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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como foco discutir o processo artístico de uma artista-pesquisadora 

que parte da pesquisa de campo realizada com benzedeiras e benzedores do estado do Rio 

Grande do Norte. O objetivo é investigar o universo cultural popular da benzeção como 

elemento propulsor de poéticas para o fazer artístico em dança. Para discutir as diferentes 

etapas da pesquisa e as relações que se estabelecem entre a artista-pesquisadora, as 

benzedeiras e benzedores e a criação/composição cênica, toma-se como referência a relação 

triangular criada pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, em sua discussão sobre a eficácia 

simbólica dos rituais de cura, adaptada ao contexto da benzeção. Para o diálogo entre a 

tradição, os saberes populares, os saberes científicos e artísticos aborda-se como referencial 

de análise o modelo epistemológico do tipo rizoma proposto por Deleuze e Guatarri, 

entendendo-o como um modelo que procura formar uma rede de relações nos diferentes 

caminhos da pesquisa, ao estabelecer conexões entre os elementos sem centrá-los ou 

subordiná-los. No universo da benzeção, benzedeiras e benzedores carregam um poder 

simbólico que emitido em orações sussurradas, em gestos peculiares que formam cruzes no 

espaço, curam aqueles que procuram suas rezas e benzimentos. Nessa pesquisa, da mistura do 

saber popular, do saber artístico e acadêmico, nasce um trabalho artístico no contexto das 

Artes Cênicas, mais especificamente da dança, e entre ramos, santos, velas e conversas 

possibilitou outros olhares poéticos para nossa cultura popular, (re)afirmando seus valores 

culturais e humanos através da arte. 

 

Palavras-chave: Criação Artística. Benzedeiras/Benzedores. Saber Popular. Dança. 
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ABSTRACT 

 

This work is a discussion of the artistic process of an artist-researcher made from field 

research with ‘benzedeiras’ and ‘benzedores’ the state of Rio Grande do Norte. This is an 

investigation on the cultural universe of the popular ‘benzeção’ as poetic element to the 

artistic dance. To discuss the different stages of the research and the relationships between the 

artist-researcher, the ‘benzedeiras/benzedores’ and the creation/composition scenic, the work 

takes as reference the triangular relationship created by anthropologist Claude Lévi-Strauss, in 

his discussion on the effectiveness of symbols of healing, adapted to the context of 

‘benzeção’. For dialogue between tradition, popular knowledge, scientific and artistic 

knowledge this work approaches as analytical reference the epistemological model of the type 

rhizome proposed by Deleuze and Guattari, understanding it as a model that seeks to form a 

network of relations in different paths of research, to establish connections between elements 

without target them or subordinating them. In the universe of ‘benzeção’, ‘benzedeiras’ and 

‘benzedores’ carry a symbolic power that issued in whispered prayers, in peculiar gestures 

that form crosses in space, heal those who seek your prayers and blessing. In this research, the 

mixture of popular knowledge, artistic and academic knowledge, born an artistic work in the 

context of Performing Arts, more specifically dance, and between branches, saints, candles 

and conversations the work allowed other looks poetic for our popular culture, (re)asserting 

their cultural and human values through the art. 

 

Keywords: Artistic Creation. Benzedeiras/ Benzedores. Popular Culture. Dance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, apresentada a partir do texto escrito e de um trabalho cênico, discute 

o processo artístico de uma artista-pesquisadora, que nasceu da pesquisa de campo realizada 

com benzedeiras e benzedores do estado do Rio Grande do Norte. O trabalho teve como 

objetivos: investigar o universo cultural popular da benzeção como elemento propulsor de 

poéticas para o fazer artístico em dança; identificar e analisar o contexto e a atuação das 

benzedeiras e benzedores, tendo como foco o corpo (gesto, ações, posturas, falas, histórias, 

rotinas) e o espaço (ambientação, objetos, cenário) como campos aglutinadores de referências 

para a criação artística; e ainda, produzir uma composição em dança a partir da reflexão e 

vivência com esse universo.  

Dessa forma, a dissertação abarca mais do que a produção escrita, ela inclui a criação 

artística e proporciona a troca de experiências e reflexões acerca das questões da arte, da 

dança, dos espaços da tradição, da diversidade cultural, de valores e saberes populares 

existentes em território brasileiro. Perpassa o caminho do reconhecimento ante ao outro, das 

relações de alteridade, do olhar para dentro, do olhar para fora. A tradição discutida nesse 

trabalho são as ações, os mitos, os saberes que estruturam nossa cultura, presentes nos rituais 

da reza, dos benzimentos, da cura. Uma tradição ligada a um passado, o tempo todo retomado 

no presente em seus ritos e fazeres, que são vistos nessa pesquisa como fontes de alimentação 

e reflexão para as criações artísticas.  

A partir da pesquisa de campo nos espaços de benzeção - locais impregnados de 

saberes próprios, de construções simbólicas, de uma cultura de mito, rito e fé no contexto ao 

qual estão inseridos - o trabalho entrelaçou as vivências de campo com a criação/composição 

em dança. As rezas, os ramos, a força, a fé, as histórias contadas pelas benzedeiras e 

benzedores dessa pesquisa, formaram um manancial de repertório que nos meus processos 

como artista-pesquisadora e da internalização corporal dessas vivências se constituíram como 

referência poética para a cena.  

Desse manancial de fonte de investigação para a criação cênica, o processo criativo 

não deixou de lado as minhas memórias corporais e afetivas. Ele foi respaldado pelas 

vivências do campo de pesquisa e pelas memórias outras da minha vivência e formação, 

mergulhados na minha herança cultural, na minha história, no meu passado que se faz 

presente diariamente, bem como, do reconhecimento e da discussão de um corpo-memória 

que o tempo todo atualiza o passado no presente.  



 

A problemática condutora da investigação buscou experienciar de que maneira minha 

prática de criação - que tem como mola propulsora a reconfiguração e a transgressão das 

formas, espaços e conteúdos – se alimentaria do território da tradição, mais especificamente, 

do universo das benzeduras. Ao longo da escrita, identifico e nomeio esse universo de 

diferentes formas, como exemplo, benzimento, benzeção e benzedura, devido à própria 

variedade e versatilidade de utilização dessas palavras pelas pessoas envolvidas nas 

experiências em campo.  

Durante a pesquisa, esse território foi considerado, não como uma forma da tradição 

fixa no tempo, mas como lugar de experiências capazes de despertar sensações corporais a 

serem ressignificadas na criação/composição cênica. As formas tradicionais, os gestos 

cotidianos, a reza padrão para cada doença foram revisitadas e rearranjadas nos meus 

processos artísticos. Absorvi essas singularidades e transforme-as ao deixá-las serem 

experienciadas no meu corpo. 

A dissertação se justifica por sua importância no que diz respeito à reflexão e criação 

em dança no Brasil, como forma de registro, estudo, alimentação estética, criação artística 

sensível e possível, embebidas pelos territórios da tradição das manifestações populares 

brasileiras. Um trabalho teórico-prático que poderá trazer contribuições aos estudos e 

pesquisas na área da arte em seu papel de mediação, apreciação, compreensão, criação e 

ensino. Acredito que o “mergulho”, a vivência in loco, as trocas de saberes entre a artista-

pesquisadora e o campo estudado, constituem espaços de formação de conhecimentos sobre o 

corpo, indivíduo e culturas no país, imbricados na trama de relações cotidianas que formam e 

transformam a existência, os valores e os contextos de cada um em particular.  

Desse processo criativo nasce uma arte que não é a transposição do visto no campo 

para a cena. O método de composição em dança dessa pesquisa, não se restringe ao estudo e 

reformulação da gestualidade, das falas, do ambiente da benzeção. Ele parte em busca de uma 

dilatação corporal da artista-pesquisadora ao permitir que sejam aflorados outros sentidos, 

cheiros, lembranças, impulsos, imagens que se entrecruzam com o vivido em campo e a 

absorção interna dessas peculiaridades e preciosidades no corpo de cada artista-pesquisador.  

Foi aplicado um esquema triangular criado a partir dos estudos do antropólogo Claude 

Lévi-Strauss para ligar, reconhecer e relacionar os diferentes espaços, caminhos, processos, 

saberes e pessoas envolvidas nessa pesquisa. A leitura de um espaço triangular é vislumbrada 

no livro “Antropologia estrutural”, no capítulo dedicado à eficácia simbólica dos rituais de 

cura em algumas sociedades. Lévi-Strauss (1989), em seus estudos, levanta a necessidade da 

relação indispensável para a eficácia da prática simbólica entre três unidades, a saber: o 



 

feiticeiro, o doente e a comunidade. A eficácia do ritual de cura que o feiticeiro executa ao 

doente só ocorre quando forma-se esse espaço triangular de reconhecimentos e relações das 

partes. O autor chega a discorrer sobre os falsos feiticeiros, mesmo que não sendo verdadeiras 

suas práticas, se a comunidade reconhece e acredita em seus poderes, o doente, mesmo não 

estando verdadeiramente doente, vai perecer. Pois, além do doente acreditar em suas palavras, 

outro grande fator é a crença da comunidade, que ao reconhecer as práticas do feiticeiro, dilui 

a personalidade social do doente que é a única referência que confirma sua existência. Dessa 

forma, a eficácia simbólica ocorre quando da confiança e crença da comunidade e do doente 

ao feiticeiro. Um tripé de relação, no qual, não ocorrendo esse espaço triangular, não é 

possível vislumbrar essas figuras da cura.  

Dessa leitura, estendo a relação triangular (indispensável na eficácia simbólica) para a 

pesquisa ao observar que, durante todo o meu caminhar esses espaços triangulares iam 

aparecendo, aos poucos, configurou a importância da necessidade das relações e 

reconhecimentos entre as distintas partes desse trabalho, pois sem o entrelaçamento das 

pontas não aconteceria a eficácia artística desse ritual dissertativo.  

O primeiro espaço triangular gerado na pesquisa foi a relação entre o doente que 

procura a benzeção, a benzedeira/benzedor e a comunidade que reconhece suas práticas. 

Dessa formação significativa, vislumbramos nossas figuras da benzeção, se não houvesse esse 

triângulo inicial, não poderíamos visualizá-las/os. A segunda relação triangular foi formada 

durante as pesquisas de campo entre as benzedeiras/benzedores, a artista-pesquisadora e as 

práticas de ambos. Para a pesquisa acontecer foi de extrema importância que eu, como artista-

pesquisadora, reconhecesse o ofício da benzeção. O mesmo reconhecimento, durante as 

visitas com as benzedeiras e benzedores dessa pesquisa, teve que ocorrer em relação ao meu 

papel naquele ambiente, se as figuras da benzeção não reconhecessem o meu papel ali, as 

trocas, as relações, a pesquisa em si, não existiria. 

Desses espaços triangulares do processo ritual de cada passo foram gerados outros 

dois triângulos, voltados para os rituais da criação artística. Da relação e reconhecimento 

travados entre artista-pesquisador, benzedeiras/benzedores e as práticas de ambos (ritual de 

cura + pesquisa de campo), parto para o espaço triangular da memória que afeta 

essencialmente essa pesquisa. 

O triângulo formado pelas memórias dos diferentes sujeitos da pesquisa e pela 

singularidade de cada uma. Em uma das pontas vislumbramos as memórias relatadas, vividas 

e sentidas de nossas benzedeiras e benzedores durantes as pesquisas de campo; na outra ponta 

encontramos a memória da artista-pesquisadora despertada pelo inventário pessoal; e a última 



 

ponta é a memória viva, coletiva e atualizada constantemente dos territórios das tradições das 

manifestações populares brasileiras, aquelas que revivem o passado em suas atuações no 

presente. 

O outro espaço triangular foi gerado durante o processo criativo. Primeiro houve um 

estranhamento provocado ao pesquisar outros corpos para a criação cênica, o que gerou 

pronúncias corporais que não estava acostumada; depois o descobrimento de outras 

possibilidades de investigação criativa ao (re)conhecer o que já tinha dentro de mim; e por fim 

relacionar essas preciosidades e singularidades como potência para a criação artística. Dentro 

desse triângulo, nasceu o expoente dessa pesquisa, uma artista-pesquisadora que dança todas 

as diferentes memórias, relações e reconhecimentos travados nesse trabalho.  

 

 

 

 

Desenho 1: Espaços triangulares. 

 

 

 

 

Outras formações triangulares nasceram quando da apresentação do trabalho cênico, 

formado pelas novas relações firmadas entre o espectador, a artista-pesquisadora e a arte 



 

gerada, assim como acredito num último triângulo que deve acontecer entre o leitor da 

dissertação, a pesquisa aqui escrita e a arte nela contida.  

O caminho metodológico utilizado na pesquisa de campo foi respaldado em vivências 

e experiências anteriores durante minha graduação. Nessa etapa, introduzo uma postura no 

campo de pesquisa, do como me portar, do como abordar minha fonte de pesquisa (nossas 

benzedeiras e benzedores), o que observar e etc. Foi nas disciplinas de Danças do Brasil, 

ministradas pela professora e pesquisadora Graziela Rodrigues que iniciei minhas pesquisas 

de campo junto a manifestações culturais brasileiras, e que vivenciei parte de seu método de 

pesquisa, o BPI (bailarino-pesquisador-intérprete), apreciado em seu livro “Bailarino-

pesquisador-intérprete: processo de formação”. O método consiste na inter-relação de três 

eixos fundamentais: o inventário no corpo, no qual o artista percorre suas memórias e 

histórias pessoais, culturais e sociais, ativadas também por um trabalho corporal sobre uma 

estrutura física e uma anatomia simbólica proveniente das manifestações populares 

brasileiras; o co-habitar com a fonte, ou seja, a vivência in loco com o objeto de estudo 

escolhido; e a estruturação da personagem, já adentrando os processos investigativos e 

corporais de criação em dança. O método BPI visa à criação artística, tendo como foco a 

identidade corporal do intérprete em sua integração com os aspectos culturais, sociais, 

fisiológicos e afetivos (RODRIGUES, 1997).  

Dessas minhas experiências, como em pesquisas realizadas no candomblé e no 

batuque de umbigada do interior de São Paulo, utilizei suas indicações para esse trabalho. Em  

campo, “(...) permaneço observando, sem nenhuma crítica ou interpretação, com todos os 

sentidos abertos e um referencial interno  de neutralidade e concentração absoluta” 

(RODRIGUES, 1997, p. 18). Nas suas orientações, Graziela pedia para buscarmos a abertura 

do corpo para penetrar na dinâmica da vida, adentrar na realidade do outro dando valor às 

relações humanas, às diferentes percepções do olhar e do movimento, preparando o nosso 

próprio corpo para começar a co-habitar com a fonte. Nessa etapa, nas falas da professora, é o 

momento em que “se perde” a razão objetiva de estar ali, transpassando o limite do nosso 

próprio mundo e penetrando na moldura do outro. Foi assim, que comecei a adentrar nos 

territórios das benzeduras, foco da minha pesquisa.  

Trago também como referencial teórico para metodologia da pesquisa de campo, as 

proposições do antropólogo francês François Laplantine. Em seu livro, “Aprender 

Antropologia”, o autor apresenta, de forma panorâmica, os caminhos da etnografia, da 

etnologia e da antropologia. A partir da análise dessas três epistemes, Laplantine (1988) 

propõe uma ruptura metodológica da atuação do pesquisador junto ao seu campo de pesquisa, 



 

que consiste na mudança de foco, de olhares, de postura e envolvimento do pesquisador com 

o seu material humano de trabalho.  

Foram visitadas treze benzedeiras e quatro benzedores localizadas/os nas cidades de 

São Gonçalo do Amarante, Vera Cruz, Parnamirim, Tibau do Sul, João Câmara e Natal, 

lembrando que só serão citados aqueles que permitiram ser identificados. Em algumas das 

casas voltei mais de uma vez, ao sentir uma forte ligação que começava a nascer entre eu e as 

benzedeiras e os benzedores. Nesses locais, também encontrei a forte ligação com o sagrado, 

com a reverência aos ancestrais, com a memória mais que presente, com o corpo-simbólico, 

que foram constituindo em material bruto e singular para os processos posteriores da 

pesquisa, revelando um diferencial nas movimentações que começaram a germinar no 

processo criativo ao (com)viver com esses corpos-sentidos.   

A procura das benzedeiras e benzedores no estado do Rio Grande do Norte ocorreu 

tanto na zona urbana quanto na rural, pois os mesmos atuam nesses dois ambientes. São 

identificadas/os na dissertação pelos seus próprios nomes, ou como são mais conhecidos na 

comunidade, por eles reconhecerem a pesquisa e permitirem sua identificação. Acredito, 

dessa forma, que sigo mais fielmente minhas aspirações, pois eles são figuras centrais e 

essenciais dessa pesquisa, reconheço suas práticas e saberes, e identifico-os na participação e 

formação de conhecimentos sobre nossa cultura, sobre os saberes da cura, sobre nossa 

educação e sociedade. 

Relato um pouco dos conhecimentos e fazeres daquelas benzedeiras e benzedores que 

senti um estreitamento das relações. Darei a cena para Seu Dedé, morador da cidade de São 

Gonçalo do Amarante e Mestre de Folia de Boi Calemba Pintadinho; para Seu Pedrinho 

morador de sítio de Santa Cruz, em Vera Cruz, que nessa pesquisa contribuiu com sua caneta-

enxada para escrever essa dissertação; a Dona Lídia e Dona Maria, moradores também do 

sítio de Santa Cruz, região rural de Vera Cruz, que me receberam tão carinhosamente; e a 

Dona Segunda, moradora de Tibau do Sul, a primeira benzedeira dessa pesquisa¹.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1 Todos os municípios são do estado do Rio Grande do Norte. 



 

Durante as visitas realizadas nas pesquisas de campo, quando a permissão foi 

previamente concedida, algumas conversas puderam ser gravadas com uma filmadora, 

obtendo os registros audiovisuais dessas vivências. Após cada intervenção, transcrevi em um 

caderno as falas mais significativas, as sensações, as imagens e os detalhes que se mostravam 

pertinentes para os outros processos da pesquisa. Nesse sentido, foi possível me posicionar 

ante o visto e o vivido, de registrar possíveis insights durante as conversas que poderiam se 

perder, depois do tempo transcorrido.  

O trajeto de escolha das investidas aconteceu no momento em que tive conhecimento 

dessas figuras do benzimento na capital e cidades do interior do estado. Comecei fazendo 

perguntas informais às pessoas da minha convivência, se conheciam ou sabiam da existência 

dessas práticas na região. Os critérios de investigação e delimitação estão voltados aos 

campos em que se criou uma empatia entre eu e minhas benzedeiras/benzedores, na inteireza 

e coerência desses corpos, àquelas/es que possuíam uma forte ligação com o sagrado e a 

presença da tradição, fatores fundamentais para percorrer e discutir as estradas que pretendia 

trilhar.  

Realizado esse contato, dei início ao processo de criação e composição cênica por 

meio de laboratórios de criação, no intuito, de que através de toda a complexidade de 

símbolos e gestos trazidos dessas vivências, revelassem movimentos poéticos para a dança. 

Nessa etapa do trabalho, os laboratórios de criação contaram com o direcionamento inicial e 

metodologia de criação da pesquisadora, professora, artista e mestra de capoeira Lara 

Rodrigues Machado, utilizando o referencial prático-teórico descrito em sua tese de 

doutorado, intitulada “O jogo da construção poética: processo criativo em Dança” 

(MACHADO L., 2007). 

Os laboratórios de criação visaram mobilizar as percepções do campo, dos gestos, das 

falas, do ambiente, das emoções vistas e sentidas do universo simbólico vivenciado. Dessa 

forma, o trabalho artístico despertado pelos laboratórios de criação, possibilitou uma liberdade 

de experimentação corporal que extrapolou as formas codificadas de movimento tão vistas e 

trabalhadas no campo da dança. O artista-pesquisador volta-se às suas memórias, resgata 

movimentos velados e adormecidos que no dia a dia são esquecidos e apagados. Há um 

espaço onde ele desbrava esses caminhos, deixando emergir movimentos mais orgânicos e 

sensíveis às suas vivências. Ao ser lapidado, todo esse manancial de repertório e pulsações, 

trabalhados no fazer artístico, transforma-se em movimento poético para a dança.  

No laboratório de criação, o campo das minhas memórias também foi despertado, por 

meio de fontes, vivências, obras literárias e fundamentos técnicos. Nessa etapa do processo, 



 

produzi um caderno de anotações das memórias passadas e lembranças recentes, como um 

inventário pessoal, agregando as proposições de Graziela Rodrigues em seu método de 

criação (RODRIGUES, 1997). Nele, busquei (re)conhecer minha ancestralidade e olhar para 

minhas raízes e tradições. O universo da benzeção percorre a minha história, pois tive uma 

avó benzedeira, tenho tias benzedeiras, tenho tios benzedores e tenho uma forte lembrança de 

infância sendo levada quase todo mês para ser benzida pelas benzedeiras do bairro onde 

morava.  

Acredito que esse possa ser um diferencial para o trabalho em dança, que permite ao 

artista-pesquisador descobrir e mobilizar memórias, olhar para sua história e vivenciar as 

outras memórias de vidas que carrega dentro de si – seja pela sua ancestralidade ou mesmo 

pela vivência com outras memórias nas pesquisas de campo, que nos processos criativos vão 

ser instanciadas no corpo de cada artista. 

Houve também um trabalho corporal que aconteceu concomitante com os laboratórios 

de criação, uma preparação desse corpo antes do mergulho nos laboratórios. Essas dinâmicas 

corporais serviram na estruturação de um corpo que tem como fonte de pesquisa as 

manifestações culturais brasileiras, apresentando aspectos, estados corporais, tônus muscular 

condizente com a busca de um corpo que dança as relações com o que está dentro e o que está 

lá fora. Essas preparações corporais, inicialmente foram conduzidas pela professora Lara 

Rodrigues Machado, dentro de sua metodologia de trabalho, já citada acima. Machado L. 

(2007) foca em suas práticas artísticas a relação do jogo como possibilidade criativa, uma 

criação em dança voltada ao “jogo” entre os corpos envolvidos na pesquisa, construindo uma 

dança, sobretudo do jogo das relações formadas. 

O trabalho corporal foi amparado também pelo jogo da capoeira, fonte de pesquisa da 

autora. Viver a cultura da capoeira permitiu uma dilatação corporal e cultural que produziu 

uma ligação mais enraizada com as peculiaridades que essa pesquisa buscava trabalhar. Os 

diferentes jogos que a capoeira proporciona como: o jogo entre os corpos na roda, o jogo do 

atacar e se defender, o jogo proposto por cada toque do berimbau, o jogo entre os capoeiras, o 

toque, o canto, entre o aluno e seu mestre, o jogo da roda e da vida; me permitiram viver as 

mais variadas formas de relações, no jogo com o outro, no jogo diário comigo mesma. Viver 

o jogo das relações em todos os sentidos. 

O processo criativo também foi respaldado pelo estudo teórico-prático de Rodrigues 

(1997). A autora trabalha a construção de uma estrutura física e anatomia simbólica presente 

nas manifestações culturais brasileiras, retrabalhadas potencialmente no corpo do artista. 

Entre algumas bases desse estudo, a busca do enraizamento do corpo, da intensidade de 



 

atuação a partir da percepção da ossatura, do tônus muscular, da construção do eixo-unidade 

do corpo. Nesse estudo corporal, é ainda trabalhado um corpo-sentido (as sensações e 

percepções) que agrega o campo simbólico do campo de pesquisa, as imagens e registros 

emocionais de cada um e etc.  

