, tomando um corpo de homem.” (LE GOFF; TRUONG, 2006, 

p.12). 

O comportamento dos dançarinos gerava reações negativas para esse modelo de 

pensamento. Começaram dessa forma, a serem associados a distúrbios públicos. Nesta 

atmosfera de suspeita em relação ao corpo, a dança perdeu a sua força, principalmente a partir 

do século IV, com os imperadores romanos cristãos que oficializaram a religião Católica. Os 

padres da Igreja, como Santo Agostinho entre outros, condenaram “esta loucura lasciva 

chamada dança, negócio do diabo” (CALDEIRA, 2008, p.4). 

Assim, a dança não foi integrada à liturgia católica, apesar de aparecer em diversas 

comemorações. Conforme Bourcier (1987), em 398 a.C, no Concílio de Cartago, os que iam 

aos teatros nos dias santos foram excomungados; o batismo era recusado aos que atuavam no 

circo ou na pantomima; houve um decreto do papa Zacarias, no ano de 774, “contra os 

movimentos indecentes da dança”, outro decreto do concílio de Avignon, dizendo que “Durante 

a vigília dos Santos não deve haver nas Igrejas espetáculos de dança”. 

A tradição popular, no entanto, foi tão forte que, até o século XVII, a dança, sob a 

forma de rondas que acompanhavam os salmos, fez parte da liturgia. Havia aí um aspecto 

particular de um movimento mais geral de compromisso: à medida que as tribos pagãs da 

Europa e da Ásia Menor se convertiam, os missionários construíam igrejas nos locais dos 

antigos templos, tomando emprestados aos ritos nativos os sinos, as velas, o incenso, o canto e 

a dança. Também nas comemorações e em momentos de festa, apesar da repressão e das 

proibições, pode-se encontrar evidências de que as pessoas dançavam. Mas a partir do século 

XVII, a dança foi definitivamente banida da liturgia cristã Católica (BOURCIER, 1987). 

A partir do Renascimento, quando surgiu uma nova atitude e interpretação filosófica 

em relação ao dualismo platônico, alguns dos valores outrora considerados “mundanos” da vida 

cristã foram novamente valorizados. O corpo, repudiado pela sociedade oficial da Igreja 

Romana, começou a ser novamente valorizado no projeto civilizatório da Modernidade.
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Em paralelo a isso, como desdobramento histórico da Reforma Protestante, que 

ocorreu no século XVI, surgiu, ao longo dos séculos seguintes, muitas outras denominações 

cristãs não-católicas. Algumas dessas linhas de cristianismo com origem histórica no 

protestantismo luterano e calvinista atingiram, no Brasil, a partir da segunda metade do século 

XX, uma grande difusão. Os estudos sobre essas vertentes no Brasil classificam três “ondas”: 

o Protestantismo histórico (ou “missionário”), o Pentecostalismo e o Neopentecostalismo. Cada 

uma dessas vertentes chegou, em nosso país, em diferentes momentos históricos. E em algumas 

dessas vertentes do cristianismo, chamadas popularmente de “evangélicas”, no jargão do senso-

comum, foram surgindo diferentes posicionamentos com diversas visões referentes à 

importância do corpo e da dança como parte da vida cristã. 

Hoje em dia, há diversas correntes cristãs no Brasil. Cada uma delas possui 

singularidades e contornos muito próprios. Algumas dessas correntes cristãs não desprezam a 

relação entre a dança e o Sagrado, tal como fez a concepção hegemônica de cristianismo, ao 

longo da história do Ocidente. E que, inclusive, compreendem que a dança possa ser 

considerada como uma forma de adoração (RICCO, 2014; RODRIGUES, 2014). O que é 

diferente de como historicamente foi desprezada, conforme analisamos até aqui. 

Conforme Ricco (2014), a dança como possibilidade de adoração na liturgia do culto 

cristão, é uma prática já bastante frequente entre algumas denominações protestantes, 

pentecostais ou neopentecostais no Brasil. No decorrer das últimas décadas, formaram-se os 

chamados “Ministérios de Dança”: grupos que se constituíram em várias Igrejas e comunidades, 

onde os indivíduos participam nas celebrações, ou cultos, com coreografias de dança. E as 

estratégias de aprimoramento técnico em dança, com o objetivo de utilizar a dança como parte 

dos cultos e em outros momentos da vida dos sujeitos religiosos, tem sido crescente, incluindo 

até mesmo estudos e especializações em congressos, seminários, aulas regulares de dança em 

ambientes de ensino e aprendizagem de dança, etc. 

A partir do momento que a dança começa a ter espaço dentro da vida dessas 

comunidades cristãs, enquanto prática voltada para a adoração e o louvor, e até mesmo dentro 

dos cultos, como também fora deles, atingindo e estando presentes em outros lugares e esferas 

da sociedade, uma nova relação histórica entre a Dança e o Sagrado começa a ser observada 

dentro da história do cristianismo. Por outro lado, a concepção dicotômica de corpo que, como 

pudemos observar, estava presente no cristianismo medieval, ainda tem seus resquícios em 

muitas das comunidades cristãs atuais (RODRIGUES, 2014). E o uso da dança como forma de 

louvor e adoração a Deus não compartilha de unanimidade entre os diversos grupos
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cristãos (RICCO, 2014). Dessa forma, pode-se dizer que a expressão e o uso técnico e artístico 

do corpo dentro da vida religiosa cristã deixa de ser, ou pelo menos começa a deixar de ser, um 

tabu dentro de muitas comunidades protestantes, pentecostais e neopentecostais, enquanto 

segue sendo um tabu em muitas outras, constituindo um campo repleto de tensões. 

Nessas vertentes cristãs que aceitam a dança como parte da vida cristã e da liturgia, 

não há um modo de dançar específico, como ocorre, por exemplo em religiões que 

historicamente constituíram certos movimentos, gestos ou coreografias relacionadas com 

algum significado sagrado, como por exemplo, as religiões afro-brasileiras que utilizam gestos 

e movimentos específicos tradicionalmente atribuídos a cada orixá (divindade). Ou como 

Eliade (1992; 2010) analisa nas civilizações antigas e povos tradicionais, onde se repete 

modelos exemplares que possuem significados diretamente associados à história de alguma 

divindade, a algum mito ou comportamento sagrado. Mas o que ocorre é uma experimentação 

de múltiplas formas de criar novas danças, aceitando contribuições de técnicas corporais, gestos 

e movimentos oriundos de fontes diversas. 

Essa característica dessa nova relação histórica que surge entre dança e a religiosidade 

cristã possui, portanto, como característica, o estudo da dança a partir de fontes exteriores ao 

meio cristão. E possui, assim como característica, uma forma de relação entre a dança e o 

Sagrado mais focada na experiência pessoal que cada cristão ou cristã estabelece entre o uso do 

seu corpo e a sensação de comunhão com Deus do que na repetição de tradições. 

Em minha trajetória social, dentro do cristianismo, a minha experiência religiosa se 

deu a partir das vertentes pentecostal, tendo frequentado a Igreja Assembléia de Deus - 

Comunhão Familiar e, atualmente, a Igreja Greenhouse, localizada na cidade de Três 

Coroas/RS. A Igreja Greenhouse, cujo nome significa “estufa” em inglês, vive uma concepção 

de cristianismo que propõe o que se chama de desenvolvimento integral do ser humano. Essa 

perspectiva cristã compreende que existe uma unidade inseparável entre corpo, alma e espírito. 

Dessa forma, é uma das correntes que não opera com um forte dualismo mente-corpo, tal como 

o evidenciado na maior parte da história do cristianismo dentro da história do Ocidente. E não 

compreende uma separação entre a experiência com o corpo na dança e a vida cristã. Tudo está 

interligado, pois a vida espiritual faz parte de quem sou dentro e fora das paredes de um templo, 

podendo experienciar dessa comunhão com Deus em ambos os lugares, porém de formas 

diferentes. Tanto no individual como no coletivo. Isso me permitiu nesse processo de 

construção criativa relacionar e trazer as experiências com Deus
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ainda mais presentes e vivas em sua relação com meus movimentos, na concepção cênica deste 

trabalho. 

Assim, no meu processo de investigação e criação para este TCC, fui direcionando o 

olhar e atenção para o estado corporal em que me encontrava e a imagem que eu tinha de mim 

mesma antes e depois de cada experiência com Deus. E ao estabelecer as relações com os 

métodos aqui abordados e trabalhados, incluindo as técnicas e métodos de organização corporal 

fui realizando anotações em meu “caderno do artista”, desde as minhas sensações corporais até 

as imagens mentais que surgiam nessa conexão com Deus. A partir desse material, eu parti para 

a improvisação e composição em dança.
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4. RELAÇÕES E CONCEPÇÕES DO QUE É SAGRADO 

 

Para o historiador das religiões Mircea Eliade: “a primeira definição que se pode dar 

ao sagrado é que ele se opõe ao profano” (ELIADE, 2012, p.17). Segundo Usarki (2004), a 

noção de “sagrado” de Eliade remonta ao teólogo protestante alemão Rudolf Otto, para quem 

o Sagrado é pensado em radical oposição ao profano. Tal oposição está também presente nos 

clássicos estudos sobre a religião do sociólogo Emile Durkheim, que também influenciou o 

pensamento de Eliade. Para Durkheim, “o sagrado e o profano foram pensados pelo espírito 

humano como gêneros distintos, como dois mundos que não têm nada em comum” (1996, p.51) 

e concluiu: “existe religião tão logo o sagrado se distingue do profano” (Idem, p.150). 

A revisão crítica, realizada nos últimos séculos, atenuou esta oposição binária, 

ressaltando que ambos, sagrado e profano, são dimensões interligadas. Por exemplo, Evans 

Pritchard (1978, p.25), defendeu que “o que é sagrado só pode sê-lo em certos contextos e em 

certas ocasiões, mas não em outras”, ressaltando que as situações concretas onde o sagrado 

opera o torna indissociável do contexto social, daquilo que é considerado profano. Eliade, por 

outro lado, coloca em dúvida a oposição binária entre sagrado e profano afirmando a primazia 

do sagrado sobre o profano, como se todo ser humano, a princípio, possuísse uma orientação 

instintivamente religiosa e somente em contextos de crise de valores ele a abandonasse. 

Evitando qualquer afirmação generalizante desse tipo, que ignore as diferenças 

existentes entre as várias sociedades e indivíduos, a teoria de Eliade continua sendo útil, hoje, 

para situar a perspectiva do sujeito religioso cristão. Pois a sua noção de sagrado, segundo 

Usarski (2004), emerge de uma determinada "escola de pensamento", dentro do espectro 

múltiplo da Ciência da Religião, que é marcado pela perspectiva do cristianismo protestante, 

no sentido da relação imediata do ser humano diante do "seu" Deus. Assim, o aspecto negativo 

da sua teoria é que Eliade generaliza sociedades antigas ou “arcaicas”2, em uma oposição à 

modernidade laica3, quando ele compara a experiência existencial do ser humano religioso com 

a do ser humano desprovido do sentimento religioso. Porém, a teoria de Mircea Eliade funciona 

muito bem para explicar a perspectiva religiosa cristã. 

