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RESUMO 
 

 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta por meio do processo de 
criação intitulado Minha Verde: Memórias em um Dançar, uma pesquisa que visa 
descobrir possibilidades de investigar as memórias para a criação em dança. Uma 
escrita autobiográfica e poética entrelaçada com diálogos, transcrições de 
conversas, memórias pessoais e imagens fazendo do formato da escrita um aliado 
para aproximar o texto. O corpo é visto e explorado como abrigo de conhecimentos, 
experimentações adquiridas ao longo da vida. Essa pesquisa dialoga com estudos 
de quatro artistas, Sayonara Pereira, Lara Rodrigues Machado, Inaicyra Falcão dos 
Santos e Graziela Rodrigues. Como meio para criação é experiênciada a pesquisa 
de campo seguindo para sala de ensaio para então a organização do material, tudo 
entendido como processo de criação. Nesse meio então entrelaçados estudo de 
Laban/Bartenieff e a técnica de Klaus Vianna segundo Jussara Miller. Ao findar da 
pesquisa conclui-se que as experiências vivenciadas foram de intensa conexão da 
bailarina com seu fazer dançar. Aguçando o olhar para a pessoa, entendendo de 
que modo suas memórias fazem de seu corpo uma unidade. 

 
Palavras-chave: Memórias. Corpo Unidade. Pesquisa de Campo. Criação. 



ÜBERBLICK 
 

 

Dieses Kursschlussfolgerung arbeit bringt durch ein KriativAkte genament Forschung 

für eine Untersuchung Mögligkeiten den Erinerrungen für Tanzgründung. Ein 

Selbstbiografie schrift und lyrisch flechted mit dialogen, gesprächen 

umschreibungen, persönliche Erinnerungen und Bilden machen der Schriftformat 

eine befreundet für der Text nähern. 

Der Körper ist gesehent und betreibt wie eine Kenntnisdeckung, Experimenten 

gewinnent leberlang. Diese Untersuchung spricht mit vier Künstlerenin Studies: 

Saionara Pereira, Lara Rodrigues Machado. Inaicyra Falcão dos Santos e Graziela 

Rodrigues. 

Als Gründungweg ist zum erste eine öffene Forschund, und dann für eine Bühne, 

und dann, zum letzt, ist so das materiell organiziert gegeben. Alles kann man 

verstehen wie eine Kreativ System. 

Hier können wir sehen Studies von Laban/Bartenieff und technick Klaus Vianna 

entsprechend   Jussara Miller. Zum schluss diese Arbeit kann man entnehmen das 

die Erfahrungen hätte eine starke Verbindung der Tänzerin mit seine Tanzspass. 

Wenn ich fix zur ein Person schauen, dann verstehen ich wie sein Erinnerungen 

machenein einigkeit sein Körper. 

 
Haupe wörter: Erinnerungen, Kriativität, Forschung, Körper Einigkeit 

 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 

This undergraduate thesis presents a research which aims to explore 
possibilities of memories for dance creation through the process of creation entitled 
“Minha Verde: Memórias em um Dançar”. A poetic and autobiographical writing 
interlaced dialogues, transcriptions of conversations, personal memories and images, 
doing the writing’s shape an ally to get people closer to the text. The body is seen 
and explored as a compiled of knowledge and experiences acquired throughout life. 
This research dialogues with the four artists studies: Sayonara Pereira, Lara 
Rodrigues Machado, Inaicyra Falcão dos Santos e Graziela Rodrigues. The basis for 
creation relies on a field research, going to the rehearsal room to then organizing the 
material, all seen as the whole process of creation. Through it all, Laban/Bartenieff 
studies and Klaus Vianna’s technique according to Jussara Miller interlace the 
process. At the end, the research concludes that the experiences lived by the 
ballerina with her dancing and creation were of a really intense connection. Focusing 
on the person, it's possible to understand how memories make of their body a unit. 

 
Keywords: Memories. Body Unit. Field Research. Process of Creation. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Essa escrita é referente a monografia que compõe o trabalho de conclusão 

de curso (TCC), conjunta a uma criação artística. Busquei nas palavras a seguir, 

compartilhar da minha prática em dança e os caminhos que optei seguir, para que 

ela viesse a existir. O processo de escrita, diferencia do processo de criação em 

dança, uma vez que “ao assumir como artista a linguagem de dança, assume-se no 

corpo e na vivência aspectos que só se realizam e se apresentam ali: na cena no 

efêmero no movimento.” (SALIB, 2012, p.8) Passei a me questionar, como conseguir 

passar fielmente meu processo através da escrita? E como transpassar da escrita 

para o leitor minha pesquisa, sendo algo tão particular? 

Sendo assim busquei outras artistas que também lidam com a escrita 

acadêmica, na área de conhecimento da dança e da arte e por elas encontrei um 

referencial de possibilidades de uma escrita acadêmica. Artistas que expressam 

suas pesquisas através do papel de maneiras alternativas à forma tradicional, 

conseguindo defender suas ideias e fazendo do formato de escrita um aliado para 

aproximar o leitor (DIAS, 2009) e (POLIDORO,2016), artistas que entrelaçam suas 

pesquisas com diálogos, transcrições de conversas, escritas, memórias pessoais, 

imagens... caminho este que também optei por seguir. Para continuar a leitura é 

importante que você leitor, saiba que irá encontrar nas próximas páginas diálogos os 

quais discorrem, memórias pessoais de conversas e momentos vivenciados por mim 

e memórias e falas de minha vó Irene, cada trecho com sua respectiva cor (vermelho 

e verde) para indicar a natureza da escrita. Também irão se deparar com palavras 

escritas em fontes diferentes maiores ou maioOres. Opto por esse formato assim 

como pela escrita poética, como ferramenta de aproximação de você a mim e minha 

história. 

Seja bem – vinda (o), organizei a “casa” do meu jeitinho para te 

receber e já vou agradecendo sua visita!! 
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De onde veio... 

 
Maio de 2019, em meio a cadernos de registros, trabalhos concluídos, 

leituras, materiais obtidos nessa etapa de graduanda, busquei encontrar algo que 

me movia, me instigasse a essa pesquisa, algo que já estivesse presente em meu 

caminho pela graduação. 

Possibilitando essa retomada dos meus passos, percebi que minha escolha 

não seria referente a uma técnica especifica, uma vez que pisei na universidade com 

um corpo que passou por várias técnicas de dança (ballet, dança de rua, jazz, 

danças alemãs) porém, não se identificou a ponto de fixar-se a uma delas. Seria eu 

então um corpo sem técnica? Meses e até anos se passaram e esse 

questionamento aos poucos foi se esclarecendo. Após um primeiro momento de 

pausa, para analisar meus materiais, escritas, meu caminho na graduação, consegui 

perceber e aceitar que meu modo de fazer dança não pertencia a UM estilo 

especifico. Porém, isso não significava que meu corpo era sem técnica, o que 

acontecia era que eu não me fixei a UMA só técnica. Mas todas que pude 

experimentar em minha caminhada, estavam ali, memorizadas e atravessavam meu 

corpo constantemente. 

Os componentes de Improvisação e Análise do Movimento em Dança1, 

posso dizer, foram de extrema importância para o início desse processo, analisei 

minhas anotações, e percebi que a cada fim de aula, estava presente uma sensação 

de conexão, de uma autoconsciência. 

Um questionamento, seguido de uma sensação de fragilidade para então 

perceber que meu corpo não é algo vazio, como eu imaginava, pelo contrário, passei 

a vê-lo como a casa que abriga muitos conhecimentos e experimentações que 

obtive ao longo de minha vida, construindo uma bagagem. Percebi uma relação 

entre os meus questionamentos/percepções com os da autora e professora Graziela 

Rodrigues, em cuja formação profissional se incluem inúmeros trabalhos como 

bailarina, atriz, coreógrafa, roteirista e diretora de espetáculos no Brasil e no exterior. 

No seu livro, Bailarino pesquisador Interprete: processos de formação (1997) 

 

1 Componentes curriculares de Improvisação e Análise do Movimento em Dança I, II, III IV do curso de 
Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS. 
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descreve detalhadamente, uma etapa de sua pesquisa, o que possibilitou uma 

identificação, com o momento que eu vivenciei e a etapa a qual ela trata; 

Questiona-se o que é a dança no próprio corpo. Há um momento 
precioso nessa etapa, quando o bailarino começa a destituir-se de 
sua armadura. Ele não consegue movimentar-se como antes, torna- 
se frágil, pois é como se não soubesse mais dançar. Em seguida, 
conduzindo o movimento de dentro para fora, com os sentidos 
aguçados ele começa a perceber a unidade de seu corpo, e a sua 
resposta na dança adquire uma forma mais consciente. 
(RODRIGUES, 1997, p.147). 

 
Processo longo, para mim, porém de extrema importância, para seguir 

minha caminhada, identifiquei minha bagagem tão pessoal quanto meu fazer dança. 

Percebi que são acessos a essa bagagem que me movem e fazem sentir-me 

pertencente a dança. 

 
Para onde vou... 

Minhas memórias movem meu corpo, sendo assim, vejo a importância 

de pesquisá-las e compreendê-las ainda mais. Decidi então que serão elas o foco 

principal da minha pesquisa, que visa descobrir possibilidades para investigar 

as memórias para a criação em dança. Essa pesquisa, mais precisamente das 

memórias, iniciou no ano de 2018 no componente curricular de Técnicas Corporais 

IV, ministrado pela professora Kátia Salib Deffaci, quando fui instigada a olhar para 

minhas origens, para o meu passado e minha ancestralidade. Ao ter que escolher 

uma saia que nos acompanhasse nas práticas, assim como em todo processo, 

escolhi a saia de minha vó materna: 

 

Longa, porém leve, volumosa e vermelha, essa era minha cauda, 
cuja a dona era minha vó. Uma senhora de 77 anos, com o corpo 
maltratado pela vida difícil que teve quando jovem, mãe de quatro 
mulheres fortes, cada qual com sua família e personalidade. Mas 
quando juntas tornam-se uma só, com as raízes fixas no ventre que 
as gerou. (BAUMGARTEN, 2018 diário de aula) 

 
 

Escrevi esse trecho em meu caderno após o primeiro contato com a saia, 

estão aqui, as primeiras memórias afetivas que tive. Mediante a essa força que senti 

por estar retornando as minhas raízes, não tive dúvida que era esse o caminho a 

seguir. Porém, ao mesmo tempo sinto uma fragilidade por estar revirando o meu 
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passado, meu terreno, minha terra. Abrindo caminhos para memórias que um dia eu 

optei em esquecer. 