Os estudos e discussões sobre os espaços da tradição, os saberes populares e sua 

formação cultural singular, foram respaldados pela fundamentação teórica e crítica da 

pesquisadora Maria da Conceição Almeida, em seu livro “Complexidade, saberes científicos, 

saberes da tradição”. A autora propõe a busca de uma visão periférica ante as formas e 

padrões que nosso sistema político-educacional vem nos formando. Almeida (2010) evidencia 

os intelectuais da tradição, e que a exclusão dos conhecimentos dessas culturas “fora da rede” 

compromete uma democracia cognitiva e subjuga a diversidade de saberes que emergem nas 

margens do conhecimento científico. Nesse sentido, a autora propõe a necessidade de relações 

mais interligadas entre os diferentes espaços, frequentemente distanciados, em que a ciência 

possa evitar sua necrose ao permitir que outros conhecimentos sejam experimentados ou 

mesmo (re)conhecidos. Reconheço e coaduno com a pesquisadora ao perceber que:  

 

Ao lado do conhecimento científico, as populações rurais e tradicionais, ao  

longo de suas histórias, têm desenvolvido e sistematizado saberes diversos  

que lhes permitem responder a problemas de ordem material e utilitária tanto  

quanto têm construído um rico corpus da compreensão simbólica e mítica  

dos fenômenos do mundo (ALMEIDA, 2010, p. 48).  

  

Com apoio desses referenciais, o trabalho buscou um corpo aberto ao diferente, às 

investidas mais enraizadas nas relações de cultura de nosso país. Um corpo vivo e flexível que 

dança a malevolência dos processos cambiantes do outro, de si e de todos, através de 

intersecções dos diferentes corpos. Vejo, nas manifestações culturais brasileiras, 

conhecimentos que lhe são próprios, advindos e mantidos de uma tradição que se recria 

continuamente em suas falas, nos dias de festas, em suas orações aos santos protetores. A 

trajetória trilhada recria também a minha arte de dançar ao questionar as atuações artísticas da 

contemporaneidade, tendo como fonte de investigação nossa cultura popular.  

Falo de um processo criativo formado e firmado pela experiência direta da artista-

pesquisadora que se alimenta das poéticas de vidas, sentidas e vividas em campo, e que vão 

construindo as encruzilhadas de dançar todas as partes das relações. Como nos fala Inaicyra 

Falcão dos Santos “[...] com a troca de fora pra dentro de dentro pra fora. Descobrir pelo 

movimento corporal ao outro e a si sem dicotomia” (SANTOS, 1996, p.31).  



 

O mergulho nesses “terrenos férteis” buscou a plasticidade gestual dentro de uma 

poética de relações humanas e descobertas pessoais, que relidos e ressignificados, 

contribuíram na construção artística e no vivenciar desses espaços como propulsores de um 

fazer em arte rico em (re)conhecimento dessa parcela da população brasileira, detentora de 

saberes tradicionais e participantes do mosaico social e cultural brasileiro.  

O diálogo criativo entre esses referenciais da cultura, minhas experiências na pesquisa, 

a ligação dos espaços triangulares, a produção final do texto dissertativo e do processo 

artístico, tiveram como base de análise a prática analítica do tipo rizoma proposta por Deleuze 

e Guattari (1995), um modelo epistemológico que procura formar uma rede de relações, nos 

platôs de intensidade das pesquisas. No rizoma, podemos entrar por qualquer lado, por 

qualquer raiz; nos desconectamos e conectamos com qualquer talo alimentador de 

possibilidades e discussões. Não há uma centralidade, nenhuma unidade suposta, é a 

multiplicidade por excelência para a busca de um pensamento nômade.  

Assim, tanto a criação da dança quanto do texto, nessa pesquisa, mergulhou no terreno 

da pluralidade sociocultural brasileira ao conectar, dançar e escrever essas vidas e memórias 

que encontramos em nós. Pedaços da ancestralidade de cada um e que nos inserem dentro de 

uma tradição. Pessoas com suas histórias que produzem movimentos e gestos singulares, 

característicos de cada individualidade. Uma contenda de vidas dançando dentro de mim no 

bojo das relações firmadas durante o processo criativo, e que dele, nasceu uma personagem 

que tomou voz no trabalho, que ganhou corpo e sentido, que viveu as vidas do campo de 

pesquisa, as memórias que já estavam dentro de mim, com aquelas que ela mesma achou 

pertinente revelar. Suas mãos, além de benzer, limpar o espaço, mandando para longe os 

infortúnios que apareciam nos caminhos da pesquisa, tomou ela própria às rédeas dessa 

escrita. Dona Cobé², minha personagem, ora não sei se sou eu ou se é ela quem escreve. Se 

não tomou diretamente, ela ficava me cutucando, se adiantando nas reflexões.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

2 Cobé – A maneira como se vive – de língua indígena.  



 

Dessa forma, o texto escrito foi estruturado da seguinte maneira: a parte intitulada 

Alevante, para que o leitor conheça de onde partiu minha impulsão inicial, e os porquês de 

todo o trabalho. No primeiro capítulo trato dos diferentes corpos com os quais dialogo e crio 

relações na pesquisa. O primeiro corpo sou eu, agente ativo de todas as vivências e 

experiências que essa pesquisa acarretou. No segundo momento, trago os corpos das 

manifestações populares brasileiras, no viés da tradição e do olhar para sua estrutura física e 

simbólica que os formam diariamente. Vislumbro nesses corpos, material possível e rico para 

a releitura artística e corporal do artista-pesquisador. Por último, os corpos da benzeção, 

benzedeiras e benzedores imersos no universo da cura, da reza, da crendice, da doença, da 

memória, da oração.  

No segundo capítulo, exponho os caminhos de cada etapa da pesquisa, subdividido em 

três partes. Primeiro, a pesquisa de campo, o encontro com as benzedeiras e benzedores desse 

trabalho³. Na segunda parte, descrevo os laboratórios de criação, o entrecruzamento do visto e 

sentido, da memória corporal do campo de pesquisa e minha memória ancestral, proliferando 

genuinamente as impulsões, pulsações e movimentações para a cena artística. Na terceira 

parte, apresento o trabalho cênico gerado pelo rizoma de todo o caminhar de procissões de 

reza, de vela, de quedas e recuperações, de desbravamentos, de relações e reconhecimentos 

entre artista-pesquisadora, sua arte e sua fonte de inspiração, finalizando com o meu ritual de 

passagem.  

Ao compartilhar e apresentar no texto as diferentes vozes que compuseram essa 

pesquisa tomo a liberdade performática na escrita dissertativa, em que todas as vozes tenham 

a chance de falar e em que a dança possa ser descrita pelas palavras, mas não somente. 

Apresento as pistas, os movimentos devem ser buscados pela sensação interna que pretendo 

suscitar em cada um ao ler esse trabalho. Convido-os assim, a dançar as palavras dessa 

dissertação. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

³ Para uma melhor sistematização da dissertação, evitando possíveis repetições de conteúdos, não são descritas as conversas 

de todas as benzedeiras e benzedores visitadas/os. As falas aparecem quando da relevância e afirmação, ou não, das 

discussões propostas no trabalho, particularmente nas categorias que se sobressaíram de extrema importância e interferência 

na pesquisa, como as histórias de vida e os espaços dessas vidas. 



 

ALEVANTE  

  

 

 

Desenho 2 - Menthaspicata. Popularmente conhecido como Levante ou Alevante. 

 

 

Esse imaginário cultural como se definiria? Um imaginário que tento 

reconstruir a partir do meu próprio, me procurando, me reencontrando 

através dessa imaginária reconstrução, que é procura e aspiração a uma 

comum identidade – Marlyse Meyer.  

 

 

O alevante ou levante é uma planta medicinal, aromática e rasteira com características 

aparente a hortelã. Cresce e se espalha como rizoma através de seus caules subterrâneos. Usa-

-se suas folhas para o preparo de chás com efeitos calmantes, anti-helmínticos, 

antiespasmódicos e que podem atuar como vermífugo. Na religião do candomblé, essa planta 

pertence ao orixá Oxalá, utilizada em quase todos os banhos dos rituais dessa religião. 

Chamar essa parte da dissertação de Alevante propõe adentrar as imagens e memórias 

vivenciadas nessa pesquisa e outras que já existiam dentro de mim. A flor do alevante, 

branquinha e tão delicada, torna-se potente quando fervida com água e ingerida pelo doente. 

Em meio a uma efervescência de sentidos que a pesquisa me trazia e me impulsionava, o 

levante levantou. Mas a pesquisa também me acalmava nos processos rituais de criação em 

dança, era necessário, então, encontrar um equilíbrio das pulsações interiores que ora era 



 

deixado impulsionar pela potência das imagens do campo, ora encontrava seu efeito calmante 

ao adentrar no processo artístico. Essa balança, contrária de sentidos, encontrou um 

denominador comum que acalmou qualquer aparente contradição. Foi preciso sentir os 

opostos, e quando o Alevante percorreu as minhas memórias, elas já não eram tão diferentes.  

Nessa parte da dissertação, exponho a impulsão inicial, de onde partiu a vontade de 

percorrer esse universo cultural, para, nessa pesquisa, retratá-lo em dança. Confesso que 

muitas perguntas podem não encontrar respostas, pois o vivenciado ficará marcado no corpo, 

na escuta, nas sensações. Outras encontraram seus caminhos e sentidos na própria investida 

artística, fator determinante para que a dissertação nascesse. Os diversos caminhos 

percorridos nas diferentes fases da pesquisa buscaram o tempo todo juntar os caules dos 

alevantes científicos e dos alevantes populares, ao encontrar nessa contenta de aparente 

oposição, respaldo às minhas aspirações e inquietações como artista-pesquisadora.  

A pesquisa apresentada nasce do olhar para o corpo do outro, para o corpo do artista-

pesquisador e para o ambiente cultural e artístico que se vivenciou. E dessas relações e 

embates, brotou uma criação cênica que dança as comuns e as diferentes memórias que se 

encontram dentro de cada um, e que geram outras memórias ao ser tocadas no outro, 

memórias assim, o tempo todo construídas.  

Aos três anos de idade fui apresentada ao mundo da dança, desde lá não parei mais, 

experimentando as técnicas clássicas, o sapateado, o balé moderno e a dança contemporânea. 

Desde pequena foi-me ensinado que Dança é a arte que comunica nossos questionamentos 

interiores. Assim, ensinei meus alunos, e dessa educação seguiram minhas inquietações 

dançantes até hoje. Em 2005, ingressei como aluna do curso de Graduação em Dança da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Os quatro anos vividos dentro da 

universidade me proporcionaram encontros com professores, amigos e discursos que se 

aproximavam de minhas vontades acadêmicas, e algumas me lançaram para estradas 

inimagináveis. Hoje, fazem toda a diferença.  

Na graduação, além de cursar as disciplinas curriculares oferecidas pelo curso, 

participei de outras atividades de extensão da instituição, como também de outras 

experiências fora do âmbito acadêmico. Cada vez mais me envolvia com as questões da 

educação, com as discussões sobre o corpo e sobre o olhar para outro corpo, principalmente 

das populações, muitas vezes, esquecidas pelo sistema sócio/político/econômico/cultural do 

país.  

Disciplinas como Danças do Brasil, Introdução a Antropologia da Arte e Educação 

através da Arte se tornaram marcantes em minha formação. Foi nesses espaços de ensino, de 



 

trocas e de discussões pertinentes, que aquelas minhas inquietações dançantes amadureciam 

em mim. Comecei a despertar um olhar para o corpo que dança e suas relações com o 

espectador. Compreendi que a arte da dança poderia alçar outros voos, diferente das 

academias, do ensino formal que estava acostumada. Descobri que poderia percorrer as 

estradas brasileiras e revelar uma população com seu saber e fazer, muitas vezes, 

negligenciada pela nossa formação educacional. Fui conhecendo e reconhecendo artistas e 

poetas populares para lá da porteira acadêmica, do espaço urbano, do ritmo desenfreado e 

capitalista de nossa sociedade. Enveredei no meu imaginário e nas minhas vivências de 

infância, ali reencontrei com uma população possuidora de um corpo com peculiaridade 

brasileira, misturada com outros territórios, descobridores, invasores, transformadores do que 

hoje conhecemos como Brasil.  

Me descobrindo...  

Ainda na graduação, fui contemplada pela agência financiadora de pesquisa 

PIBIC/CNPq com uma bolsa de Iniciação Científica, no projeto intitulado “Quando a arte 

entra em cena: a presença do artista da dança como diferencial para o ensino de arte na 

escola”. O contexto da pesquisa buscava analisar a reação do público escolar e sua 

receptividade quando em contato com a apresentação e a intervenção direta do artista da 

dança, ao identificar se seria esse o diferencial para o ensino de arte na escola: a presença do 

artista antes de vislumbrarmos a do professor. A pesquisa possibilitou a construção do 

conhecimento em dança na escola, primeiramente como artista, criando através do trabalho 

cênico um olhar estético no público que os mobilizasse ao encontro com a poética da 

linguagem da arte. Reconhecendo-me como artista dentro do espaço acadêmico, comecei, a 

partir daí, a experienciar em palavras e mãos, minhas pesquisas artístico-científicas. Tive 

como orientadora a professora Márcia Strazzacappa que me lançou nos movimentos das 

questões educativas e pedagógicas, essenciais nos processos que se seguiram. Ao repensar os 

espaços escolares, vejo como a arte pode e deve movimentar e transformar as formas 

codificadas e amputadoras de ensino ainda vigente no nosso mundo atual.  

No que se refere a minha experiência como aluna da UNICAMP, destaco também 

outros professores que foram essenciais em minha formação. A professora Graziela Rodrigues 

pelo seu modo de perceber e trabalhar o corpo, pela vontade, energia, discussão e olhar para 

as manifestações culturais brasileiras. Por proporcionar o retorno à minha ancestralidade, as 

histórias e vidas da minha família. A professora Inaicyra Falcão dos Santos, por trazer a 

discussão de um corpo imerso na ancestralidade. Possuidora de uma voz imponente, 

despertadora de histórias e tradições, mesmo que meus contatos, nas disciplinas cursadas e 



 

ministradas por ela, tenham sido mais de cunho teórico, sua história de vida, suas falas 

encantadoras, seus movimentos e andares inspiravam meu corpo.  

Destaco também, o professor João Francisco Uchoa, pelos cutucões nas mãos. 

Precisava começar a escrever o que meu corpo vivia, e na disciplina, por ele ministrada, 

encontrei os teóricos que estudavam os outros saberes que eu procurava. Abri as porteiras e 

enveredei pelas estradas brasileiras de chão de terra, de mata fechada, de reza e feitiço. Por 

último, destaco minha mestra de capoeira, Lara Rodrigues Machado, pelo seu trabalho 

corporal, pela disposição, pelas broncas, pelos estudos no jogo da capoeira, presentes no dia a 

dia, nas composições artísticas. Pela sua metodologia de criação que hoje me acompanha e 

contribui diretamente nessa dissertação.  

Em 2009, formada bacharel e licenciada em Dança pela UNICAMP, comecei a 

desbravar novos caminhos, agora não mais como discente. Fui aprovada no concurso público 

de professor substituto da Universidade Federal de Viçosa – UFV, em Minas Gerais, no curso 

de Graduação em Dança, agora como docente, mas continuando a ser aluna e aprendendo, a 

cada dia, com meus alunos-professores. Meu relacionamento com os alunos foi de 

estreitamento dos laços, seguindo minhas intervenções e discussões na iniciação científica. 

Questionava meus alunos sobre o papel da arte na universidade, na sociedade, na educação. 

Incitava-os a assumirem espaços no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão dentro da 

universidade com suas intervenções artísticas. No âmbito externo, propunha a eles para 

ampliarem as fronteiras das relações com a comunidade, preparando-os para o encontro 

inevitável quando formados com esse “público” para lá do espaço acadêmico. Hoje, pelos 

contatos ainda mantidos com os mesmos alunos, vejo que as sementinhas foram jogadas e 

algumas já começam a vingar.  

Em 2011 ingressei no curso de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Como parte obrigatória do processo seletivo, foi 

necessária à apresentação do projeto de pesquisa que deveria realizar nesses dois anos no 

mestrado. A partir daí, firmei minhas convicções para enveredar nos caminhos que dariam 

mais corpo às minhas empreitadas artísticas. Escolhi dar continuidade à minha relação já 

iniciada com o campo das manifestações culturais brasileiras, tendo como recorte o contexto 

popular das figuras dos benzimentos como elemento propulsor de poéticas na criação cênica. 

Decidi escolher o universo da benzeção por indicação de uma grande amiga e artista, Laura 

Pronsato, que me incentivou a pesquisar um terreno, no qual, tanto fez e fazia parte da minha 

vida. Pois, as figuras do benzimento percorrem as minhas lembranças de infância, me 

acompanham até hoje quando enfrento algumas desavenças em minhas caminhadas, me 



 

protegem quando a indisposição toma conta das minhas atitudes. As rezas, os cortes, as 

cruzes, as benzeduras me (A)levantam. 

Assim, produzi meu projeto de dissertação, por considerar que essa tradição, as vozes 

e os gestos, todo o universo simbólico e ritual desse espaço de identidade brasileira, poderiam 

contribuir com os processos de produção artística, com a pedagogia da cena e do corpo. 

Portanto, coloquei em cena os conhecedores populares da benzeção, os intelectuais da 

tradição da cura, diplomados na arte de viver em alguns espaços onde o sofrimento e a 

provação fazem morada. Pessoas que não se deixam intimidar pelas formas de viver que a 

atualidade impõe, ou pelas mudanças e perdas de sentido na vida que toma nossa sociedade 

contemporânea. Nossas benzedeiras e benzedores se reinventam diariamente. 

Dessa forma, propus uma pesquisa dançante, primeiro, porque esse é meu fazer, o 

modo como eu me comunico com o mundo, segundo, pelo fato dessa dissertação surgir 

também como proposta de ampliar o fazer artístico da dança dentro do espaço acadêmico. Ao 

invés de contar apenas em palavras, pois como nos fala Guimarães Rosa, “contar é muito 

dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que tem certas coisas 

passadas – de fazer balancê, de se remexerem dos lugares” (ROSA, 1989, p. 159), busco 

dançar a pesquisa pelo próprio movimento incessante das coisas. Acredito, como diz Siba 

Velozo, compositor, cantor e rabequista pernambucano que, “cada vez que eu dou um passo, 

o mundo sai de lugar”. Pretendo movimentar muitos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I – Romaria de vidas: do inventário pessoal às poéticas populares  

 

 

Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-

me e é tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Meu corpo, não meu 

agente, meu envelope selado, meu revolver de assustar, tornou-se meu 

carcereiro, me sabe mais que me sei - Carlos Drummond de Andrade.  

 

 

Nesse capítulo, apresento cada corpo que o trabalho permeou. Em cada subcapítulo, 

observo as peculiaridades desses corpos, os movimentos que instigam e contribuem para a 

reatualização na criação artística. Abro uma pequena frestinha da porteira para vislumbrá-los, 

e o porquê de tê-los nessa pesquisa reportados. Essa divisão sistemática dos recortes corporais 

é proposta, no intuito, de observarmos as particularidades, as diversidades, as preciosidades e 

as singularidades que envolvem cada corpo. No entanto, no decorrer da pesquisa, esses corpos 

não foram observados em etapas distintas, foram revisitados, ao mesmo tempo, como as redes 

de relações do rizoma, como será observado nessa dissertação.  

Entendo o corpo como um constructo social e cultural, derivado de um âmago de 

ações e práticas, ligadas ou feitas pela sociedade. Todas nossas ações e práticas se refletem 

em nossos comportamentos que, por sua vez, são refletidos em nossas posturas corporais. 

Dessa forma, o corpo transmite nossas vivências e informações influenciadas por essa cultura 

corporal que nos reveste como uma roupagem, a partir das constantes trocas e relações entre 

história, memória, sociedade e marcas pessoais.  

Le Breton (2011) traz discussões acerca de uma antropologia corporal em seus estudos 

do corpo no período da modernidade. O autor afirma que a sociedade, na visão de mundo que 

lhe compete, delineia um saber singular sobre o corpo, “viver consiste em reduzir 

continuamente o mundo ao seu corpo, a partir do simbólico que ele encarna” (LE BRETON, 

2011, p. 07). Nesse sentido, há uma cultura corporal em cada sociedade que agrega suas 

performances, seus elementos constitutivos, suas atuações quase transferem e modelam nosso 

corpo, conferindo-lhe sentido e valor nas práticas e ações sociais. Em cada sociedade, região, 

território, o corpo é afetado pela cosmologia social, mas não só por ela, o corpo também sofre 

influências dos fatores naturais, humanos, climáticos, religiosos. Dessa cultura, o corpo se 

investe de significados, e em cada situação, podemos observar as características que mais 

marcam e sobressaem em cada corpo nessa formação.  

Na afirmação de Le Breton (2011), nossa condição humana é corporal. Na sociedade 

ocidental, o corpo é signo do indivíduo, o lugar de sua diferença, da sua distinção. Nosso 



 

corpo torna-se provisório, mutável e mutante, suscetível às inúmeras intervenções 

do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico de cada sociedade. Ele nunca se 

apresenta como um dado pronto, mas como o efeito desta construção social, cultural e 

individual sempre em mudança. Das referências plurais, o corpo apresenta a polifonia da vida 

coletiva.  

 

As representações do corpo, e os saberes que as alcançam, são tributárias de 

um estado social, de uma visão de mundo e, no interior desta última, de uma 

definição da pessoa. O corpo é uma construção simbólica, não uma realidade 

em si. Donde a miríade de representações que procuram conferir-lhe um 

sentido, e seu caráter heteróclito, insólito, contraditório, de uma sociedade a 

outra (LE BRETON, 2011, p. 18).  

 

Mesmo com tantas interferências externas, no decorrer das minhas investidas artísticas 

e humanas, encontrei com algumas pessoas que mostravam, mesmo que não por palavras, 

uma resistência a essas influências. Pessoas que mantinham um viver simbiótico com a 

natureza e os valores humanos, muito caros a nossa contemporaneidade. Nelas, observava 

suas crenças e religiosidades integradas aos fazeres do cotidiano. Pessoas que mantêm, de 

geração a geração, seus mitos e ritos por conferirem uma interpretação de mundo que 

correspondem às suas necessidades espirituais e humanas.  

Observo, nesses locais, que as práticas e ações das pessoas, impregnadas no corpo, são 

o discurso de uma concepção de vida que remonta à ancestralidade, que antes de marcar 

situações de caráter individual, são respaldadas por uma coletividade e uma condição humana 

ligada a outras esferas existenciais. São pessoas mergulhadas na memória, de reverência aos 

seus ancestrais, ao mito do princípio em illo tempore, presente através das práticas cotidianas 

e rituais. Elas carregam o saber tradicional que confere sentido às suas atuações; são corpos 

inseridos num coletivo ligado ao cosmos que tudo entrelaça e criam, dessa forma, uma colcha 

de retalhos de vidas, tecidos pelas correspondências e pelos nós de cada pessoa, de cada 

relacionamento.  

 

Meu corpo é meu por carregar traços de minha história pessoal, de uma 

sensibilidade que é a minha, mas contém igualmente uma dimensão que em 

parte me escapa, remetendo aos simbolismos que conferem substância ao elo 

social, sem os quais eu não seria (LE BRETON, p. 39, 2009).  

 

A pesquisa volta-se aos corpos inseridos dentro de uma festividade, religiosidade, 

manifestação cultural. Pessoas que estão ligadas a um mito, a uma ancestralidade, a uma 

crença, a uma tradição. Nesses locais, metaforicamente falando, visualizo um mosaico, de 



 

longe, a integração das partes é tão forte que a imagem que vejo é de uma única consistência. 