Central para entendermos a noção de “sagrado” de Eliade é o conceito de numinoso, 

de Rudolf Otto. Esse termo é derivado da palavra latina numen que significa "vontade divina", 

 

2 “Arcaico” é utilizado por Eliade como aquilo que é do princípio, ou seja, mais religioso, mais próximo da 

crença no sagrado,que ele acredita estar na origem de toda a humanidade. 

3Leach (apud GUIMARÂES, 2000), critica essa forma como Eliade divide a História humana em História do 

“homem arcaico” e do “homem moderno”.
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"atuação divina" ou "essência divina”, representando o elemento irracional, em contraste com 

o racional, presente nafé cristã. Por irracional ele refere-se a tudo que vai além da doutrina 

religiosa: o caráter da vivência e experiência direta com o Sagrado. O numinoso seria a esfera 

supernatural da existência ainda isenta de qualquer ideação ou pensamento. É pensando neste 

aspecto não racional da religião, relacionado ao efeito emocional que provoca no ser humano o 

contato com algum tipo de realidade extra-humana ou divina, que Otto (1985) define o Sagrado 

como uma “manifestação de algo de ordem diferente, de uma realidade que não pertence ao 

nosso mundo natural, profano” (USARSKI, 2004).4 

O ponto problemático dessa teoria de Eliade, como já foi observado acima, é que o 

autor, em sua concepção generalizante e universalizante, afirma que cada religião é uma 

revelação particular, mas ao mesmo tempo completa deste “Sagrado”. Ele chama essas 

revelações do Sagrado de “Hierofanias”, entendendo que cada tradição encontra dentro de si os 

meios para integrar-se ao Sagrado, criando as suas Hierofanias (que podem ser imagens, ritos, 

símbolos, danças, etc.). Embora Eliade não defenda haver hierarquias entre as religiões (umas 

superiores às outras) e não afirme que são todas iguais, ele tenta aplicar essa noção cristã de 

espiritualidade para todas as religiões da história. Neste processo criativo e de investigação, eu 

tive uma grande identificação com essa perspectiva de Eliade. Como por exemplo, no uso de 

imagens, nesse caso mentais, surgidas nos meus momentos de conexão com Deus, onde busquei 

direcionar a atenção para o meu corpo e o estado em que ele se encontrava, gerando esta 

consciência através das técnicas e abordagens corporais desenvolvidas ao longo deste trabalho. 

Assim como objetos que se tornaram parte da cenografia e composição de cena, tendo 

significados e total relação com as imagens mentais que foram surgindo no processo criativo, 

o qual irei detalhar nos próximos capítulos. 

O interesse nesse tipo de perspectiva está na noção de experiência humana do 

numinoso, ou seja, na reação que todo sujeito religioso estabelece com os "chamados" do 

Sagrado. No caso, com Deus, uma vez que estamos aplicando o conceito de Eliade dentro do 

cristianismo, que é o seu lugar mais adequado e o qual trago um pequeno exemplo que faz parte 

deste processo. É a partir desse tipo de experiência direta e imediata do indivíduo com algo 

superior a ele que Eliade (1992; 2010) defende a sua noção de Sagrado como um fenômeno da 

consciência humana. 

Dentro desta perspectiva, o que quer o sujeito religioso (cristão)? A resposta de Eliade 

é: viver no Sagrado. Viver em Deus. Para a mentalidade de quem vive no Sagrado, o 

4Embora o autor (Usarki, 2004) observe que em 1913, ou seja, quatro anos antes de Rudolf Otto, Nathan 
Söderblom já citasse a noção de “sagrado” no mesmo sentido. (opcit)
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mundo e a humanidade só existem graças a uma manifestação daquele que o fundou, qual seja, 

Deus. O sujeito religioso funda então a sua existência a partir de sua experiência de contato 

com esse Sagrado. É na sua relação com o outro mundo que ele crê existir, o mundo 

transcendente, absoluto, de uma “realidade trans-humana”, mas acessível à experiência da sua 

consciência, que se formam as ideias e os valores que o guiam e dão significado à sua existência. 

Com esse embasamento, parti do pressuposto de que a experiência de vida de uma 

pessoa religiosa cristã, como eu, é totalmente diferente da experiência existencial de uma pessoa 

não-religiosa. Por estar impregnada dessa articulação com uma realidade trans-humana, como 

diria Eliade, com um sentimento de permanente busca por uma relação e conexão com Deus. 

No meu caso, pelo meu pertencimento ao cristianismo, por minha fé alicerçada em Deus, a 

minha experiência enquanto estudante de um curso de graduação em dança, com a aplicação 

dos métodos, abordagens corporais e técnicas para a criação em dança que aprendi, adquiriu 

um impacto diferente. Essas experiências com dança foram sentidas por mim de uma maneira 

diferente e adquiriram significados diferentes. 

Também é importante ressaltar que, como já foi observado anteriormente, a relação 

entre dança e espiritualidade, na forma como se constrói hoje no cristianismo pentecostal ou 

neopentecostal, é sem uma estrutura ritual prévia, oriunda de alguma tradição cultural. Pois a 

relação entre dança e cristianismo é ainda muito recente na história. 

Sendo assim, eu busquei, no decorrer deste trabalho,tomar como dado para análise as 

experiências de algo vivo em mim e, ao mesmo tempo, potente, que a minha espiritualidade 

cristã me proporciona. Sendo assim, este TCC se propõe não a tematizar Deus ou a religião 

cristã, mas sim a experiência que eu tive com a dança a partir da perspectiva de alguém que 

possui pertencimento religioso e que relacionou esta experiência com a dança em sua busca por 

Deus. E que fez isso a partir de um contexto cultural, histórico e social específico, que é, nesse 

caso, o cristianismo. Essa experiência, transformada em uma obra de arte, é representativa de 

um lugar social, de um modo de vida e de uma experiência existencial que deve se fazer 

relevante para o campo teórico da dança. Pois, uma vez que o ensino da dança no Brasil ocorre 

em uma realidade cultural intensamente marcada pela religiosidade, o campo da dança também 

deve levar em conta essa perspectiva que pode ser a de muitos alunos e alunas nas escolas, onde 

se promove o ensino da dança.
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5. CAMINHOS DE DESCOBERTA 

 

 
Dentro dos caminhos percorridos, de um processo de descoberta de novas formas de 

uso do meu corpo, na busca por desconstruir os padrões corporais e de movimento que eu 

possuía até então, trago neste trabalho a análise e o relato das vivências que experimentei e 

relacionei com a espiritualidade. Conforme a proposta das abordagens de investigação corporal 

que me foram proporcionadas pelo curso de graduação em dança da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS), parti na busca por aquilo que bailarinos e bailarinas costumam 

nomear como “tornar o corpo mais expressivo”ou “mais presente”, gerando, em mim, 

destensionamentos musculares, construindo “novos espaços” do/no corpo, novas formas de 

movimentação e produzindo novas qualidades de movimento. Partindo desse lugar de 

descoberta e de conexão com as minhas experiências corporais, mentais, emocionais e 

espirituais, desenvolvi um trabalho solo efetuei uma prática como pesquisa,que tem intuito de 

criar um diálogo entre prática e teoria, criação artística e escrita (FERNANDES, 2014). Assim, 

articulando e relacionando determinadas técnicas e abordagens sobre o movimento com a 

espiritualidade presente no meu cotidiano, busquei descrever as experimentações constantes 

que vivenciei com a relação que eu inevitavelmente estabeleci entre a minha experiência 

corporal e a minha espiritualidade cristã. 

Iniciei com os métodos de Klauss Vianna e de Moshe Feldenkrais para preparo 

corporal. Posteriormente, utilizeia improvisação em dança (MILLER, 2007). A partir disso, eu 

busquei identificar os movimentos que se repetiam e desenvolvi a repetição consciente, como 

propõem tanto Vianna quanto Miller, nesse processo, direcionando a atenção para corpo e 

também gerando uma nova atenção corporal. A análise também se desenvolveu através do uso 

de recursos midiáticos,durante as práticas, através dos quais eu pude analisar com mais atenção 

a minha construção coreográfica depois de filmá-las, identificando e reconhecendo o que se 

modificava, observando o surgimento de novos movimentos. 

Todo o processo de criação e construção coreográfica foi feito em momentos onde 

busquei a conexão com a minha espiritualidade, dirigindo a atenção para o meu corpo em 

momentos específicos de relacionamento com Deus. Buscando perceber o que acontecia com 

o meu corpo, nesses momentos os quais chamo de “meu lugar secreto”, analisei as sensações 

decorrentes desse meu contato com Deus, a partir da noção epistêmica de “escuta do corpo” 

(MILLER, 2007). Levei em consideração também o que Feldenkrais (1977), afirma a respeito
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das nossas motivações internas e que delas, certas musculaturas são ativadas e movimentos são 

desencadeados, em relação à espiritualidade. 

Utilizei também do conceito êmico de “soaking”, palavra em inglês que significa 

“imersão”, “pratica de imergir na presença de Deus”. É um conceito oriundo da cultura cristã 

das igrejas que frequentei e que ainda frequento. Esse tipo de noção implica em um conjunto 

de práticas que são utilizadas como um recurso de conexão com Deus. Sendo que elas implicam 

em, primeiramente, criar um momento de silenciamento, exterior e interior. A partir disso, 

procurei me colocar nesse lugar de escuta, despertando os meus sentidos perante a presença de 

Deus e do Espírito Santo, a partir de uma música instrumental específica para auxiliar nisso e 

criar este ambiente de conexão e de escuta. Em um segundo momento, o “soaking”, essa 

conexão que se estabelece entre mim e o Sagrado, me levou a prestar atenção a todas as imagens 

mentais que surgiam. 

Essas imagens mentais que surgiram no momento da minha imersão em Deus, por sua 

vez, geraram em mim estados corporais diferentes. A partir do momento em que, muitas vezes, 

me vi em outros lugares, fazendo alguma ação, isso reverberou no meu corpo e pode se 

transformar em motivos para a criação de gestos e/ou movimentos de dança. Não que, no 

primeiro momento, de fato, eu movesse o meu corpo e dançasse. Nessa segunda etapa, do 

conhecimento e observação dessas imagens e estados corporais, eu apenas os tinha em mente. 

Além deles, surgiram também palavras, sensações que também faziam parte desta experiência. 

Dentro do processo dessa pesquisa, uma das imagens mais recorrentes que surgiram e 

que me marcaram foi a de uma casa. Tive a sensação de estar nessa casa. E outra foi a imagem 

de um campo aberto. Por vezes, de uma estrada de terra. Geralmente, a sensação de me 

encontrar nesses lugares que geraram algo que me “despertou” para novas possibilidades, não 

somente de movimento, de criação, mas também de vida. Posso dizer que essas imagens 

“falaram” muito comigo, ou mesmo que, Deus através dessas imagens falou muito comigo. 