Por ser filha única e também a única neta por parte 

materna, sempre estive muito próxima e rodeada pela 

família. Tive o privilégio de ser criada por CINCO 

MULHERES, uma vez que meu vô já era falecido, o qual 

não tive contato, e meu pai, caminhoneiro, ou seja, 

mesmo querendo estar presente, seu emprego não 

permitia, passava o maior tempo na estrada, viajando. 

Sendo assim, meu dia a dia era com ELAS, a ligação 

sempre foi muito forte. Minha mãe Elaine, minha vó 

Irene e minhas dindas Tânia, Rejane e Sirlei. Mulheres 

que atravessam meu corpo, que estão muito presentes 

nas minhas memórias, que me preenchem, que me 

fortalecem. 

Alto Feliz, 29 de agosto de 2019 

Maiara Baumgarten. 

Como dizem em momentos que a família se reúne, eu sempre fui o centro 

das atenções, porém, não tenho dúvidas que minha vó é o centro de força de todas 

nós, ela é a base, vejo ela como as raízes mais fortes. 

Aquela raiz que faz o chá mais amargo mas que cura 

tudo. 

Alto Feliz, 29 de agosto de 2019 

Maiara Baumgarten. 

MINHA VERDE 

 

 
Minha verde é o nome que escolhi para minha criação, uma forma poética 

para falar sobre minha verdade, minha vida, minhas memórias. Após a certeza que 
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era esse o caminho, iniciei o processo de pesquisa bibliográfica, busquei suporte em 

estudos em que minha pesquisa possa se nutrir, estar interligada e dessa forma 

enriquecê-la. 

Referencio quatro artistas, Sayonara Pereira, coreógrafa e bailarina fala 

desse corpo que busca a criação utilizando como ferramentas suas memórias e 

gestos. Descreve em seus escritos, relatos de obras que experimentaram desse 

meio, o que aproxima ainda mais do foco de minha pesquisa. 

Não pretendíamos construir nenhuma personagem, para as cenas, e 
sim que cada um dos intérpretes resgatasse a sua experiência, nas 
suas memórias, nos seus variados sentimentos, nas lembranças das 
várias fases de sua vida e em imagens que tiveram significado 
marcante, até aquele momento. (PEREIRA, 2011, p.8). 

 

Outra artista que me estimula a pesquisa é Lara Rodrigues Machado, artista, 

professora, autora, possui Graduação em Dança, Mestrado e Doutorado em Artes 

Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas – SP (UNICAMP). Tenho como 

base seu livro Danças no Jogo da construção Poética (2017), por experimentar de 

elementos do cotidiano como estímulo para a criação. 

Assim como Inaicyra Falcão dos Santos 2(2006), a qual me baseio como 

referência para esse trabalho, visto que, ao meu entender, faz de suas obras, um 

estudo da ancestralidade, da dança, enquanto linguagem do sensível e do corpo 

como veículo da memória, busca “encontrar um estilo original para expressar e falar 

do corpo, com enfoque no indivíduo. Isso vai ser possível com a troca “de fora para 

dentro e de dentro para fora”.” (SANTOS, 2006, p.49) 

Bailarino-Pesquisador-Interprete (BPI), Anatomia Simbólica e 

Paisagem, termos que são abordados em minha pesquisa por meio dos estudos 

de Graziela Rodrigues. Rodrigues tem como prioridade em seu método o sujeito a 

ser pesquisado por ele mesmo. Visualizo aqui uma conexão com minha pesquisa 

uma vez que estou investigando minhas próprias memórias, tornando meu ser o 

sujeito a ser pesquisado. 

Minha pesquisa vai ao encontro de seus estudos também, por estar presente 

em seu processo, a Pesquisa de Campo como meio para a criação. 

 
 

2 A qual tive contato por meio da professora Kátia Salib Deffaci. 
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Rodrigues também instiga possibilitar que o bailarino tenha a percepção do seu 

corpo como uma unidade, para isso aborda a Anatomia Simbólica onde refere- 

se ao corpo com a imagem de um mastro. “O corpo-mastro é firme e flexível, 

articula-se em todas as direções, dentro, fora, cima, baixo, frente e trás. 

Estabelecendo uma unidade corpórea.” (RODRIGUES, 1997 p.44). 

A busca por essa unidade, a qual a autora se refere, entendo ser de extrema 

importância para minha pesquisa, uma vez que busco a ligação entre corpo e mente 

a partir das vivências com as minhas memórias. 

Reconheço estudos de Laban/Bartenieff e da técnica Klauss Vianna, 

segundo Jussara Miller no meu corpo, como parte inseparável, fazendo parte de 

minha bagagem. Sendo assim, percebo que isso vai a campo comigo, assim como 

está entrelaçado na criação. Por isso está devidamente identificado na pesquisa, 

mesmo que não seja o foco principal. 

Os escritos autobiográficos do memorial de processo de criação de 

Mestrado da artista e professora, Alexandra Gonçalves Dias (2009), auxilia-me na 

escrita e no que diz respeito a metodologia, tendo presente em meu processo 

prático a ferramenta da “caixa vermelha” a qual (DIAS, 2009) também explora para 

sua criação.
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1. PRE-PARA-AÇÃO 

 
 

Inicio o processo prático partindo da saia, retomando movimentações do 

primeiro contato que tive com ela, em 2018, como ferramenta de acesso às minhas 

memórias. Sigo explorando movimentações usando-a como saia, como vestido, 

pano, possibilitando que ela passe por meu corpo e também que meu corpo 

passasse por ela, sem fixar em uma determinada movimentação. No final da prática, 

no ato de dobrar a saia para colocá-la na caixa, tive o acesso à memórias da minha 

vó, fazendo rosca. 

Na minha família, a rosca é um alimento vindo da cultura alemã, cuja a 

massa é feita com polvilho. É assada tradicionalmente em forno a lenha em cima de 

folhas de bananeiras, do mesmo jeito que minha vó fazia. Ao sair do forno tem a 

casca crocante e o miolo macio, mas assim que esfria fica meio elástica. Pode ser 

doce ou salgada e ter diferentes formas, na padaria o mais comum é encontrar em 

formato circular como um gigante biscoito. 

Porém, as que minha vó fazia eram salgadas e 

compriiidas, mais ou menos de 40cm, e quando 

prontas ficavam “de pé” dentro de uma caixa de 

papelão, para serem vendidas na venda (como 

eram chamados os mercados daquela época). 

Como dizia minha vó: 2 horas pra fazer e 30min 

para serem vendidas. 

 

 

Figura 1 Primeiro 
conTATO com a rosca. 
 
Fonte: Arquivo da autora, 
imagem digital da 
fotografia (2019) 
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Ainda na sala de ensaio os movimentos com as mãos passaram do dobrar 

para o amassar, a saia já não era mais um tecido vermelho e sim uma massa, com 

cor, cheiro e o formato que eu escolhi ter. A paisagem, que para Rodrigues (1997), 

refere-se ao “corpo unido ao espaço é fruto de um caminho que conduz o homem à 

sua própria inteireza”, para mim nesse momento era nítida, a ponto de enxergar, 

sentir, ouvir tudo ao meu redor. 

De joelhos sobre um banco de madeira, estava eu, na 

minha frente uma mesa, comprida, maaaais comprida 

que o banco. Sobre ela uma toalha de plástico, estampa 

de flores, que mal podia ver, pois estavam coberta por 

folhas de bananeira, VERDINHAS, cortadas de forma 

que pareciam ser outras toalhas pequeninhas. E sobre 

cada, uma minhoca branca! Um pedaço de massa no 

formato da rosca. Da rosca que minha vó fazia, por que 

a minha massa era beeeeem diferente... 

Tive a sensação do corpo como uma unidade, a movimentação das mãos 

reverberava nos joelhos que influenciava nos pés. O amassar não era mais somente 

ligado a saia e as mãos, e sim, a todo meu corpo e todo espaço que eu estava. 

Inaicyra (2002) também compartilha desse processo de um movimento ser ampliado 

de forma que passa a ser explorado pelo corpo todo. 

 

Assim, os movimentos feitos por uma determinada parte de corpo 
passavam para outras partes. As mãos tinham a função normalmente 
de um instrumento, pegando, agarrando, empurrando, torcendo. 
Produzindo gestuais, elas também tornavam-se um facão ou uma 
peneira. Essa ação era ampliada para todo o corpo e dissolvida na 
dança, o que fazia eliminar o aspecto mimético do primeiro estágio. 
(DOS SANTOS, 2002, p.85) 

Nessas movimentações pude perceber espaço direto, peso forte 3que deram 

sequência a movimentos de contração e expansão possibilitando um deslocamento 

pelo espaço. 

 

 

3Espaço direto: Esse fator refere-se à atenção do indivíduo a seu ambiente ao mover-se. Assim ele pode ter sua 
atenção concentrada em um ponto, canalizada para um único foco. (p. 126) 
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Partindo dessa experimentação senti a necessidade de explorar a massa, 

sendo assim fui em busca da dona da massa, minha vó Irene. 

Dona dos cabelos mais fofos e macios que já toquei, 

branquiiinhos e curtos. Atualmente, 1,55 cm de 

altura, sua cabeça chega na altura do meu peito o que 

eu acho peeerfeito para um ABRAÇO. Era dona de 

muitas galinhas e vacas, agora aposentada como 

produtora rural, realiza as tarefas de casa, mantém 

sua horta, a qual tem MUITO orgulho. 

Canta no coral do município há 25 anos, tendo aulas 

semanais, além de participar do grupo de terceira 

idade, grupo da igreja (OASE) e clube de mães, com 
encontros mensais.

  

Por morar na rua de trás de minha casa, é de costume ir em sua 
casa, ou 

seja, não aviso, apenas voOu chegando. Passei uma taaaarde com ela, depois de 

tomarmos UMA térmica de chimarrão, bebida quente feita com mate, servida dentro 

da cuia, está é feita na maioria das vezes na casca de porongos. Na casa da minha 

vó é de costume tomar chimarrão antes do almoço e antes da noite, colocando a 

conversa em dia. 