Porém, quando chego mais perto posso perceber cada parte, cada pedacinho que compõe essa 

miragem de um todo. O que não significa que não há individuação nesses corpos. Parafraseio 

aqui as afirmações de Le Breton (2011) a partir dos estudos de Roger Bastide, sobre a 

individualidade existente nesses territórios:  

 

Não que os etnólogos neguem a diversidade dos indivíduos, afogando-os em 

uma comunidade que seria primeira, que seria a única realidade verdadeira, 

nota Roger Bastide. Ele reconhece que há gente tímida e gente audaciosa, 

gente cruel e pessoas amáveis, mas essas características se organizam em um 

mesmo universo, constituindo a unidade última das coisas, qual seja a 

unidade de uma ordem. Uma ordem na qual a pessoa apaga por detrás do 

personagem, porquanto é aquele que se estabelece entre status diferenciados 

e não aquele da complementaridade contingente de temperamentos múltiplos 

(LE BRETON, 2011, p. 36).  

 

Na minha pesquisa artística e acadêmica há um interesse por um corpo que mantém 

uma identidade de resistência, conferido pela coletividade de discurso e atuação. Falo de um 

corpo maleável nas rotinas diárias da roça, na cozinha, na reza, no campo, e principalmente, 

nos ritos e dias de festa. Corpo marcado pela rotina do peso da enxada e do facão, corpo que 

se (re)estrutura para “aguentar” essas marcas diárias.  

Durante os caminhos por onde a pesquisa me guiava, fui percebendo um denominador 

que se sobressaia, marcava e ligava todos os corpos: o universo da memória. Os corpos 

retratados na dissertação assumem e acumulam um passado que a todo o momento se 

atualizam no presente durante suas ações e atuações. Os corpos com quem eu ia travando 

relações são corpos aflorados pela memória, a todo o momento, eles relembravam algo do 

passado, traziam para conviver no presente, a lembrança de alguém querido que já havia ido 

embora, mantendo, dessa forma, uma relação intrínseca com o tempo. O passado vivido torna 

se presente no corpo e se desfaz e refaz a cada instante.  

O artista, professor e pesquisador Renato Ferracini, do LUME - Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP – apresenta o conceito de que o corpo 

acumula memória e está o tempo todo numa relação dinâmica entre um estar-no-mundo 

adaptado e as lembranças independentes de nossa percepção ativa do mundo. Essa descrição 

pode ser apreciada em sua tese de doutorado, intitulada “Corpos em Criação, Café e Queijo” 

(FERRACINI, 2004). É desse acúmulo e impregnação do mundo vivido que está instanciado 

no corpo, o “corpo-acúmulo”, que as potências poéticas devem ser exploradas para uma 

possível atualização artística. Nessa visão do ‘corpo-memória’, o trabalho artístico do autor é 



 

baseado em ativar essas potências-memória no e do corpo, em sua fronteira expressiva do 

mundo que se acumula e dura no corpo. 

Nos percursos da pesquisa, percebia que os corpos com quem vinha travando relações 

eram corpos cuja memória estava mais aflorada ou estava o tempo todo sendo retomada, cada 

qual em seu contexto, temporalidade, qualidade. Memória no corpo repassada pela oralidade, 

algumas sendo apenas lembranças esparsas e ainda bem recentes. Em outras, uma memória 

marcada e instaurada a ferro e brasa - envoltos por outras temporalidades e ancestralidades. 

Desse passado que se localiza também no corpo, há marcas e ações que advém de um 

processo cultural dos antepassados, de uma tradição que revivi continuamente, o de antes, o 

que era de outro. Um corpo relicário de outras vidas também. Um corpo com memória sejam 

elas ancestrais ou das próprias vivencias atuais do mundo que nos cerca.  

Escolho para discussão esse corpo aflorado pela memória, por ele cercear o tempo 

todo a pesquisa, por ele se destacar dos demais agenciadores corporais, que também nos 

formam. Por eu encontrar uma relação direta com as minhas memórias, e por acreditar que da 

potencialização do vivido pelas partes, quando proliferado nos laboratórios de criação, obteria 

uma carga expressiva única, poética, genuína e singular. Portanto, é no viés de um corpo-

memória que a dissertação navega e cria outros corpos-memórias, quando da atualização para 

a cena artística ao buscar as potências poéticas através do corpo cheio de memórias de vidas, 

marcas, histórias e do reconhecimento das partes do espaço triangular: primeiro, o 

estranhamento com o outro corpo; depois o descobrimento de outras possibilidades em mim; 

por último, a potencialização artística do que ficou mais marcante no corpo e do que já existia 

dentro dele. Para daí, proliferar minha arte de dançar um corpo-memória cheio das tantas 

vidas e histórias percorridas e vividas nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 O inventário pessoal – encontro de memórias  

 

 

Mudanças que eu mesma vou fazendo, por isso é difícil, às vezes dá vontade 

de chorar. Olhando para trás e andando para a frente, tropeçando de vez em 

quando, inventando moda. É que eu também sou inventora, inventando todo 

dia um jeito novo de viver – Ana Maria Machado.  

 

 

A partir da ideia desse corpo instanciado por um passado que faz e se desfaz nas 

atuações do presente, inicio a confecção do meu inventário pessoal. O propósito é revelar as 

minhas memórias, sejam particulares ou de herança, reconhecer todas as partes que me 

compõem. Para reconhecer as memórias do outro corpo, foi preciso me reconhecer primeiro, 

entender que esse corpo que dança já é um corpo cheio de memórias.  

Santos (2006) em seu trabalho de dança-arte-educação, resgata e evidencia a 

importância desse inventário no processo artístico do bailarino, denominado pela autora de 

‘processo histórico pessoal’. A metodologia em questão perpassa por esse caminho de 

redescoberta de nossas raízes, de nossas tradições e de uma recriação através da arte ao 

conduzir o artista na busca de si mesmo, apreendendo as relações entre os processos interiores 

e as ações exteriores. Para a autora, esse processo de reconhecimento ganha sentido como 

forma da expressão da identidade cultural ao redescobrir nossas origens e influências 

herdadas. Da expressão do singular, chegamos a expressões plurais que nos levam a acreditar 

no nosso próprio ser, a rever o conhecimento e a buscar o desconhecido. Uma forma de nos 

vermos como atuantes desse processo, cultivando uma memória das diversas personas 

existentes na sociedade através da dança.  

Assim como utilizado pela autora, também lancei mão do livro “Bisa Bia, Bisa Bel”, 

de Ana Maria Machado
4
. Ao ler o livro, ele me levou a outras temporalidades, num jogo de 

passado e presente atuando em sintonia. A cada página, as histórias de Bel, personagem 

principal do livro, iam remexendo com a minha memória particular, projetando-me para o 

antes, para o não vivido, para as lembranças de vovó, para as minhas histórias ancestrais, para 

a minha descendência.  

 

__________________________________                                                       

4 A obra de Ana Maria Machado faz com que sua personagem Bel viva, dentro e na imaginação dela, temporalidades e vidas 

distantes. Dentro de Bel se encontram sua vó Bisa Bia e sua neta Beta. Um jogo dinâmico entre o antes e o depois, do real e 

do imaginário. Faz despertar a infância ainda presente de todos os leitores.  



 

Iniciei a confecção do meu inventário pessoal na intenção de percorrer, primeiramente, 

o processo de reconhecimento das minhas partes. Dentro dele, há outras vidas, não só a 

minha, os fios ancestrais vão seguindo em outras temporalidades, e quando nos damos conta 

ao reviver outras histórias contadas pelos mais velhos, elas se reencontram no presente e 

vislumbramos que o passado se entrelaça ao que hoje somos.  

Já havia produzido meu inventário durante a graduação dentro do método Bailarino-

Pesquisador-Intérprete (BPI) de Rodrigues (1997). Alguns aspectos e abordagem desse 

método de criação influenciaram diretamente minha formação, e hoje eu sigo meu próprio 

caminho, inspirado e embriagado por ele. No inventário pessoal, o processo perpassa o se 

conhecer, o se redescobrir, o aceitar a sua história, a sua ancestralidade e a assumir suas 

personas, mesmo que múltiplas e contraditórias. É um processo árduo, pois mexemos no que 

é nosso, sofrido, despertador de lembranças boas e outras nem tão boas assim.  

Vamos, aos poucos, encontrando os fios emaranhados da nossa origem, se ele nos 

levará para um caminho conhecido, para um novo caminho e que sensações trarão, não 

sabemos, é preciso caminhar. Almeida (2001) transcreve uma fala de Paul Feyerabend que, 

nessa dissertação, procurei refletir. Ele diz que “para mim, as questões essenciais são aquelas 

que tocam de maneira mais profunda na minha vida e estas, muito raramente, são levantadas 

pela ciência” (FEYERABEND apud ALMEIDA, 2001, p.113). Quem sabe nesse trabalho eu 

possa despertar um pouco dessa questão e lhe dar a devida atenção.  

Nesse processo inicial, fui ao encontro de minha origem, busquei as outras histórias 

que fazem parte desse meu inventário cultural e pessoal. Aproximei, cada vez mais, meu 

contato com a terra, pois ela faz parte da vida de meus familiares, a lida com a terra. 

Vasculhei as linhas das minhas raízes ancestrais, quebrando os preconceitos, aumentando os 

afetos, revelando no corpo movimentos e memórias que já havia dentro de mim, o que 

precisava ser feito apenas, era encontrar a chave para abrir as porteiras dos questionamentos 

da minha história, da minha dança, da minha cultura, das minhas vontades. Fui deixando 

entrelaçar os rizomas das minhas diferentes partes, conversando com os familiares, 

principalmente os mais velhos, aos poucos, os fios que buscava amarrar, os meus fios 

imaginários começavam a viajar por outras temporalidades.  

Viajei, assim como Bel, para os contos antigos, escutei as histórias de quando eu era 

criança, de minha personalidade marcante já desde pequena, do corpo ainda pequeno que não 

parava de se mexer ao som de alguma música. Fui escrevendo nesse caderno de memórias, as 

lembranças minhas e outras aguçadas pela família, colando imagens, folhas, fios e cores. 

Antes de tudo, o estranhamento de mim mesma para depois me descobrir nesse afastamento. 



 

Meu inventário pessoal está repleto de canções infantis, de cheiro de terra, de chuva, de 

lugares especiais.  

Os caminhos percorridos para adentrar a essas lembranças e despontar as memórias e 

vivências em possibilidades de criação - no intuito de despertar um corpo mais sensível ao 

perpassar esse processo de dançar o que há dentro para depois desbravar o que há lá fora - 

foram aguçados por dois livros de contos e poemas que trançaram e ligaram esses meus fios 

imaginários, os fios que agora formavam uma rede de correspondências tecidos pelas 

memórias minhas e de outros. Das obras literárias escolhidas nesse processo de instanciar as 

memórias foram as poesias de Cora Coralina, em seu livro “Poemas dos becos de Goiás e 

Estórias mais” e de Ana Maria Machado, em “Bisa Bia, Bisa Bel”, que dançaram minhas 

investigações.  

Fui presenteada com esses dois livros por uma pessoa, nada menos que inspiradora na 

minha vida, meu pai, aquele que me deu asas. Na dedicatória: ‘A você, minha pequena, que 

tem sua Bisa Bia junto de ti, que ajuda você a sonhar e a realizar os seus sonhos. Mantendo 

sempre junto de você os ideais que povoam a sua imaginação, na caminhada por esse mundão 

de Deus’. Carrego tudo isso comigo: vidas, histórias, pessoas, sonhos e ideais. Carrego a 

“dona da voz misteriosa”, ela mora muito comigo mesma, ela mora dentro de mim. 

Transcrevo aqui o pedido de Cora Coralina na parte que dedica ao leitor:  

 

Alguém deve rever, escrever e assinar os autos do Passado antes que o 

Tempo passe tudo a raso. É o que procuro fazer, para a geração nova, sempre 

atenta e enlevada nas estórias, lendas, tradições, sociologia e folclore de 

nossa terra. Para a gente moça, pois, escrevi este livro de estórias. Sei que 

serei lida e entendida (CORALINA, 1985, p.39).  

 

Sim, Coralina, mesmo que meus tempos passem distantes de muitas estórias 

despertadas em seu livro, pedacinhos foram vividos, mesmo que sejam apenas fugazes cheiros 

e poeiras, mas eles ficaram. Eles proporcionam despertar outras vivências. Com essas duas 

obras literárias pude descobrir e viajar por outras temporalidades, descobri outras vozes que 

fazem parte do meu universo e imaginário. Descobrindo que aquilo que está dentro de mim, já 

é algo misturado com o que foi de outro antes. Aos poucos, fui despertando essas outras vidas 

e vozes dentro de mim, como no imaginário de Bel. Para ela sua Bisa Bia volta do passado e 

começa a conviver, no presente, dentro de Bel, e mais para frente, no futuro que ainda não 

chegou, Bel desperta também sua bisneta Beta. Passado, presente e futuro convivem tudinho 

dentro dela.  



 

Percebo, nesses fios e vozes imaginárias, o reconhecimento do “de dentro” ao projetar 

o olhar internamente para o que somos, para num passo seguinte, desbravar o que há lá fora, 

nas relações de alteridade que também formam minha paisagem, minha formação. Para que 

isso ocorra, deixo as barreiras dos caminhos que viajo mais permeáveis, sem preceitos e pré-

conceitos, e abro as porteiras que vou encontrando no caminho e sentindo o arrebatamento 

que me causa reconhecer as múltiplas vozes que compõem o mundo, como fez Cora Coralina, 

no poema “Todas as vidas”: 

 

Vive dentro de mim 

uma cabocla velha 

de mau-olhado, 

acocorada ao pé do borralho, 

olhando pra o fogo. 

Benze quebranto. 

Bota feitiço... 

Ogum. Orixá. 

Macumba, terreiro. 

Ogã, pai de santo... 

 

Vive dentro de mim 

a lavadeira do Rio Vermelho. 

Seu cheiro gostoso 

d´água e sabão. 

Rodilha de pano. 

Trouxa de roupa, 

pedra de anil. 

Sua coroa verde de são-caetano. 

 

Vive dentro de mim 

a mulher cozinheira. 

Pimenta e cebola. 

Quitute bem feito. 

Panela de barro. 

Taipa de lenha. 

Cozinha antiga 

toda pretinha. 

Bem cacheada de picumã. 

Pedra pontuda. 

Cumbuco de coco. 

Pisando alho-sal. 

 

Vive dentro de mim 

a mulher do povo. 

Bem proletária. 

Bem linguaruda, 

desabusada, sem preconceitos, 

de casca-grossa, 

de chinelinha, 

e filharada. 

 



 

Vive dentro de mim 

a mulher roceira 

– Enxerto da terra, 

meio casmurra. 

Trabalhadeira. 

Madrugadeira. 

Analfabeta. 

De pé no chão. 

Bem parideira. 

Bem criadeira. 

Seus doze filhos, 

seus vinte netos. 

 

Vive dentro de mim 

a mulher da vida. 

Minha irmãzinha... 

tão desprezada, 

tão murmurada... 

Fingindo alegre seu triste fardo. 

 

Todas as vidas dentro de mim: 

Na minha vida – 

a vida mera das obscuras. 

(CORALINA, 1985, p. 45-46). 

 

Como artista-pesquisadora, quero viver as histórias de “Todas as Vidas” do poema de 

Coralina, seja pelas minhas lembranças pessoais - aguçadas pelas histórias contadas pelos 

mais velhos - seja dançando as outras histórias e vidas que a pesquisa dá as mãos nos espaços 

da benzeção.  

No processo de abarcar a memória corporal do artista-pesquisador, o visto, o sentido, o 

revisitado se encontram no corpo. Como a fotografia de Bisa Bia que Bel guarda por debaixo 

de sua roupa para que assim, ela possa ficar bem pertinho dela. Mas ao ir brincar com seus 

colegas na rua, a menina perde a fotografia de sua bisa. Porém, na imaginação de Bel, ela não 

perdeu a fotografia, ela se transformou numa tatuagem em seu corpo. Bel ficou marcada para 

sempre com o retrato de sua Bisa Bia, o que é de sua bisa - personalidade, gestos, costumes - 

agora fazem parte de Bel, pois ela mora dentro dela, bem juntinho,“[...] ela ficou pintada na 

minha pele. Mas não dá para ninguém mais ver. Feito uma tatuagem transparente, ou invisível 

[...]. Agora Bisa Bia está morando comigo de verdade. Bem lá dentro” (MACHADO A., 

1990, p. 20-21).  

Todos nós temos uma caixinha cheia de vidas como aquela que Bel resgata na gaveta 

de sua mãe, algumas ainda não foram achadas, outras já foram abertas e reviradas, nos 

proporcionando uma viagem há tempos que não conhecemos, outras proporcionam viver 

novamente algumas histórias. Nelas, descobrimos falas, maneiras, gestos, fotografias, objetos 



 

que se perderam com o tempo, mas outros teimam em continuar nas nossas memórias. Damos 

vida e dança a cristaleira da casa de vovó ao percebermos que, lá dentro, há tantas histórias e 

que entrelaçadas com as mudanças de agora, produzem outros novos cristais, pois “[...] 

experimenta, experimenta, quem não pimenta, nunca se esquenta. Quem nunca tenta, jamais 

inventa, experimenta, experimenta [...].” (MACHADO A., 1990, p. 29).  

No resgate da minha história, na produção do meu inventário, do vivenciar o 

inventário no corpo, descobri que quando cheguei ao quarto de hospital, recém-nascida, 

trazida pela enfermeira para junto do colo de mamãe, a danada logo foi tirando de mim a 

minha roupinha para ver se estava tudo certo. Mamãe descobriu que um dos meus pezinhos 

era tortinho para dentro. Ela me contou que meus primeiros passos não foram calmas 

caminhadas, um pé e depois o outro. Não, ela disse-me que estava eu lá, engatinhando e 

brincando com minha irmã, um ano e oito meses mais velha, ela me impulsionando a ir atrás 

dela. Numa fração de segundo, fiquei em pé e desembestei a correr, caia, levantava e voltava 

a correr. Andar? Nem pensar, o corpo já tinha pressa.  

Em meio a tantos reboliços, cresceu essa menina que não se ajustava nos vestidos que 

sua mãe fazia, dos laços que se desmanchavam quando encontravam os cachos que insistiam 

em se rebelar. Estava tudo meramente exposto, tudo meramente escondido dentro de mim. Os 

caminhos que me seguiram foram divididos por dois lados. Um da viola chorosa, da sanfona 

matreira, com cheiro de café queimado, do fogão de lenha quebrando as chamas. Da família 

crescida pelo sustento da terra, família de sitiante, plantando café, colhendo cana, arando a 

terra, “tratando” da criação, vendo bezerro nascer, porquinho chorar.  

Da infância no sítio de vovó, dos almoços de família de descendência italiana, tinha 

devoção por Nossa Senhora Aparecida, tinha romarias dos boiadeiros, e tanta procissão que 

meus pezinhos, já não mais tortos, seguiam alumiados pelas velas que nunca chegavam 

inteiras até o final. Lembro-me das cores vivas das ruas enfeitadas no Corpus Christi, dos 

encontros do Divino Espírito Santo na minha cidade - era o dia que comia maçã do amor e via 

os barcos se encontrando no rio saudados por rajadas de rojões. Do lado de mamãe, tive uma 

infância tirando leite da vaca e chupando cana.  

Do outro lado, o de papai, tinha o mestiço, o preto, a ‘preta véia’. Tinha o terreiro de 

umbanda da família que outrora não sabia, e que foi descoberto apenas por minha curiosidade 

particular a esse universo. Então, papai me contou as histórias e o terreiro em casa de vovô de 

tradição africana. Escondido por dezenove anos, mas que o trazia dentro de mim quando 

impulsionada pelo som dos batuques e aquilo parecia que não me pertencia. Ora se não 



 

pertencia! Criada do banto, da reza, do toque descendentes dos escravos. Meu corpo sabia, ele 

nunca mentiu.  

Fui criada assim, nesses dois caminhos, nasci e cresci. Foi a partir do barulho desses 

lugares, do turbilhão das coisas vividas e do silêncio também sentido nas estradas de chão 

quente, da reza sussurrada, do momento em que meu corpo pedia socorro, e foi preciso 

respeitá-lo ante uma ebulição de vidas, que minhas inquietações começaram a tomar corpo. 

Diante do caos, das negações, da entrega, dos encontros e debates em terreiros de 

conversa, era preciso alinhavar as partes, os corpos, as diferentes histórias. As linhas que, aos 

poucos, iam costurando essas vidas – aparentemente diferentes e distantes em tempo, espaço e 

vivência – eram linha coloridas, resistentes, ora se entrecortavam conectando espaços nunca 

antes imaginados, juntando, desregulando a máquina de tecer ideias. Uma dança tecida pelas 

texturas, singularidades, laços de cada um. 

Foi preciso escutar e deixar serem trançadas essas vivências por outras mãos (mais 

sábias, mais vividas) que trançaram, pelas linhas imaginárias, as partes diversas e possíveis 

daqueles que fazem de sua arte - seja ela no palco de chão de terra, nas plantações com suas 

enxadas, por detrás das cortinas pesadas de um teatro ou da arte da cura realizada no interior 

das casas humildes – modos de existência mais intensos e mais verdadeiros em suas 

convicções de vida. 

Aos poucos, ao percorrer o meu inventário pessoal, fui descobrindo inocentemente as 

tremendas relações com o parceiro do lado, com a vida de todos. A minha história é a história 

do outro, seja pela ancestralidade ou não. Vivemos as mesmas situações, uns com mais 

intensidades, outros inventando mais recheios. Mas não deixamos de sermos humanos. Eu...? 

 

 



 

 

Foto 1: Eu e minha irmã, Tatiana Bazzo Rodrigues – Maio/1988. Fonte: Arquivo pessoal. 

  

Nasci numa cidade que tem como nome tupi o significado “lugar onde o peixe para”. 

Piracicaba, berço de uma cultura popular, é cortada por um rio que a atravessa ora 

silenciosamente, ora intempestivamente, e a domina em tempos de chuva pela beleza e força 

do seu véu de noiva, presente na vista daqueles que se aportam em suas margens. Foi da viola 

caipira, do cururu, do batuque de umbigada, do samba de lenço, da pamonha, da Festa do 

Divino Espírito Santo, da garapa que meu corpo extraiu o caldo. Ainda pequena, seguia as 

batucadas dos sambas, ia atrás do som das percussões, motivo esse pelo qual me perdi várias 

vezes dos meus pais. Interesse infantil de investigar os corpos, os sons e cheiros nas feiras 

quando mamãe me levava. Alguma coisa me atraia naquelas vozes exaltadas, necessárias para 

chamar a freguesia.  

Adentrar as memórias de infância nessa dissertação possui um peso estruturante. 

Como não deixar esses retalhos se entrelaçarem com as memórias de agora, dessa pesquisa 

que traz como foco de discussão o olhar para um corpo guiado pelas lembranças? Lembranças 

que produzem outras memórias ao juntar com o que é do outro e passa a ser nosso quando o 

absorvemos, e as nossas lembranças se juntam às semelhanças que provocam no outro.  

No meu inventário tem uma criança curiosa pelos contos dos mais velhos, que deixava 

de lado as brincadeiras com os primos para sentar no chão da varanda e escutar todos os 

causos antigos da minha família, desde pequena me interessava pelos mistérios que envolviam 



 

as coisas do passado. Aos poucos, fui respeitando essas histórias e sentindo como era viver 

naquele tempo, como o tempo da minha bisavó, que nasceu dentro do navio que trazia os 

italianos para o Brasil. Sobre isso me perguntava: qual a nacionalidade dela? A do mar?  

Meu imaginário infantil percorreu livremente esses espaços e temporalidades, me 

encontrava, na minha imaginação, com minha bisavó, fui criando uma imagem de mulheres 

fortes na família. Minha tia, por parte de papai, me contou que minha bisavó não gostava de 

criança na cozinha, e que levavam colherada na cabeça, caso alguma se atrevesse a entrar para 

se lambuzar com a panela de doce que sempre havia no fogão. Na sua saia rodada, lá estava a 

chave da despensa das comidas. Quem mandava na cozinha e na alimentação de toda a 

família era a bisa, regrando e inventando receitas, quando a fartura não habitava àquela casa.  

Foram muitos os pesadelos e foram muitos os carinhos de mamãe para esquecê-los. 