Digo que esses foram os lugares onde Deus me levou. E ali, nesses lugares, em 

conexão com a esfera espiritual, me encontrou para ser ensinada. E que foi nesses lugares onde 

a relação e a visão acerca de quem sou e o que é o mundo se ampliou e mudou. Assim, como 

seguidamente vem ampliando nas minhas vivências cotidianas. Senti a necessidade de falar 

pouco mais sobre isso para ficar mais claro a forma que quero abordar o espiritual dentro dessa 

pesquisa, do que o processo dessa pesquisa “despertou” em mim. E de trazer um pouco do 

entendimento do que vivencio nessa articulação que construí entre os processos criativos
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em dança e a minha fé cristã. Com a consciência de que tais interpretações e descrições dizem 

respeito a algo muito subjetivo e particular, mas, ao mesmo tempo, pode ser representativo de 

uma forma de relacionar a criação em dança com processos subjetivos de uma pessoa ligada, 

de alguma forma, a uma religiosidade como a minha. 

Também é importante observar que esse processo gerou muitas transformações em 

mim e que, embora elas não sejam mensuráveis, é possível afirmar que a minha subjetividade 

passou a se constituir de forma diferente depois dessas experiências. Podendo dizer, que, dentro 

desse processo de pesquisa, de descobertas e de criação, se entrelaçam os processos que me 

constituem enquanto dançarina e os processos que me constituem enquanto mulher cristã. Por 

a espiritualidade cristã ser uma parte indissociável da minha vida, é inevitável que esses dois 

processos não se diferenciam, por os métodos de abordagem sobre o corpo propostos serem 

muito voltados para essas questões perceptivas e, consequentemente, envolver muito daquilo 

que já está tão presente em minha trajetória religiosa. 

Assim, em certo sentido, pode-se dizer que esses processos de criação em dança 

potencializaram um processo que já estava em mim, o de relacionar a experiência corporal e 

sensorial com aquilo que no campo religioso consideramos o estar em contato com Deus, com 

todo o aprendizado que este momento de estar em contato com Deus pode trazer ao nível de 

sensações, emoções, pensamentos, imagens mentais, etc. E que me fazem ter a sensação de que 

tais métodos do campo da dança me levaram a descobrir mais profundamente quem sou de fato, 

e permitiram me mover com maior liberdade. 

Com base nessas experiências que este trabalho de conclusão de curso (TCC) foi 

desenvolvido. Na vivência dessas relações que nos constroem enquanto indivíduos, que geram 

movimento corporal e dança, a forma como me vejo se modifica. E as visões tanto de mundo 

como de dança se ampliam, a partir do como eu me vejo e me relaciono comigo mesma e com 

o meio.
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6. O CORPO E AS SUAS POSSIBILIDADES NA CENA DA DANÇA 

 

Moshe Feldenkrais é um teórico que costuma ser incluído dentro de um grupo de 

pesquisadores de métodos de treinamento corporal utilizados pela área da dança, normalmente, 

agrupados sob o rótulo de “educação somática” (FORTIN, 1999; STRAZZACAPPA, 2009, 

DOMENICI, 2010). Em geral, esta denominação tem sido utilizada para perspectivas que 

utilizam métodos originalmente voltados para a saúde como alternativas para desenvolver um 

maior grau de consciência corporal em bailarinos. Domenici (2010, p.70) afirma que o 

paradigma da educação somática reivindica “o respeito aos limites anatômicos dos corpos”, 

pois se propõe a direcionar um olhar sensível e atento para as particularidades de cada um, 

estimulando também a “exploração de novos padrões de movimento”. 

Segundo Fortin (1999, p. 40), a educação somática “engloba uma diversidade de 

conhecimentos onde os domínios sensorial, cognitivo, motor, afetivo e espiritual se misturam 

com ênfases diferentes.” Neste campo discursivo enunciado pela autora, o termo “espiritual” é 

utilizado, no entanto, em um sentido bastante vago, amplo e genérico, sem conceituação ou 

contextualização. E, portanto, sem fazer referência a nenhuma relação entre os sujeitos reais 

concretos e as formas de religiosidades específicas que constituem as suas experiências 

espirituais, tal como é o objetivo deste trabalho. 

Klauss Vianna (2008), bailarino e coreógrafo brasileiro, é outro teórico que 

desenvolveu caminhos e aprendizados para o que ele chama uma “educação dos sentidos”, 

enfatizando a importância de um “corpo disponível” para a dança. Miller (2007), ao abordar 

sobre a técnica Vianna, fala de um “corpo disponível ao movimento para realizar uma 

comunicação por meio da expressão corporal”. Vianna (2008), diz que para “acordar” o corpo 

é preciso primeiro fazer com que a pessoa “sinta e descubra a existência desse corpo”. Um 

corpo que tem histórias, memórias, que fazem parte dessa construção de si, onde é “impossível 

dissociar vida da sala de aula.” (p. 41).
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[...]antes de exprimir na matéria sua experiência existencial, o homem a traduz 

com a ajuda do próprio corpo. Alegria, dor, amor, terror, nascimento, morte, 
tudo, para o verdadeiro bailarino, é motivo e ocasião de dançar. Por meio dos 
movimentos da dança aprofunda-se cada experiência e realiza-se o milagre da 
comunicação. (VIANNA, 2008, p. 20) 

 

Segundo Vianna, geralmente, nós estamos distantes de nós mesmos, em uma espécie 

de “ausência” corporal, isto é, com pouca atenção voltada para a nossa consciência corporal. O 

autor propõe a dança como um meio para fazer com que a nossa atenção volte-se mais para essa 

consciência corporal. Mas acrescenta que, para isso, temos que estar “com os sentidos alertas”, 

senão, a dança torna-se “pura ginástica.” Ele enfatiza a importância da percepção tanto das 

partes do corpo quanto do espaço ao nosso redor para a descoberta de novas possibilidades para 

o uso do corpo, ou, nas palavras do autor, para “acordar” o corpo. Sendo assim, a noção de 

“escuta do corpo”, entendida como essa atenção, é um dos princípios de sua técnica, assim 

como o autoconhecimento e o autodomínio, necessários para a expressividade. 

A técnica Klauss Vianna foi sistematizada e estruturada em tópicos, sendo eles: 

processo lúdico, processo dos vetores e processo criativo. Essa metodologia de treinamento 

corporal direciona e estimula não somente o/a bailarino/a, mas qualquer pessoa que queira 

conhecer e trabalhar o seu corpo. O trabalho da técnica de Klauss Vianna propõe a promoção 

da “transformação gradual da ausência corporal para a presença corporal” (MILLER, 2007, 

p.54) e por consequência, gerar uma disponibilidade corporal, desenvolvendo, através dos cinco 

sentidos, a “percepção no espaço e no tempo.” (MILLER, 2007, p. 54.) 

Busquei, assim, neste TCC, desenvolver uma pesquisa que utilizasse contribuições dos 

métodos de treinamento corporal de Moshe Feldenkrais e também de Klauss Vianna. Porém, 

este TCC não se restringe ao campo discursivo da chamada “educação somática”. E embora 

compartilhe de alguns de seus pressupostos básicos, como o de que há uma inseparabilidade 

entre todos os aspectos do ser humano (físico, mental, emocional, social, espiritual etc), utiliza-

se desses autores como metodologia de treinamento corporal e não como paradigma. Métodos 

que auxiliaram em muito no meu processo de criação e de composição, potencializando o 

treinamento do meu corpo para a dança, para a construção da cena. 

Neste processo investigativo e criativo, em cada momento em que aplicava os métodos 

em meu corpo, eu buscava trabalhar as propostas de ambos os autores e relacionar as suas 

técnicas. Assim como direcionava a atenção para as experiências “inscritas” em mim,
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nos meus momentos de conexão espiritual. Isso gerou consciência sobre as musculaturas em 

meu corpo que se ativavam, o estado em que meu corpo se encontrava. Eu prestava atenção no 

que sentia e nos pensamentos que passavam pela minha mente, os quais acabavam gerando 

certos sentimentos que reverberavam de alguma forma em meus movimentos corporais. Todas 

essas experiências, todas as descobertas, desde palavras, frases, imagens, eu descrevia no 

“caderno do artista”. Busquei escrever para não perder tudo que descobria e surgia e assim 

poder trazer de forma mais clara o processo de construção deste trabalho. 

Feldenkrais diz que cada pessoa age de acordo com a imagem construída de si mesmo, 

ao longo de muitos anos. Essa auto-imagem envolve todos os fatores que nos constituem e com 

os quais nos relacionamos, como o falar, o pensar, o sentir e se movimentar, bem como nossas 

interações sociais e a nossa auto educação. Propõe caminhos para, a partir de uma experiência 

mais atenta ao corpo, modificar essa auto-imagem, integrando a consciência corporal com a 

exploração de outros caminhos possíveis para a sua produção. 

Segundo Feldenkrais(1977), nós “agimos de acordo com nossa auto-imagem. Esta, 

que, por sua vez, governa todos os nossos atos”. Na perspectiva desse autor, nós nos 

constituímos enquanto indivíduos, em relação com os espaços em que habitamos e o espaço do 

nosso corpo, através das múltiplas relações que estabelecemos e vivenciamos em nosso dia a 

dia. Sendo assim, o nosso corpo é carregado de histórias, de experiências que se atravessam, 

que vão formando uma autoimagem e também uma autoeducação. 

Partindo do ponto de vista de que essa imagem que temos de nós influencia em nossa 

criação em dança, levei em consideração aquilo que é a preocupação central de Feldenkrais: o 

agir a partir da autoimagem, quando nós criamos para nós mesmos uma autoimagem que nos 

fornece um conjunto muito limitado de possibilidades de ação. É o que Feldenkrais chama de 

“uma imagem distorcida de quem somos”. Isso se reflete em nossa dança, na maneira como se 

constitui a nossa expressividade. Pois nos movemos baseados nos padrões corporais de 

movimento, através dos quais fomos e somos continuamente construídos. Utilizei o método de 

Feldenkrais, porque ele propõe ser possível ampliar essas possibilidades com experiências e 

vivências corporais que nos forneçam outras referências, permitindo um leque maior de 

possibilidades para a construção da nossa expressividade. 

Feldenkrais (1977), ao afirmar a respeito da imagem que se constrói de si mesmo, 

enfatiza que não apenas nos movemos de acordo com esta imagem, mas também pensamos, 

falamos e sentimos. Estes componentes, segundo Feldenkrais, estão envolvidos em toda ação, 

em alguma medida. Assim, a nossa autoimagem é resultado das nossas experiências, não
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sendo estática, mas em constante modificação a cada nova ação experimentada pelo corpo. “Na 

realidade, nossa auto-imagem nunca é estática. Ela muda de ação para ação, mas estas 

mudanças gradualmente tornam-se hábitos; isto é, as ações tomam caráter fixo, imutável.” 

(FELDENKRAIS, 1977, p. 28). 

Na própria prática repetida de dança, é possível, muitas vezes, criarmos hábitos que 

não oferecem muitos caminhos a se percorrer para chegarmos a possibilidades mais variadas 

de movimento. Assim, padrões corporais acabam por serem formados. 