Por ela já ter uma idade avançada e movimentações restritas nas 

mãos, não faz mais roscas semanalmente. Sendo assim, propus a prática para ela, 

que rapidamente aceitou. Com todos os ingredientes em casa, passados minutos ela 

já estava com tudo o que precisava sobre a mesa, as mãos na massa e eu com os 

olhos nela. Momento com o foco na observação de seus movimentos, de seu corpo, 

de seu estado tranquilo por estar fazendo o que sabe fazer. Paciente me explica o 

passo a passo da receita: 

 
 
 

 

Peso forte: Esse fator refere-se a mudança na força usada pelo corpo ao mover-se, mobilizando seu pesso para 
empurrar, puxar ou carregar objetos. (p.131) 
Espaço direto e peso forte compõem os fatores expressivos do Sistema Laban/Bartenieff (Fernandes, 2006, p. 
121.) 

Figura 2 Hora do 
chimarrão Fonte: Autora, 
arquivo digital (2019) 
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1 xícara de maisena (amido de milho) 

6 ovos 

Leite eu não sei quanto, precisa olhar para a massa, 

acho que meio litro de leite 

UM colher rasa de sal 

3 kg de polvilho 

Margarina eu coloco 3 colheres bem cheiOs e mais 3 

colheres de nata. 

Pra começar precisa de um pote, colocar dOis colheres 

de farinha de trigo e 3 de polvilho, vassa debai tun bis 

es ausnana gued (jogar água fria para desmanchar). 

Em separado, ferver água, dorch nana mache bis es 

knatchis guipt (Misturar até ficar homogêneo). 

Mit dem lefel klopen (Bater com a colher) os 6 ovos, 

colocar a maisena, juntar com a outra mistura e o 

resto do polvilho. 

Amassar muito bem, de taich derf net na de hand 

pape (não pode mais grudar nas mãos). 

Ich wes de receita net ganz richtich (eu não sei direito 

a receita) vou a olho. Me pede que eu faço pra ti, é 

melhor. 

Minha vó é de ascendência alemã, em sua casa era somente em alemão 

que conversavam, primeiro contato com o português foi na escola, onde inclusive 

era proibida de falar alemão4, sendo assim, forçou-se a aprender a falar o português 

ouvindo seus professores. Por estudar somente até a 3ª série, 4º ano atualmente, o 

contato com os estudos de português foi rápido, devido a isso, quando conversa, 

mistura as duas línguas. Também trocando algumas vezes o feminino com o 

masculino. 

 

4 Campanha de nacionalização (1938) foi o conjunto de medidas tomadas durante o Estado Novo de Getúlio 
Vargas para diminuir a influência das comunidades de imigrantes estrangeiros no Brasil e forçar sua integração 
junto à população brasileira. Foram implantadas medidas que proibiam pessoas de falar idiomas estrangeiros 
em público, inclusive em cerimônias religiosas. Havia a fiscalização do exército em zonas de colonização 
estrangeira. (STURZA e FIEPKE, 2017) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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Em meio ao amassar...amassar...amassar minha vó recorda do tempo 

em que fazia as roscas para vender, foi ela falar dessa época que eu já estava lá, 

em segundos, era como se tivesse voltado no tempo, acessando detalhes de toda 

sexta-feira... 

Chegava correndo da escola, a mochila de rodinhas 

quase não tocava no chão, lavava as mãos muito rápido 

e ia para o porão. 

Lá estava ela, com todas prontas para ir para o forno, 

e então era a minha vez, recebia um pedacinho de 

massa...                                              

Depois de um coração, boneca, cobra, ela se 

transformava em uma bolinha, onde “escondida” eu 

fazia um furo com o dedão e enchia de açúcar. Minha 

vó com todo cuidado a colocava no forno, junto com as 

outras, porém, na frente de todas para não queimar. 

E então a espera dos longos 45 min...era tempo de 

tomar banho, e assistir TV. 

MAIAAAARA!!! (era voz de minha vó me chamando) 

Correndo chegava em frente ao forno e lá estavam 

elas... 

MINHA ROSCA, marrom de tanto açúcar que colocava 

MINHA VÓ, com um sorriso no rosto, me fazendo 

acreditar que aquela era a mais linda rosca de todas. 

 

Levo para cena, a saia...o amassar...a caixa...a fala de minha vó e 

minhas memórias... 

Após esse primeiro momento de minha pesquisa, percebo o quanto foi 

importante e rico esse processo de vivências com minha vó, e o quanto preciso fazer 

dele uma prática diária, como uma preparação para saída de campo, ou melhor uma 

preparação do meu corpo para a saída de campo. Aguçando o olhar, assim como 

todos os sentidos, sentir esse corpo no momento atual dele e treinar para que esteja 

menos livre de filtro ou cobranças. Pois de acordo com Rodrigues (1997, p. 148) “Na 
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pesquisa de campo a orientação é feita considerando-se principalmente a relação do 

pesquisador com o seu lugar de pesquisa. Nesta direção não se trabalha com 

certezas, mas com cumplicidades por um lado e por outro.” 

Com isso, para preparar o corpo para a pesquisa de campo, estabeleci um 

quadro de Práticas Diárias onde cada dia da semana tem a sua prática, me permito 

parar por alguns minutos para observar meu corpo e o espaço onde ele se encontra, 

deixando de lado a urgência de escrever, criar, pensar em aulas e em todas as 

tarefas que tenho para realizar. Organizo as práticas baseando-me no que 

Rodrigues entende ser necessário para a pesquisa de campo. 

A preparação para o campo exige concentração, com todos os 
atributos do que seja eixo: postura, neutralidade e um estar presente 
(= envolvimento com a realidade, despojado dos pré conceitos 
relacionados a dança). Ao mesmo tempo há que se ter um corpo 
aberto para o recebimento do material da pesquisa em si mesmo. 
(RODRIGUES, 1997, p.148.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Tabela de Práticas Diárias 
Fonte: Autora, arquivo digital (2019) 
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Organizei o quadro de maneira que o momento com minha vó estava 

previsto para as sextas – feiras, porém, no início daquela semana, dei-me conta que 

sexta – feira era O DIA de se fazer faxina, limpar a casa. Por minha vó não 

conseguir mais fazer as tarefas pesadas, como VARRER uma casa inteira, LIMPAR 

tapetes e TIRAR O PÓ de armários, havia uma moça que vinha à tarde para limpar a 

casa, realizar esse serviço mais pesado, isso significa que a casa deveria ser 

preparada para que ela chegasse e não visse a bagunça. Sim, isso mesmo, desde 

sempre fui “ensinada” que a casa deveria ser o-r-g-a-n-i-z-a-d-a para a chegada da 

moça que irá fazer a faxina. Não pode ter LOUÇA NA PIA e os panos que ficam 

sobre o sofá tinham que estar ARRUMADOS, ou seja, conhecendo minha vó, minha 

presença na casa dela NESSE DIA, poderia “atrapalhar” ou melhor, poderia deixa-la 

estressada, por não ter tempo de sentar e me dar atenção como fazia de costume. 

Via minha vó fazendo isso e na minha casa, minha mãe fazia o mesmo, 

algumas vezes até varreu o chão para que a moça não visse a quantidaaaade de 

sujeira, (que acredite, nunca fui muita). Sempre me questionava o porquê de 

arrumar a casa se ESTAVA PARA CHEGAR a moça que faria isso? Com o passar 

dos anos, deixei de questionar no momento que entendi que independentemente de 

QUEM ESTAVA PARA CHEGAR, a casa deveria estar organizada, inclusive para a 

faxina ser feita. Uma vez que organizar a casa é tarefa diária, uma manutenção 

feita por mulheres que moram nela, e a faxina é para um serviço mais pesado. 

Existindo assim, um ato solidário entre as mulheres que sabem (pois por muito anos 

fizeram) o valor do serviço doméstico. Algo que está instaurado na família, não 

precisa ser ensinado/falado, apenas foi passado por gerações. Minha mãe percebeu 

de minha vó e minha vó de sua mãe, e atualmente paro e me deparo fazendo o 

mesmo, afinal.... 

A fruta nunca cai longe do pé! 

Hoje é quarta-feira, dia 05 de junho de 2019, 

exatamente 10:30min da manhã, é meu dia de 

fooOlga, sendo assim acordei ás 9h, para mim, o 

horário peeerfeito para acordar. 

Preparei minha xícara de café preto, dois ovos 

mexidos com semente de girassol e uma rodela de 
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mamão com chia, esse também é meu café da manhã 

peeerfeito. Tudo para ser um dia produtivo de estudos. 

Porém, eu terminei de tomar café as 9:30min, escovei 

os dentes e desde então, estou sentada de frente para 

esse computador, ou melhor, já levantei duas vezes pra 

ir no banheiro, uma pra tomar água e uma que eu 

levantei sem saber o porquê. Ou seja, nãooo escrevi 

nada além desse relato. 

Tem algo me incomodandooO 

................. 

........ 

Já volto! 

 
Foi nesse dia que eu entendi como esse o-r-g-a-n-i-z-a-r me perpassa. Depois 

de lavar a louça e varrer a casa, consegui retornar a cadeira e fazer daquela quarta- 

feira um dia produtivo para os estudos, me sentindo à vontade para a chegada de 

novas escritas. Assim como, com as práticas diárias, onde busco o organizar da 

minha casa/corpo para a SAÍDA DE CAMPO QUE ESTAVA PARA CHEGAR... 

Assim, nas práticas diárias busco explorar a respiração abdominal, para isso 

uso como apoio os escritos de Ciane Fernandes (2006, p. 53) sobre o sistema 

Laban/Barteniff. “A respiração como suporte para o movimento corporal é 

fundamental no treinamento corporal do ator-dançarino” então, inspiro 

profundamente até a região do abdômen, com o olhar e pensamentos em um fluxo 

livre, sem fixar em um objeto, porém com um olhar amplo do espaço como um todo, 

e do corpo como uma unidade. De início tenho dificuldade, tem dias que não realizo 

fielmente o que havia proposto pois entendo ser necessário desmembrar as práticas, 

se preciso, focar somente na respiração então, assim faço. 