Estava tudo dentro de mim, hoje apenas as partes se entrelaçam para dar expressividade e 

potencializar o que esse corpo já carrega. Impossível ignorá-lo há tantas vivências e vidas 

dentro dele, mesmo quando o processo artístico propõe olhar para outro corpo, sou eu que vou 

dançar todas essas relações possíveis. Então, é preciso reconhecê-lo.   

Eu? Crescida no sítio de vovó Tica, espaço mágico dos causos familiares. Na casa da 

minha vó tinha almoço de família servido na enorme mesa de madeira na varanda, com o 

banco único, que ora um puxava mais pra frente de um canto e o outro era obrigado a ir 

também, era risada na certa. Tinha sempre algum cachorro querendo roubar o frango caipira 

da mesa e tinha várias crianças lambuzadas. E lá íamos eu e meus primos, desbravarmos o 

sítio que nas minhas lembranças de infância, parecia ser tão grande no nosso olhar de criança.  

Rompíamos as barreiras de nosso mundo infantil ao pularmos a cerca, adentrávamos, 

assim, ao nosso imaginário e fantasia. E quanto arranharmos a perna no arame farpado, e 

quanto fugir de galinha choca, pois adorávamos roubar seus ovos. Nos finais de tarde, tia Luci 

e tia Ebe sempre levavam a gente para andar na estrada, e lá íamos nós, andávamos pela 

estrada de chão quente, sem chinelo, só para sentir a verdadeira marca da terra. Nossas 

brincadeiras de pega-pega eram sempre no pasto, tínhamos que correr muito, pois logo atrás 

de nós vinha uma vaca protegendo seu bezerro ou aquele touro que não tinha ido com nossa 

cara. Eram manga e jabuticaba pegas no pé, era balanço feito de galho da árvore. Era doce, de 

tia, misturado com terra, não dava tempo de limpar a mão. Era brincadeira de gato mia à 

noite, era polícia e ladrão de dia. Era final de tarde de domingo com tia estendendo um lençol 

velho na grama, aninhando em sua volta seus sobrinhos, onde lá permanecíamos escutando 

suas histórias.  



 

Assim são minhas lembranças bulindo na chaminé, transbordando de contos e 

encantos do tempo de vovó com seu café da manhã que nunca faltava a famosa polenta com 

leite. Vovó Tica tão forte, tão humana, tão mãe e pai, fortalecendo seus nove filhos e mais um 

bando de netos que vieram. Esses fatos formam uma colcha de retalhos multicolorida, 

cheirando a lembranças que ficaram guardadas dentro do baú, mas que constantemente são 

revisitadas pelas viagens infindáveis da minha imaginação. Estava sempre “xeretando” as 

caixinhas de coisas antigas de mamãe, criando outras possibilidades para elas. Aprendi a 

cantar ‘Pombinha branca’, ‘Alecrim dourado’ e outras cantigas infantis, no colo de papai, nas 

manhãs de domingos sonolentos, e ainda hoje trago essas cantigas em minhas andanças. E 

quanto eu respondia a papai e mamãe [...] Cadê o toucinho que tava aqui? O gato comeu. 

Cadê o gato? Tá no telhado. Cadê o telhado? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou 

[...].  

Sou caipira, sou bisneta de negros escravos, aprendi a dançar “Brasileirinho” nas 

sapatilhas de ponta. Vivi no sítio da família, pulei no rio Piracicaba, bebi água da bica, andei 

descalça pelas estradas da fazenda, cai muito de cavalo, aprendi muito sobre esse modo de 

vida. Escutei, com respeito, às histórias de meus pais, tios e avós sobre a dificuldade que foi 

tempos anteriores. Às vezes, não tinha o que comer, não tinha lugar onde dormir, meus avós 

juntavam um pouquinho de palha e um pano em cima, e era ali mesmo que se dormia.  

E como adorava escutar as histórias de tempos antigos sobre coisas que aconteciam 

que não tinham explicação. Sobre a aparição de uma bola de fogo que vinha vindo de longe e 

a briga entre meus tios e tias para conseguir entrar na casa, quando seguros, viram-na passar 

pela janela. Das crinas dos cavalos que amanheciam trançadas. Da história tão famosa de um 

cachorro branco e enorme que apareceu do nada na frente de minha mãe e minhas tias que 

voltavam de madrugada de uma festa, cruzou à frente delas e sumiu. O mesmo cachorro 

apareceu e desapareceu, da mesma forma, para meu tio, anos depois. Ouvi falar também da 

falta de comida, como lembra papai, os mais velhos penduravam na frente das crianças um 

pedaço de linguiça ainda para secar, seu cheiro tomava conta do espaço e despertava o 

estômago adormecido delas. Mas não se podia comê-la à frente só tinha polenta. A linguiça 

servia só para aguçar a fome.  

 

 

 

 



 

 

 

Foto 2: Memórias. Fonte: Arquivo pessoal 

 



 

Lembro às inúmeras rezas e benzimentos que minha avó, minhas tias, tios, vizinhas 

benzedeiras e benzedores oravam a mim, pois vivia “pegando” quebranto e mau-olhado como 

eles diziam. “Essa é das forte menina, por onde tu tem andado?” - frase que adentra as 

benzedeiras da minha infância, dentre elas a Dona Teresinha. Nesses rituais de cura, tinha 

prato com água dentro. Ao jogar gotinhas de óleo nele, formam desenhos que se enxergava se 

a pessoa estava com quebranto ou não. Tinha óleo que em gestos simbólicos formavam cruzes 

na minha testa, protegendo meu corpo de qualquer mal que pudesse me atingir. Tinha carvão 

estralando no fogão de lenha, quebrando o mau-olhado. Tinha cheiro de carvão e gosto de 

carvão muito forte nessa infância, pois era pedido que bebesse a água dessa benzeção, água 

com carvão. E os gestos das mãos formavam cruzes em meu corpo.  

Lembro, ainda, do cheiro de fogão de lenha que me traz a memória vó Tica. Do cheiro 

de carvão que era mergulhado na água de beber e o carvão, assim, ia purificando o corpo, 

grudando nele tudo o que não prestava. Do prato com água e óleo que se enxergava se a 

pessoa estava com quebranto. “Tem quebranto, leva pra casa, toma essa água com cinzas de 

carvão”. Antes de sair ao encontro das benzedeiras que fizeram parte de meu imaginário 

infantil, sempre perguntava a mamãe: “Tá levando a garrafinha?”, pois sabia que aquela água 

benta iria melhorar minha insônia, o mal estar que tomava meu corpo e me irritava diante de 

qualquer coisa. Todos diziam: “Essa menina é para-raios, tem que se proteger, tem que fazer 

um manto de proteção pra parar de pegar o que é dos outros”. Aprendia a rezar, a respeitar 

essas sábias senhoras que me traziam conforto. Era um ambiente que me trazia paz, mesmo 

sendo minhas lembranças de uma menina tão pequena.  

Aquilo ficou no corpo...  

Os fios invisíveis tecidos pelos ramos que se encontravam em cruz acima da cabeça, 

os crucifixos feitos com aquelas mãos vívidas na testa do doente, embebidos por óleo e 

oração, aos poucos, marcavam minha história. Lembro-me da faca que cruzava as articulações 

de meu corpo, motivo das estripulias infantis, e vovó me perguntava: “corta?”, e eu respondia: 

“íngua”. As benzedeiras de minha infância se retiravam do local, seus corpos também ficavam 

carregados, velhos de idade, novos de tão presente. E lá iam elas, pra fora da casa, descarregar 

seus corpos. Mandar para longe as energias que não eram bem-vindas. 

Na graduação, foi me apresentado o universo múltiplo da dança, dos corpos. Nesse 

espaço, minhas raízes tomaram mais força, mais forma, mais foco. Na disciplina Danças do 

Brasil, fui lançada, além de conhecer, a refletir e questionar academicamente esses espaços e 

o meu espaço. Cresceu meu fascínio pelas manifestações populares brasileiras, pelas pessoas 

dentro delas que carregavam, ao mesmo tempo, alegria, pobreza, tristeza, humildade e 



 

superação. Ia me envolvendo com a forma simples de viver dessa gente, da entrega pelas 

forças rituais. A vida deles era para uma devoção, uma arte de vida. Fui-me “emoldurando” 

nesses espaços, houve momentos de afastamento, mas eles estavam ali, eles me pertenciam.       

Fui criando uma forma minha, com todas essas memórias dentro de mim, onde eu 

pudesse falar e fazer da minha arte, reflexo de minhas articulações pessoais com essa cultura 

popular, que é de todos. A arte estava o tempo todo comigo, e nesse processo de formação, 

era necessário criar, ampliar minha base, enraizar minhas pesquisas, decidir qual rumo tomar. 

E foi na poética encontrada nos corpos, nas festividades, nas crenças da cultura popular que 

tomei as rédeas das minhas discussões teóricas e das minhas movimentações artísticas. 

Não é a primeira vez que faço pesquisas de campo, indo ao encontro do universo 

popular para incitar minhas criações em dança. Foi do contato nas disciplinas ministradas pela 

professora e pesquisadora Graziela Rodrigues que comecei a enveredar por esse caminho. 

Dessa forma, hoje, muito das práticas utilizadas, da minha postura ao campo de pesquisa, do 

olhar que se deve procurar despertar no campo e o retorno aos laboratórios de criação, 

possuem diretamente influência de sua metodologia de criação. 

Lembro-me, como se fosse hoje, da apreensão das alunas quando do primeiro contato 

que teríamos em campo, e das orientações que assim, a professora Graziela nos passava. 

Como deveria ser nosso primeiro contato em campo, que roupa apropriada deveria usar, de 

sempre levar algo (alimento, fruta, doce) para presentear as pessoas que estaria tendo o 

contato. De apenas escutar e olhar, esquecer o caderno, a caneta, as anotações, elas viriam 

depois de deixarmos o espaço. Quando em campo, toda a atenção e olhar para toda peculiar 

movimentação, às vezes, prestar a atenção não somente na pessoa que estava conversando e 

contanto a história para a gente. Havia coisas acontecendo ao redor, essenciais para os rituais 

de cada casa, de cada manifestação. Deveríamos estar atentos a tudo.  

Lembro-me de quando escolhi o candomblé para a pesquisa da disciplina, e a referida 

professora me dizendo sobre como firmar os pés, abrir as bases, centralizar o eixo, só fui 

perceber o por quê daquela orientação em campo, quando meu corpo, no momento das festas, 

na religião do candomblé, teimava em tremer. O tônus corporal que ela tanto falava e trabalha 

nas salas de aula, foi experienciado e ganhou estrutura nas atuações direta em campo. Estar 

com meu percurso interior trabalhado, de saber qual era o meu papel naquele espaço, me fez 

firmar a base para não entrar no ritual. Transitei pelas fronteiras.  

Lembro-me de suas falas, quando apresentei o resultado final daquele trabalho, 

relatando minhas experiências naquele local, e Graziela me “cutucando” a continuar a 

pesquisa, mesmo a disciplina tendo findado. Isso porque no primeiro dia de pesquisa de 



 

campo no terreiro, fui levada pelo babalorixá
5
 da casa, a sentar numa cadeira que estava do 

lado de outra bem majestosa, perto do congá
6
. Naquele momento, sabia pouco sobre essa 

religião e sobre a estrutura espacial dos objetos. Só quando começou o ritual, fui perceber que 

estava sentada bem pertinho onde a gira
7
 estava acontecendo. Os convidados estavam situados 

do outro lado da casa, separados por uma corda. Eu estava sentada do lado da mãe de santo da 

casa, e todas as entidades, os caboclos, os “pretos-véios” vinham me cumprimentar.  

Graziela sempre foi atenta a esse acontecimento. Para ela, eu deveria ir atrás disso, 

buscar na minha história o porquê deles terem me levado lá no centro do ritual. Continuei 

minhas caminhadas por essas trilhas, encontrei com pessoas que começavam a abrir a porteira 

de uma história minha, ancestral, que não conhecia. Hoje, começo a entender, a descobrir as 

partes escondidas de que tanto Graziela nos dizia, e entendo sua dedicatória, no início de seu 

livro, ao dedicar seu trabalho aos novos bailarinos que se aventuram na arte de procurar a si 

mesmos.  

Tudo isso está no meu corpo. Tornei-me artista, ou pelo menos tento. Artista que 

contemporânea de seu tempo, se mete nas tradições. Eu, como artista-pesquisadora, pressentia 

que o cruzamento e diálogo dos elementos das fontes, tanto da cultura popular como 

agenciadora de intersecções artísticas, quanto os meus procedimentos artísticos, gerariam uma 

linguagem corporal cênica, investigativa e orgânica de um corpo que se moldura nas 

malevolências dos pulsares artísticos, do campo de pesquisa e de indivíduos.  

Pulsares são estrelas de nêutrons muito pequenas e densas, provavelmente “restos” de 

estrelas que entraram em colapso. À medida que uma estrela vai perdendo energia, sua 

matéria é comprimida em direção ao seu centro, tornando-se mais densa. Por sua vez, quando 

a matéria da estrela se move em direção ao seu centro, na sua movimentação natural, ela gira  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

5 Babalorixá – sacerdote das religiões afro-brasileiras. Considerado o pai da casa.  
6 Congá – altar das religiões afro-brasileiras.  
7 Gira – ritual inicial. Chamado também pelo nome de xirê. Ver mais em “O candomblé da Bahia: rito nagô” - Roger Bastide 

(2001). 



 

mais rapidamente. O campo magnético de uma estrela, geralmente é fraco, no entanto, ao 

acontecer essa compressão, o seu núcleo torna-se uma estrela de nêutrons. Quando ocorre o 

desalinhamento dessa estrela com o seu eixo magnético e a rotação, ela emite grande 

quantidade de radiação pelos polos, lançados em diferentes direções no espaço. Essa radiação 

recebe o nome de pulso, assim, o pulsar emite um fluxo de energia constante. Quando a 

estrela gira, a energia é espalhada no espaço, e só é possível detectar os pulsares quando esse 

feixe de energia incide sobre a Terra.  

Quando senti, durante as pesquisas, que as linhas começavam a se desalinhar, quando 

elas começaram a se misturar com outras que eu não estava acostumada a ser ou a sentir, ou 

apenas a refletir, foi quando eu comecei a enxergar pequenos raios de luz. Começava a unir o 

universo estrelar científico, o universo celeste das crenças da minha fonte de pesquisa e a 

constelação das movimentações artísticas que meu corpo, comprimido, retorcido, posto à 

peleja, começava a pulsar.  

Estou falando de um corpo dentro de uma cultura e saber popular, estou reatualizando 

seus conhecimentos ao ativar a memória individual e coletiva das benzedeiras e benzedores; 

estou ressignificando esses saberes ao transferi-los para os meus processos internos e criativos 

como artista-pesquisadora. Os corpos pesquisados estão aguçados pelo universo das 

lembranças, e o trabalho com o despertar das memórias das figuras da benzeção e da artista-

pesquisadora, busca a intenção de despertar olhares e memórias coletivas, do que é nosso, do 

que é de todos. Nos cenários dos interiores do Brasil, das expressões populares brasileiras, há 

uma predominância das pessoas mergulharem nas raízes de suas histórias, elas estão 

fortemente ligadas a ancestralidade de seus parentes, de suas tradições. Era necessária uma 

pesquisa a essas vidas ancestrais que começavam a dançar dentro de mim:  

 

(...) na concretude deste corpo, porque matéria e alma nos ensinam que a 

dança é consequência de umas tantas interações cuja chave é a memória do 

afeto. Assim, penetrar nos simbolismos do Boi, significa morrer e renascer, 

devolvendo ao corpo vitalidade (RODRIGUES, 1997, p. 32).  

 

No meu entendimento artístico, não há produção, não há criação separada dos nossos 

conhecimentos, das nossas vontades subjetivas e outras inconscientes ainda, arquetípicas, 

despertadas e trazidas à tona quando nos deixamos levar pelos movimentos das relações 

travadas e sentidas interiormente. Na produção do inventário, chamo a atenção para o 

triângulo formado pelo reconhecimento desse corpo que dança, da sua história e 

ancestralidade, e desse mesmo corpo que vai dançar “Todas as vidas”, ao olhar para o outro 



 

corpo, para as outras histórias e memórias que também compõem nossa formação. Na criação, 

sempre mostramos um pouquinho do que somos e acreditamos.  

Enveredo no meu inventário, percorro o meu imaginário infantil ainda presente e 

atuante. Vou, aos poucos, pisando no terreiro das lembranças, nas memórias recentes e 

ausentes que afloram no processo criativo. Dos cheiros, despertadores de minhas lembranças, 

o cheiro de hortelã, o cheiro de café no bule, o cheiro do lençol limpinho, lavado e passado 

toda santa segunda-feira. Viajo, novamente, nessas temporalidades, brincando com o tempo, 

despertando o que já estava dentro de mim. Danço os processos cambiantes do “de dentro” e 

do “de fora”. Danço, desperto e luto para que as memórias, as histórias contadas e encantadas 

permaneçam no presente e quiçá no futuro, para, nessa pesquisa, serem vividas nos 

movimentos da dança. Pois, para essas histórias “eu era toda ouvidos. Ouvia com os olhos, 

com o nariz, com a boca, com todos os sentidos (CORALINA, 1985, p. 80).  

Dessa forma, o regaste do inventário pessoal não se fecha apenas em narrar os fatos 

pessoais, nesse retorno ao passado, do que é anterior. Ele se firma pela coletividade que 

desperta, das memórias que circundam o imaginário de todos, das histórias contadas por 

outros. Relaciona as crenças de um grupo e suas tradições. Nossa história tem um passado, 

mítico, anterior ao nosso próprio, o inventário está nas culturas populares, nesses espaços há 

sempre o resgate do que já foi, a reatualização constante do passado. “Em todos esses casos, o 

regressus as uterum é efetuado com o objetivo de fazer com que o recipiendário nasça para 

um novo modo de ser, ou de regenerá-lo (...). O passado assim revelado é mais que o 

antecedente do presente: é a sua fonte” (ELIADE, 1998, p.76). 

 

 

 

1.2 Vislumbrando artistas andarilhos de pés descalços  

 

 

Nesse subcapítulo, me aproximo, inicialmente, das discussões levantadas pela 

pesquisadora Maria da Conceição Almeida, em seu livro “Complexidade, saberes científicos, 

saberes da tradição”. A autora propõe um caminhar transversal nas questões dos diferentes 

espaços cognitivos, em que os conhecimentos dispersos possam ser reagrupados e nos 

apresentem formas de viver nas relações de alteridade e diálogo entre os múltiplos territórios 

sociais. Nesse sentido, a autora investe numa suspensão de nossos pontos de vista, no intuito 

de desbloquear nossas estruturas de pensar tão arraigadas da nossa educação formal.  



 

Maria da Conceição Almeida nos mostra a possibilidade de descortinarmos o campo 

científico e dialogarmos com os da tradição, num processo de complementaridade e 

singularidade. A autora apresenta os espaços da tradição como um campo pulsante de saberes 

diversos, onde há uma proliferação e autorregeneração do conhecimento. Dessa forma, a 

autora evidência que a cultura científica não é a única detentora de discussões pertinentes e 

sábias sobre os valores humanos, o conhecimento científico é um tipo particular de saber 

dentre tantos outros.  

Almeida (2001, 2010) propõe uma cosmologia do pensamento que tem como intento o 

entrelaçamento dos diferentes cenários cognitivos, numa aproximação sem compactar as 

partes e as estruturas. Busca uma cosmologia dos saberes humanos para uma ciência da 

complexidade. “Afinal, a ciência não é nada mais do que o mito da modernidade por 

excelência” (MORIN e CARVALHO in: ALMEIDA, 2010, p.16).  

Nesse sentido, a autora investe na descentralização do homem que consiste em 

reintegrar o homem na cadeia da vida, da natureza e do cosmos tão distanciadas e separadas 

de nosso viver contemporâneo. Por isso, o foco nos saberes da tradição, a partir dos quais nos 

ajuda a vislumbrar uma integridade nas relações e um viver simbiótico com os diferentes 

comunicadores existentes na natureza. Os intelectuais da tradição são vistos pela autora como 

um bricoleur que organizam seus pensamentos e fazeres levando em conta tudo o que está a 

sua volta. Eles utilizam os diversos materiais ao seu alcance, encontrados principalmente na 

natureza, numa relação direta e dependente com o contexto no qual estão inseridos. Para a 

autora:  

 

Os intelectuais da tradição parecem resolver mais harmonicamente os 

paradoxos e antagonismos que supomos emergir do mundo natural. A 

presença de elementos míticos ou religiosos nos enunciados interpretativos 

dos processos ecológicos exibe uma bricolagem instauradora, inaugural. É 

por isso que a maioria das previsões do tempo associa aspectos mágicos e 

distintas dimensões do ecossistema. Essa combinação de elementos expõe a 

dimensão de uma relação de troca e complementariedade que ultrapassa a 

concepção de uma natureza dual e de oposição frente ao real vivido 

(ALMEIDA, 2010, p. 123).  

 

Almeida (2010) orquestra uma sinfonia de pensadores, estudiosos, filósofos, 

antropólogos e nos arrebata com essa sonoridade de entrelaçamento das diferentes áreas 

dispersas pela especialização do pensamento moderno. Ressalta, ainda, que tal reorganização 

do conhecimento não possui nada de harmônico, é sim, um pensamento e fazer complexo por 

estar inserido na ordem da cultura. Essa intenção de entrelaçar as partes dispersas enfrenta 



 

tensões, colisões de pensamentos de antigos poderes discursivos, acusações de não 

cientificidade por parte dos pesquisadores. Para a autora, sua empreitada consiste em 

reorganizar os diversos saberes numa única ciência, múltipla e diversa em si mesma, ao 

promover a simetria e a complementariedade das aptidões cognitivas da espécie humana. E é, 

nesse sentido, que a dissertação buscou trilhar seus caminhos.  

Vivemos uma “monocultura da mente”, termo utilizado por Vandana Shiva (2003) e 

lembrado por Almeida (2010) ao observar que somos educados por um modelo que tem como 

parâmetro uniformizador o conhecimento ocidental, urbano, e acadêmico. Um conhecimento 

que tende a minar os demais, não abrindo espaço para percebermos as diversidades históricas 

de cada região, a possibilidade de conhecermos as linguagens simbólicas da compreensão do 

mundo que regem as comunidades, os saberes das pessoas comuns que na maior parte do 

tempo são deixadas de lado e atropelados pelo nosso “conhecimento oficial”.  

Nessa pesquisa, adentro na camada social que se encontra à margem e resiste com suas 

formas tradicionais diante da contemporaneidade. Essas pessoas são possuidoras de uma 

construção do conhecimento popular, advindo de uma ancestralidade, afirmada pela 

coletividade de atuação e pela memória, também coletiva e/ou individual. Podemos encontrar 

na sociedade, camadas populares que estão submersas dentro de uma tradição que é seu modo 

de vida, uma forma de coroar seus antepassados, e seguir com suas crenças e relações que 

resistem contra as atuais situações de nossa sociedade. “[...] Falamos de um corpo que se 

encontra à margem da sociedade brasileira [...] perfurando a muralha da cultura oficial, 

encontramos uma escola de raros aprendizados [...]” (RODRIGUES, 1997, p.27).  

Chauí (2004) discute o que seria o popular. Do ponto de vista estatal ou oficial, o 

“popular” designa o regional, o tradicional e o folclore. Em sentido amplo, a cultura é o 

campo simbólico e material das atividades humanas, seus conhecimentos, habilidades, 

formas, distinguindo a cultura popular da cultura letrada-erudita. A autora reporta a cultura 

popular dentro da cultura dominante (romântica, ilustrada, marxista), não fora dela, ainda que 

seja em sua resistência. Cultura popular, para ela, é a cultura plebeia, no sentido do direito 

romano: aqueles desprovidos de cidadania, representados por outros, mas também, no sentido 

de Espinosa e Thompson, citados pela autora, como sendo esse popular capaz de organizar-se 

e reivindicar seus direitos.  