Neste trabalho, parti, portanto, da perspectiva de que é possível desenvolver um 

trabalho corporal em dança que ofereça caminhos diferentes, que potencializem e também 

tornem mais significativo o fazer em dança. Um desafio veio à tona, ao me colocar nesse lugar 

para ampliar o meu leque criativo, por ter certos padrões de movimentos e técnicas enraizadas 

em meu corpo. E com isso, veio a identificação da importância de um equilíbrio no 

desenvolvimento de técnicas diversificadas em nosso corpo, de modo a potencializar para 

expressividade e no nosso fazer como um todo. Assim, busquei desenvolver um processo 

criativo, com outros caminhos que até o momento não tinha desenvolvido e que me permitisse 

ir “mais fundo” na minha criação em dança. Isso possibilitou novas relações, descobertas e, de 

fato, direcionar o “olhar” e a “escuta” para a minha espiritualidade, potencializando o meu 

processo criativo com mais significado e consciência. Com os processos desencadeados, as 

memórias despertadas e os novos sentimentos e estados corporais percebidos, foi possível 

construir uma composição cênica. 

No entanto, também é importante considerar que estas técnicas propostas por 

Feldenkrais não se constituem como privilegiadas para a descoberta de alguma verdade sobre 

aquilo que realmente somos, em oposição a uma suposta imagem menos verdadeira, ou dita 

como “distorcida”, tal como diz este autor. De acordo com Falkembach e Icle (2016), por 

exemplo, mesmo os métodos da chamada educação somática implicam na construção e 

cristalização de uma “regularidade e de um modo de fazer”, através de “táticas e estratégias 

para lidar com uma infinidade de fatores aleatórios, não programados e não conhecidos.” 

(p.631). Assim, é importante considerar que essas mesmas técnicas de Feldenkrais também nos 

constituem e configuram o nosso “eu” por meio da construção de hábitos corporais que 

englobam um conjunto igualmente limitado de possibilidades, conforme Andreoli (2017): 

 
Antes de se efetivar como movimento ou gesto dançado, de tornar-se físico 
em um corpo individual, as técnicas corporais já estão pré-estruturadas no 
campo mais amplo da aprendizagem cultural. O que significa que em qualquer 

contexto cultural haverá sempre um repertório limitado de
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possibilidades corporais. Quer o indivíduo esteja engajado em metodologias 

tradicionais de aula de dança quer esteja realizando mais exercícios 

perceptivos ou de sensibilização (...) (p.105) 

 
E ainda, conforme Falkembach e Icle (2016, p. 631): 

 
 

Assim como as ações pedagógicas, as técnicas de dança são modos de 

governo, um conjunto de práticas e saberes de conduzir e fabricar o corpo-

sujeito em relação a um ideal, a uma concepção de corpo e de movimento; são 

modos de subjetivação. Propomos, portanto, que as técnicas de dança são 

domínios de uma tecnologia humana. Tal perspectiva nos permite, por 

exemplo, avançar as discussões sobre técnica e espontaneidade na 

aprendizagem de dança e problematizar a ideia difundida de que a técnica 

produz submissão e a espontaneidade produz autonomia. 

 
Uma vez que o nosso “eu” é sempre uma construção social, e que são as nossas 

experiências que nos constituem (ANDREOLI, 2017), tanto as abordagens ditas “tradicionais” 

de dança quanto os métodos ditos somáticos, como o método Feldenkrais, condicionam o corpo 

e ampliam as suas possibilidades por meio da regularização de determinados modos de fazer. 

O método Feldenkrais fornece outras possibilidades para construirmos a nossa autoimagem, 

nem menos nem mais distorcidas, do que aquelas experiências que tive com a dança antes. 

Porém ao articular como minha espiritualidade, o que abordo neste trabalho, proporciona 

direcionar o olhar sensível para aquilo que fez e faz parte da minha construção e que, de certa 

forma, modificou o meu eu de forma integral. 

Feldenkrais (1977) afirma trabalhar com uma tomada de consciência através do 

movimento, com investigações e o autoconhecimento de forma integral. Assim, seu método 

propõe-se a potencializar um corpo presente, um corpo atento, que abre espaço maior para a 

expressividade. Bardet (2015), praticante do método Feldenkrais, ao abordar sobre a técnica, 

afirma sobre uma atenção através do movimento. E diz que o método trabalha sobre o corpo 

operando “mais com base em relações do que em coisas.” Sendo assim, enfatiza que “ele não 

afirma que trabalha sobre o corpo como objeto único, definido, separado, mas sobre uma 

relação múltipla e mais abrangente”. Relação que nos constitui por inteiro, entre elementos, e 

que é dinâmica e modificável. As lições de Feldenkrais são de certa forma, como ele mesmo 

traz, para melhorar a habilidade. 

Assim como o mundo está em constante transformação, o nosso corpo e os nossos 

pensamentos também estão em transformação. Criamos e recriamos todo tempo, mesmo que 

inconscientemente, e, inevitavelmente, nos moldando a padrões dados seja pela mídia, pelo 

cotidiano social, entre outros. Não há construção do nosso “eu” e nem da nossa dança que seja
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possível fora de alguma referência cultural, de alguma estrutura social ou de alguma norma. No 

entanto, quando utilizamos um repertório mais limitado de possibilidades, nos utilizamos 

sempre dos mesmos caminhos de pensamentos e mesmos caminhos de movimento. Então, o 

nosso corpo forma um padrão mais limitado e a nossa autoimagem é restrita. 

 
O que é comum à maioria é o fato de que a auto-imagem é muito mais restrita 
do que poderia ser, porque ela é formada e organizada de acordo com a 
maneira como nos organizamos para as atividades do dia a dia. Como 
vivemos, geralmente, limitados em nossos padrões, nossa auto-imagem 
também fica limitada. (YAKHNI, 2011, p. 15). 

 

 

 

Conforme Gilberto Velho: 

 

 
quanto mais exposto estiver o ator social a experiências diversificadas, quanto 

mais tiver que dar conta de ethos e visões de mundo contrastantes, quanto 

menos fechada for a sua rede de relação ao nível do seu quotidiano, mais 

marcada será a sua percepção de individualidade singular. Por sua vez, essa 

consciência da individualidade – fabricada dentro de uma experiência cultural 

específica – corresponderá a uma maior elaboração de um projeto de vida 

(VELHO, 2008, p.35-36). 

 

Isso mostra a importância de experimentarmos diversos caminhos para potencializar 

ainda mais o nosso corpo para a dança, para “despertar” o nosso corpo, como diz Feldenkrais, 

ampliando as suas possibilidades. Com isso, ampliamos as nossas possibilidades de nos 

constituirmos enquanto sujeitos, de modo a renovar a nossa mentalidade, dia após dia, ao 

estabelecer novas relações, renovando também as formas de nos movimentarmos na dança. 

Ao desenvolver de forma mais profunda em meu corpo tanto o método e técnica 

Feldenkrais como o de Vianna, busquei explorar o meu corpo e conhecer mais meu próprio 

movimento, ao direcionar esse olhar para minha autoimagem. E com isso comecei a ter 

consciência, não somente do meu corpo em si, mas também de padrões de movimento, vindos 

de uma organização corporal formada. Com isso, a identificação de experiências que fizeram 

parte da minha construção de vida e que provocaram certos padrões de movimento, 

pensamento, organização e postura corporal, me direcionaram ainda mais para conexão com 

minha espiritualidade, trazendo uma outra perspectiva sobre mim. Ao identificar, me permiti 

experimentar outras possibilidades de organização corporal e de movimento, explorando, a 

partir  disso,  com  a  improvisação, identificando a mudança da minha motivação interna e de
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pensamentos que desencadearam em movimentos, tornando os aparentes “limites” como 

possibilidades para outras formas. 

Assim, nesta pesquisa, busquei utilizar dessas abordagens até aqui citadas, articulando 

essa noção de ampliação do repertório de possibilidades em dança, como por exemplo, 

movimentação no nível baixo com uso de apoios, juntamente com as direções ósseas e a 

repetição de alguns movimentos que desencadeavam outros, ou mesmo geravam algum estado 

corporal ao direcionar atenção a isso. Assim como articulando com o meu sentimento e as 

minhas percepções individuais da conexão com o espiritual, com as experiências que o meu 

corpo vivencia nos momentos em que eu sinto estar em contato com Deus. 

A modificação da minha autoimagem, dentro da experiência desse processo de criação 

em Dança, como potencializador do corpo rumo a uma maior expressividade, foi o que articulou 

a dança com a espiritualidade. Uma vez que o processo envolveu as sensações, percepções, o 

uso da imaginação e de memórias que surgiram nesses momentos de maior imersão na 

“presença de Deus”. Quando falo sobre memórias, falo sobre experiências vividas que foram 

“inscritas” em meu corpo, formando um padrão corporal e de movimento, uma vez que as 

memórias emocionais e o corpo não estão dissociados. Assim, o processo todo direcionou-me 

a um “lugar” profundo de minha consciência onde algumas dessas memórias acabaram fazendo 

parte também da minha construção cênica. 

Algumas dessas memórias foram: sobre o tempo de mudança a uma nova cidade, 

Montenegro, e o início de uma jornada de descoberta, em vários sentidos. Memória dos 

cadernos e papéis soltos nos quais eu escrevia para Deus de forma intensa neste período. 

Chamei-as de “minhas cartas para Deus”, pois eram escritas para ele, onde muitas vezes 

escrevia as minhas orações, quando não conseguia falar. Ou mesmo escrevia sobre o que sentia, 

sobre pessoas, sobre situações, etc. Muitas vezes eu escrevia ali o que estava acontecendo 

dentro de mim em relação ao meu entorno, por estar em um lugar novo, desconhecido, mas ao 

mesmo tempo sendo descoberto. 

Como a escrita de cartas tornou-se, durante um período muito emblemático e marcante 

da minha vida, uma forma muito forte de expressar-me, utilizei-as como parte do material que 

comporia a minha construção cênica. E a condição emocional em que me encontrava no 

momento em que as escrevi, chamei aqui de “meu lugar secreto”. E que nada mais é do que o 

meu “lugar” de conexão com minha espiritualidade, com Deus. 

Sendo assim, neste TCC, o “meu lugar secreto” representa os meus momentos de maior 

conexão com Deus. De escrever para Deus, de tentar dialogar com ele em palavras
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verbalizadas e escritas. Mas representa também um lugar de descoberta de quem eu sou, ao 

tentar estabelecer esta conexão com o sagrado (com o divino). 

Memórias como estas, que foram tão intensas para mim, direcionaram-me para vários 

questionamentos em relação à fala e à minha dificuldade de me expressar através dela. E eu 

comecei a relacionar as Cartas com as experiências “inscritas” em meu corpo, sendo meu corpo 

– carta, como com o que surgiu durante o processo em um dos meus momentos de conexão 

com a minha espiritualidade. A idéia de um “corpo-carta” veio de um trecho da Bíblia que fala 

que somos “cartas vivas” escritas pelo espírito de Deus5. Tudo isso, caminhando junto, 

interferiu na reconstrução da imagem que tinha de mim, na reconstrução de padrões de 

movimento e impulsionando o meu processo criativo em uma direção. 

Ao longo desse processo, toda vez que descobri uma nova forma de me movimentar, 

construída a partir destas experiências e das novas relações que estabeleci com o corpo, as 

minhas memórias e emoções e a minha espiritualidade, praticando essa “escuta” do corpo, eu 

construí a minha obra de arte de dança. Tendo a consciência de que tudo está interligado, arte, 

dança, corpo, cristianismo, etc, na minha experiência de vida, pelo fato de eu possuir uma 

trajetória, um pertencimento e uma construção identitária cristã. 