Em uma das práticas me proponho, a sensibilização dos pés, a exploração 

da caminhada, assim como, a posição paralela dos pés, em diferentes solos, terra, 

pedras, grama e folhas. Seguindo, experimento de esforços empregados pelos pés 

em relação ao solo, os mesmos que RODRIGUES cita em seus estudos: 
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Mínimo – 
contato com 
a superfície, 
sutilização 

 

Transitando pelos três 

meios, procuro não seguir uma 

sequência e sim, deixar o 

movimento fluir por si. Junto as 

movimentações o que me auxilia, 

é visualizar a imagem das raízes, 

e assim explorar movimentos que 

permitem deslocamentos mais 

fluidos, mais contidos... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Imagem do livro 
“Bailarino-Pesquisador- 
Interprete processo de 

formação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Com o passar dos dias e práticas, a sensibilidade se aflora. Permitindo 

sentir, nos momentos reservados somente para observação, o cabelo que balança 

com  o  vento,  mesmo  vento,  que  permite  que  a  barra  de  calça  bata  contra Foosnte: 

tornozelos, olhos que enxergam os diferentes tons de verde dos morros que es
A
t
u
ã
t
o
ora, 

ao meu redor e que percebem o ligeiro caminhar da formiga que passa sobre o meio 

fio da calçada. Este mesmo observar adentra a minha pesquisa de campo, campo 

esse que tenho contato desde de que nasci, porém, passa a ser observado com 

outras lentes...Seguindo o caminho de uma construção poética, Machado (2017, 

p.81) “o corpo se projeta como eixo central, investigando a si mesmo para perpassar 

pelos corpos no campo de pesquisa e, enfim retornar para o interprete em cena.” 

 

2. EXPERIMENTANDO... INSTIGANDO.... OBSERVANDO... 

 

Em meio à minha pesquisa, no componente de Técnicas VII, ministrado pela 

Professora Juliana Klock Vicari, tive a oportunidade, em um momento de troca, de 

Figura 5 – Contato dos pés na terra, grama e pedras. 
Fonte: Elaine 
G. Baumgarten, arquivo digital, 2019 
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compartilhar com meus colegas alguma técnica voltada à minha pesquisa. Sendo 

assim, optei por organizar uma prática voltada à técnica do amassar, iniciando com 

o amassar de uma massa de rosca, e assim, instigando para a exploração poética 

dessa técnica corporal. Para possibilitar a experimentação de outras formas de 

amassar 5em busca da sensibilização das mão, aguçando a percepção de possíveis 

conexões ósseas6, postura, tônus necessário para a modelagem dessa massa. 

Organizei a prática pensando em um período de 40 minutos. Iniciou com a 

formação de duplas entre as (os) colegas para que rapidamente puderam 

compartilhar com sua dupla algo que achassem ser necessário no momento, como 

foi seu dia? como está se sentindo no momento? seu corpo em relação ao 

espaço?...enfim, diálogo com o propósito de traze-las(os) para o momento atual, 

com uma certa informalidade fortalecendo o vínculo com a(o) colega. Preparando o 

corpo e espaço para a prática que será o segundo momento. 

No centro da sala organizei duas mesas, com uma toalha, e a massa já 

separada na quantidade necessária. Convidei para que se dispusessem ao redor 

das mesas de forma que cada uma(um) tenha em sua frente uma massa e que 

assim pudessem mexer nela, em um primeiro momento procurei deixar todas(os) 

bem à vontade, sem direcionar a algum movimento, forma, permitindo que 

conversassem ao longo da prática. Passados alguns minutos dei indicações para 

que focassem mais nessa técnica do amassar, na posição dos apoios em relação a 

massa e em relação ao chão, as conexões que se estabelecem no corpo, ao tônus e 

ao mesmo tempo a delicadeza das mãos, propus que a fala seja deixada um pouco 

de lado, para um olhar na massa, porém sem deixar de observar/sentir o espaço. De 

modo que não fixassem o pensamento em algo especifico e sim que ampliassem 

ele, junto ao olhar para um corpo em alerta, no aqui e agora, com a técnica 

integrada aos sentidos. 

 

5 Amassar/ Pressionar - Ação Básica de Expressividade combinando os fatores de movimento, Espaço direto, 
Peso forte e Tempo desacelerado. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e 
pesquisa em artes cênicas. Ciane Fernandes, 2006, p. 154.) 

 
6 Conexões Ósseas são linhas imaginárias entre diferentes Marcos Ósseos (Bony Landmarks), conectando áreas 
do corpo, simultaneamente concedendo suporte (estabilidade) e facilitando o movimento do corpo no espaço 
(mobilidade). As conexões são linhas em várias direções, porém sempre retas e flexíveis, ligando dois pontos, e 
interligadas entre si. Retirado do livro “O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenief na formação e 
pesquisa em artes cênicas.” de Ciane Fernandes, 2006, p. 63 e 64. 
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Seguindo, pedi que determinassem uma forma a essa massa e deixassem-na 

sobre a mesa. E assim, começaram a experimentar retomando movimentações 

desse amassar, consequentemente as características desses movimentos, porém, 

sem a massa, podendo se deslocar pelo espaço, utilizando diferentes níveis, 

diferentes partes do corpo. Deixando os cinco sentidos despertos, ao corpo, espaço, 

colegas... 

Optei por não utilizar música nesse processo pois entendo que dependendo 

da música que eu fosse escolher, poderia interferir nas memórias das(os) colegas. 

Passados uns 15 minutos, dei indicações com a voz que poderiam diminuir as 

movimentações de modo que passassem a ser internas e assim fechassem os olhos 

e sentissem seu corpo no ritmo que estava pulsando. 

Recebi as colocações das colegas por escrito (ANEXO 1) e fiquei feliz com o 

“resultado”. 

De cinco colegas, quatro acessaram memórias através da técnica do 

amassar, falaram da facilidade que tiveram em sentir o peso do movimento que 

inicia nas mãos e reverbera nos pés enraizados no chão. Nos relatos também foi 

possível perceber o acesso dos sentidos, e estes também serem condutores de 

memórias. A importância do diálogo em duplas, para estabelecer “um ambiente 

receptivo e gentil para o corpo” também foi citado por uma das colegas. Assim como 

também foi citado por duas colegas o desconforto e agonia por terem que ficar com 

as mão sujas durante a prática, e esse desconforto dar possibilidades a outro 

movimentos. 

Quando escolhi um processo pessoal de sensibilização, que mexe com o 

interior, memórias de cada indivíduo, passei a ter consciência que cada uma(um) 

vivencia o trabalho no nível em que está preparada para recebê-lo. Correndo o risco 

de não ser uma boa exPERiência para todas (os). Porém, fiquei satisfeita com a 

proposta e minhas escolhas. No momento em que estavam ao redor da mesa com 

as massas, conversando de forma descontraída, pude observar e acessar memórias 

da minha família no ambiente da cozinha. 



 

Figura 6 
Registro da 
prática, 
momento de 27 
amassar a 
massa de 
rosca 

Fonte: Autora, 
arquivo digital 
(2019). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Compartilhar 

das tarefas de preparação de alimentos, vai ao encontro do que Graziela Rodrigues 

(1997, p.98) compartilha sobre a cozinha” ...como um espaço de convivência afetiva 

e do aconchego que aguçam as lembranças. Sempre aberta, ela é o ponto dos 

encontros, da passagem, mas é também lugar para ficar um longo tempo”. 

 

3. MEUS OLHOS EM TI 
 

3.1 COZINHAR... 

 
Foi na cozinha da casa de minha vó que realizei minha primeira pesquisa de 

campo. Estabeleci que iria à pesquisa de campo porém não sabia o que estava por 

encontrar, então fui livre de cobranças e certezas. “Na Pesquisa de Campo a 

orientação é feita considerando-se principalmente a relação do pesquisador com seu 

lugar de pesquisa. Nesta direção não se trabalha com certezas mas com 

cumplicidades por um lado e por outro.” (RODRIGUES, 1997, p. 148) 

Quando entrei em sua casa, passando pela sala e um corredor, abrindo a 

cortina que separa o corredor da cozinha me deparo com uma movimentação, minha 

vó, minha duas dindas Sirlei e Tânia, e uma mesa cheia de bolachas assadas, 

prontas para serem pintadas. 

 
 
 
 

 
Figura 7 

Bolachas sobre 
a mesa. 

 

Figura 6 Registro da prática, 
momento de amassar a massa de rosca 
Fonte: Autora, arquivo digital (2019). 
 



 

Fonte: Autora, 
arquivo digital, 

(2019) 
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Assim que as vi, estavam todas amontoadas, porém quando parei segundos 

aguçando meu olhar sobre elas, observei que estavam sim amontoadas, mas 

também estavam separadas por tamanho, e cor, algumas mais claras e outras mais 

escuras. Da mesma forma que aconteceu quando parei para observar a 

movimentação na cozinha, quando nós mulheres da família nos reunimos para 

prepara alguma refeição, visto de “fora” parece um bagunça, várias coisas 

acontecendo ao mesmo tempo, vários assuntos sendo cOnVeRsAdOs paralelos 

ao som de liquidificadoOOr... panelasS... ... 

pratoOs... Garfo QUe CAAaAI NO CHÃO! 
 

... GaVeTaS... !!! 
 

PORÉM, cada uma sabe de suas tarefas e no final, tudo fica pronto e 

deliciOoso. 

 

 

Hora de pintar, açúcar pronto e confeitos também! Chimarrão na roda e 

nós em volta da mesa. É um trabalho delicado, a quantidade do açúcar não pode ser 

fina e nem grossa de mais, e quanto menor a bolacha mais delicado são os 

movimentos com as mãos. Minha vó pede para ficar com a parte de colocar os 

confeitos/granulados por cima, pois não possui mais a mesma sensibilidade nos 

dedos de quando era mais nova. Aproveitou esse momento para contar como 

ajudava sua mãe a fazer as bolachas... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Bolachas pintadas. 
Fonte: Autora, arquivo digital (2019). 

Duas semanas antes do natal, de dia a gente fazias 

as bolachas e a noite pintava com o açúcar, todos filhos 

ajudavam. Sentados ao redor da mesa, a mãe passava 

o açúcar e a gente podia enfeitar. Na época era muito 

caro os granulados, te papa hat nore tsvói pecha cóft, 

(o pais só comprava dois pacotinhos), então era pouco 

em cada bolacha. 



 

 

 
 

 
 

A mãe tinha um conjunto de 6 formas, eram 

maioOres (abre um sorriso) tinha um coração lindA, 

grande como essa cuia (mostra a cuia que está em sua 

mão) tinha também dois passarinho (conta nos dedos) 

e uma que parecia uma estrela e um peixe (conta nos 

dedos outra vez). 

Os outros eu não me lembro mais.... 

Depois que estavam prontas eram guardadas dentro 

de tsvói plécha (duas latas), que vinham balas dentro, 

naquela época. A mãe fazia umA coração pra cada um, 

cada um tinha o seu, venn ich dain hets guess hann, 

dérft net ken anre esse (se comia o teu coração, não 

podia comer outro). 