Sigo a perspectiva da autora, pois vejo uma permanência desses traços nos espaços da 

benzeção. Tais práticas de reza, de cura, resistem diante de uma sociedade e um sistema que 

marginalizou seus saberes. Benzedores e benzedoras fizeram de suas práticas, porta-vozes de 

um viver genuíno, abdicado de direitos que não alcançavam. Diante da intimidação social 



 

pelos dominantes, ela/eles se reinventaram. Diante da carência de médicos, em suas 

localidades, foram suas orações que salvaram muitas vidas. São representadas(os) e 

identificadas(os) por seus saberes que são seu modo de vida, não dissociado do dia a dia. Em 

um tempo que preza o movimento cada vez mais veloz, sente-se uma suspensão em suas rezas 

sussurradas. O fora fica lá fora, dentro do sagrado, outro tempo, outra densidade. É preciso 

escutar o corpo, a doença que o acomete, é preciso acreditar nas orações, é preciso ter fé, 

senão a oração não tem valia.  

Dessas práticas, desse dom, elas/eles quebram não só as doenças, mas as pelejas e 

quebranças do nosso sistema político/educacional/cultural/econômico dominante de verdades 

tidas por eles. Falo de um saber que por muito tempo passou “incompreensível e invisível aos 

olhos dos letrados” (CHAUÍ, 2004, p.36). Falo de um povo que sofreu e ainda sofre 

discriminação, mas que mesclado culturalmente, nos proporcionou um desabrochar de 

diversidades culturais. Vivemos numa estruturação social, educativa e cultural em que o 

conhecimento ainda é considerado como pertencente somente ao campo científico, não 

havendo uma democracia cognitiva que poderia nascer de outros territórios e culturas. 

Desperdiçamos com isso, “uma infinidade de descobertas e sistematizações de conhecimento 

que emergem nas margens do conhecimento científico formal” (ALMEIDA, 2010, p. 38).  

Entendo que as populações tradicionais, na maioria das vezes, habitantes da região 

rural, são possuidoras de um corpus de compreensão simbólica e mítica dos fenômenos do 

mundo que respondem aos seus problemas cotidianos. Suas formas culturais são advindas e 

mantidas pela tradição que mantém seus padrões de compreensão. Ela é necessária para a 

manutenção dos pensamentos que regem essa população, contudo, ela também se reinventa. É 

uma rede complexa de relações, pois, nessa tradição cabe a mudança, e nessa mudança, há 

formas que resistiriam ao tempo, às perdas físicas, às memórias que se modificam cada vez 

que são contadas.  

 

É um fato que a palavra tradição é problemática em si mesma porque se 

consagrou como o que é do passado, característica das chamadas sociedades 

primitivas, modo de viver e conhecer amputado de criatividade e 

transformação. É em oposição a esse entendimento que procuro 

reproblematizar o conceito de tradição e afirmar a destreza, vigor e o rigor 

dos saberes da tradição e de seus intelectuais (ALMEIDA, 2010, p. 12-13). 

  

É seguindo nessa linha de pensamento que compreendo o sentido da tradição para 

abordar o espaço de atuação da benzeção. Considero aqui sua flexibilidade e originalidade, 

que “suplantam os ‘conformismos’ intelectuais e a sujeição aos imprinting presentes na 



 

academia” (ALMEIDA, 2001, p.60). A tradição, quando viva e ativa, nutre-se dos 

imprevistos, das novidades, dos acontecimentos em seu entorno. Ela é dinâmica, alimentada 

pelo movimento e pela desordem através de suas práticas cotidianas.  

O escritor, escultor, estudioso da religiosidade afro-brasileira, Deoscoredes dos 

Santos, mestre Didi, em suas falas, comunga com as ideias aqui apresentadas, para ele:  

 

(...) quando falo de Tradição não me refiro a algo congelado, estático, que 

aponta apenas à anterioridade ou antiguidade, mas aos princípios míticos 

inaugurais constitutivos e condutores de identidade, de memória, capazes de 

transmitir de geração a geração continuidade essencial e, ao mesmo tempo, 

reelaborar-se nas diversas circunstâncias históricas, incorporando 

informações estéticas que permitem renovar a experiência, fortalecendo seus 

próprios valores (SANTOS D., 1989, apud SANTOS I., 2006, p. 134).  

 

Portanto, não considero como propriedade intelectual apenas as produções advindas 

do sistema formal de ensino, dos diplomados, das situações acadêmicas das quais poucos são 

participantes. Incluo, na pesquisa, os sábios do campo e proponho uma inversão da cena. Os 

artistas e intelectuais populares sobem ao palco e nos ensinam a enxergar um mundo de modo 

diferente das formas oficiais de ensino. Como artista-pesquisadora, convido os acadêmicos a 

se transformarem em plateia, desgarrando-se momentaneamente de seus discursos e práticas, 

para conceder a cena a esses poetas de estradas, a essa população com suas formas singulares 

de pensamento, social e cultural, pois seus saberes são outros.  

O Brasil é território de uma grandeza apimentada de manifestações populares, nossa 

cultura popular nasceu da mistura saborosa, como também ácida, do que havia em solo 

brasileiro e de outros povos que vieram para essas terras. Povos colonizadores, colonizados, 

escravizados, comercializados. Sabemos que algumas culturas e que hoje dão a cara para o 

Brasil, não foram exportadas para cá de forma intacta. No livro “O nascimento da cultura 

afro-americana: uma perspectiva antropológica”, Price e Mintz (2003), numa conversa 

aberta, histórica e social, apresentam uma visão dos estudos antropológicos das Américas – 

que tem como eixo particular a antropologia cultural – particularmente, da cultura afro-

americana.  

O livro mostra a importância de conhecermos as modificações ocorridas com a cultura 

africana “importada” de forma escrava para a América, e como alguns fatores se modificaram 

e/ou permaneceram dentro dessa cultura que se formava no novo continente. Os povos 

provenientes da África tiveram seus laços cortados, cada membro da família foi vendido, cada 

qual, para uma parte do novo mundo, impedindo assim, a aliança e mesmo a comunicação, 



 

entre eles, nessa nova humanização. Como se sabe, havia centenas de comunidades africanas, 

cada qual com sua língua, costume e cultura. Portanto, foi necessário aos africanos 

escravizados se organizarem e criarem instituições que se mostrassem receptivas as 

necessidades da nova vida, com formas de pensamentos ajustadas às suas reais condições.  

Uma das especulações levantada pelos autores, sobre a criação de novas formas no 

Novo Mundo, diz respeito à violência sofrida no que tangia à identidade pessoal dos escravos. 

Os escravos tiveram que aperfeiçoar as maneiras pelas quais podiam ser reconhecidos como 

indivíduos, como exemplo, o senso de humor particular, conhecimentos distintos, um jeito 

característico de andar, de dobrar a aba do chapéu e etc. O que culminou numa receptividade 

dos escravos às diferentes ideias e costumes de outras formas culturais, estabelecendo um 

novo ambiente que agregou as lembranças de sua herança tradicional para deslanchar algo 

novo. Prince e Mintz afirmam que:  

 

Nenhum grupo, por mais bem equipado que esteja, ou por mais que seja sua 

liberdade de escolha, é capaz de transferir de um local para outro, intactos, 

seu estilo de vida e as crenças e valores que lhe são concomitantes. As 

condições dessa transposição, bem como as características do meio humano 

e material que a acolhe, restringem, inevitavelmente, a variedade e a força 

das transposições eficazes (PRINCE e MINTZ, 2003, p.19).  

 

A cultura popular, que hoje reconhecemos em solo brasileiro, é fruto de uma 

negociação com elementos sincréticos diversos, não só africanos, portugueses e indígenas, 

mas advindas também de outras culturas que vieram para o Brasil. Podemos dizer então, de 

uma resistência cultural da terra natal com o que aqui se misturou. Não dá para dizer quanto 

uma cultura influenciou outra. As culturas se misturaram e se recombinaram. Nasceu um povo 

brasileiro, como expressa Darcy Ribeiro, no livro “O povo brasileiro: a formação e o sentido 

do Brasil” (2006), brotada da mestiçagem das raças, das culturas, das línguas, dos corpos. O 

que se apresenta hoje no Brasil, não é uma raça, uma identidade nacional, mas brasileiros com 

um pouco do negro com o índio, com o português, com outras etnias. Nascem “os brasis” de 

mulatos, de caipiras, de crioulos, de sertanejos, de caboclos, de gaúchos.  

A discussão da identidade via tradição, aqui a tradição encontrada nas manifestações 

populares brasileiras, encontra um terreno fértil em rumos diferentes. Pois, o corpo dentro de 

uma tradição também é um corpo que sofre influência da nossa contemporaneidade, de um 

sistema capitalista, das mutações constantes de corpo, de cultura, de identidade. Ao mesmo 

tempo em que se encontra no presente, há também uma permanência do passado e da herança 

preservada visível no corpo e no fazer diário das pessoas que vivem uma tradição cultural. Há 



 

um processo ritual nos espaços e saberes da tradição, que são necessários para que suas 

origens sejam mantidas. Para que esses locais sejam vistos e reconhecidos como formas 

tradicionais de um passado, dos ensinamentos de seus ancestrais, faz-se necessária uma 

constância e repetições das práticas dentro dessas comunidades. Vislumbra-se uma identidade 

comum que segue os mesmos princípios nos espaços da tradição.  

Mas, ao mesmo tempo em que se vê uma identidade mantida nesses espaços, vemos 

um corpo que se metamorfoseia, principalmente, em suas investidas em campo, nas festas, nas 

danças. Foi preciso afrouxar os laços, deixar as fronteiras permeáveis e dinâmicas para 

continuarem suas atuações nesse mundo globalizado. Os espaços tradicionais não estão 

alheios ao sistema atual que invade seus territórios. É fundamental intercambiar com as novas 

estruturas para dar continuidade ao que é tradicional. Um processo rizomático dos diferentes 

sistemas e culturas, entre o tradicional e o transitório.  

Trata-se de um jogo de permanências e modificações travadas nas relações entre o 

tradicional e o sistema atual que a todo o momento se modifica. Os referenciais dos modelos 

de compreensão do mundo, no espaço da tradição, são vistos e compreendidos através das 

repetições, dos ritos, do mito o tempo todo retomado, das orações padrões. Formam assim, 

um princípio de resistência para falar dos modos de viver e pensar do passado, responsáveis 

pela edificação de valores humanos, difíceis de expressar no mundo atual. Mas que também 

se modificam, em vista de um tempo e um modo de viver, no qual o homem constantemente 

se ajusta as mudanças, não só do sistema político/econômico/social/cultural, como às 

mudanças das estações, à alternância do dia e da noite, do olhar a natureza que se transforma 

diariamente e que também possui seu ciclo repetitivo.  

A meu ver, não há uma única identidade nas culturas populares brasileiras, elas são 

híbridas, diversas, identidades individuais. Dessa individualidade nasce uma identidade una a 

cada um, particular, diferente em suas vozes e expressões. Mudanças nessa tradição, como diz 

brilhantemente Marlyse Meyer de “trocas e rememorações tênues, mas alvissareiras 

novidades: a tradição, não incentivada por um qualquer organismo oficial, mas fênix 

renascida da própria mudança, pelos atores de sempre” (MEYER, 2001, p. 218).  

Dessa hibridização das culturas, reporto ao corpo imerso em uma tradição do sagrado, 

ligado a uma ancestralidade, a uma festividade, ao mesmo tempo em que habita o presente e 

outras referências culturais. Um corpo que vive o cotidiano integrado aos seus rituais, as suas 

crenças, as suas festas, aos seus santos de devoção, dentre as diversas manifestações 

populares brasileiras que afloram em nosso solo. Dos congados de pretos, das giras de 

umbanda, dos orixás com seus axés no candomblé. Dos batuques de umbigada aos maracatus, 



 

das cavalhadas, do cavalo marinho, do pastoril, do samba de lenço, do tambor de crioula. Há 

visivelmente, em cada corpo, suas particularidades e diversidades. Porém, todos estão ligados 

às lembranças de um passado contado pelos mais velhos, sagrado pela memória de seus 

ancestrais. Um corpo que não podemos considerá-lo fora desse universo, de suas festas, de 

suas preparações, de seus ritos, de suas orações.  

No momento que conta, que dança, que canta, que reconta suas histórias, investe um 

significado latente aos gestos e objetos, mostra uma plasticidade e uma organicidade de 

movimento em meio ao barulho aparentemente confuso e fora de ritmo, das vozes que 

chamam, que conversam, que sussurram. Ao chamado de apito do mestre, os corpos tomam 

outro tônus, um corpo aberto e atento, de prontidão. A festa começa. Entre um caos aparente, 

o espaço ganha formas brincantes, entre um povo sofrido, guardião de suas memórias 

ancestrais, de memórias afetivas, há beleza, leveza e sorriso em seus rostos. Mostram a força e 

resistência de seus corpos, mesmo embaixo de uma vestimenta pesada. São muitos os 

exemplos: os caboclos de lança com seus cravos nos lábios, os bois que apenas os olhinhos 

aparecem por debaixo de toda a estrutura, o peso de uma incorporação nos terreiros de 

umbanda. São polaridades de um viver que brota como uno quando em cena, quando em suas 

danças e cantos, nos terrenos, varando a madrugada.  

Estudar as formas tradicionais do campo popular brasileiro não é ignorar suas 

metamorfoses, muito mais, é vislumbrar as transformações e as permanências como processos 

atuantes e edificadores de presença. Edificadores, não no sentido estático, de calcário, duro, 

que a qualquer martelada de outro sistema, ele se desmantela. Mas, ao modus vivendi não 

estático, do corpo na cultura popular que se recria em seus dias de festa, o mesmo corpo que 

trabalha arduamente na rotina das lavouras e que se modifica e não modifica nos terreiros 

durante as festas. Tem um eixo-estandarte de tônus muscular, mas que se desequilibra numa 

malevolência. Vai para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Dança e brinca com 

suas possibilidades corporais.  

Cox (1974) afirma que, na religiosidade dos pobres e dos negros da América, há uma 

habilidade de celebrar descontraidamente nessa mesma população, onde não é estranho o 

sofrimento, nem a opressão. O autor sugere que a verdadeira celebração não foge diante da 

realidade, da injustiça e do mal, ela se realiza na superação dessas realidades, e não, onde são 

evitadas. Falo de um povo, falo de um corpo que se moldura nessas realidades, de batalhas 

travadas no campo, celebrando seus sofrimentos diários em suas festas, em seus fazeres, na 

devoção de seus santos. “Portanto, a guerra vira festa que é a própria festa” (RODRIGUES, 

1997, p. 64).  



 

Seguindo essas descrições, Eliade (1969) comenta que o sofrimento é impregnado de 

sentidos nas sociedades da tradição que são guiadas pelos mitos e ritos. Uma ordem que não é 

contestada, pois, o sofrimento vem da vontade divina. Esse corpo, que vive o sagrado, possui 

uma relação diferenciada com o espaço e o tempo, então, é preciso refleti-lo. É nessa relação 

com o entorno, que esse corpo ganha vitalidade e dinamicidade que são apreciadas nessa 

pesquisa para as criações em dança.  

Eliade (1992) traça um paralelo entre o sagrado e o profano, sendo duas modalidades 

de ser no Mundo. Para o autor, o homem moderno dessacralizou seu viver, assumindo uma 

existência profana ao sentir uma dificuldade em reencontrar as dimensões existenciais 

sagradas, tão evidentes nas sociedades tradicionais. O sagrado para essas sociedades “(...) 

equivale ao poder e, em ultima análise, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de 

ser. Potência sagrada, quer dizer, ao mesmo tempo, realidade, perenidade e eficácia” 

(ELIADE, 1992, p.17). O sagrado se manifesta como algo diferente do profano, por isso, uma 

outra dimensão espacial e temporal para o homem ligado à religiosidade, à ancestralidade, aos 

mitos e ritos do princípio ab origine. O autor percebe, em seus estudos, que o espaço para o 

homem religioso é um espaço não homogêneo, que apresenta roturas, quebras, onde cada 

lugar espacial representa, qualitativamente, diferença uma das outras.  

O espaço sagrado possui um valor existencial para o homem religioso; ao adentrar 

nesses espaços, que comportam significados e ações específicas, o corpo se reestrutura. Nesse 

espaço sagrado, há um “ponto fixo” – tal como na cena – o que possibilita, portanto, a 

orientação na homogeneidade caótica, o encontro com a “fundação do mundo”, transmitido 

para o viver real. Na experiência profana, ao contrário, o espaço mantém sua homogeneidade, 

não há diferenciação e mudança de estado corporal quando se adentra nos diversos espaços 

cotidianos. Portanto, surge uma relatividade do espaço, o homem já não mais encontra uma 

verdadeira orientação, sua postura permanece a mesma em diferentes espaços porque o “ponto 

fixo” já não goza de um estatuto ontológico único - aparece e desaparece segundo as 

necessidades diárias (ELIADE, 1992).  

Já o tempo religioso – sagrado por excelência - é o tempo da própria natureza 

reversível, por ser um tempo mítico primordial e que é, ritualmente, tornado presente 

constantemente, dessa forma, quebra-se o tempo profano homogêneo, cíclico e contínuo. O 

corpo dentro do espaço sagrado, como dentro do tempo religioso, é ahistórico, atemporal, pois 

está reintegrado ao tempo mítico, recuperável e repetível da complexidade religiosa. Esse 

tempo parece não fluir, temos a impressão de que ele permanece suspenso, no qual não é 

possível sentirmos sua duração, ele escapa vertiginosamente do tempo profano. Isso reflete 



 

numa densidade, numa dilatação que é transferida para as ações corporais de cada pessoa. 

Tempo, espaço, corpo e natureza estão em sintonia nesse universo. Durante uma festa de 

cunho religioso, os participantes tornam-se contemporâneos, por assim dizer, de um 

acontecimento passado, pois é, nesse momento, nos rituais e nas memórias desse povo que o 

tempo concreto, diário, cotidiano, profano, se transforma em tempo mítico.  

Falo de um corpo que não desassocia as práticas cotidianas e espirituais, o sagrado e o 

profano, o céu e a terra, os processos internos e externos. Nas manifestações tradicionais, o 

elo e o discurso proferido via elementos da natureza, ainda são mantidos, mesmo que tal 

ambiente, que tal cenário, prenhe de informações, esteja eminentemente sendo transformado. 

Falo de um corpo que está dentro das celebrações, ao mesmo tempo em que, dentro de seu 

cotidiano, o homem está ligado a todo o momento ao divino, seu dia a dia é reforçado pela 

religiosidade. O corpo dentro de algumas manifestações populares quebra com a 

verticalização do poder de algumas estruturas religiosas, principalmente, a católica. Em 

algumas, não há separação do sagrado e do profano, do divino e do humano. Na umbanda, o 

sagrado, em alguns momentos, convive no mesmo espaço e tempo com as pessoas, observado 

na entrada direta do divino ao incorporar no homem (CHAUÍ, 2004). Nas sociedades 

indígenas não há distinção entre o visível e o invisível, nossa matéria corporal convive com os 

espíritos que estão nos rios, nas árvores, nos animais, à nossa volta.  

Nas diversas manifestações da cultura popular brasileira, o pequeno ganho da lida 

diária, travada nas profissões pouco reconhecidas, como os boias-frias, as empregadas 

domésticas, o trabalhador nas casas de farinha (pessoas em sua maioria analfabetas), parte do 

ganho vai para as preparações das ricas vestimentas, dos instrumentos, das comidas das festas, 

aos orixás. Nessa pesquisa, o interesse por esse corpo, íntegro, tão cheio de vida, tão cheio de 

outras vidas ancestrais, é um corpo simbólico, um corpo sentido, um corpo com seu peso 

ancestral, afetivo e emocional, transmitindo uma gama de possibilidades de olhares, de 

estados corporais, de discussões artísticas e humanas.  

Sinto um percurso de energia interior que culmina na plasticidade e no tônus dos 

corpos inseridos dentro dessas festividades, religiosidades, crenças. Desse percurso interior, 

com sua carga de ações e sentidos, denotam, no exterior, uma expressividade única e singular.  

Um tônus corporal advindo de processos internos que perpassam as lembranças, a afetividade 

com o sagrado, a reverência aos seus ancestrais, a presença dos movimentos arquetípicos.  

Rodrigues (1997), em seus estudos, fala sobre o que seria esse percurso interior. A 

autora observa que no período de preparação das festas, há uma largueza da duração do tempo 

para que se possam instaurar os fundamentos e firmá-los. A estrutura física das fontes da 



 

cultura popular, retrabalhada nos processos artísticos da autora, é fruto da análise e 

desdobramento de um corpo que assume suas origens, pois as emoções estão presentes nas 

ações rituais de celebração da vida.  

 

As ações denotam movimentos expressivos, sem que haja em nenhuma delas 

o intuito de demonstração. Os gestos são carregados de intensidade, pois é 

quando a pessoa absorve, através de várias dinâmicas de trabalho, os 

fundamentos. A ação e o gesto são para realizar a carga afetiva, emocional 

que significa receber gradualmente os fundamentos no corpo (RODRIGUES, 

1997, p.64).  

 

A partir desse reconhecimento e de voltar-se para o corpo dentro da cultura popular, a 

dissertação se embasa nos estudos de Graziela Rodrigues, que através de um olhar minucioso 

e anos de estudos e vivências nesses espaços, propõe uma estruturação física e uma anatomia 

simbólica advinda dos corpos inseridos nas manifestações populares brasileiras para as 

criações cênicas. Nessa estruturação, a pesquisadora tem o olhar voltado à anatomia desse 

corpo, ao seu emocional, à carga ancestral que ele carrega, aos fazeres diários que, aos 

poucos, vão marcando esse corpo, aos aspectos simbólicos que o encarnam.  

As pessoas, dentro do universo da tradição existente nas culturas populares, assumem 

um compromisso sagrado com os ancestrais, como se seus movimentos reverenciassem a 

memória. Há um corpo carregado de significados, pois cada movimento produzido traduz 

uma função. Observo um corpo onde habita sentido e fundamento para cada movimento, 

denotando uma plasticidade gestual de carga afetiva que se move por uma forte lembrança 

ancestral; suas atuações são impregnadas de sentidos simbólicos e de vida. São:  

 

Os atos humanos, aqueles que, evidentemente, não dependem do puro 

automatismo, cujo significado e valor não se prendem ao seu puro valor 

físico, mas a qualidade de representação de um ato primordial, de repetição 

de um exemplar mítico (ELIADE, 1969, p. 19). 

 

Os pés que tocam a terra dos Congados de Minas - quando tive o privilégio de 

conhecê-los - no movimento de pisar firme no chão, do retorno para cima, seguido de uma 

suspensão, faz a terra voar para o alto, me trazendo o sentido vivo de querer acordar quem 

está lá embaixo. Os corpos dos devotos passam a assumir suas funções, de abrir caminho para 

o rei e rainha passarem, de abrir qualquer barreira, criando raízes para chegar firme e aguentar 

todos os dias de festa. Eles arrancam, nesses movimentos, a força da terra que sustenta a sua 

devoção. O desenho coreográfico dos congadeiros, que portam as espadas, reforça o 

significado do avançar, dos pés determinados a limpar o caminho para a santa passar. 



 

Rodrigues (1997) ao relatar sobre os pés dos moçambiqueiros descreve que “os pés investidos 

pelas gungas ajudam no transporte para um outro mundo, onde o passado, o presente e o 

futuro fazem parte de uma mesma caminhada” (RODRIGUES, 1997, p.47).  