Sendo assim, essa minha relação com o Sagrado, dentro da experiência cristã, torna 

potente e impulsiona a criação em Dança de uma maneira singular, diferente da perspectiva de 

quem não está envolvido com essa espiritualidade. 

 
não é só dançar, é preciso toda uma relação com o mundo à nossa volta. Não 

adianta se isolar em uma sala de aula, isso leva a um completo distanciamento 
da vida, de tudo que acontece no mundo. O ser humano que existe no bailarino 
precisa estar atento e receber tudo lá fora, nas ruas. (VIANNA, 2008, P.41) 

 
Vida é tudo que constantemente experimentamos em nosso corpo nos diversos 

espaços, situações, que fazem parte de nós, de nossa construção. É impossível isso não estar 

presente no movimento, na dança. Simplesmente se encontra ali, em nós, faz parte do todo que 

somos. Não há como isolar algo que está tão forte em mim e nesse corpo em constante 

transformação. Nosso corpo cotidianamente experimenta e “carrega todas as lembranças e 

memórias do ser humano”. (PAULINO, 2010, p. 1). Ou seja, o que já está impregnado em nós, 

mesmo que inconscientemente, pode ser utilizado para potencializar o nosso fazer em 

 

5 2 CORÍNTIOS, 3.3, p. 798. In: BÍBLIA. Português. Nova tradução na linguagem de Hoje, 

Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013.
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dança, para a construção maior da expressividade corporal, tanto para a criação de novos 

padrões de movimento, dentro do processo criativo que permita experimentar outras 

possibilidades, quanto para a construção de uma dramaturgia em dança, isso podendo se 

desconstruir e se modificar conforme nossas vivências e mudanças de hábitos, assim como 

nossa mentalidade. 

Moshe Feldenkrais, (1977), a respeito da dinâmica da ação pessoal, além de dizer que 

nós agimos de acordo com a imagem que temos de nós mesmos, que envolve não somente o 

mover, mas o falar, pensar de modos diferentes e de se expressar, fala de uma mudança que não 

é somente uma substituição de ações, mas mudar a imagem de nós mesmos. A auto-imagem 

implica a forma como eu me enxergo intelectualmente também, além do corpo, diante da 

sociedade e cultura o qual estamos inseridos, fazendo parte desta construção, onde muito se diz 

e se impõe ao outro o que deve ser ou não ser. Como, por exemplo, um sentimento 

desencadeado de incapacidade de fazer algo, por conta de um rótulo imposto, que se torna como 

“verdade” para o indivíduo e aparece no seu padrão corporal e de movimento. 

Nesse sentido, trago o exemplo do meu processo de descoberta em relação às 

potencialidades da minha fala. Durante um grande período da minha infância e da minha 

juventude, eu era “impedida” de falar, ou em outras palavras, me expressar verbalmente diante 

de um contexto no qual estava inserida. Isso desencadeou uma série padrões corporais e de 

movimento em mim, que foram desconstruídos ao longo do percurso de vida e a partir do 

contato mais profundo com a minha espiritualidade. 

Segundo Feldenkrais, esse tipo de mudança na auto-imagem e na expressividade, que 

envolve uma mudança em condições emocionais, envolve também a mudança de nossas 

motivações internas. Assim, considero a influência da espiritualidade nessa mudança de 

motivações e de hábitos, de ações se desencadearam, relacionadas à minha relação com o 

Sagrado, a partir do que as vivências corporais me proporcionam. Sendo essas motivações 

internas: a adoração, o querer estar na presença de Deus, o desejar acessar novos “lugares”, o 

desejar redimensionar quem eu sou e redimensionar a minha condição na esfera espiritual, o 

conhecer mais quem sou,o desejo por novas possibilidades na dança, entre outros. 

Segundo a teoria de Feldenkrais, utilizada por Miller (2007), as motivações internas 

desencadeiam ações, ativam musculaturas e geram diversas novas intenções. Porém, se eu não 

direciono a “escuta” do corpo, a atenção, não reconheço isso e o que me move, continuando a 

fazer sempre as mesmas coisas, sem transformação de padrões. Por isso, é preciso:
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reconhecer o próprio corpo, para que ele possa promover transformação 

gradual de ausência corporal para presença corporal, ou seja, da “dormência” 

para o “acordar”, e, consequentemente, disponibilizar o corpo para lidar com 

o instante presente. (MILLER, 2007, p.54.) 

 
Com esta base metodológica, estabeleci uma rotina de dinâmicas corporais, dentro de 

um processo de criação em dança, com o intuito de gerar uma outra conexão comigo mesma, 

com o tempo, o espaço e minhas experiências com Deus. A espiritualidade cristã tão presente 

em meu cotidiano, está presente também nesse processo de criação artística, através dessas 

experiências com Deus que geram um novo olhar sobre mim, estabelecendo novas relações, 

potencializando novos movimentos corporais que, posteriormente, eu direcionei para uma 

construção cênica, utilizando dos métodos de Feldenkrais e Vianna para dirigir esse olhar para 

as experiências do meu corpo, que produzem a minha autoimagem.
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7. O TRAÇAR DAS LINHAS EM MOVIMENTO 

 

 
Quando eu falo em “traçar linhas”, eu me refiro a cada frase de movimento que se forma 

no corpo do dançarino e vai compondo algo a ser “lido” pelo seu público. Assim como uma 

carta que, quando escrita, as palavras mudam, a ordem delas é reescrita, até que fique pronta, 

para a mesma ser enviada e entregue para algum leitor. 

O processo de pesquisa e de investigação deste TCC iniciou quando eu me coloquei 

no lugar de “escuta” do corpo, onde, na prática, fui desenvolvendo um olhar maior para as 

experiências do meu corpo em relação ao sentimento de comunhão e de conexão com o 

espiritual. Surgiu, assim, a possibilidade de eu me utilizar dessas potencialidades “inscritas” 

em meu corpo para desenvolver um processo de criação artística. 

Essas potencialidades “inscritas” no meu corpo são todas as descobertas não somente 

de movimento em si, mas de imagens, de palavras,de significados, percepções, consciência e 

relações que desencadearam a partir do desenvolvimento técnico em meu corpo com o processo 

criativo.Todas essas potencialidades identificadas durante o processo investigativo e criativo 

deste TCC, foram registradas no caderno do artista. O que permitiu a análise posterior e tornar 

mais clara a escrita e a produção coreográfica, sem o perigo de “perder” algo. Com essa 

metodologia, eu pude retomar aquilo que, de certa forma, já havia “passado” pelo meu corpo. 

Isto é, os repertórios de movimento e gestos que memorizei, em determinados momentos da 

minha trajetória acadêmica. Por ter essas vivências no meio acadêmico, essas memórias 

corporais me direcionavam de volta para as aulas em que meu corpo pode experimentar dessas 

abordagens, orientadas por outra pessoa e com isso potencializar a minha investigação ao 

relacionar com estas memórias despertadas. 

Os métodos de Klauss Vianna e também de Moshe Feldenkrais me levaram a dirigir 

uma atenção maior para o meu corpo em movimento, gerando um novo grau de consciência 

corporal. A partir disso, relacionei essas técnicas uma com a outra, enquanto desenvolvia em 

meu corpo tanto o preparo corporal como a criação. Com isso busquei sempre está relação em 

que métodos abordavam, além de direcionar essa atenção e essa escuta que também 

despertavam movimentos, buscava desenvolver outras propostas das técnicas em meu corpo, 

sempre com essa conexão com a minha espiritualidade cristã. 

Mircea Eliade (1992) argumenta que, historicamente, a dança foi uma das muitas 

possíveis práticas humanas utilizadas como um meio de entrar em contato com Deus. Em minha 

trajetória como cristã, dança e adoração sempre estiveram juntas. As experiências com
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a dança que foram me construindo enquanto pessoa, que geraram algo diferente em mim, me 

levaram a me reconhecer cada vez mais como parte da criação de Deus, como parte dele. A 

partir dessas experiências indissociáveis entre dança e espiritualidade, a dança se tornou, para 

mim, em alguns momentos, uma manifestação divina. 

Todos os procedimentos utilizados na metodologia dessa pesquisa partiram de práticas 

que já faziam parte do meu quotidiano enquanto mulher cristã, no qual costuma-se utilizar de 

um estímulo musical eletrônico, ou mesmo de músicas instrumentais,para se atingir um estado 

de silenciamento de pensamentos e de emoções e, assim, facilitar a busca pela “presença de 

Deus”. Essas formas de rituais passaram então a associar-se aos procedimentos descritos que 

foram utilizados para a construção de uma obra artística de dança. A partir dessas ferramentas, 

facilitadoras da busca pela conexão com Deus, dentro dessa intenção espiritual, o movimento 

corporal foi gerado, seguido depois de improvisações. 

Inicialmente, o olhar para o meu corpo, de fato, era gerado após a prática que partia 

dessas motivações. E depois, eu fazia a análise do material filmado, com o uso de recursos 

midiáticos, identificando e reconhecendo padrões corporais e de movimento e a organização 

corporal, além de descrever tudo que descobria, que acontecia de diferente comigo nessas 

experimentações. Eu via que novas formas e qualidades de movimento iam surgindo, assim 

como um método e técnica de um autor com o outro se complementavam e potencializavam o 

uso do meu corpo em conexão com experiências relacionadas à minha espiritualidade. 

Inicialmente, quando eu experimentava os momentos de silenciamento e de busca por 

uma conexão com Deus, o meu olhar era dirigido para uma consciência não somente de mim, 

mas também do sagrado. Sagrado esse que não se restringe somente a esses momentos, a esses 

recursos para ter uma conexão com Deus ou a esse contexto de criação artística. Com o passar 

do tempo, eu fui conseguindo dirigir a minha atenção mais para o movimento corporal e suas 

potencialidades para produzir dança.. Então, eu fazia o mesmo processo inicial, de buscar 

silenciamento, direcionar a escuta do corpo de dentro pra fora e gerar um preparo corporal, 

ampliando o desenvolvimento técnico e metodológico em meu corpo, ampliando o movimento 

que me levaria ao recurso da improvisação. Porém, dentro disso, comecei a dirigir mais ainda 

a atenção para o que estava acontecendo, identificando, assim, movimentos novos que se 

repetiam, buscando olhar para as possibilidades que eram criadas em meu corpo ao dançar. Em 

alguns momentos, eu reconhecia algo novo no meu movimento, que se repetia no decorrer de 

outros momentos destas experiências.



39 

 

 

Em vários momentos, desencadearam-se algumas imagens em minha mente, ao me 

sentir nessa conexão com Deus, enquanto eu dançava. Imagens como estar em um campo e ver-

me dançando de pés descalços nesse lugar. Ou estar no topo de uma montanha. Ou me ver 

sentada em um banco debaixo de uma árvore, entre outras. Cada vez mais essas imagens 

mentais se tornavam significativas. E elas fizeram parte da composição cenográfica deste 

trabalho, o qual descrevo aqui nas próximas linhas. E todo esse processo me levou ainda mais 

para esse estado de perceber com mais atenção as novas formas de movimento, como também 

a repetição delas. O meu olhar em relação ao meu corpo em movimento, começou a se ampliar 

e realmente gerar uma “escuta” maior do meu corpo e uma atenção maior ao movimento, em 

todos os momentos possíveis de conexão individual com Deus. 