Conversa vai, conversa vem, passamos mais de duas horas enfeitando as 

bolachas. Então era só esperar que elas secassem para guardar. 

 

Assim que terminamos me questionei se realmente pudesse considerar 

aquele momento uma saída de campo. Pois estava lá, com meu “corpo aberto para 

o recebimento do material, com fôlego e paciência para pesquisar” seguindo o que 

Rodrigues (1997, p. 148) diz ser de extrema importância para aquele momento. 

Porém, passou alguns minutos e essa posição de observadora, foi se 

entrelaçando na relação que estava se estabelecendo com as pessoas que estavam 

lá. A importância de tudo o que estava acontecendo continuou, meu olhar sensível 

para as movimentações das mãos, a escuta aguçada para as falas de minha vó, o 

tato no manuseio das bolachas e o cheiro doce que tomava a cozinha estavam 

presentes. Mas a exigência de encontrar algo, o olhar a procura de alguma coisa, foi 

dando lugar ao corpo presente no momento atual, compartilhando da energia e troca 

que se estabeleceu. Após a vivência, retornando as leituras compreendo e relaciono 

os escritos de Graziela no trecho onde diz: 

O pesquisador, integrado ao campo, conquista as suas relações com 
as pessoas, passo a passo. Um mínimo de perguntas são feitas, 
privilegiando-se os dados não verbais. Os relatos são ouvidos com 
atenção voltada para o que eles podem estar cerceando. No 
momento em que o bailarino-pesquisador-intérprete “perde” o 

29 
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referencial da razão objetiva de estar ali, ele transpassou o limite do 
seu mundo e penetrou na moldura do outro. Isso significa que ele 
está co-habitando com a fonte. Neste patamar ocorrem apreensões 
de elementos fundamentais, não verbais, que o corpo assimila e 
guarda no inconsciente, e que serão expressos no trabalho de 
laboratório. Este conteúdo, recebido e expresso no laboratório, 
penetra também no trabalho de criação artística. (RODRIGUES, 
1997, p. 148) 

 

O que também vai ao encontro, da importância que Santos (2002) fala em 

relação ao “trabalhar o sentido prático das vivências como protagonista da ação” 

propondo que o artista participe ativamente no momento da vivência que ocorre no 

campo, principalmente na experiência do movimento. 

3.1.1 Laboratório – Cozinha! 

 

Dois dias depois, início a etapa dos laboratórios, momento de 

experimentação, exploração do material que tive acesso na pesquisa de 

campo. Estes dois momentos se entrecruzam, possibilitando um vaaai e veeem, 

sem ser necessário seguir uma ordem ou então estipular uma quantidade. De 

acordo com Rodrigues (1997) é na etapa do laboratório que vivencia-se o caos e o 

vazio, para então chegar na conquista de uma forma ordenada, onde juntam-se 

dados da Pesquisa de Campo e do Interprete, para então partir a criação. 

No laboratório tenho acesso também, a tudo o que coletei, do início do 

processo até então, escritos, objetos, figurinos, livros, desenhos, fotos...enfim, 

material este que era guardado em uma caixa. A caixa verde! Iniciou com uma 

simples caixa de papelão a qual depois fui modificando, encapei com papel verde e 

algumas colagens na parte interna, junto com objetos, bilhetes, criando uma espécie 

de memorabilia7 do processo de criação. Essa ferramenta compartilho do processo 

de Alexandra Gonçalves Dias, porém sua caixa nomeia-se A caixa vermelha. 

 

No momento que instituí a prática frequente da escrita, do 
registro (impulsionada também pelas tarefas acadêmicas), 
percebi que a manipulação constante dos instrumentos papel- 
caneta sugeriam mais. Assim num processo de apropriação e 
adaptação do procedimento sugerido por Margolin8, surgiram 
desdobramentos que possibilitaram a criação de um 

 
 

7 Termo Latino que significa literalmente “coisas que servem para serem guardadas”. 
8 Deb Margolin, artista que estabeleceu o procedimento do “actor’s toolbox” (ou “caixa de ferramentas 

do ator”) que sugere uma prática determinada de escrita e registro. 
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proposição de escrita ainda mais próxima desse processo. 
(DIAS, 2009, p. 85.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – materiais 
guardados na caixa 
verde. 
Fonte: artista, arquivo 
digital, 2019. 

 

Essa é a imagem que iniciei o primeiro momento de laboratório, sem ter algo 

planejado cheguei no espaço que uso para ensaio, sentei no chão e abri minha 

Caixa Verde, espalhei TUDO o que tinha dentro dela. 

 

Levantei do chão... 

Caminhei entre os espaços do que estava no chão... 

Caminhei... 

Deitei... 

Fechei os olhos. 

Com as mãos comecei a tatear os objetos que estavam 

no meu redor, fui rolando por cima de papéis, blocos 

de anotações, canetas, fotos.... 
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Ainda de olhos fechados, com o tato fui distinguindo 

cada objeto. Pude sentir texturas distintas, uma folha 

de papel onde os dedos discorriam sobre, ou uma foto 

de cantos pontudos onde deslizar os dedos sobre ela, 

fazia com que a foto acompanhasse o movimento. 

Esses movimentos pequenos com as mãos, estimulando o sentido do tato, 

foi se transformando. Foi em um esssfregar dos dedos que acessei movimentos 

vivenciados na pesquisa de campo. Para delicadamente enfeitar as bolachas. 

 

Abri os olhos! 

Os objetos ao meu redor já eram bolachas e meu 

objetivo era enfeitar todas, seguindo uma ordem para 

não esquecer de nenhuma. 

O movimento de esfregar dos dedos me remeteu a outras ações como, 

temperar a comida, debulhar amendoim para tira-lo de sua casca, esfregar temperos 

para sentir seu aroma...e assim registros emocionais9 me perpassaram, paisagens, 

a cada instante as movimentações iam se fundindo e transformando-se em outras. 

Do esfregar dos dedos, passou para um esfregar das mão em movimentos 

circulares e de imediato retomei memórias de quando fazia a bolinha da massa da 

rosca. Tornando meu corpo extensão dessa massa aumentando também o alcance 

do meu movimento, ou seja, minha cinesfera10. 

Minhas mãos passavam pelo meu corpo, seguiam 

caminho indo para o espaço e retornando ao 

corpo, como se quando saíssem pegavam ar e 

quando retornavam passavam esse ar sobre minha 

 

9 Somatória do universo vivenciado na pesquisa de campo com minha própria memória afetiva. Graziela 
Rodrigues (1997, p. 19). 
10 Cinesfera ou então kinesfera é um conceito elaborado por Rudolf Von Laban e refere-se ao espaço físico 
tridimensional ao redor do corpo, alcançável ao estender-se sem que seja necessário transferir seu peso. (O 
Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas. Ciane Fernandes, 
2006, p. 182.) 
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pele, era um “baaanho de ar”. E assim, nesse 

lavAR, que passo a me deslocar pelo espaço, em 

estado onírico11 de peso leve e fluxo livre. 

E assim, fui seguindo, nessa organização sem ordem, sentindo as 

necessidades do meu corpo, com os sentidos aflorados e um corpo disponível. 

 

Nesse primeiro momento de laboratório, procurei não me fixar em 

movimentações, apenas deixei fluir, o que acredito ter sido a maior dificuldade. Levei 

um tempo para me livrar de cobranças feitas por mim, sobre o que estava fazendo. 

Bloqueios em meio as movimentações foram frequentes, sentia a necessidade de 

organizar o material, seguir uma ordem, conectar com a cena já criada na etapa da 

pesquisa, cobranças!!! Mesmo sabendo que não eram necessária nesse 

momento, onde o objetivo era exPERimentar...exPERienciar... palavras as quais nos 

seu sentido literal: “Derivam do indo-Europeu per, com significado, justamente, de 

tentar aventurar-se, correr riscos. ExPERiência e PERigo vêm da mesma raiz” 

(DAWSEY, 2005. p.163). Por estar em um campo “conhecido”, investigando 

movimentações que fizeram parte da minha caminhada, poderia causar um 

comodismo. Ou seja, aventurar-se, foi de extrema importância para que de fato, eu 

conseguisse realizar a pesquisa, não ficar no superficial e sim ir a fundo, 

cavoucando para acessar as raízes. 

Nos momentos em que consegui estar inteira, entregue, mergulhada em 

minha pesquisa, movimentações que não estiveram presentes na pesquisa de 

campo surgiram, acessei memórias da minha infância, incluindo cheiros, texturas, 

cores e vozes, (PEREIRA 2011) “O intérprete tem capacidade de fazer reviver no 

seu corpo movimentações, e signos, provenientes das histórias que já foram vividas 

por ele, por seus ancestrais e que de alguma maneira ficaram gravadas no corpo.” 

Segui então, investigando minhas memórias, minha bagagem entrelaças a pesquisa 

sobre minha vó que também faz parte mim. 

 
 
 

11 Onírico é o termo que define a combinação dos fatores peso e fluxo, qualidades expressivas do movimento 
humano. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas. 
Ciane Fernandes, 2006, p. 143.) 
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Figura 10 – Horta da Vó Irene, vista pela janela. 
Fonte: Autora, arquivo digital, 2019 

 
 

Para criação levo dessa experiência os movimento no espaço da cozinha, 

movimentos com as mãos, de preparar os alimentos. Assim como o ampliar do 

movimento e sua reverberação no corpo todo. 

3.2 CALÇA COM CALÇA, BLUSA COM BLUSA. 

 
 

Entrei na cozinha e minha vó estava olhando pela janela, me aproximei, dei 

um beijo e ela já foi falando... 

Viu como minha horta está bonita, ontem plantei 

mais alface, só não sei por que o repolho não 

cresce, já tentei duas vezes, acho que não to 

acertando a lua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minha vó, que eu lembre, sempre teve horta, alguns anos atrás, capinava com 

mais frequência, atualmente por causa dos problemas que tem nos joelhos, tem dias 

que sente muita dor, então não consegue mais ter a prática diária de plantar. Mas é 

visível seu orgulho pela horta. E quando a comida é posta sobre a mesa nos 

almoços de domingos gosta de ressaltar... 

 

Essa beterraba é da minha horta! 
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E realmente estava tudo lindo, ela foi apontando e me contando tudo o que 

tinha plantado, couve, beterraba, vagem, pimentão, só faltava lugar para as 

aboboras. 

 

Pim... pim... pim... pim...(barulho da máquina de 

lavar roupa) 

E lá vai ela para a lavanderia, caminhando e 

falando. 