Os corpos dentro das manifestações populares brasileiras são dinamizados pelos 

sentidos de cada festividade e devoção. Ora, abrem o espaço, como as saias das baianas 

ajudando a levar embora todo mal que possa existir. Ora um corpo denso, por carregar o 

“tronco véio”, ou seja, sua ancestralidade, a tradição oral e corporal. No início de cada 

movimento, percebo o corpo em estado de prontidão, dos movimentos sutis e delicados, sinto 

uma explosão de energia interior, do encontro dos corpos nos batuques de umbigada. Nas 

mulheres que portam a bandeira, observo o tecido se abrir e se fechar, esse movimento 

encontra ressonância no corpo todo, principalmente, na região do plexo cardíaco, o emocional 

é naturalmente ativado. De tudo o que esse povo vai sentindo, de tudo um pouco que esses 

devotos vão se ajoelhando em contrição ao sagrado, de todo o peso e humildade de suas 

profissões e fazeres diários, esse corpo extrai sua essência: os sentidos, os valores que brotam 

dos movimentos desses corpos, se traduzem na história de vida de cada um.  

Bergson (2006) em suas discussões sobre a memória afirma que as imagens percebidas 

fora de nosso corpo trazem afecções que estão localizadas no próprio corpo, e que se juntam 

as imagens já sentidas encontradas nas nossas lembranças. Todo esse processo de leitura, 

percepção, afecção passa e reage no corpo, e não fora dele. Ao se tratar das nossas escolhas e 

reações, elas se inspiram nas experiências passadas, há sempre um apelo à lembrança. Para o 

autor:  

 

Poderíamos dizer que não temos poder sobre o futuro sem uma perspectiva 

igual e correspondente sobre o passado, que o impulso de nossa atividade 

para diante cria atrás de si um vazio onde as lembranças se precipitam, e que 

a memória é assim a repercussão, na esfera do conhecimento, da 

indeterminação de nossa vontade (BERGSON, 2006, p. 68).  

  

Em minha pesquisa, noto essa ligação ao sentir que as percepções estão impregnadas 

de lembranças, tanto das minhas memórias ativadas pelo inventário, como do corpo das 

benzedeiras e benzedores que nos trazem a memória viva e presente nas investidas em campo. 

Há um retorno ao passado, há um tempo dilatado, suspenso no ar pelas lembranças, há uma 

extensão do tempo e do espaço. As pausas das falas das benzedeiras e benzedores estão 

entremeadas por um tomar fôlego para relembrar o passado, deixando rolar uma lágrima.  

Nas manifestações populares, há um período em que antecede os dias de festas, 

marcado por preparações e rituais. Nesse momento, sentimos o tempo se dilatar, é a 



 

lembrança ainda viva dos antepassados que eles chamam para conviver, novamente, no tempo 

de agora. O passado, assim, se afirma ao se recolocar no presente, nas falas, nas festas, nas 

procissões, no corpo e na dança.  

Há uma qualidade de movimento que debruça com os interesses dessas peculiaridades 

nos processos em dança. No processo criativo, dessa pesquisa, não há interesse em reproduzir 

e transpor para a cena os movimentos e gestos sentidos e vistos em campo. Há o interesse e o 

feito da artista-pesquisadora que perpassa por esse processo interior, buscando uma carga de 

expressividade e sentido que se assemelhe com os corpos presentes nas manifestações 

populares. Quando ativado esse percurso interior, nos laboratórios de criação, ele despertará 

outras vivências e expressividades no corpo de cada um. Na minha experiência, durante o 

meu caminho interior, as imagens adentraram as minhas memórias em campo, que 

despertaram e entrecruzaram outras imagens afetivas, presentes pela minha ancestralidade, 

pelo resgate do meu inventário pessoal e cultural, pelas páginas de mudanças e permanências 

que vão me estruturando.  

Interesso-me por esses corpos que em meio a um cenário de pobreza, onde as pessoas 

se desinteressam, cada vez mais, a essas festividades, ritos, mitos, encontramos “corpos ainda 

ligados a uma herança que aguçava-lhes os sentidos. Havia uma qualidade nos movimentos, 

pois uma história em meio aos destroços e às indiferenças ainda percorria o corpo de cada 

folião” (RODRIGUES, 1997, p. 67). 

 



 

 

Foto 3: Maracatu Rural – Cambinda Brasileira (Nazaré da Mata - Pernambuco) - Batuque de Umbigada (Tietê- São Paulo). 

Roda de Samba (Viçosa - Minas Gerais), Congado (Cachoeirinha – Minas Gerais). Samba de Lenço (Piracicaba – São 

Paulo), Moda de viola (Piracicaba- São Paulo). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Nessa pesquisa, o foco está nos corpos das benzedeiras e benzedores, figuras dos 

rituais da benzeção e da cura. Meu papel como artista-pesquisadora é mergulhar nesses 



 

corpos, vislumbrando as peculiaridades que possam dar base para germinar um trabalho de 

criação em dança que não destoa esse corpo com as relações do sagrado e do profano, do 

simbólico e da natureza, além de reconhecer seus espaços de atuação e seus saberes. 

Passamos a conhecê-lo mais de perto nas próximas páginas.  

 

 

 

1.3 Benzedeiras e Benzedores – a fonte que inspira 

 

 

Ar te deu, ar te daria/ Quem te curaria/ Ó Virgem Maria/ Se for ar-do-sol/ 

Ar-do-fogo/ Ar-da-água/ Ar-da-lua/ Ar-das-estrelas/ Ar-da-constipação/ Ar-

da-foia/ A Ave Maria quem te curaria/ E joga tudo nas ondas do mar – 

Oração popular.  

 

 

Benzedeiras e benzedores, senhoras e senhores, detentores da reza que propicia a cura, 

pessoas que fizeram de suas práticas o alicerce de seu viver. A fé é transmitida pelos seus 

gestos, mantidas em suas falas, observadas nas folhas de ramos que murcham ao se fazer 

presente esse ritual. Mulheres e homens que se vêm como possuidoras/possuidores de um 

dom, dado pelo santo Deus, lá de cima, não importa em qual religião ele se apegue, se dentro 

de alguma manifestação ou não. Foi dado esse dom, então, é preciso ouvi-lo, recebê-lo e 

praticá-lo para as pessoas que precisam de ajuda. Adentram, assim, um imaginário popular e 

suas representações simbólicas.  

A prática do benzimento é um saber embebido na mistura dos conhecimentos dos 

povos em solo brasileiro, da mistura das crenças, das tradições e religiosidades indígena, 

africana e europeia. De uma tradição que vem sofrendo um hibridismo ante as diversas formas 

sincréticas em nosso território, tecendo releituras diversificadas em cada região do país sobre 

esse ritual da benzeção.  

 

No limiar do século XXI a benzeção e o curandeirismo ainda são práticas 

religiosas populares, em plena vigência, mesmo que (re)significadas. [...] Ao 

penetrar no território das doenças religiosas e, por consequência da medicina 

rústica, desvela-se um mundo de magia, cujos códigos de linguagem e ritual 

simbólicos permitem o contato entre o material e o espiritual. Nele os dons 

de curar são astúcias que permitem as práticas culturais de grande parte de 

sujeitos sociais que, contra as próprias limitações que ocorram sua luta pela 



 

sobrevivência, recorrem a este lugar utópico, ao mesmo tempo palpável e 

real (MACHADO M. apud SILVA G., 2007, p. 138).  

 

A prática da benzeção é exercida, principalmente, por pessoas das classes populares, 

mas não únicas a elas, são encontradas, tanto no meio urbano, quanto no rural. Suas crenças 

são advindas de um processo sociocultural e de herança que permanecem vivas até hoje. São 

imbricadas numa trama de relações e valores que adentram o universo da medicina popular, 

das religiões populares e dos fazeres rituais desse povo, propiciando a cura aos desconfortos 

físicos, emocionais e espirituais que acometem o doente.  

Nos estudos de Brandão (1980), dentro das religiões populares, o milagre é rotineiro, 

advindos da fé entre as divindades e os fiéis. O milagre é a retomada da ordem natural das 

coisas que foi quebrada pela provação dos santos ou da invasão das forças do mal. Portanto, o 

milagre é um acontecimento necessário, acessível, rotineiro e reordenador nas religiões 

populares. Ganham força e sentido em meio a uma sociedade, que muito sofreu com a 

dificuldade de acesso médico, com a desigualdade social do país. Na procura dos alívios 

espirituais e físicos, as pessoas se agarraram ao poder mítico dessas benzeções. Dessa prática 

de cura, não oficial, que muitos veem com maus olhos, do confronto com a medicina 

científica, são muitos os que procuram essas rezas e esse modo de curar, e não é difícil 

encontrar alguma benzedeira ou benzedor afirmando que os próprios médicos já indicaram 

aos pacientes os seus benzimentos.  

Porém, sem a fé na benzeção, não existe cura. Sem a aliança entre aquele que benze, 

aquele que é benzido e a comunidade, não haveria o reconhecimento dessa prática, como 

afirmou Lévi-Strauss (1989), em seus estudos sobre a eficácia simbólica entre feiticeiro, 

comunidade e doente.  

Esse reconhecimento e relação também são explicitados por Oliveira (1983, 1985) em 

seus estudos dedicados, exclusivamente, à prática da benzeção. A autora relata que o 

reconhecimento do dom pela benzedeira não basta, é necessário que a comunidade, na qual 

atua, partilhe com ela esse momento singular. Sendo assim, as práticas populares e seus 

efeitos simbólicos necessitam da crença do povo, além do dom dessas figuras. É preciso que 

elas/eles sejam reconhecidas(os) como pessoas que possam benzer. É preciso que a 

comunidade queira que o dom dessas figuras exista.  

Oliveira (1985) relata as práticas de benzedeiras pesquisadas durante três anos na 

cidade de Campinas - SP. A autora reconhece esses benzimentos, benzeções, passes, 

exorcismo como um “processo em-se-fazendo”, um trabalho feito no “calor da hora”, 



 

realizado por sujeitos das classes populares. Entender o ato de benzer, para a autora, significa 

penetrar na essência da nossa cultura, olhar as diferentes formas da experiência coletiva em 

nossa sociedade, encará-las como uma prática social, um elemento aglutinador entre as 

pessoas.  

 

O ato de benção é um ato de súplica, de imploração, de pedido insistente aos 

deuses para que eles se dispam dos seus mistérios e se tornem mais 

presentes, mais concretos (...). A benção é um veículo que possibilita a seu 

executor estabelecer relações de solidariedade e de aliança com os santos, de 

um lado, com os homens, de outro, e entre ambos simultaneamente 

(OLIVEIRA, 1985, p. 09).  

 

Falas carregadas de presença, falas carregadas de vivência, mulheres e homens que 

fizeram no decorrer de suas vidas o ofício de ajudar o outro, sem pedir nada em troca, apenas 

a gratificação de ver suas orações serem socorridas. Essa rica e complexa trama social das 

práticas dos benzimentos se afirma nas discussões levantadas por Lévi-Strauss (1989) e 

Oliveira (1983, 1985). Tanto o ato de benzeção quanto as figuras do benzimento não 

existiriam sem a terceira ponta do triângulo: o reconhecimento da população.  

Numa sociedade que muito questionou seus fazeres ou mesmo os ignorou, hoje se vê 

um processo inverso, a sociedade procura e se interessa pelas práticas que podem trazer 

benefícios à saúde. No entanto, não sei ainda se desencantada pelo mundo, essa população 

volta-se a uma religiosidade, ideia proposta por Silva V. (2009), ou mesmo as práticas do 

benzimento e da cura vão ao encontro com essa população capitalista de consumo 

desenfreado sobre tudo.  

Machado M. (1998) apresenta outra possibilidade, ao discutir que a existência da 

prática do benzimento é paradoxal em tempos tão tecnológicos e avançados cientificamente. 

Sua permanência e constante procura deve-se ao fato de que o homem é um ser complexo e 

percebe que a doença não abrange apenas fatores biológicos e físicos, mas está envolta 

também pelos fatores emocionais e espirituais. A partir desse pensamento, a população não 

tem encontrado esse respaldo na medicina oficial, voltam-se assim, para as figuras da 

benzeção que religam e curam os desconfortos físicos e espirituais do doente, que escutam a 

doença, que “costuram” o corpo, que por tanto tempo ficou desligado com o sagrado. Porque 

“benzer é tirar o mal do corpo”.  

 

 

 



 

 

Desenho 3: Rizomas e triângulos da benzeção. 

 

Le Breton (2011) também traz discussões acerca do sentido e da procura das figuras da 

cura. Em seus estudos sobre o homem na modernidade, a partir do empreendimento 

anatomista, entre os séculos XVI e XVII, abriu-se um caminho que depreciava os saberes 

populares, legitimando, dessa forma, o saber biomédico que começa a nascer. Porém, as 

tradições populares de cura continuaram a manterem suas influências, nas palavras do autor, 

contra “ventos e marés”, por articularem o corpo em um tecido de correspondências.  

 

O homem da cidade que toma o caminho do campo (ou que encontra um 

curandeiro tradicional em sua cidade mesmo) não está somente em busca de 

uma cura que a medicina fracassou em lhe dar, ele encontra ainda, no 

contato com o curandeiro, a revelação de uma imagem de seu corpo bem 

mais digna de seu interesse do que aquela fornecida pelo saber biomédico. 

No diálogo com o curandeiro ele descobre uma dimensão simbólica [...] ele 

enriquece sua existência com uma pitada de símbolo (LE BRETON, 2011, p. 

129).  

 



 

Oliveira (1983) ressalta que a linguagem presente nas orações sustenta a 

especificidade e a autonomia dos agentes da benzeção na relação com a comunidade, 

contribuindo para a revitalização da cultura popular. Em meio às discussões contemporâneas, 

lá estão essas figuras, presentes e mediadoras desse universo simbólico de cura, de identidade 

e tradição. Que se transformam em suas atuações na cidade porque a cultura da qual 

participam se recria, se renova, se atualiza constantemente. De outro lado, seu ofício marca 

uma resistência política e cultural nos locais onde ela ocorre. A autonomia de cada benzedeira 

e benzedor é significativa para entender como cada um se define e apresenta sua visão de 

mundo.  

Elas/eles olham para a natureza a fim de curar ou entender o que o corpo exprime. Na 

reza e na benzeção, o caráter mágico garante a eficácia ritual para se alcançar a cura e trazer 

alívio aquele que necessita. De um dom encontrado nas mãos e nas falas que pelejam 

diariamente com a cultura dominante, com uma sociedade excludente e desigual. Brotam, 

nessa mesma sociedade, desencantada com o mundo, uma prática simbólica e eficaz da 

cultura do povo, nunca estanque e limitada, mas aberta, híbrida, que se faz e se desfaz. Prática 

o tempo todo relacionada ao universo sociocultural dos que a executam. Maria da Conceição 

Almeida afirma que:  

 

A religação de elementos mágicos, míticos e simbólicos com elemento da 

natureza tem por base a relação de simbiose e complementariedade entre o 

indivíduo e seu meio e permite entender porque a religiosidade estendida e 

recriada se pauta por códigos que diferem radicalmente das regras das 

religiões oficiais, caracterizadas por uma natureza dual de oposições frente 

ao real vivido. Pode-se afirmar que não há lugar para a religião como um 

estatuto à parte nos espaços onde habitam o pensamento e os saberes da 

tradição. Aí os preceitos se misturam, sem que haja uma atrofia de nenhum 

dos termos que circunscrevem as oposições físico versus metafísico, 

imanência versus transcendência, natural versus sobrenatural (ALMEIDA, 

2010, p. 95).  

  

A prática da benzeção é uma tradição repassada oralmente, mas que também foi 

assimilada pelo olhar curioso ao observar o outro a benzer. Para alguns, não se pode ensinar a 

benzeção, para outros a mulher só pode ensinar para um homem, e o homem só pode ensinar 

para uma mulher. Então, para alguns, foi necessário uma vontade particular e um olhar faceiro 

para aprender as rezas sussurradas, para assimilar os gestos reportados agora para aquele 

corpo, filtrando aquilo que ele poderia carregar e absorver. Benzeduras, rezas, orações e 

gestualidades que são a linguagem desse povo, do nosso povo brasileiro. É a expressão pura 

de seu pensar e de seu sentir, a expressão do cotidiano que ao rezar “chama” o sagrado.  



 

Meu campo de reflexão e criação artística percorre as vidas e cotidianos dessas 

benzedeiras e benzedores de nosso país, figuras presentes e atuantes do nosso contexto 

contemporâneo. Suas práticas de benzimentos, rezas e quebranças tanto são herdadas de seus 

familiares, repassadas por amigos e parentes, ou mesmo, nasceram da vontade de curar aquele 

ao lado que precisava de ajuda. Para algumas/alguns houve uma revelação com o invisível 

para descobrir seu dom, ouviam vozes, estavam tão doentes, que médico nenhum encontrava 

solução, e só foram curados, quando tiveram a visão de uma santa. Começaram a conversar 

com o desconhecido, aprendendo, dessa forma, seu ofício, os mistérios da vida. Seus 

conhecimentos são das coisas divinas, religiosas, invisíveis, um sentido vivo e presente que 

leva a ajudar o outro.  

A utilização de objetos simbólicos como o terço, os ramos de folhas, a tesoura, o prato 

com óleo, o copo com água e, principalmente, a oração particular de cada benzedeira e 

benzedor ou de cada doença que acomete o doente, formam o conjunto desses rituais de cura. 

Há uma relação indispensável entre aquele que benze, aquele que vai ser benzido (e acredita 

nesses poderes de reza), e a sociedade que os reconhece. Um tripé de dependência entre o 

doente, a comunidade e o benzedor, para que a cura seja efetivada, como afirmado por quase 

todas as benzedeiras e benzedores da pesquisa, tem que ter fé, de nada adianta o sujeito 

procurar a benzeção se ele não acredita nesse poder.  

Venho percebendo nas investidas em solos de benzeção durante a pesquisa de campo, 

que as figuras dos benzimentos ainda sofrem com o preconceito social e religioso da 

população e do sistema político-cultural do país. Em muitos casos, quando cheguei a alguma 

cidade do interior do estado, e perguntava se conheciam alguma benzedeira e benzedor, 

muitos me olhavam com olhares receosos, riam, dizendo que essas coisas era para quem 

acreditava em “besteiras”. Mas também, encontrei aquelas pessoas que diziam que conheciam 

sim, alguma benzedeira/benzedor, que “fulana” era das boas, que “quebrava” qualquer mau 

olhado, que desde pequena frequentava sua casa.  

O corpo que benze é um corpo-oração, que permanece atento, de prontidão, que 

enxerga por dentro do outro a doença que o acomete mesmo antes de rezar, na reza se 

evidência. Um corpo-oração porque imerso na rede simbólica da cura, da doença, da 

enfermidade, tão perto da morte, e tão perto da vida; que esse corpo pede de diferentes formas 

para a pessoa melhorar, para ela renascer. Corpo-oração que intercede, a todo o momento, 

nas rezas, nas gestualidades, nas quebranças, nas orações, nas ações para que o outro corpo 

reaja a doença.   



 

Corpo-oração porque religa em suas ações as forças sagradas dos seus santos, à 

devoção, presentes no dia a dia, em que cada fazer, cada reza, cada movimento, cada 

interjeição se incorporam nesse corpo para estabelecer o fundamento, eles retomam os 

ensinamentos ancestrais, a religiosidade, a crendice, a memória, a natureza, as forças 

espirituais. E porque corpo-oração, ao se ajoelharem aos princípios que os regem, a contrição 

com o sagrado, a humildade perante as coisas invisíveis e visíveis, o corpo que benze na ação 

de quebrar as mazelas que afetam o outro corpo. O corpo-oração da corporação das forças 

rituais, dos aspectos tangíveis e intangíveis. 

Abre-se a boca e boceja quando tem quebranto. Se for colocado por homem, boceja no 

Pai-Nosso. Se for botado o quebranto por mulher, boceja na Ave-Maria, o corpo-oração o 

reconhece. É um corpo sábio, que carrega esses sentidos, uma devoção que circunda o espaço 

cotidiano. Os espaços temporais e espaciais do sagrado estão presentes continuamente nos 

fazeres diários dos benzimentos, a sabedoria ancestral se faz presente. “O benzedor, pelas 

rezas que ele resmunga, pratica gestos precisos traçados sobre o corpo de seu paciente, 

cristaliza forças benéficas que aliviam o mal” (LE BRETON, 2011, p. 132). Não existe 

conhecimento particular sobre o homem, mas uma habilidade transmitida ritualmente. É a 

permanência do vínculo simbólico estreito entre o homem e o seu meio.  

A prática da benzeção, bem como, a crença da comunidade nela, ajuda a entender as 

distintas falas da sociedade em suas diferentes visões de seus mundos, como elas resolvem 

seus problemas, como elas atualizam a memória, como elas explicam sua existência material e 

espiritual. “O que saltava aos olhos como um fenômeno cotidiano e tangível, vai se revelando 

em toda a sua complexidade de relações e em toda a sua multiplicidade de significados” 

(OLIVEIRA, 1985, p. 15).  

De um saber calcado na experiência cotidiana, até as rezas sofrem hibridismos, e hoje, 

vemos algumas expressões populares agregadas às rezas oficiais da religião católica, dos 

símbolos religiosos. Apesar do foco dessa pesquisa não estar voltado à prática da benzeção 

em sua configuração social e histórica, percebo a extrema importância de olhar essa prática a 

partir dessas referências, discussão essa, aprofundada na dissertação de Elda Rizzo de 

Oliveira “Doença, cura e benzedura: um estudo sobre o ofício da benzedeira em Campinas”. 

Destaco a importância de olhar para o passado dessa prática, na busca de percebermos como 

ela se prolongou e se transformou até os dias de hoje. O controle social e cultural que a Igreja 

Católica exerceu na Idade Média sobre essas práticas, influenciou fortemente o olhar da 

população para elas, bem como, para a formação e resistência desses saberes. Nesse tempo, 



 

muitas mulheres que possuíam um saber sobre o corpo e a doença, sem o crédito católico, 

foram perseguidas pela Inquisição, acusadas de bruxarias e feitiçarias.  

Nos dias atuais, não há uma perseguição direta a essas/esses mulheres e homens, mas 

nota-se um controle do que seria verdadeiro, ou não, pela medicina que toma para ela o brasão 

oficial da cura, desmerecendo, dessa forma, politicamente falando, outros saberes corporais e 

de cura, que estão fora do controle social, administrado pela ciência médica oficial.  

Os espaços da benzeção são locais de oração, orações sussurradas, entremeadas por 

pedidos de melhora ao doente. Espaço que resgata a fé e o poder dos santos, da devoção, do 

sagrado, da tradição que vem da mescla entre as diferentes culturas que encontraram uma 

nova coloração em território brasileiro. Tem cheiro de vela, tem cheiro de fogão de lenha, tem 

roupa molhada nos tanques de roupas cheirando a sabão branquinho. Tem portas de casa 

abertas, tem portas de casa fechadas. No universo dessas mulheres e homens da reza nos 

sentimos grandes e pequenos, pedimos licença e respeitamos aquelas velhas-sábias figuras 

que se fecham em suas orações quase ininteligíveis.  

Os olhos fecham, as mãos se encontram, os ramos de folhas sobem à cabeça do 

doente. Elas cruzam no ar, entremeadas pelas orações, pelo rosário imaginário, pela fé mais 

que presente. Se os ramos murcham, tem mal olhado na certa, reza-se por mais três dias para 

fechar o corpo, para a oração ter valia, reza-se nove vezes. O porquê desse ritual? Para obter a 

eficácia, para a oração dar certo. “Porque eu vos dei um exemplo, para que façais o que vos 

fiz” – João XIII.  

Elas se recolhem e afastam das ações cotidianas para implantar os fundamentos 

religiosos. A repetição do tempo illo tempore confere realidade ao ato, a tradição torna-se 

contemporânea de nosso tempo, reatualizada nos ritos. O tempo profano é suspenso pelo 

paradoxo do rito, marcando a estrutura cíclica do tempo do eterno retorno. (ELIADE, 1969).  