Partindo para um mergulho maior nas técnicas de Klauss Vianna e Moshe Feldenkrais, 

surgiram novas possibilidades de criação de movimentos corporais e ampliou-se a minha 

percepção das relações entre o meu corpo e as sensações, emoções e significados que todo esse 

processo foi desencadeando em mim. A partir de então, eu dirigi a minha atenção ainda mais 

para o meu corpo, para os meus momentos de maior sensação de conexão com Deus, tanto nos 

momentos anteriores à prática corporal em si, como também nos momentos em que eu me sentia 

mergulhada em um estado que, no meu contexto cristão costumamos chamar de “falar” com 

Deus e entendemos como uma forma de oração. 

Busquei, então, silenciar e somente “ouvir” o meu corpo, onde tenho entendimento 

que os pensamentos em minha mente fazem parte dessa escuta do sagrado, além do sentir a 

própria presença de Deus, direcionando toda a minha atenção para o que acontecia com o meu 

corpo naqueles momentos. 

Em determinados momentos, minhas emoções desencadeavam um estado corporal de 

forma intensa, nos quais eu não conseguia conter a vontade de chorar, assim como, a sensação 

de “aconchego” e um sentimento de alegria. Em alguns momentos, eu sentia necessidade de 

movimentos com as mãos e os braços, que surgiam dessa conexão profunda, onde sentia como 

se realmente o Espírito Santo conduzisse esses movimentos, que iniciavam nas mãos, 

reverberando nos braços e leve movimentação do tronco. Ao mesmo tempo, eu ouvia os 

pensamentos de Deus sobre mim. O que geravam uma outra forma de eu me enxergar. Sendo 

assim, eu me tornava consciente sobre a forma como entrava nesses momentos e como saia. 

Isto, quando eu utilizava destas ferramentas para me conectar. Depois, eu fiz algumas lições de 

Feldenkrais, as quais, ao seguir as instruções propostas em seu livro, eu relacionei com as 

técnicas de Klauss Vianna, utilizando no meu corpo ambas as metodologias.
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Uma das lições do método de Feldenkrais consistia em ficar de pé, com os braços ao 

lado do corpo, fazendo um balanço para um lado e para o outro, inicialmente. E, depois, para 

frente e para trás, fazendo a transferência de peso, deixando a coluna se mover de acordo com 

esse balanço. Nesta lição, Feldenkrais aponta sobre o que vai acontecer com algumas 

musculaturas e partes do corpo. Prestando a atenção no que iria acontecer em meu corpo, 

levando o olhar e a percepção para o movimento, ao desenvolver esta lição, inicialmente, o meu 

corpo acionou a organização em relação aos pés segundo Klauss Vianna, dos três pontos de 

apoio, espaço dos joelhos, conexão ísquios/calcanhares, etc. 

Como antes da prática eu havia vivido um momento intenso de contato com Deus, 

fazer essas repetições levou-me ainda mais para esse “lugar” espiritual de conexão com o 

Sagrado. E desencadeou sentimentos diferentes, gerando estados corporais, onde meu corpo foi 

se tornando ativo ou mesmo alerta, ao mesmo tempo que a repetição gerou um certo incômodo 

e acessando certas memórias. 

Trabalhar um lado do corpo por vez, repetindo em cada lado a sequência do lado 

anterior, gerou uma série de percepções, questionamentos e reflexões, sobre o que este exercício 

gerava ao ser executado. Por exemplo, de um lado a percepção do corpo era sobre ter total 

equilíbrio e “controle” sobre o movimento, e ter uma sensação mais confortável, enquanto a 

sensação do outro lado era o contrário. Era uma sensação desconfortável. Era um sensação de 

não ter força, equilíbrio e nem controle. Algumas vezes, na repetição do lado de menor 

dominância, eu sentia vontade de chorar. Isto gerava questionamentos sobre o que estaria 

conectado àquelas partes do meu corpo, para despertar tais sentimentos, percepções. Ou sobre 

conseguir entender ou definir o que de fato sentia, percebia, etc e dar nome a isso. 

Comecei a prestar atenção não somente no movimento, na musculatura, mas também 

nas dificuldades em realizar o exercício, como o próprio Klauss Vianna propõe, adquirindo, 

assim, consciência de certas “limitações”. A partir disso, busquei organizar o meu corpo de 

outra forma, para que, por exemplo, a tensão, ou o peso, não viesse ficar em um lugar especifico, 

não dando espaço para a articulação ou o movimento, pois como Vianna (2008) enfatiza, é 

preciso perceber suas limitações para então “dar espaço” às articulações (assim como o 

movimento não ter tanto esforço ao ser realizado), sendo portanto o limite uma possibilidade 

para criar e encontrar novos caminhos para o movimento. 

Ainda nesse processo de executar as lições de Feldenkrais em meu corpo, uma 

outra lição desencadeou em mim uma série de novos estados corporais, fazendo-me relacionar 

não somente com Klauss Vianna, mas também com minha espiritualidade. A instrução era
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permanecer em uma postura, onde se repetiam alguns movimentos, sentada em uma cadeira. 

Depois se mantinha a mesma postura, porém imaginando a ação anterior dos movimentos 

executados, como se fosse fazê-los de novo, porém, não fazia de fato. 

Esse método de Feldenkrais propõe-se a nos levar a prestar maior atenção as nossas 

cadeias musculares, ao mudar a forma da percepção e organização do corpo, mesmo sem termos 

feito, de fato, a ação. Isso me fez relacionar com imagens que surgem em momentos específicos 

de intimidade com Deus (de “soaking”), onde me vejo em determinados lugares, dançando, por 

exemplo, fazendo uma ação e isso gera um efeito em meu corpo, mesmo eu não estando de fato 

no lugar da imagem e fazendo os movimentos. 

Klauss Vianna também traz em seu método esse tipo de abordagem onde a reação 

muscular é desencadeada a partir de uma idéia. Por exemplo, a idéia de “ser orgulhoso”, ao 

posar para pinturas de artistas plásticos da sua época. E nisso, ele observava como a musculatura 

atuava. Nesse caso, a intenção era anterior ao movimento (MILLER, 2007). O que levou a 

estabelecer relações entre ambos os métodos. 

Em alguns momentos, foquei apenas a prática das lições de Feldenkrais, como 

método para o preparo corporal, no qual a repetição está muito presente, buscando trazer para 

o corpo o que estabeleci de relação com a espiritualidade. E, em outros momentos, desenvolvi 

o trabalho mais focado na técnica de Klauss Vianna, buscando, após o preparo corporal, o 

recurso da improvisação que surgiu ao desenvolver o trabalho dentro dos tópicos corporais de 

sua técnica, a partir de um estímulo musical, levando a intenção do movimento somente para 

algumas partes do corpo, descobrindo movimentos e um material para a criação em dança. 

Nesses momentos, a presença de Deus e do Espírito Santo - que, no cristianismo, são 

considerados parte de uma trindade que é, ao mesmo tempo, una (Pai, Filho e Espírito  Santo) 

- foi percebida por mim. Isso aconteceu a partir dos exercícios de repetição de movimento e de 

improvisação através dos quais eu buscava trabalhar algumas direções ósseas. 

Em um dos momentos em que eu desenvolvi a pesquisa prática, refleti sobre todo o 

processo até aquele momento, dirigindo-me para esse lugar de escrita, das relações feitas com 

a minha espiritualidade e minha construção enquanto pessoa. Onde pude observar o quão 

importante e relevante foi, utilizar-me destas abordagens para o desenvolvimento desta 

pesquisa e do processo criativo, olhando para minha história, sendo consciente dela, podendo 

ressignificar muitos pontos dançando e com toda a construção cênica que estava sendo 

desenvolvida. E, ao mesmo tempo que direcionei um outro olhar sobre o ser cristã e pude falar 

disso, desconstruí alguns paradigmas. Como a própria escrita, faz parte de mim como
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expressão, surgiram escritos poéticos que expressaram esse processo investigativo e criativo, 

os quais alguns tornaram-se parte da construção da cena. 

Sendo assim, a parte escrita deste TCC consistiu em utilizar da escrita como uma 

forma poética, como parte deste trabalho de pesquisa corporal de movimentos, considerando 

que tudo o que está inscrito em meu corpo deveria dialogar com o que aqui escrevo, pois a 

dança não pode acontecer sem a escrita e a escrita não pode acontecer sem a dança 

(FERNANDES, 2015). Existiu esse diálogo ao longo do processo de escrita sobre a prática e 

da prática da escrita. Transcrevo aqui uma das escritas poéticas que surgiram neste processo de 

investigação e de criação: 

 
“Paro. Respiro. Sinto o pulsar de vida dentro de mim. O movimento que 

reverbera em cada parte de quem eu sou. Logo, dirijo o meu olhar e a minha 

escuta para aquele que gera o movimento dentro de mim. Minha atenção está 

nesse movimento. Ele está ali. O movimento, antes interno, agora se transforma 

na mais linda dança, ao me transformar. Dirijo o meu olhar para tudo ao meu 

redor. Vejo vida. Ouço os seus passos. Logo, ouço a sua voz. Me aproximo 

novamente. Eu já não sou mais a mesma.” (AMORIM, 2019) 

 
A pesquisa seguiu também com o uso de outros recursos, tais como objetos, para o 

momento inicial do preparo corporal e disponibilização do corpo para a dança. Busquei iniciar 

pelos pés, utilizando bolinhas para massagear os pés, ativar a circulação sanguínea e liberar a 

musculatura para melhor distribuição do peso nos pontos de apoio dos pés, em que Vianna traz 

em sua técnica e, com isso, desencadear novos movimentos no restante do corpo, inicialmente 

com movimentos circulares. Utilizei do próprio chão como um meio de percepção corporal, 

como Klauss Vianna sugere, através do contato do corpo com ele. Busquei perceber as partes 

que tocavam no chão e as que não tocavam, utilizando as bolinhas nesse processo de 

“disponibilizar” o corpo, para, por exemplo, deitar em cima delas, sentindo-as nas costas, na 

coluna, percebendo o peso sobre elas e o seu contato no corpo. 

Passando para o nível alto, busquei a organização corporal de distribuição de peso, 

proposta por Feldenkrais e Vianna. Assim, como também busquei levar a atenção para os 

“espaços” das articulações, o corpo em relação a gravidade e o espaço, como para a respiração. 

Depois disso, passei ao método ou processo dos vetores, direções ósseas, ainda propostas pela 

técnica Vianna, o qual são no total oito vetores: metatarso, calcâneo, púbis, sacro, escápulas, 

cotovelos, metacarpo, sétima vértebra cervical. Voltei a minha atenção e
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percepção para cada um deles, em meu corpo, gerando um certo estranhamento pelo fato de eu 

me realinhar e levar o meu corpo a assumir uma outra organização e postura. Após desenvolver 

este processo, gerando outra atenção ao meu corpo, e voltar minha atenção a cada vetor, fui 

desenvolvendo a improvisação com as conexões ósseas, que partem desse processo de 

vetores/direções ósseas, em que se começa a estabelecer estas conexões e desencadear a 

improvisação.Ao mesmo tempo, a música me levou a me conectar muito com Deus. E eu me 

vi em um momento como se os meus movimentos fossem uma oração. 