Mai, tu vai ficar aqui? Hast tu tzait? (Tu tem 

tempo?) 
 

Sim, vó. 

Então tenho primeiro que estender roupa, aí 

depois faço um chimarrão. 

Ela saiu da lavanderia com um balde cheeeeeio de roupas, mal conseguia 

enxergar em sua frente, pois as roupas tapavam. Sua coluna estava inclinada um 

pouco para trás para equilibrar o peso do corpo com o peso do balde, e sua cabeça 

para o lado direito, assim, conseguia enxergar o caminho sem tropeçar em nada e 

nem pisar nas cachorras que estavam ao seu redor. 

De olhos atentos percebi que ela seguia uma ordem para pendurar as 

roupas no varal, a mesma ordem que minha mãe me ensinou a seguir, a qual 

provavelmente aprendeu com minha vó. 

 

Calça com calça, blusa com blusa. 

Calcinhas, meias, sutiãs pra cá. 

E... 

Panos de prato pra lá. 
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(E se preciso troca de lugar!) 

Pega a roupa, sacode, para não ficar amassada e 

prende...sacode e prende...sacode e prende. 

Sentada observando minha vó, acessei memórias de quando eu era criança 

e ia junto com ela lavar roupa. Na maioria da vezes era pela manhã pois assim a 

roupa passava o dia no sol para secar. 

 

Era uma casinha de madeira, beeeem 

pequeninha, ficava uns 8 metros de distância 

da casa, era lá onde minha vó lavava as roupas. 

Tinham dois tanques, um branco que na verdade 

era uma banheira antiga e o outro era cinza 

escuro, feito de cimento com pedrinha beeem 

áspero. 

A água vinha direto da vertente, GELADAAAA!!! 

Eu podia ficar dentro do primeiro tanque, que era 

o branco, esse era lisinho, tinha uma borda larga 

que servia pra deslizar o barquinho de papel que eu 

levava junto pra brincar. 

Quando minha vó saía para levar a roupa pro 

varal, eu pegava escondido um saquinho, que 

dentro tinha uma pedra de anil, que servia pra 

deixar as roupas brancas, mas pra mim, era 

PERFEITO pra deixar a água azul. (Claro que 

depois ela me xingava) 
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Não fazia sentido a água ser transparente, até por 

que na tv ela sempre era azul. 

1, 2 e 3... E já estava pronta. O varal cheio e ela entrando pela porta com o 

balde vazio. Hora do chimarrão! 

 
 
 

3.2.1 Laboratório – Pátio! 

 
Para o laboratório levei uma bacia com várias peças de roupa. Me propus a 

andar pela sala com essa bacia CHEEEIA de roupa. E em pouco tempo já estava 

andando pela casa toda. Subindo, descendo escadas, desviando de cadeiras, 

passando de lado nas portas estreitas. E em meio a esse caminhar fazia algumas 

pausas, pelo fato que a bacia era pesada.12 Era um dia quente, a casa estava aberta 

mas o vento que entrava não supria o calor que eu estava sentindo. Fiz caminhos 

diferentes assim como repeti alguns. Procurei variar o tempo13 do movimento, 

acelerando e desacelerando. 

Quando parei, o suor escorria em minhas costas, larguei a bacia e me deitei 

no chão de olhos fechados. Aquela sensação do corpo quente com o chão gelado, 

era como se eu estivesse no tanque com aquela água geladinha...Fiquei deitada por 

um bom tempo, possivelmente tenha cochilado por alguns minutos. Deixei tudo 

como estava e retornei pra minha casa. 

No dia seguinte, retornei com um fio de varal e grampos de roupa. Iniciei a 

prática com a caminhada pelo espaço com a bacia, passei para o estender das 

roupas, explorei movimentações de esfregar acessando memórias, de quando 

assistia minha vó lavando as roupas a mão, passando sabão, bateeendo, 

 
 
 
 

12 O fator peso refere-se a mudança na força usada pelo corpo ao mover-se mobilizando seu peso para 
empurrar, puxar ou carregar objetos. Relaciona-se com o “O quê” do movimento, a sensação, a intenção de 
realiza-lo. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas. 
Ciane Fernandes, 2006, p. 131.) 

 
13 O fator tempo indica uma variação na velocidade do movimento, que se torna gradualmente mais rápido ou 
mais devagar. Um movimento é acelerado quando fica cada vez mais rápido e desacelerado quando fica cada 
vez mais devagar. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e pesquisa em artes 
cênicas. Ciane Fernandes, 2006, p. 135.) 
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torceeendo... 14Movimentos que hoje são substituídos pelas funções de uma 

máquina de lavar roupas. SANTOS (2002, p.130) nomeia essas movimentações em 

seu processo, de “Movimentos esquecidos pela sociedade moderna – como o lavar, 

o esfregar, o cortar, o pilar, o peneirar, o arrebanhar. 

Ao findar do laboratório, quando meu corpo já pedia por um descanso, 

percebi ter o esboço de duas cenas. Que por serem esboços, até o momento, não 

possuíam ligação entre elas, mas são raízes do meu processo, a base para minha 

criação. 

Consequência desse laboratório, levei para a cena movimentos relacionados 

ao lavar roupa a mão, o peso do trabalho que reverbera no corpo, o olhar atento 

necessário pelo fato de sair de sua casa para realizar a tarefa. Também estavam 

presentes em minha criação movimentações relacionadas ao limpar, limpar da casa, 

limpar do corpo que iniciaram como experimentação a partir desse laboratório. 

3.3 MEU CORPO... MINHA CASA.... 

 
Em um domingo, por volta das 9 horas, estava eu em frente à minha casa. 

Deitada em um colchonete, realizando minha prática diária, com alongamentos e 

exercícios voltados a respiração. O dia estava lindo, após três dias seguidos de 

chuva o som do canto dos pássaros era novamente possível de escutar. 

Em meio ao canto dos pássaros, latidos de um cachorro do vizinho e barulho 

de pouquíssimos carros passando na rua, TOCA O TELEFONE! Era minha vó... 

Alô! 

Mai, canst tu kome mai unhas xtraije? (tu pode vir 

pintar minhas unhas?) tenho saída do coral hoje 

de tarde. E a Sirlei não está aí. 

Minha vó sempre foi muito vaidosa, lembro de vê-la em fotografias antigas, 

sempre muito bem arrumada, também recordo que contava que na sua adolescência 

não tinha dinheiro para comprar maquiagem, as poucas que já existiam no mercado, 

eram muito caras, então, pintava os lábios com amoras da árvore que tinha próximo 

14 A ação Torcer de acordo com os estudo de Laban, é uma Ação Básica de Expressividade. Junção de três 
fatores de movimento Peso, tempo e espaço. Neste caso, torcer é a combinação de Peso forte, Espaço indireto 
e Tempo desacelerado. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. Ciane Fernandes, 2006, p. 152.) 
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a sua casa. E quando comprou seu primeiro batom, só usava em bailes e datas 

comemorativas. 

Atualmente tem suas maquiagens, sua maletinha de esmaltes, assim como 

colares e brincos com brilho, do jeito que gosta. Sirlei é minha dinda, sua filha mais 

nova e normalmente é ela quem pinta suas unhas. Mas como não estava em casa e 

a possibilidade de ir cantar sem as unhas pintadas não existia, me ligou. 

Chegando na sua casa ela estava siando do banho, entrou no quarto e me 

chamou para ver se a roupa que tinha escolhido estava “combinando”. Sentei-me 

sobre sua cama e meu olhar já estava desperto para seus movimentos. 

Estava se vestindo com uma certa presa, isso fazia com que se 

desiquilibrasse as vezes, era visível sua ansiedade, estava suando, então secou seu 

rosto com a toalha duas vezes. Mais devagar e delicadamente secou os cabelos 

com secador em frente ao espelho, passou fixador e com o pente foi ajeitando. 

Rapidamente saiu do banheiro e me entregou um par de brincos para que eu 

colocasse nela. Colocou seu sapatos sentada na cama. E fomos para a cozinha 

pintar as unhas. Pronta, já saindo de casa, voltou e me entregou um batom, pediu 

que eu passasse. 

Nesse momento, meus movimentos pareciam estar 

em câmera lenta. Delicadamente e com cuidado 

para não borrar, passei o batom nela e um 

sentimento de gratidão me tomava, com muito 

amor por estar fazendo isso a minha vó, quem já 

fez tanto por mim. Ela estava linda! 

Foi um momento, de carinho, de amor e de 

identificação. Um momento de poucas palavras 

mas de gestos imensos, regados de cuidado. 

Ela me disse: 
 

Obrigada e até depois... 
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Pegou sua pasta e foi caminhando... 

 

Quando iniciei a escrita do meu processo, tive receio em não conseguir 

passar, por meio das palavras, o real sentimento, e sensações vivenciadas no meu 

processo. Busquei ferramentas que pudessem me auxiliar, assim como a 

sensibilidade no meu olhar para lhe passar, leitor, o menor detalhe que fosse. 

Porém, senti que nesse momento em especial, não consegui passar a força 

dos sentimentos que estavam me tomando. Como diz RODRIGUES (1997) “No 

momento do uso da palavra, muitas coisas ficam por serem ditas, e outras 

impossíveis de dizer, pois residem no silêncio dos sentidos”. 

E eu só quero dizer vó, obrigada por esse momento 

nosso, ICH LIEBE DICH (TE AMO)! 

 
3.3.1 Laboratório – Interno da casa! 

 
 

Cheguei em casa, e fui direto a minha caixa verde, peguei a saia de minha 

vó, a que me acompanhou desde o início do processo, fiquei descalça e fui para a 

terra. O sentimento de cuidado tomava meu corpo, nos gestos para com a minha 

vó, proporcionaram sensações no meu interior. Possibilitando um diálogo com o meu 

interno e externo15. 

No momento do laboratório, inicialmente era um cuidado em relação ao meio, 

cuidar de alguém ou de alguma coisa, cuidar! Dei comida para os peixes, água 

para as flores, afofei com os pés a terra da horta e arranquei os inços que estavam 

no meio do hortelã. Sentei na sombra de uma árvore, descasquei uma bergamota e 

fiquei observando a paisagem. 