As mãos dessas benzedeiras e benzedores tremem mais ainda, os olhos chegam a 

lacrimejar. As vozes se modificam, o corpo se reestrutura sinalizando o percurso interior, a 

ligação com o sagrado. O local torna-se sagrado, mesmo pelas tarefas do dia a dia, pela casa 

de chão batido, humilde, de sofá desgastado, mas que dentro você escuta a TV ligada, tocando 

algo no DVD. Elas/eles repetem a reza e o movimento até livrar o corpo de todo o mal que 

possa carregar. As velas são acesas para cada santinho de sua devoção ou para cada santo que 

a doença pede. Temos São Bento para a picada de cobra e até santo para arranjar casamento, 

acende-se assim, a vela para Santo Antônio.  

A repetição para a manutenção da memória, das palavras, dos gestos, das orações e 

expressões corporais que formam o rosário-rizoma desse ritual. Cada conta tem seu sentido, o 



 

que significa, nem sempre é contado. Se for contado, perde-se o dom, o ritual se quebra, a 

tradição tem que ser mantida. Mesmo sabendo que, em muitos casos, eles mesmos não sabem 

o porquê. É o mistério existente em quase todo o contexto popular, principalmente, quando 

possui o cunho sagrado.  

A oração se funde com a fé ao rito simbólico. O poder da cura pela reza se realiza. 

Uma tradição que se mantém pelas constâncias, pelas repetições dos atos simbólicos que não 

foram questionados. Se não realizado dessa maneira a reza se perde, a oração se invalida. São 

procissões de elos que não se perderam. Vieram com as orações e os pedidos socorridos, 

continuaram pela fé de seus devotos. Invadem os ambientes humildes despidos de bens 

materiais de um mundo que engole as redes simbólicas e sagradas.  

Uma dramatização, um espetáculo circular e seus personagens são regidos por forças 

que enfrentam as mazelas do dia a dia. São corpos sábios, pesados, enraizados. São corpos 

delicados, de gestos minúsculos, pequeninos, sussurrados, olhares tristes, sorrisos amarelados. 

Olhares sábios e uma fala carregada de experiência. Da reza “eu te benzo, eu te livro, eu te 

curo” há repercussão no corpo daquele que sente o poder dessas palavras, o corpo se ajeita ao 

alinhar o lado espiritual e físico. Ao pronunciar ritualmente as orações e jaculatórias
8
, resgata-

-se e reatualiza o tempo mítico, o tempo da “origem”. O retorno à origem oferece um 

renascimento para o doente, renascimento existente em todas as religiões.  

 

Tem-se a impressão de que, para as sociedades arcaicas, a vida não pode ser 

reparada, mas somente recriada mediante um retorno às fontes. E a “fonte” 

por excelência é o prodigioso jorrar de energia, de vida e fertilidade ocorrido 

durante a Criação do Mundo (ELIADE, 1998, p. 32).  

 

Somos envolvidos por esses espaços ritualizados, por essas vozes prenhes de saberes 

do povo, de saberes da vida. Que viu e viveu muita coisa nesse mundo, visíveis e invisíveis, 

boas e ruins. Viram a vida, viram a morte, viram seus entes queridos mais jovens irem embora 

antes que elas/eles. Esse corpo foi sentindo essas perdas, esses sentimentos e sensações que  

 

 

 

 

___________________________________________ 

8 Jaculatórias - orações curtas, simplificadas, reduzidas, fervorosas e suplicantes, mesclando com as orações católicas e a 

linguagem popular de cada região. Na passagem do ensinamento elas vão se fragmentando, perdendo alguns elementos e 

ganhando novos. Ver mais em “O que é benzeção” – Elda de Oliveira Rizzo (1985). 



 

dilataram a região do plexo cardíaco. São olhos que brotam gotas de orvalho do cantinho, 

teimosos. Ah, gotinhas teimosas! “Bota a reza pra curar, bota a oração no ar, afasta o mal 

desse corpo. Manda longe os infortúnios que carregam e arrastam esse corpo” - benzeções que 

tanto ouvia quando criança. Com a fé nas orações que trazem conforto e proteção aos 

sofrimentos, as preces são atendidas. Das romarias de procissões do imaginário de cada um, 

torna-se real. Permaneço observando todo esse referencial, sem críticas ou interpretações, 

com os sentidos abertos a qualquer movimento que possa passar despercebido.  

 

 

 

Foto 5: Cenários da pesquisa – Sítio de Santa Cruz, cidade de Vera Cruz, RN. Arquivo pessoal. 

  

 

Da mistura sincrética, temos santos católicos, temos rezas católicas, mas têm também 

imagens de caboclos, de índios, têm emplastos com ervas africanas, tem pedido sendo feito a 

algum orixá protetor. É um caldeirão de sabores, de cheiros, de plantas, de orações. Não se 

recebe dinheiro pela graça alcançada, é palavra de Deus e palavra de Deus não se cobra. Mas 



 

o ritual pode ser mantido pelas trocas como forma de pagamento que permanece da tradição 

do ambiente rural. Utilizam elementos naturais como a água, o fogo, a vegetação, esses 

elementos desempenham a função do restabelecimento do equilíbrio do corpo e da vida do 

paciente, religam o homem com as forças da natureza. Da tesoura usada no ritual para cortar 

simbolicamente o mal, da planta popularmente conhecida como “vassourinha doce”, no 

simbolismo da benzedura, varrem-se as energias ruins que envolvem o doente. Há harmonia 

entre o homem, a natureza e a cultura, novamente, o espaço triangular para a eficácia do ato 

ritual.  

 

Compreender a benzeção é penetrar na sua essência, é buscar o significado 

da sua prática social, entendendo de que modo esse lado da cultura popular, 

tão fragmentado, hostilizado, rejeitado e marginalizado, é recriado com força 

e autonomia. É buscar uma significação extraída de relações sociais 

definidas, que trazem consigo uma concepção de mundo, da benzedeira com 

o seu cliente, com o seu ofício, com a sua vida cotidiana. (OLIVEIRA, 1985, 

p. 70).  

 

De todas essas ações, símbolos, ritos, corpos proliferam minhas situações e criações 

em cena. Que buscam um diferencial no trabalho em dança ao dialogar minhas vivências e 

memórias com esse espaço popular brasileiro. Espaço que podemos falar e dançar as muitas 

vidas dentro de nós, acolá, ancestral, particular e de todos. Que busca uma organicidade de 

movimento das imagens vistas, sentidas e vividas. Dessa proliferação de formas, o intuito, 

não é discutir valores sincréticos, representações sociais, mas despertar os gestos 

adormecidos, os ritos, os objetos para a cena, já modificados pelo percurso interior. Coando as 

partes, transpassando para os meus processos técnicos, poéticos, artísticos, na procura de uma 

estética orgânica, não a reprodução do visto, mas transcendê-lo ao buscar o meu corpo nessa 

investida. 

 

Essa enciclopédia de saberes milenares corre o risco de se perder pelo ar, a 

menos que registros da oralidade se propaguem por gerações seguidas ou 

que algum apreciador dessas cosmologias de ideias as eternize por meio das 

palavras escritas (ALMEIDA, 2010, p. 51).  

  

A pesquisa pode dar continuidade à construção desse saber via movimento poético na 

dança, das metamorfoses do meu corpo ao se alimentar com os elementos do universo da 

benzeção para a criação artística. Ainda durante a pesquisa de campo, a investigação começa 

a voltar-se para o meu fazer artístico, embebido por essas formas de viver. Na peleja de querer 

parar e querer continuar suas práticas, de oposições, das tensões que mostram o sentido de 



 

existir dessas benzeduras, desafiando as leis, as opiniões, as estruturas, a medicina oficial. 

Benzedeiras e benzedores desafiam as memórias e a sociedade contemporânea, para muitos, 

essas práticas ficam lá nas lembranças de infância, nesse mundo, com a medicina tão 

avançada, como poderia ainda essas práticas continuar a ser buscadas?  

Mas os benzimentos resistem, teimam...  

As práticas de benzimentos são atos de fé, e o meu papel de artista-pesquisadora, 

nesses espaços, é absorver a força dramática, os valores, os ritos e reinterpretá-los 

poeticamente no fazer artístico do âmbito da criação cênica. Para que os movimentos 

proliferem situações sensíveis e poéticas no todo. Para que essa cultura do povo passe a ser 

olhada, mais do que pertencente a nossa sociedade, vista como possuidora de saberes 

próprios. Os valores sincréticos, nesse momento, apesar de apropriados e ressignificados 

ganham uma nova tonalidade e textura no meu entendimento artístico contemporâneo. Meu 

papel como artista-questionadora é propor olhares diversos sobre inspirações diversas que 

tomam meus processos de criação. Questionar sobre nossa identidade, sobre nossos fazeres e 

atuações, sobre nossos meios de comunicação e nossos padrões sociais e monetários que nos 

rotulam, nessa pesquisa, através da imersão no campo popular, das memórias de nosso povo 

que, muitas vezes, são deixadas de lado.  

Sou uma artista-pesquisadora do mundo contemporâneo, onde, cada vez mais, as redes 

de comunicação estão “mais midiáticas, via satélite e menos pulsação cardíaca, corpo físico. 

Essa transmutação da comunicação nos faz interrogarmos sobre nossos viveres na 

contemporaneidade, não estática, questionando a nossa atualidade” (ÁVILA, 2007, p.17). 

Sabemos que há uma grande diversidade cultural em nosso país, porém são poucos os que 

conhecem as histórias dessas “Todas as vidas”. Faz-se necessária uma produção crítica e 

reflexiva sobre essa parcela da população participante na formação da sociedade brasileira, 

transmissora de valores e cultura.  

Meu papel como artista-pesquisadora é de vivenciar esses locais, observando aspectos 

de espaço, tempo, rotina, fazeres, objetos que compõem todo esse cenário popular. Observar 

e, um pouco, vivenciar com meu corpo também, as ações, posturas, falas, histórias contadas e 

encantadas, principalmente, da conversa ao acaso, sem grandes roteiros e fórmulas. Acredito 

que a conversa espontânea, não aquelas entrevistas formatadas e pré-estabelecidas, dialogam 

mais livremente e mais intensamente com o que esse trabalho investiga.  

O corpo de estudo dessa pesquisa tem seu tempo particular para se sentir a vontade 

com outro corpo que “invade” seu espaço de trabalho. O estreitamento dos laços entre 

pesquisador e pesquisado busca aquela conversa de fundos de quintal, de varanda de casa, do 



 

cair da noite. Uma artista-pesquisadora aberta e atenta aos acontecimentos ao seu redor, aos 

imprevistos, aos materiais residuais e pequenos. Uma artista-pesquisadora que encontra as 

possibilidades de potência para a sua arte durante as investidas em campo, encontrando 

brechas e espaços para um diálogo enriquecedor, orgânico e natural para se atuar. 

Improvisando em cena, encontrando o momento certo para se colocar, perguntar por algo, 

calar e, muitas vezes, apenas olhar e silenciar. Quem sabe posso coadunar com as ideias de 

Bohm e Peat. Para os autores:  

 

O que é necessário é que cada pessoa seja capaz de sustentar vários pontos  

de vista, numa espécie de suspensão ativa, enquanto confere às ideais dos  

outros um pouco de carinho e atenção que dá às suas próprias (BOHM e  

PEAT, 1989 apud ALMEIDA, 2010, p.81). 

  

Como forma de investigar e interpretar esse mundo, nossas relações, nossa 

ancestralidade, o passado que, quem sabe, nos revela o presente, o futuro da sociedade, a 

nossa identidade. Um conhecimento que não está na ciência oficial, dessa forma, ela nos 

propõe outro tipo de conhecimento que reinventa e apresenta uma sociedade diversificada de 

escolhas, faces e atuações.  

Meu papel nos espaços da reza, convivendo com o corpo-oração, foi buscar um olhar 

atento, minucioso, para nossas/os médicas/os populares que curam com os gestos, com o 

semblante, com o olhar, com as mãos, com as rezas imperceptíveis, ininteligíveis. Abri meu 

corpo, minhas percepções e minha sensibilidade para uma troca corporal com o outro. As 

benzeções que conciliam os opostos e unifica o que estava fragmentado, unificou também as 

minhas partes, entrelaçou o que parecia diferente. Ligou e conectou um saber do povo com o 

olhar atento de uma artista-pesquisadora, um rizoma que se desprendeu de suas formas e 

gerou uma nova raiz pulsante de movimento. Foi a minha cura. Coloquei-me como artista 

andarilha nessas estradas de chão de terra através da construção possível em dança.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II - Fios do rosário - o caminho do processo artístico  

 

 

Existe uma espécie de fronteira aquém da qual é preciso estar para 

simpatizar com o mito, e além da qual é preciso estar para estudá-la. Temos 

a sorte de viver perto dessa faixa fronteiriça e de poder passar e repassá-la à 

vontade – Victor Turner  

 

 

 

 

 

Desenho 4: Sensibilidades do campo. 



 

2.1 Contos do rosário - O campo de investigação  

 

 

O “corpo” não é fronteira, átomo, mas elemento indiscernível de um todo 

simbólico. Não existe aspereza entre a carne do homem e a carne do mundo 

– David Le Breton.  

 

 

No rosário de contas, um dos objetos utilizados pelas benzedeiras e benzedores dessa 

pesquisa, cada conta possui um significado que anuncia os mistérios da religião católica, 

nesse contexto, já transformado pelo catolicismo popular. Cada conta vai marcando a 

procissão das caminhadas de Jesus na terra, em seus momentos gozosos, luminosos, dolorosos 

e gloriosos. As contas do rosário, nessa dissertação, como o encontro do rizoma que forma um 

novo bulbo, percorreram estradas de terra, estradas de asfalto, encruzilhadas de terra e de 

sentidos. O cenário era o mais propício para levar o imaginário a percorrer nossas histórias e 

culturas. O mistério é fato nas religiões, ele precisa estar presente, evidenciando um plano 

existencial que está acima das capacidades terrestres, que leva o fiel a acreditar que há algo 

além de sua existência profana, é a devoção ao plano espiritual, àquela que alimenta o corpo. 

Da coroa de rosa das contas do rosário da Virgem Maria, é revelado que, a cada vez, que se 

reza uma Ave Maria é entregue uma rosa, dessa forma, percorrer todo o rosário e suas Marias, 

completa-se sua coroa de rosas que na crença de cada fiel, essa coroa transforma-se numa 

arma poderosa: o rosário dos quinze mistérios.  

Assim, também os mistérios caminhavam junto com a pesquisa. Desde a estruturação 

da benzeção, da revelação do dom, da forma como foi ensinado e para quem se pode ensinar, 

seguiam nossas benzedeiras e benzedores e seu fazer misterioso, indispensável para as 

práticas religiosas, para as crenças dos fiéis. Cada um sabe o seu mistério, e ele não pode ser 

revelado. Dessa forma, ao adentrar cuidadosamente nesses mistérios me perguntava e, aos 

poucos, tentava encontrar qual era o meu mistério ou qual andava me seguindo. A partir de 

um olhar peculiar para esses mistérios não revelados, busquei minha atuação em campo.  

Para a prática em campo, nos espaços da benzeção, foram as palavras do antropólogo 

François Laplantine que me trouxeram um caldo de reflexões para a postura do pesquisador 

em campo. Sou uma artista-pesquisadora, estou dentro do espaço acadêmico, e agora 

“invado” os espaços populares da reza e da cura. Sou uma bailarina que dança as inquietações 

que absorvo do contato direto com o mundo. Atrevo-me a ir à campo e utilizo dos princípios 

antropológicos para a prática de campo, mas advirto que meu papel e foco não são a de uma 



 

antropóloga e sim, de uma artista-pesquisadora que se alimenta das vivências e do contato 

com o outro para minhas práticas artísticas.  

Laplantine (1988) em seus estudos antropológicos – que tem como suporte as relações 

humanas – revela que o estudo só acontece quando comunicamos, verdadeiramente, com o 

outro e compartilhamos sua existência. Em contato com outra cultura, diferente da nossa, 

ocorre um “estranhamento” interior no pesquisador que o levará a modificar o olhar que tinha 

sobre si mesmo. Pois, “de fato, presos a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos 

outros, mas míopes quando se trata da nossa” (LAPLANTINE, 1988, p. 21). Dessa descrição, 

percebo a necessidade do mergulho na cultura do outro, compartilhando essa experiência. 

Nessa imersão, somos levados a reconhecer que somos produto de uma cultura que nos forma 

diariamente e que se reflete em nossas ações, modos, pensamentos, corpo.  

Começava a olhar para o meu lado também, ou seja, para a minha formação, para 

minhas aspirações. Começava a entender que meu olhar - viciado de formas e pensamentos - 

precisava desviar para outros cantos. Todavia, não no sentido de olhar para os lados, 

reconhecendo as populações que se encontram, quase sempre, nas laterais dos focos 

populacionais. Meu interesse por essa população e por essas questões me acompanham desde 

pequena, meu inventário o revela. Proponho que nossas atitudes e olhares desviem de nossos 

modos de pensar tão condicionados e capte outras experiências e relações.  

Nos estudos de Laplantine (1988), o autor chama a atenção àqueles que têm como 

objeto de estudo o homem, que esse estudo só pode ser considerado através de uma 

abordagem integrativa que leve em consideração as múltiplas dimensões do ser humano na 

sociedade. Na especificidade da prática antropológica, o autor propõe uma ruptura 

metodológica, essa ruptura consiste primeiramente na atenção dada à experiência pessoal do 

pesquisador ao campo pesquisado. A postura do pesquisador deve ser aquela que se impregna 

com as práticas, as ideias, as angustias da sociedade ou indivíduo que pesquisa, não daquela 

postura de coletor de dados e informações, mas do pesquisador “capaz de viver nele mesmo a 

tendência principal da cultura que estuda” (LAPLANTINE, 1988, p. 150).  

Ao adentrar nos processos da pesquisa de campo, para o autor, o pesquisador deve 

permanecer com uma postura aberta e atenta a qualquer pormenor que possa passar 

despercebido. Há preciosidades na pesquisa que se encontram no infinitamente pequeno e 

cotidiano chamado por ele de “materiais residuais”. Acontece uma inversão temática, a 

atenção do pesquisador volta-se para essa microssociologia ao observar as condutas mais 

habituais como gestos, expressões corporais, hábitos alimentares, percepções dos ruídos da 

cidade e do campo.  



 

E quanto “material residual”, mas potente em excelência, fui encontrando em campo. 

E como dos gestos tão delicados, simples, pequenos eles iam, aos poucos, impregnando meu 

corpo, como eles se revitalizavam para a cena artística. Das mãos que cuidadosamente faziam 

gestos de amarrar algo imaginário, de fechar o corpo, essas mãos potencializadas nos 

laboratórios de criação percorreram todas as partes do corpo. Dançava um ritual que fechava o 

espaço, o corpo, as relações, a cura, as pessoas.  

Outra atenção levantada pelo autor, na verdade, uma exigência, é a de buscar um 

estudo da totalidade, ou seja, a abordagem do pesquisador deve ser aquela que se esforça em 

levar tudo em conta, de estar atento para que nada possa ter escapado. “No campo, tudo deve 

ser observado, anotado, vivido, mesmo que não diga respeito diretamente ao assunto que 

pretendemos estudar” (LAPLANTINE, 1988, p. 156). O autor alerta sobre o problema da 

especialização dos estudos, das abordagens sobre fenômenos particulares. Essa abordagem 

traz um risco ao desmantelar o homem em partes e formar pesquisadores especialistas em 

cada área exclusiva do conhecimento. Para o antropólogo, o pesquisador deve relacionar os 

diversos campos de investigação frequentemente separados, buscando ser um pesquisador que 

tem o olhar para o todo e leva em conta todas as preciosidades vistas e vividas nas atuações 

em campo para seus estudos científicos.  

Por isso, busquei adentrar no campo da benzeção com a postura de integrar todo o 

contexto que cercava esse universo, as práticas simbólicas, sociais, religiosas e, 

consequentemente, com a minha pesquisa. Cobrava-me entender um pouco as atuações, os 

princípios constitutivos, e como cada benzedeira e benzedor concebem o mundo. Olhar para a 

história, para as instituições sociais, políticas e culturais que interferem diretamente em nossas 

ações e práticas, tanto da cultura do benzimento, quanto as das minhas, como artista- 

pesquisadora. Em campo, atrevo-me a olhar para nossa medicina popular e observar como um 

saber popular é repassado, via tradição, herança, curiosidade, teimosia e como ele tanto se 

transforma para continuar atuante. Desviar das minhas categorias, encontrar outras, e mesclá- 

-las no rizoma das relações dessa pesquisa.  

Seguindo ainda os caminhos de Laplantine (1988), ao discorrer sobre o discurso 

antropológico, o autor comenta que esse estudo nos informa, tanto sobre a sociedade, grupo, 

indivíduo estudado, quanto nos informa sobre a do próprio observador. O pesquisador 

pertence a um momento histórico e a uma sociedade, ele é retentor de gestos, formas críticas e 

reflexivas, reações afetivas que não são naturais, mas produto de uma cultura, “somos uma 

cultura possível dentre tantas outras” (LAPLANTINE, 1988, p. 21). As culturas são 

diversificadas, e para o conhecimento e reconhecimento da humanidade, faz-se necessária 



 

uma visão plural que perpasse as discussões de valores ou verdades científicas. Segundo o 

autor, o trabalho em campo e seu vivenciar nos trazem a descoberta do outro e da descoberta 

de si.  

Em minhas investigações, quando direcionei o olhar para o outro - reconhecendo-o e 

conhecendo-o - como num reflexo do espelho, acabei voltando o olhar para quem eu sou, e 

sobre esse aspecto, vislumbrei minha integração no próprio campo de pesquisa. Para 

Laplantine (1988) se o pesquisador perturba determinada situação com sua presença no 

campo estudado, é por sua vez, eminentemente perturbado por essa situação. É o “princípio de 

incerteza” do estudo do físico moderno Weber Heisenberg e lembrado pelo autor. Heisenberg 

evidenciou a participação direta e integrativa do observador no campo estudado, introduzindo 

o físico na própria experiência da observação. Como mostrado pelo físico, não se poderia 

observar um elétron sem antes ter criado uma situação que o modificasse. O pesquisador vive 

corporalmente esse jogo de interações, tensões, situações entre o “de dentro” e do “de fora”, e 

nessa pesquisa, das perturbações ativadas em campo, o artista-pesquisador vai potencializá-las 

nos laboratórios de criação para a transformação artística.  

Uma prática metodológica que não possui uma programação estrita, de protocolos 

rígidos, mas aquela que erra, e dos erros cometidos em campo, dos imprevistos, da totalidade 

das experiências, formam materiais essenciais em minhas considerações. Para Laplantine 

(1988) a prática antropológica tem algo de errante e a experiência em campo comporta uma 

parte de aventura pessoal. Tem o tempo da impregnação, do naturalizar-se com o campo, mas 

tem também o tempo do distanciamento necessário para se observar de fora o visto e o vivido. 

É a comparação que Lévi-Strauss (1989) faz da antropologia à astronomia: da proximidade do 

olhar do pesquisador com “sociedades longínquas” que permite que estando de volta a sua 

própria sociedade, ele possa olhá-la a distância. Estamos no limiar, na fronteira que divide o 

que é nosso e o que é do outro, podemos caminhar por essas duas zonas. Ora, na pontinha do 

precipício, prestes a mergulhar na alteridade, ora sendo puxada de volta.  