Durante esta prática, busquei desenvolver o trabalho das oposições também proposto 

pela técnica Klauss Vianna, no qual o uso das oposições proporciona espaços nas articulações 

por meio “do jogo de forças opostas, com duas tensões opostas” (MILLER, 2007).Ou seja, duas 

forças opostas, geram um conflito, que geram movimento, sendo também um dos seus 

princípios (MILLER, 2007).Segui na improvisação, sem perder de vista a minha atenção 

voltada para os vetores e para os apoios do corpo, quando em contato com o chão,além das 

articulações utilizadas como alavancas. 

Eu “acessei” o meu corpo de forma totalmente diferente, prestando atenção também 

nas dificuldades que surgiam com os movimentos novos, repetindo conscientemente e de forma 

sensível, como propõe Vianna (MILLER,2007). Dentro desse processo, memórias de aulas 

onde eu vivenciei essa técnica, na trajetória acadêmica, começaram a surgir, como uso de lenço 

enrolado na perna, como “espiral”, trabalhando espaço do joelho, pequenas sequências de 

movimentos a partir das conexões ósseas, entre outros. . Busquei retomar essas memórias da 

prática corporal, de instruções que eram dadas, em relação ao processo de vetores, as conexões 

ósseas, espirais e espaços nas articulações. 

A continuação da pesquisa foi se desenvolvendo, em seguida, com o uso do processo 

de conexões ósseas na improvisação, ao desenvolver os tópicos corporais da técnica Vianna. 

Com isso tudo, fui identificado outros movimentos, com as oposições, o uso dos vetores. 

Ocorreram repetições que me levaram a identificar novos apoios possíveis de serem utilizados, 

assim como percebi as dificuldades nesses novos apoios. Conscientemente, continuei a repetir, 

sem fazer tanto esforço, como sugerem Feldenkrais e Vianna, buscando uma ativação corporal 

maior, gerando uma nova qualidade de movimento e de organização. Prestei atenção na 

musculatura que era ativada, acessada e os caminhos que o meu corpo encontrava, assim como 

o centro de força. 

Relacionei o vetor da cervical proposta por Vianna, onde “trabalha-se o oitavo vetor 

considerando a curvatura natural do pescoço. Este vetor proporciona espaço na cavidade da
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traquéia, melhorando o uso das cordas vocais.” (MILLER, 2007, p. 87). E utilizei, também a 

lição dois de Feldenkrais (FELDENKRAIS, 1977, p. 117) sobre o uso da voz e da força 

desnecessária da fala, pela tensão contínua nos músculos da nuca, onde ele aborda sobre o uso 

das cordas vocais e o uso da boca, que deve ser na frente e não atrás, para não forçar assim 

também a respiração. Ao relacionar isso em um momento de pausa da prática e fazer a leitura 

sobre a lição dois, citada anteriormente, de Feldenkrais eu dirigi o meu olhar novamente para a 

organização do meu corpo e também da minha fala, descobrindo, assim, como eu estava usando 

a minha boca na fala de forma incorreta. Percebi que tudo vinha da forma inadequada da minha 

postura, de certos tensionamentos musculares excessivos, que forçavam a respiração na fala, 

etc. Então, busquei reorganizar o meu corpo novamente, de acordo com os vetores, direções e 

conexões ósseas de Vianna, juntamente com as instruções de Feldenkrais. 

Assim, fiz uma leitura em voz alta, buscando levar o uso da boca, a força, para frente, 

e não mais atrás, na nuca, onde o tensionamento era desnecessário. No mesmo instante, a minha 

respiração mudou, não sendo mais forçada. E, consequentemente, a minha voz mudou. 

Relacionei toda essa descoberta com a minha trajetória de vida, na qual sempre tive grande 

dificuldade com a fala, principalmente em expressar em palavras o que estava em minha mente. 

Sendo assim, eu busquei me desafiar em relação ao uso da fala, incluindo-a como parte da 

minha composição artística. 

Desenvolvi uma rotina de trabalho com a voz a partir das técnicas abordadas por 

Feldenkrais e Vianna, na organização em relação a coluna e uso da boca, assim como da 

importância do uso correto da respiração. Resgatei também memórias práticas de aulas na 

universidade de expressão e prática vocal. E notei uma grande diferença entre os momentos em 

que eu buscava trabalhar o uso da voz sem passar por todo trabalho corporal que desenvolvi 

neste processo, como fiz em outros momentos, e o uso da voz nesse processo. Busquei perceber 

como o uso da voz, junto ao movimento, modifica a sua qualidade, levando a atenção para o 

que acontece no corpo ao experimentar isso. 

Como afirma Mônica Dantas (2010, p. 2) as “palavras faladas/cantadas podem induzir 

a alterações nas qualidades dos movimentos”. Sendo assim, neste processo, a voz, a palavra, 

funcionou como elemento da construção da cena e parte da própria obra de dança, tal como 

propõe Dantas (2010), para quem o trabalho da voz está ligado ao trabalho do corpo e do 

movimento. Assim, algumas escritas poéticas que surgiram neste processo, se transformaram 

elementos essenciais na construção da cena ao utilizar da voz, tornando-se uma escolha, vinda 

do desejo que se intensificou em dizer algo. E o qual Dantas (2010),
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também se refere ao dizer que “a voz é modulada pelo desejo de dizer algo e acreditar nisso.” 

E também a intensidade da voz em cena se relacionar com isso. Sendo a voz parte dos 

movimentos e dos gestos corporais, como também a continuação destes movimentos, com a 

relação que há entre movimento corporal e respiração. 

Busquei, dentro de todo este processo de prática como pesquisa, tomar consciência e 

identificar esforços desnecessários ao realizar alguns movimentos que surgiam. Por exemplo, 

em um balanço, ao flexionar joelhos e, desse balanço, resultar em saltos com giros, percebi que 

a tensão, a força, o peso estavam todo nos ombros e no pescoço, o que dificultava a realização 

dos saltos e sensação de peso muito grande. Isso resultou em não ter desenvolvido antes todo 

um preparo de destensionamento. Identifiquei o que estava gerando esta tensão. Busquei, assim, 

a percepção do peso, reorganizando a força para o centro, gerando uma nova atenção muscular, 

desenvolvendo a partir daí uma repetição mais consciente. Utilizei da lição número sete de 

Feldenkrais, me direcionando para o chão, realizando-a conforme as suas instruções, para 

destensionar e dirigir a minha atenção para a coluna e para a musculatura do pescoço. Ao fazer 

movimentos repetitivos,somente com as pernas, junto com o uso consciente da 

respiração,direcionei o meu “olhar” para estes movimentos. Isso gerou um destensionamento 

muito grande na musculatura e uma atenção corporal maior, ao dirigir a atenção aos 

movimentos nas pernas proposto por Feldenkrais. 

O desenvolvimento das técnicas corporais abordadas neste trabalho foram essenciais 

para deixar o meu corpo mais atento e “disponível” para a realização da minha atuação artística. 

Ter feito estes exercícios com a voz antes de iniciar a prática corporal foi essencial para a 

descoberta dessa nova relação entre corpo e voz. Enfatizo, assim o quão potente estas técnicas 

desenvolvidas juntas podem ser para a formação de um corpo mais presente na cena, abrindo 

espaço para um maior potencial de expressividade. Esse processo também ajudou a modificar 

o meu olhar sobre quem sou, ou seja, a minha autoimagem. 

Dentro deste processo de investigação, onde o meu corpo se encontrava em 

movimento, eu fui levada para o que chamo de “o meu lugar secreto”, que representa também 

um estado de consciência no qual eu me encontrava e me sentia escrevendo para Deus. No 

capítulo seguinte, intitulado “Meu lugar Secreto”, eu procurarei mergulhar, ainda mais na forma 

poética de descrever esse processo. E, assim, direcionarei o/a leitor/a para este “lugar” que 

poucos acessam enquanto processo de transformação e de criação. Partindo também da idéia 

de que todo “lugar” de investigação, de descoberta, de processo criativo, enfim, requer se 

retirar, estar no “anonimato”, para então, depois, ir para fora e aparecer.
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A escrita tornou-se uma das formas através da qual eu muito me expressava nesses 

momentos de conexão com o sagrado. Sendo assim, eu trouxe essas memórias para a descrição 

do meu processo, como “cartas escritas para Deus”, essa idéia das cartas fazendo parte também 

da composição cênica, como objetos cênicos.  Ao mesmo tempo, relacionei com o uso da voz 

e com a idéia de as experiências estarem “inscritas” em mim. Busquei entregar-me para o novo 

que surgia, a partir dos outros estados em que meu corpo se encontrava, ao acessar essas 

memórias que despertavam outras sensações. Considerei durante todo esse processo que o meu 

“ lugar secreto”, não era somente nos meus momentos de plena conexão com Deus, específicos 

a isso, mas também todo o processo investigativo e criativo deste trabalho. Sendo o lugar 

secreto o lugar de descobertas, de criação, de quebra de paradigmas, de escuta, de se “retirar” 

para investigar, entre outros. Sabendo que ambos momentos eu tinha essa conexão com o Deus, 

pois ele está em mim, com próprio entendimento bíblico de que nós somos templo do Espírito 

Santo. 

Ao me encontrar no meu “lugar secreto”, isto é, no meu momento de busca por uma 

conexão mais profunda com Deus, um trecho bíblico veio à mente. Era algo que constava no 

livro de 2 Coríntios , capítulo três. O trecho, especificamente, fala sobre todos nós sermos como 

“cartas vivas”. Isso foi o que me fez relacionar a simbologia das Cartas diretamente com o que 

eu estava vivenciando no meu trabalho investigativo. Neste trecho, diz: 

 
“é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo. Ela não foi escrita com 

tinta, mas com o espírito do Deus vivo.” (2 CORÍNTIOS, 3.3, p. 798). 

 
Tudo foi se encaixando, como peças de um quebra-cabeça. As cartas escritas por mim 

me deram abertura para as experiências com Deus, inscritas em mim. E essas experiências 

também foram potencializadas pela descoberta de novos estados corporais,que eram novas 

possibilidades inscritas em meu corpo, por sua vez, ligadas a certas imagens mentais que 

evocavam certos símbolos.Como imagens de estar em uma casa, de estar com uma mala e 

esvaziar essa mala, ou mesmo me vendo escrevendo em papéis antigos. 

Utilizando-se dessa simbologia bíblica, dessa representação poética de sermos cartas 

que são lidas e que foram escritas com o “espírito de Deus”, eu fui planejando o processo de 

composição artística, e a própria construção dramatúrgica da cena. 

Comecei a desenvolver uma cena com papéis “envelhecidos” como objetos cênicos, 

representando essas cartas. Elas passaram a representar muito do que senti e experimentei no
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meu processo. Sensações tão subjetivas que não poderiam ser descritas senão de forma poética. 