Pensei na minha vó cantando, acessei memórias de quando íamos juntas no 

coral, fechei os olhos e ouvia ela cantando uma música em alemão, a primeira 

 
 

15 O tema Interno/Externo refere-se à relação dinâmica entre o universo internos do indivíduo (Corpo, 
sensações, imagens, experiências, etc.) e o externo (Espaço, meio ambiente, outras pessoas, objetos, 
acontecimentos sociopolíticos, etc.) (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na formação e 
pesquisa em artes cênicas. Ciane Fernandes, 2006, p. 265.) 
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música que eu aprendi a cantar, foi então que sem perceber já estava murmurando 

a música, com o cantar dos passarinho no fundo. 

Levei para o palco, movimentações de cuidado consigo, para com o outro. Da 

delicadeza no movimento, com o intuito de transmitir o sentimento do afeto no 

público, do aconchego de estar em um lugar onde é bem-vindo(a). Encontrei um 

disco que continha a música a qual eu acessei no laboratório. Levei para cena como 

impulso para o processo criativo, conversando com o processo de Machado (2017), 

que também busca elementos do cotidiano, como estimulo para o jogo (criação). 

Deste momento, pensei nas possibilidade de explorar os sentidos na criação, que o 

público esteja conectado não somente pela visão e audição, mas também pelo tato, 

olfato e paladar. Que estes talvez fossem motivadores para acessarem suas 

próprias memórias. 

 
 

 
3.4 NO RITMO DA CHUVA... 

 

 
Acordei com a imagem de minha vó fazendo roscas, não foi a primeira vez 

durante esse processo, cheguei a sonhar algumas vezes com a criação e também 

com memórias passadas. Mas desse vez estava muito nítido, era UMA imagem, 

como se fosse uma foto. Levantei, tomei café, organizei a casa e essa imagem não 

saía da minha cabeça. Foi então que decidi pegar a caixa onde estão guardadas as 

fotografias. Retirei a caixa de cima do armário, pesadíssima, tirei o pó e comecei a 

procurar. Não lembrava de um dia ter visto essa foto, mas talvez tivesse outra 

parecida. Eram MUITOS álbuns, levei um certo tempo olhando TODOS e em meio a 

tantas lembranças as vezes até esquecia o 

que estava procurando... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 – A procura de algo. 

Fonte: autora, arquivo digital, 2019 
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Enfim, não encontrei a foto que estava procurando e nenhuma outra que 

pudesse ser parecida. Confesso que fiquei um pouco 

frustrada, pois mesmo não lembrando da foto tinha 

esperanças de achar algo. Guardei os álbuns e decidi ir 

na minha vó. 

Cheguei na casa de minha vó e ela estava 

pendurando roupas no varal, aqueles varais de chão, 

que são moveis, isso por que a previsão estava para 

chuva. 

 
Figura 12 – Vó estendendo 

roupas 

Ela nem me viu chegar... 

 
Assim que terminou, entrou em casa. 

Fonte: autora, arquivo 
digital, 2019 

 

Mas olha só quem veio me ver ... (risadas) 

 

(Como se fizesse, sememas que não nos víamos, 

mas na verdade estava três dias sem ir na casa 

dela.) 

 
Guardou suas coisas e veio sentar, percebi que estava com dor nos joelhos, 

sua caminhada era mais lenta, com passos menores, levantando muito pouco os 

pés. 
 

Está com dor nos joelhos?? 

Sim, hoje estão horríveis, deve ser por causa da 

chuva. 

(Já tinha ouvido ela falar isso mais vezes mas 

nunca a questionei o que a chuva tinha a ver com 

os joelhos.) 
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Mas vó o que isso tem a ver?? 

Ahh... nesses dias assim (nublados, com umidade) 

tudo fica mais pesado, aí os joelhos sentem né. 

Fiquei refletindo sobre o que ela havia me falado, e 

não cheguei a lugar algum. Por que mesmo se 

nada disso fizesse sentido, e fosse somente uma 

superstição16, então por que eu realmente me 

sentia mais cansadas nesses dias “cinzas”??? 

Mai, pega o chimarrão na cozinha. Agora não 

tenho mais nada pra fazer, podemos sentar... 

 
Tomando chimarrão ela me contou de quando era mais nova e todas as 

tarefas que tinha ao longo do dia. Chimarrão era só de manhã beeem cedinho ou 

então a noite quando voltava pra casa da roça. Essa histórias ela me contou várias 

vezes, sempre enfatizando a vida difícil que tinha, de muito trabalho pesado. 

 

Com chuva ou com sol os animais tinham que ser 

tratados. E ainda quando voltava pra casa tinha 

todo trabalho de casa pra fazer. Tinha dias, 

principalmente finais de semana, que eu fazia tudo 

sozinha, por que o Heinrich (meu vô falecido, 

marido de minha vó) tinha saído. 

Toda vez que minha vó contava essa história percebi uma mágoa quando 

falava do meu avô, inclusive nesse dia. Entendi não ser o momento para perguntar 

o motivo à ela. Sendo assim, fui conversar com minha mãe, e ela me contou... 

 
 
 
 

16 Substantivo feminino, crença sem fundamento racional e lógico que normalmente, se baseia em situações 
recorrentes ou coincidências eventuais. (Dicionário online de Português) 
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É uma história dolorida, mas muito comum em famílias do interior, ainda 

mais comum à alguns anos atrás. Além de ter que fazer as tarefas sozinhas a 

mágoa com certeza deixava tudo mais pesado. 

Eu continuo com o mesmo amor pelo meu avô, mesmo que não tive a 

oportunidade de conhece-lo, assim como é amado e lembrado com muito carinho 

por toda família. Mas essas histórias que fui descobrindo ao longo de minha vida, 

fazem eu ter ainda mais admiração pela minha vó e pela mulher que é. 

Entre o ir e vir de muitas histórias... chimarrão...estava tudo calmo, até que... 

 

CHUVAAA!!! O VARAL!!! (Com as mãos na cabeça) 

 

Que CORRERIA...minha vó pegou o varal, eu 

recolhi uns panos que estavam fora e chamei as 

cachorras pra dentro de casa, minha dinda 

acordou com a agitação, lembrou que estava com 

os vidros do carro abertos e eu que tinha estendido 

roupas no varal de casa, peguei o guarda-chuva 

sai correndo. Chegando em casa, recolhi as roupas 

já meio molhadas e... 

UFAA!! 

Uma chuvinha e em 5 minutos o ritmo do dia mudou, da calmaria para a 

agitação e agora com o barulho da chuva e o cheiro de terra molhada. Tudo 

necessário, para o amanhã quem sabe, ser ensolarado! 

3.4.1 Laboratório – Da correria a calmaria! 

 
 

E foi... 

 
No dia seguinte o sol brilhava, as plantas ainda estavam molhadas, mas a 

umidade de dentro de casa já tinha passado, sinal de que o sol iria ficar por alguns 

dias. No início da tarde, me encaminhei para a sala de ensaios. 
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Em um primeiro momento fui relembrando as cenas que já tinham um 

esboço, esse esboço é composto por movimentos que se repetiam nas 

experimentações. 

Transitei entre os movimento algumas vezes, e toda vez ia modificando, 

experimentando algo diferente o que Santos (2002), nomeia de variações 

estruturais. Como, a direção em relação ao espaço, a ordem dos movimentos, 

tempo, ritmo, etc. 

Parei alguns momentos para focar em UM gesto. Como prender as roupas 

no varal com tanta agilidade? E se estivesse chovendo? Como recolher tudo mais 

rápido que a chuva? Esse questionamento me instigou a realizar os movimentos 

referentes as roupas no varal, rapidamente. E como oposto, experimentei em um 

ritmo mais devagar, justamente possibilitando essas variações. 

 

Figura 13 – Cena do varal. 
Fonte: Maria Paula Corrêa, 2019 

 
Escolhi entre o monte de roupas que estavam na bacia, uma saia e um 

vestido marrom. Estes foram os propulsores para o momento de “se arrumar”, 

movimentos lentos, onde a mão deslizava sobre a pele como se estivesse 

reconhecendo pelo tato. Tirei minha roupa e vesti a dela. 

Eu não sabia ao certo quem era ela, não sabia 

nem seu nome. Passei a mão no rosto, sentindo 

cada curva que o pertencia, amarrei o cabelo. 

Percebi o reflexo dela no vidro da janela, foi a 

certeza de que esse corpo não era o mesmo que 
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iniciou essa pesquisa. Ele estava diferente, sua 

bagagem era outra. 

Mas confesso, aguardava ansiosa por sua visita! 

Entendi que foi esse o primeiro contato perceptível com a minha personagem, 

que de início, não conseguia descreve-la com detalhes. Pois nem a conhecia ao 

certo. Mas ao olhar para seus olhos podia dizer que ali habitava uma mulher de 

muita força. 

Desta experimentação levei para a cena a aceleração do movimento com a 

chegada da chuva, entrelaçado com a cena das roupas no varal. Também as 

possíveis variações nas movimentações, a relação de estar conectada com o 

espaço, em estado de alerta 17pronta para agir se preciso. E foi a partir desse 

laboratório que “nasceu” a personagem que conduz essas cenas, essa casa, essas 

memórias. E então, Graziela (2017, p.149) “Perde-se o referencial de feio e bonito. 

As travas do corpo do intérprete vão sendo liberadas com a ajuda da personagem” o 

que fez o processo de criação acontecer de maneira mais fluida, onde a cada ensaio 

as características dessa personagem tornavam-se mais claras. 

 

4. ESTRUTURAÇÃO DA OBRA CÊNICA! 

 
 

A partir dessa etapa da minha pesquisa, entendi já ter por enquanto, materiais 

suficientes, para nortear minha criação. Então dei uma pausa na pesquisa de campo 

e segui o processo no laboratório, na sala de ensaio, investigando essa mulher 

dona da casa, que abriga dados da pesquisa de campo, assim como, 

minhas memórias. 

As cenas foram se estruturando, “naturalmente, algumas paisagens 

começaram a se repetir, entrelaçadas a “alguém” que circula ou habita nelas” 

Rodrigues (1997, p.149). Algumas cenas já estavam mais claras outras continuaram 

 

17 Estado é a combinação de dois fatores expressivos, no caso do estado de Alerta, é a combinação de Tempo e 
Espaço. E ainda dentro dessa categoria pode-se ter quatro combinações, variando tempo acelerado ou 
desacelerado com espaço direto ou indireto. (O Corpo em Movimento: O sistema Laban / Bartenieff na 
formação e pesquisa em artes cênicas. Ciane Fernandes, 2006, p. 147.) 
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a serem “desenhadas” porém todas estavam em constante modificação, pois a 

prática continuou instigando minha memórias. 