Percebi-me mergulhada nessa simbologia das cartas, dançando em meu lugar secreto junto com 

Deus e escrevendo, por meio dos movimentos do meu corpo, cartas para ele. Eu me vi, assim, 

diante desses processos de criação que descrevi até aqui, compondo e dando forma para uma 

cena. Trazendo além dos papéis representando as cartas, a mala antiga, livros, entre outros 

objetos cênicos utilizados a partir das imagens muito significativas para mim junto com a 

composição coreográfica e demais elementos escolhidos no processo.
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8. O “MEU LUGAR SECRETO” 

 
 

Meu lugar secreto nada mais é que o meu lugar de encontro com o “Pai”. É assim que 

eu vejo Deus. É assim que o conheço. Meu lugar secreto é onde conheço as verdades dele sobre 

mim e onde me encontrei muitas vezes escrevendo o que não conseguia ou podia falar. Meu 

lugar secreto é esse lugar, onde ninguém mais, a não ser Deus se faz presente. Meu  lugar 

secreto é o lugar da escuta, do silenciar e também do falar. Lugar também de dançar, do 

movimento interno reverberar em passos de dança, desencadear movimentos maiores. Meu 

lugar secreto são as linhas de cadernos em branco que foram preenchidos com palavras que 

descreviam o que havia em mim em relação a tudo antes vivenciado ou, que ainda iria vivenciar. 

Cartas eram escritas para aquele que era e é o único conhecedor de todas as coisas, segundo o 

que eu acredito e vivo. 

Meu lugar secreto, muitas vezes, era em um ônibus, horas de viagem, a espera na 

rodoviária, outras na quitinete de duas peças perto da universidade. Outras horas, era o meu 

quarto, na casa de meus pais, na cidade de Três Coroas, ou também denominada como “cidade 

verde”. Neste lugar que é o meu lugar secreto, que as cartas aqui presentes neste trabalho, 

ganharam vida. Nada deste trabalho teria acontecido sem ter ido para este(s) lugar(es). Pois foi 

e é neste(s) lugar(es) secreto(s) que muitos processos se desencadeiam e a transformação 

acontece. As cartas foram parte de um processo, de uma estação que abriu um leque de 

possibilidades para experiências com Deus de outras formas. Experiências estas “inscritas” em 

meu corpo, que se transformaram em movimento. Onde as linhas que foram traçadas em 

movimento tomaram sua forma para compor uma cena, uma obra de arte. No meu lugar secreto 

palavras de forma poética surgiram como reflexão de tudo que foi descoberto e vivido neste 

lugar. E a poética dessas palavras ganharam voz em cena. 

Foi no meu lugar secreto que descobri quem é a Maiara, ou quem a Maiara pode ser. 

Foi no lugar secreto que as verdades de Deus a meu respeito se tornaram as minhas verdades. 

Foi no meu lugar secreto que o movimento, antes interno, se transformou na mais linda dança 

ao me transformar. E quando falo em movimento interno, me refiro também ao que precisei 

mudar dentro de mim, ao estabelecer relações entre corpo, alma e espírito. A intenção do meu 

movimento modificou, assim como a motivação. No meu lugar secreto, foi que desenvolvi e 

ampliei os caminhos de descoberta, “um olhar para dentro, para que o movimento se exteriorize 

com sua individualidade, traçando um caminho de dentro para fora, em sintonia com o de fora 

para dentro e com o de dentro para dentro, criando assim, uma rede de
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percepções”, (MILLER, 2007, p. 18), que impulsionaram e geraram a criação artística, descrita 

no capítulo seguinte. O meu lugar secreto é o ambiente criado para cena acontecer, onde 

elementos cênicos entram para compor e formar este lugar. Papéis envelhecidos representando 

as cartas, uma mala grande que representa esse lugar de descobertas, de fechar ciclos e também 

de partir para novos rumos e possibilidades, se tornam presentes. Os livros antigos, como o 

lugar de memória, de história, o rádio que sintoniza essa conexão com Deus. Elementos estes 

que se tornaram de certa forma, essenciais para composição artística, juntamente ao uso da voz, 

com as falas poéticas surgidas nesse processo e o estímulo musical, utilizando de estímulos 

diferentes geralmente utilizados no processo de investigação e de uma pesquisa minuciosa que 

melhor dialogasse com a obra. Direcionando para esse lugar, do meu lugar secreto, que se 

constrói ao decorrer das cenas.



50 

 

 

9. CARTAS PARA VOCÊ 

 

 
 

Do meu lugar secreto, as linhas em movimento foram traçadas, para que Cartas para 

Você se formassem. A forma foi dada, a partir do que estava “inscrito” em meu corpo e 

reverberou “para fora” em e a cada movimento. Cada frase de movimento é uma linha de uma 

carta, esta que é lida e interpretada aos olhos de quem vê. As cartas não mais sendo somente 

algo meu para Deus, mas de fato, dele para quem assistir. Aqui, estão os parágrafos que formam 

e estruturam o trabalho artístico, de modo a compreender como será o decorrer das cenas. A 

parte musical deste trabalho acompanha e direciona cada uma delas. O ambiente formato para 

tudo acontecer, possui elementos cênicos essenciais, que representam pontos importantes deste 

processo. Como por exemplo, citado anteriormente, uma mala antiga, representando este lugar 

de descobertas, de partir para o desconhecido, para o novo. Representando também o finalizar 

de um ciclo para iniciar outro, em que o que vai na mala é somente o essencial para a nova 

estação. Quando trago em cena esse ambiente que remete, também, a como cartas eram escritas 

antigamente, é como se fosse um certo resgate, de alguns valores ou mesmo de coisas que 

fizeram e fazem parte de quem sou, de quem somos. Que fez parte da história escrita até aqui, 

para dar continuidade a algo novo depois daqui. 

Os livros, que eram dos meus avós, fazem parte da composição de cena, representando este 

lugar de memória, de história, de construção e de instigar a busca por mais. Este trabalho 

artístico nada mais representa o reconhecimento de uma trajetória que me construiu até então. 

E de buscar honrar isso, para seguir ainda mais no processo de novas descobertas e para 

construir novas histórias. De plantar em lugares, em campos que ainda não foram plantados, 

para que outros possam colher de forma ainda maior, assim como hoje eu colho, para dar a 

continuidade, na dança, na arte, na educação, na vida. 

 
 

 CENA 1: Esta cena se inicia com silenciar do ambiente e com os movimentos que são 

intensificados e acelerados pelo espaço da cena, gerando uma “pausa” dessa movimentação 

pelo espaço ao mesmo tempo o surgimento da voz dando continuidade ao movimento. A voz 

com o gesto e o movimento tornam-se como um “convite” para entrar nesse lugar (no meu 

Lugar Secreto), ou mesmo como uma apresentação do que é este lugar, em que todas as cenas 

acontecem. O uso da voz, em direção ao público, se torna o único som, que reverbera de dentro 

para fora, como uma continuidade do movimento interno e que é externalizado na
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cena. Levando para este lugar criado, de deslumbramento inicial, de despertar, de consciência 

e de pertencimento. A música inicia logo após a fala: 

“Paro. Respiro. Sinto o pulsar de vida dentro de mim. O movimento que reverbera em cada 

parte de quem sou. Logo, dirijo o meu olhar e a minha escuta para aquele que gera o 

movimento dentro de mim. ELE está ali. O movimento, antes interno, agora se transforma na 

mais linda dança, ao me transformar. Dirijo o meu olhar para tudo ao meu redor. Vejo vida. 

Ouço os seus passos. Logo, ouço a sua voz. Me aproximo novamente. Já não sou mais a 

mesma.” 

 CENA 2: Neste momento ocorre uma transição para o lugar do processo de escuta e 

profundidade. De direcionar a atenção e de gerar a atenção. Onde coisas mudam de lugar, sendo 

colocadas de outra forma. E onde há transformação. O jogo com alguns elementos cênicos 

acontecem, intercalado com os movimentos dançados. 

 CENA 3:Transição com a “sintonização do rádio”, que representa esse lugar ainda mais de 

conexão com Deus, mas de maior maturidade, profundidade e dependência dele. Após um 

processo de escuta, em que as coisas foram mudadas de lugar e ordenadas de forma diferente. 

Em corpo, alma e espírito. E onde a voz, começa a tomar novamente seu lugar em cena, na 

transição para a parte final. 

 CENA 4: Pausa. Silêncio. A iluminação diminui, com um foco no centro do palco. A voz surge 

novamente, como parte dessa transição final, falando que: 

“No meu lugar secreto, o movimento antes interno se transforma na mais linda dança ao me 

transformar.Do meu lugar secreto, linhas em movimento foram traçadas, para que Cartas de 

Deus para Você, fossem formadas.” 

Após isso, entra a música final, onde cartas caem em cena. E volto a dançar em meio as cartas 

que caem do alto. Com a sensação de alegria e reconhecimento de que tudo valeu a pena, de 

que cada carta valeu a pena. Finalizando assim, até as últimas cartas caírem, em que a música 

se torna somente o instrumental. E me direciono para a mala que é fechada, após retirar alguns 

elementos que nela estavam colocados, representando o final do ciclo e partir para uma nova 

temporada. Eu volto ao centro da cena, em que as últimas cartas caem e a luz diminui, fechando 

a cena.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao chegarmos ao final deste trabalho, considera-se que apresenta possibilidades de 

articulação entre dança e espiritualidade, de modo a desenvolver o potencial criativo a partir da 

investigação corporal com metodologias e técnicas que proporcionam e proporcionaram o 

despertar de um corpo atento, consciente e o potencial expressivo. Assim como o 

direcionamento do olhar, da escuta para as experiências do corpo, despertadas em movimento 

configurando a obra artística juntamente com os significados de cada elemento utilizado em 

cena, contextualizando o trabalho e criando um ambiente criativo, onde o público pode fazer a 

sua leitura individual. 

Considera-se que toda a metodologia utilizada como recurso de registro, como caderno 

do artista e os recursos mediáticos foram essenciais para a análise. Pois se trata de um material 

que pode ser acessado outras vezes, podendo além deste trabalho ser ampliado a pesquisa com 

a continuidade dela, assim como o processo criativo. Utilizando-se ainda mais das 

potencialidades despertas e descobertas ao longo deste curto período em que foi desenvolvida. 

O qual, pode-se enfatizar a oportunidade de maior aprofundamento teórico e referências de 

ambas abordagens aqui desenvolvidas, assim como sua prática. Considerando também que este 

trabalho tem potencial para seu desenvolvimento em linhas diferentes de pesquisa. 

Considera-se o tema espiritualidade um tema relevante ao direcionarmos o olhar para a 

educação, entendendo e tendo consciência da diversidade das religiões e práticas espirituais que 

fazem parte da vida dos alunos(as), que frequentam o ambiente educacional, seja ele formal ou 

não. E com os quais todo/a educador/a terá que lidar. 

E, para finalizar, a partir das mudanças ocorridas na história do cristianismo, considera-

se uma pesquisa relevante, por ir além de certos paradigmas criados em cima desta 

religiosidade, como a da ausência da dança como práticas relacionada à adoração, quebrando-

os, podendo trazer também uma certa desconstrução na cena da arte cristã, por ir além de um 

templo para trabalhar a espiritualidade. Assim, como a busca de maior aperfeiçoamento no 

desenvolvimento artístico, como abordagem e direcionamento do olhar para o corpo, este 

carregado de potencial para criação.
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