Em um momento onde sentei no chão da sala, com uma folha e uma caneta, 

com o intuito de organizar as cenas de maneira que encontrasse uma linha para 

então costurar uma dramaturgia, me deparo com o seguinte raciocínio, das cenas 

acontecerem no ambiente casa, fora de casa - no pátio, dentro de casa – na 

cozinha. As ações são voltadas ao arrumar, organizar, preparar essa casa para a 

chegada de alguém. Porém poeticamente vejo uma ligação referindo-se dessa casa 

(espaço físico) relacionada a casa (metáfora da memória/corpo) “A casa nesse lugar 

demonstra-se não no corpo, mas era o próprio corpo.” COSTA (2016, p. 137). 

E assim fui costurando as cenas juntamente com objetos, figurinos que fui 

recolhendo ao longo do processo, pois entendi que fazia parte de minha pesquisa, 

dos quais traziam consigo memórias e importâncias singulares. Pensei na 

iluminação de maneira que agregasse e tivesse relação com o passar do dia, uma 

penumbra para o amanhecer, assim como uma luz mais fechada em tons de azuis 

escuros para a cena da chuva. Como a cena do amassar, na cozinha, se tratava de 

uma lembrança, uma memória, optei por uma iluminação frontal, de maneira que na 

parede dos fundos estivesse projetada minha sombra, possibilitando uma dualidade. 

 

Figura 14 – Cena do amassar. 
Fonte: Caroline Costa, 2019. 

 
 

A voz já estava presente em meu processo pois 

entendia ser importante momentos de relatos, uma vez 

que esses foram de extrema importância para minha 

pesquisa, por meio das histórias que ouvi minha vó 

contar. E no momento da criação fui instigada por minha 

orientadora Kátia, a dar atenção as possíveis 
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Figura 15 – Registro do sonho. 
Fonte: autora, fotografia dos 
escritos, 2019. 

 

vocalizações que rodeavam esse espaço casa, como 

murmúrios, lamentos, assovios...e também sonoridades 

como barulho de pássaros, chuva, latidos de cachorro... 

Remexendo em minha caixa verde, encontro um 

papel, não muito grande, com letras meio “deitadas” e a 

escritas com uma caneta preta. 

Dia 06 de fevereiro de 2019, férias que 

antecipavam um ano tumultuado, ano de TCC. 

Minha cabeça já estava fervilhando de ideias, mas 

todas ainda muito borradas. Vou dormir e 

exatamente ás 1h43min da madrugada acordo. 

Pego o caderno mais próximo a mim e uma 

caneta preta que estava ao lado de minha cama. E 

começo a escrever, sem ligar a luz, somente a 

lanterna do celular. 

 

Foi relendo essa escrita que meu coração desparrou, o dia de apresentar 

minha pesquisa estava próximo, e eu estava muito feliz em reler essas frases e 

enxergar ligação com minha pesquisa, o que eu realmente desejava pesquisar, 

estava acontecendo. Claro que ao longo do processo tive que escolher outros 

caminhos, mas a base estava lá, raízes que se fortaleceram ainda mais com a 

pesquisa, despertando o olhar para outras possíveis ramificações. Meu rabisco tinha 

saído do papel para a cana. Só faltava uma coisa ou melhor um alguém! 

 
Sim 

Alô, Vó? 

 

Teu coral é nas terças ou quartas?? 

Nas quartas, por quê?? (Ótimo, minha 

apresentação seria em uma terça) 

Queria te fazer um convite...Quer apresentar 

comigo dia 26 lá em Montenegro, meu trabalho?? 

Risadas... (Silêncio!) Tu tá falando sério?? 
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Sim! Não é nada difícil, pode ficar tranquila. 

Tá bom então, mas a gente precisa ensaiar. 

Sim, a gente vai ensaiar! 

No mesmo dia a noite fui em sua casa, ela fez várias perguntas, já queria 

saber o que precisaria usar, se tinha que pintar as unhas, fazer os cabelos, foi o 

assunto da noite. 

 

Minha vó, compartilhando do palco comigo! 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sentei na cadeira ás 11h10min para iniciar o processo de escrita da 

conclusão de minha pesquisa. Liguei o computador e no mesmo instante a energia 

elétrica acabou. Não me contendo com a luz da tela, sem janelas na cozinha, abri a 

porta. 

 
 

 

Figura 16: Porta da cozinha 
Fonte: autora, arquivo digital, 2019. 

Confesso que o escuro não me agrada e por muitas 

vezes, na infância, me paralisou. Mesmo que não estava em 

total escuridão, minha concentração para escrever, não era 

a mesma. A ansiedade de terminar a escrita juntou-se com a 

ansiedade de quando a energia iria voltar. Olhei para a tela 

do computador e mostrava ter 2h35min para acabar a 

bateria...2h35mim seria o suficiente? 

Foco Maiara, é só concluir... 

Não,   não é só concluir, minhas memórias me 

perpassam a todo instante, nas cenas elas se atravessam e 

modificam algo a cada ensaio, então não é só concluir, ou 

melhor não consigo concluir. Esse processo para mim fez, 

faz, e sempre fará parte nas minhas criações, foi ele que me 

fez sentir presente no palco. Esse momento de pesquisa foi 

de extrema importância para organizá-lo e encontrar 

caminhos, possibilidades para acessá-lo. Sendo assim, essa 
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pesquisa irá continuar, sem um ponto final, continuo o processo. Abrindo espaço 

para novos questionamentos, possibilitando o percorrer de outros caminhos. 

Findar uma discussão acerca desse processo torna-se, então uma tarefa 

extraordinária. A impossibilidade de um ponto final mostra que os contornos 

da criação artística não são rígidos e projetam-se em experiências que 

podem urgentemente postular investigações e interrogações sobre modos 

de fazer, sobre os muitos outros territórios. (COSTA, p. 199) 

Nesse momento entendo o porquê optei por seguir esse caminho de 

pesquisa. Meu corpo na dança necessitava um olhar para si, um reconhecer-se. Em 

meio à docência, meu olhar sempre foi voltado aos alunos, e no ambiente 

acadêmico compartilhei de experiências com muitos colegas, sempre optei por 

criação em grupo. Ou seja, estava mais do que na hora de parar e me olhar como 

indivíduo, perceber esse corpo, abrigo de minha bagagem, entender de que forma 

minhas memórias me movem e fazem do meu corpo uma unidade. 

Existiram momentos que não foram descritos aqui, pois entendi não precisar 

compartilhar tudo, uma vez que esse processo mexe com o meu interior, podendo 

trazer à tona memórias que em algum momento da vida optei por esquecer, olhar 

para si pode ser dolorido, mas também muito inspirado para seguir em frente. 

Percebi o quanto sou ligada as minhas raízes, instigando um olhar atento 

para essas mulheres que me nutrem. Tudo o que já estava a minha volta, apenas 

precisava ser “estranhado” para então enxergar a riqueza “...irmos mais a fundo nas 

buscas de informações e de nós mesmo, ir além dos espaços corriqueiros, 

imutáveis, desgastados, permitindo o surgimento do “novo”.” (SANTOS, 2002, p. 59). 

A luz voltou... 

E junto a isso, ampliei meu olhar para o processo necessário, para que essa 

pesquisa acontecesse, o aprofundamento do que antes era superficial. Estar 

presente e experimentar de fato, cada movimento, nutrindo-me diretamente da fonte. 

Machado (2017, p. 83) fala da importância do “reconhecimento dos corpos 

carregados de histórias próprias de vida, o que evoca as raízes profundas da nossa 

própria existência.” As mãos na massa, os pés na terra, esse foi o caminho que 

encontrei para minha pesquisa. Estar presente imersa nas sensações que cada 

vivência me proporcionou. 

Eu sou a Minha Verde, as mulheres que me perpassam são a 

Minha Verde e é a minha verde que eu danço. 
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Dia 26 de novembro, ás 21 horas no Teatro Terezinha Petry Cardona, 2º 

andar do prédio da FUNDARTE, Montenegro – RS, O DIA onde compartilhei do meu 

processo com as pessoas que vieram me prestigiar e apoiar. O DIA que compartilhei 

do palco com minha vó. O DIA em que minha pesquisa tomava meu corpo, 

acelerava meu coração e me fazia sentir-me inteira. A concentração era tão grande 

que não sei mais o que relatar para vocês. Foi aquele momento! Foi incrível! 

Minha Verde é reflexo de minhas memórias, que após apresentar sobre um 

palco, viraram memória de minha vó, que três meses depois, continuou contando 

que apresentou o TCC de sua neta...Que dançou com ela sobre o palco... E que 

faria muito mais para me deixar feliz. 

TE AMO VÓ! Teus passos, teus olhos e teu abraço, são a 

conclusão da minha pesquisa. 

 

Figura 17 – Cena Final de Minha Verde. 
Fonte – Gabrielle Zimmermann 

 
Concluo esse ciclo da minha vida, fixando meus pés no que eu acredito. Uma 

dança que mesmo tendo um fluxo livre em tempo acelerado, tem raízes firmes e que 

essas raízes são para mim o que de fato importa. Nos caminhos que encontrei, 

referente à questão de minha pesquisa, me deparei com a riqueza das 

movimentações do dia-a-dia das mulheres da minha família. Movimentações essas 
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que passam despercebidas quando vistas por um olhar raso. Essa pesquisa me 

possibilitou a olhar para além do que eu já via. Enxergar esses corpos cheios de 

histórias, com uma imensa bagagem. 

A Minha Verde leva o nome de cada uma dessas mulheres 

guerreiras! E eu levei ao palco minhas memórias da dança que elas 

lindamente me conduziram a dançar... 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – Relatos de colegas do Componente Curricular Técnicas em Dança VII. 

 
 

 

Fonte: Maiara de Amorim, 2019 
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Fonte: Giuliana Rocha, 2019. 
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	2. EXPERIMENTANDO... INSTIGANDO.... OBSERVANDO...
	3. MEUS OLHOS EM TI
	3.1.1 Laboratório – Cozinha!
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	3.2.1 Laboratório – Pátio!
	3.3 MEU CORPO... MINHA CASA....
	3.3.1 Laboratório – Interno da casa!
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	4. ESTRUTURAÇÃO DA OBRA CÊNICA!

	Minha vó, compartilhando do palco comigo!
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

	Eu sou a Minha Verde, as mulheres que me perpassam são a Minha Verde e é a minha verde que eu danço.
	TE AMO VÓ! Teus passos, teus olhos e teu abraço, são a conclusão da minha pesquisa.
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