A postura do pesquisador ao campo de pesquisa que a professora Graziela Rodrigues 

propôs nas disciplinas que cursei com ela, muito se assemelha com as do antropólogo, claro 

que, cada qual, com seus focos direcionados para suas pesquisas e especificidades. A 

primeira, da criação artística em dança, e a segunda, da prática antropológica. Para Graziela, 

há uma preparação para o campo que busca a “centração” da postura, da neutralidade, e ao 

mesmo tempo, do estar presente, obtendo um corpo aberto para o recebimento do material 

humano, simbólico, emocional da pesquisa em si. “Há que ter fôlego e paciência para 

pesquisar ‘o corpo que dança’ em todo o seu contexto” (RODRIGUES, 1997, p. 148). Para a 



 

autora, o pesquisador vai conquistando, aos poucos, as relações com as pessoas, um passo de 

cada vez, perguntando o mínimo de coisas e privilegiando os dados não verbais, 

principalmente, a atenção aos dados que eles podem estar cerceando.  

Em certo momento da pesquisa de campo, acontece uma imersão tão profunda que 

perdemos, de momento, nossos referenciais, é o que Laplantine (1988) chama de “perda de 

nossa identidade”, “de viver de carne e osso” a cultura que pesquisamos. Esse momento, 

inicialmente, assustador, é o mais significativo para o artista-pesquisador, pois acontece a 

potencialização daquilo que ele vive que será, posteriormente, ressignificado artisticamente. 

Para Graziela Rodrigues:  

 

No momento em que o bailarino-pesquisador-intérprete ‘perde’ o referencial 

da razão objetiva de estar ali, ele transpassou o limite de seu mundo e 

penetrou na moldura do outro. Isto 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).  

 

É nesse momento que a pesquisa ganha outro sentido. A partir dessas perspicácias, 

entrei pela porta da frente de muitas casas. Algumas nem sequer abriram as portas, a conversa 

foi rápida, ali mesmo entre a calçada de terra e nossa benzedeira debruçada na janela. 

Algumas com olhares receosos, parecendo até não dando importância pelo que faziam. Foi 

preciso respeitar, foi preciso respirar. De um início difícil, sem perspectiva no que essas 

pessoas poderiam contribuir, fui aprendendo com “a mão na massa” a olhar cada um e cada 

uma através de outro ângulo. A me olhar por diversos ângulos e encontrar novas 

possibilidades de contato com essas senhoras e senhores.  

Encaro-os como sujeitos e não objetos de pesquisa, eles são a fonte de inspiração para 

minha arte. Do corpo, das relações humanas travadas, de seus saberes e suas histórias - que 

alimentaram a minha prática de criação artística - apresento os momentos mais significativos, 

aqueles que me trouxeram discussões, movimentos, danças e relações. Benzedeiras e 

benzedores que possuem uma carga religiosa e afetiva com o sagrado bem marcante, forte e 

presente. Um compromisso com seu ofício, com seu dom, com as entidades, com os mais 

velhos, com aqueles que já se foram.  

Se o início foi difícil, chegando a vários momentos desistir desse universo, ele serviu 

para lembrar que nenhuma pesquisa é tarefa fácil, ainda mais, quando estamos nos 

posicionando diante ao outro. Mas se eles teimam em continuar com suas práticas, meu corpo, 



 

teimou. Ele já começava a se impregnar por esse universo, as mãos já se encontravam sem 

querer à frente do corpo, como se estivesse a rezar o terço, a todo o momento, respondia a 

meus amigos: “Que Deus abençoe”.  

Foi de coração aberto que fui recebida na maioria das casas, algumas nem parecendo 

casa, uma cabana erguida por tronco, barro e placas de aço. Meu primeiro contato em campo 

com o universo da benzeção desse trabalho iniciou-se na cidade de Tibau do Sul, interior do 

estado do Rio Grande do Norte. Tinha o conhecimento que moravam na região algumas 

benzedeiras e benzedores, mas não sabia, ao certo, suas localidades. Quando cheguei a Tibau 

do Sul, iniciei minha procura perguntando para as pessoas que estavam na rua se conheciam 

alguma benzedeira ou benzedor na cidade, e onde elas/eles moravam.  

Foi desse jeito que encontrei com minha primeira benzedeira. Dona Segunda estava 

lavando roupa, mas não se incomodou e fez-me entrar na casa. E por sinal, ela é uma 

benzedeira bem famosa, pois já apareceu na televisão. Dona Segunda foi entrevistada por Ana 

Maria Braga, apresentadora de uma emissora televisiva. E que orgulho, ela trazia dessa 

lembrança, dizendo que a apresentadora era uma pessoa simples, mesmo sendo da “televisão”, 

que a abraçou, entrando em sua casa e se sentido à vontade. Foi assim também, que fui 

recebida e também me senti à vontade. Conversamos durante três horas, cada familiar que 

chegava, ela ia me apresentando, e foi contando fatos da sua vida, que me senti como uma 

amiga de muito tempo, que tinha retornado depois de uma longa viagem e era preciso colocar 

os assuntos em dia.  

No começo, Dona Segunda me informou que não estava mais benzendo, mas mesmo 

assim, abriu o portão da casa para entrar. Expliquei o motivo da minha visita e, ao longo da 

conversa, fui percebendo que ela continuava com suas práticas. Fiquei matutando sobre esse 

fato dias depois, ela não foi a única que, no primeiro momento, me disse que não benzia mais. 

Todavia, ao longo da conversa, fui percebendo que elas não tinham parado de benzer, 

algumas apenas benzendo de certas doenças, outras, só benzendo crianças, mas continuavam. 

No caso de Dona Segunda, ainda outros fatores podem ter contribuído para ela me dizer 

aquilo. Primeiro, ela me disse que queria parar de benzer, pois já estava muito velha para 

essas “coisas”. Cada vez que benzia, ficava com o corpo muito cansado e, senhora naquela 

idade, levar esse peso durante o dia, incomodava demais. Outro fator, que me chamou a 

atenção, foi que seu marido, agora convertido à religião evangélica, não queria mais que Dona 

Segunda continuasse a benzer. Mais tarde, seu marido chegou e, receoso, sentou com a gente 

para saber o que eu estava fazendo ali, confirmando, dessa forma, certo desconforto por essa 

prática.  



 

Mas, Dona Segunda tinha tanta coisa boa para contar... Era um corpo sofrido da luta 

diária, seu neto querido tinha morrido, fazia três anos, mas vendo seu corpo diminuir de 

tamanho, suas falas tremerem, lágrimas rolarem de seu rosto e as mãos procurando escondê-

las, senti como se essa perda tivesse acontecido dias atrás. Essa sensação era muito forte, foi 

muito forte para me impregnar corporalmente, e elas vieram nos laboratórios de criação. Na 

fala de Dona Segunda só tem valia a oração àquele que tem fé:  

 

[“Eu não curo, eu rezo, quem cura é Deus!”].  

 

Visitei mais três benzedeiras e um benzedor, nesse mesmo dia. Uma não quis 

conversar, disse que benzia, mas agora só estava benzendo criança, e a conversa terminou por 

isso mesmo. Outra bem idosa que quando a olhei, pensei logo, “que corpo para a cena”, mas 

também sua conversa resumiu a umas duas frases. Ela, de dentro da casa, com a porta de 

madeira cortada na metade, abrindo apenas a parte de cima, e eu, lá na calçada, escutando 

essas rápidas frases. Decidi, depois dessas duas experiências, que à próxima que eu 

encontrasse, chegaria como “cliente”. Estava já tão desanimada, no meu primeiro dia de 

pesquisa, que nem me recordo do seu nome, mas sua imagem está dentro de mim. Perguntei a 

ela, se ela benzia, quis saber como eu a tinha encontrado e de onde eu era. Saiu, pegou uns 

raminhos mais à frente de sua casa, me fez entrar e sentar numa cadeira, e foi a primeira vez 

que fui benzida nessa pesquisa. Seu corpo começou a suar, a região da cintura escapular a se 

voltar para dentro, a reza e os gestos em cruz se repetiam, junto com a oração sussurrada. Ela 

me disse que eu estava com mau-olhado, dos fortes, e que precisava continuar a benzeção por 

mais três dias para fechar o corpo. As relações e os envolvimentos começavam.  

A última visita, nesse dia, foi a primeira experiência com um homem, conhecido e 

chamado por Índio. Corpo forte, ao mesmo tempo, tinha um ar tranquilo, preguiçoso. Índio 

estava deitado na rede em frente a sua casa, um pequeno sítio com galinha passando e 

cachorro latindo. No ar, um cheiro de madeira queimando, cheiro de carvão queimado, 

levando-me a viajar na minha infância, no sítio de vovó. A conversa também foi rápida, 

benzia dor de dente, espinhela caída, mau-olhado. Ao chegar a minha casa, dormi umas três 

horas seguidas, mesmo me sentindo com o corpo novo depois da benzeção. Mas, essas vidas 

começavam a se juntar com as que já haviam dentro de mim, passaram a conversar umas com 

as outras e comigo, nascia uma outra voz, nem minha, nem delas. E assim, a visitas 

continuaram nas cidades de São Gonçalo do Amarante, Vera Cruz, Parnamirim, João Câmara 

e Natal.  



 

Não tem como não falar do cenário natural que a ida à campo me proporcionava. 

Caminho dos interiores, com beira de estrada cheia de casinhas humildes, de igreja pequena e 

bela na frente da praça. O contato novamente com a terra, com a lida da terra, o meu caminho. 

Na cidade de São Gonçalo do Amarante, conheci Seu Dedé, além de benzedor, ele é mestre de 

Folia de Boi da cidade, mestre do grupo Calemba Pintadinho. Quando chegamos à sua casa-

barracão - pois é lá a sede do seu grupo - estava ele ralando coco na entrada, também vende 

bebidas, doces complementando sua renda.  

Na entrada dessa casa-barracão, lá estava à crença, um “Pinhão Roxo” plantado bem 

na frente da casa. Essa planta de nome científico Jatrophacurcas, na crendice popular, é 

utilizada para proteger o ambiente e as pessoas de mau-olhado, como a “Espada de São Jorge” 

e a planta popularmente conhecida como “Comigo Ninguém Pode”. No interior da casa, era 

outro espaço enriquecedor, dentro dele, estavam todos os objetos, figurinos, instrumentos da 

Folia de Boi. Tudo era tão colorido, tinha as espadas de madeira, as coroas, as fitas de cetim, 

o mastro descansando no chão.  

A revelação de seu dom ocorreu na sua infância. Seu Dedé encontrava-se doente, e 

não havia médico, remédio, receita que o curasse. Até cruzar em seu caminho uma velha 

cigana, que sem antes nunca tê-lo visto, nem nunca ter trocado uma palavra com aquela 

pequena criança, viu que o menino estava doente. Doença que nenhum médico iria mesmo 

curar, porque isso era “assunto espiritual”. Receitou umas receitas, emplastos e orações que 

ele e sua mãe deveriam fazer. Nas falas de seu Dedé, ainda forte nas minhas lembranças, 

recordo que a cigana disse para ele usar uma toalha toda branquinha, novinha, de bordado que 

estava guardada no armário, que nunca tinha sido usada. Como ela sabia que a toalha estava 

lá? Disse que depois de uma semana, ele teria que levar “as coisas” para debaixo de uma 

árvore da Jurema aonde ele ia se curar por completo. E foi lá que ele teve sua revelação, que 

ele conversou, como ele se reporta, com o “invisível”. E é a partir dessa conversa com o 

invisível que ele cura as pessoas, que ele sabe o que se precisa fazer para aliviar os 

desconfortos físicos e emocionais de cada um que o procura.  



 

 

Foto 6: Pinhão Roxo – na crendice popular serve para afastar mau-olhado. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Seu Dedé me levou para um quartinho onde estavam seus santinhos de devoção, 

algumas imagens católicas, outras da religião da jurema. E foi lá nesse espaço, que beira o 

invisível, que vi, duas vezes, nosso benzedor e mestre tremer. Nesse momento, iniciou-se o 

meu mistério, ele me disse que o invisível estava se manifestando, e que queria conversar 

comigo. Pensar nesse benzedor e mestre é colher das minhas fontes um corpo-vivo-ativo 

disposto-forte-firme. Nele, há uma disposição à vida, a disposição de contar as estórias que 

percorreram e percorrem suas andanças, um corpo de fé e entrega àquilo que faz e acredita. 

Da sabedoria popular, que se manifestou pelo invisível, ele segue os ensinamentos como um 

porta-voz, resultando num corpo carregado de presença, força e doação, cativante para minhas 

atuações e criações artísticas.  

Nas várias visitas à sua casa, Seu Dedé cantou, dançou, se investiu de mestre de Boi. 

Apresentou seu grupo, contou as dificuldades de se estabelecer como um grupo de cultura 

popular na região pelo descrédito das instituições políticas. Enxergou em minha atuação, um 

meio de possível visibilidade de sua arte de vida, de mostrar para a população o que eles 

faziam, e assim, valorizar aquela cultura. Cuida de seu grupo como se todos fossem seus 

filhos, um dos integrantes do grupo (grupo de maioria adolescente) disse-me que, às vezes, 



 

eles ganham um dinheirinho pelas apresentações em outras cidades. O mestre primeiro paga 

os músicos que são convidados, depois, reparte igualmente para os integrantes, ficando muitas 

vezes sem nada. Da última vez que estive a sua casa, ele me contou que não estava mais 

benzendo, que teve que escolher uma coisa só, resolveu assumir e se dedicar a ser Mestre de 

Boi de seu grupo.  

Nesse corpo, vejo mais que uma fé, vejo uma entrega, uma entrega de vida e viver 

para aquilo. Força que veio de sua infância, pois foi curado por esse lado e precisa dele para 

continuar caminhando. Mistura de universos, de conversas com o “invisível”, passantes e 

atuantes. Percebi em Seu Dedé um corpo porta-voz dos conhecimentos do outro lado, dos 

mistérios presentes.  

Do espaço triangular, criado pelos estudos de Lévi-Strauss (1989), nesse campo, ele se 

intensifica, ele torna-se necessário para esse ofício da benzeção existir. Como já citado 

anteriormente, é preciso a confiança e fé nas rezas e práticas simbólicas dos mesmos, e o 

reconhecimento da comunidade para com essas(es) benzedeiras e benzedores. Sem esse 

reconhecimento, não poderíamos vislumbrar essas figuras, presentes e atuantes da 

comunidade a qual estão inseridos.  

Essa relação triangular torna-se evidente nas falas de Seu Pedrinho, benzedor da 

comunidade do sítio Santa Cruz, em Vera Cruz. Das várias idas à sua humilde casa, uma 

cabana feita por ele mesmo de barro, sustentada por algumas madeiras que insistem em vergar 

para o lado, com algumas placas de aço. Casinha em seu interior, de chão batido, de fogão 

feito por dois tijolinhos no chão, e aquela velha panela, toda pretinha, com um cheiro 

embriagante subindo pelo ar. Em suas falas, Seu Pedrinho, morador há apenas dois anos na 

região, se sentia muito discriminado pela população, não havia o reconhecimento para com 

seus feitos e suas práticas. Para as pessoas do sítio, o que esse benzedor fazia era coisa de 

catimbozeiro, seus santos, santos da religião do “coisa ruim”. É perceptível o desgosto de Seu 

Pedrinho das manhãs e tardes que passamos ouvindo suas histórias e seus ensinamentos, ele 

sempre comentava, com tristeza, a forma como as pessoas o tratavam. Até chegou a achar, 

quando da nossa primeira visita, que éramos da polícia e que iríamos levar seus santinhos 

embora.  

No meu atuar em campo, a cena foi deles. Seu Pedrinho nos chamava de os 

“estudiosos”, mas era ele o artista da vez, o dono do saber. Nós éramos humildes e aplicados 

alunos, atentos às suas falas e investiduras com o corpo. Recordo-me tão bem da mulher de 

Seu Pedrinho, sempre sentada num cantinho costurando alguma roupa bem desgastada, 

sempre atenta nas conversas, e sempre pronta para servir sucos naturais deliciosos, a fruta 



 

colhida no seu próprio terreno. A paisagem para chegar até o Sítio de Santa Cruz ia me 

deslumbrando, me impregnando, a terra com seu gado, sua plantação, seu chão quente, seu 

cheiro...  

 

 

Foto 7: Dona Lídia, Seu Pedrinho, Dona Lêda. Seu Dedé e Seu Pedrinho benzendo. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Da poeira que levantou quando passamos e ela foi se acumulando no meu corpo, assim 

como cada gesto, voz, história, vida de nossas benzedeiras e benzedores. O cheiro foi 

entrando pelos poros, aos poucos, o corpo ficou “cascudo” de tanta camada. Essa camada-



 

escudo serve para proteger do sol, ela serve para proteger das impurezas que a vida traz e 

leva. Protegendo do quebranto que se pega no ar, como me explicou Dona Maria, também 

benzedora do sítio de Santa Cruz - sítio que foi se revelando para mim como um cenário, 

caminhar por suas ruazinhas de terra era encontrar, a cada esquina, uma humilde casinha com 

uma benzedeira lá dentro - quando se benze quebranto, ele é lançado no ar e viaja com o 

vento, colando naquele que se encontrando com o corpo aberto, estando mais frágil por 

alguma doença ou passando por alguma dificuldade emocional, vai carregar para ele esse 

quebranto. E o ciclo se repete.  

No sítio de Vera Cruz, ia me encontrando com Dona da Luz, com seus apenas 

cinquenta anos era benzedeira conhecida, para ajudar nas despesas da casa, na qual moram 

suas filhas e ela, trabalha na casa de farinha do sítio. Chegou de lá na minha visita, ela toda 

branquinha do pó da mandioca. Também me encontrei com Dona Lindalva, irmã de Dona 

Maria, as duas aprenderam a benzer com a mãe. Para essa benzedeira de sessenta e três anos, 

tendo começado a benzer com vinte anos, quebranto vem do vento e do vento sai. Mau-olhado 

é a pessoa quem bota.  

Do cheiro, que abriu minhas narinas, aguçou meu olhar, transbordou numa sensação 

interior que não se sabe de onde veio e para onde vai, vão formando os espaços e as 

temporalidades que andei percorrendo. Da presença bem marcante da comunidade, onde todo 

mundo se conhece, e resiste com bravura ao atropelo das relações humanas que nossa 

sociedade e ambiente urbano vêm configurando.  

É preciso passar pela porteira e chegar do outro lado, é preciso viver a cultura que se 

estuda. Se de nada adianta o doente procurar a benzeção se ele não acredita nesse poder, 

assim também, de nada adianta estudar essas formas simbólicas e rituais se eu não procuro 

estabelecer conexões, desse contexto, com o jeito de viver dessas pessoas. As falas de Seu 

Pedrinho são tão distantes do meu vocabulário que, se não fizesse o esforço para adentrar 

nesse ambiente, correria o risco de me perder nessa pesquisa, de concluí-la por um olhar 

protegido pelas minhas lentes já cristalizadas.  

Mesmo procurando na escrita não dividir esse corpo ou mesmo reportá-lo como algo à 

parte do meu ser - entendo que os diversos corpos com que o trabalho dialoga são corpos 

íntegros - tenho a impressão que meu corpo se adiantava nos diversos processos da pesquisa, 

muitas vezes, ele tinha o domínio da situação, calando minha fala em alguns momentos, 

deixando dançar internamente a história de cada um.  

Seu Pedrinho, ao me contar sua história, relata os últimos suspiros de seu pai. Não 

querendo assustar seus filhos, ainda pequenos, seu pai, ao voltar do trabalho na roça, disse que 



 

tinha pisado num sapo. Não passou muito tempo para a perna começar a gangrenar, se era 

sapo mesmo ou cobra, ele não quis apavorar sua família. E foi, nesse momento, que seu pai 

pediu para Seu Pedrinho ir pegar uma enxada, que estava lá fora da casa. Mostrou e explicou 

para seus filhos que aquela enxada seria a caneta, o caderno, a educação que ele tinha para dar 

e que agora ele passava para eles, a educação que eles precisavam para seguir na vida. No 

primeiro dia de conversa com Seu Pedrinho, ele foi buscar seu diploma para conhecermos, a 

velha enxada, já desgastada pela experiência, já tão cheia de ensinamentos.  

Quando perguntava a alguma benzedeira ou benzedor do porquê de rezar daquele jeito, 

de repetir três vezes ou nove vezes:  

 

[“foi ensinada assim, assim é que tem que ser”].  

 

Como me disse Dona Malvina, senhora que começou a benzer com seus quatorze 

anos, também moradora do sítio de Santa Cruz, na cidade de Vera Cruz. Dentre as crenças e 

superstições, Dona Malvina, de corpo forte e de voz vibrante, mesmo pela idade, nos contou 

que é sempre bom ter criação em casa. Galinha, pato, aves. Por quê? Se alguém colocar mau-

olhado para aquela família, vai tudo grudar nos bichinhos, vai para os mais fracos da casa, cai 

tudo no animal. E eram muitos os animais que vi no seu pequeno terreno. Dona Leda, 

benzedeira da cidade de São Gonçalo do Amarante, mãe de uma família de dois homens e 

uma mulher, diz que sua filha não quer aprender a benzer não. Ela acha que desse jeito a 

benzeção corre o risco de se perder. Seus dois filhos fazem parte do grupo de Folia de Boi de 

seu Dedé. Ela nos conta que não se pode rezar depois que o sol se põe. Foi ensinado desse 

jeito, assim é que tem que ser, sobre essa estrutura, relaciono com os estudos de Mircea 

Eliade. O autor identifica o mito como o modelo exemplar, retomar através dele o que se 

passou ab origine, “uma vez ‘dito’, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a 

verdade absoluta, ‘é assim porque foi dito que é assim’ declaram os esquimós netsilik” 

(ELIADE, 1992, p. 84). Como as falas de nossas benzedeiras e benzedores, e como podemos 

encontrar nos textos sagrados indianos – “assim fizeram os deuses, assim fazem os homens”.  

Benzedeiras e benzedores aprenderam a lidar com o invisível, lidam com o sofrimento, 

com a doença, com as forças que grudam no vento. Encaram as encruzilhadas que amarram o 

corpo do doente. Esse fazer é coerente com o contexto, com o modo de executar, com o modo 

como eles enxergam o mundo, com o modo de lidar com a doença, com o corpo. Para Seu 

Dedé, mau-olhado é uma coisa complicada porque ele tanto pode ser colocado por uma 

pessoa que tem inveja de você, como pode ser totalmente ao contrário. A pessoa gosta tanto 



 

de você, quer seu bem, que acaba passando mau-olhado. Por isso, muitas crianças vivem 

“pegando” mau-olhado pelo amor exagerado de seus pais e familiares. E como essas falas me 

levavam para as lembranças quando criança, dos meus primos mais novinhos que passavam 

de colo em colo nos dias que a família se reunia, ao final da tarde era certo, levavam eles para 

benzer de tanto bem que tinham colocado neles.  

Nossos médicos populares têm cada qual seu modo de curar. Uns riscam coisas no 

chão, tirando a força da terra, desenham cruzes imaginárias por todo o corpo, te chamam pelo 

nome, pedem intercessão para as forças presentes na natureza. Outros conversam diretamente 

com o invisível, são essas vozes que vão lhe dizer o que se deve fazer, que planta curar, que 

reza rezar. Mas todos acedem uma vela para ter a presença das forças sagradas no ambiente.  

No espaço das nossas benzedeiras e benzedores, vejo que sagrado-profano estão 

presente e em sintonia, convivendo com as diferentes temporalidades no mesmo local. É a 

força ancestral, os ensinamentos apre(e)ndidos por quem já se foi. As palavras sagradas, 

proferidas nas rezas, se enlaçam no momento da benzeção, somos transportados para outras 

dimensões, nos sentimos em harmonia com as diferentes formas, conhecimentos, falas, 

convivendo no mesmo espaço-tempo. Sentimos essa força percorrer todo o corpo, pois essas 

benzeções religam estruturas frequentemente separadas no nosso viver. Nossos agentes da 

cura combinam a simbologia com a religiosidade de cada um. Elas/eles utilizam seus 

conhecimentos para proteger o doente através de uma medicina que não está nos livros, ela é 

encontrada no quintal das casas, nas memórias que permaneceram com o tempo, nas respostas 

que encontravam ao olharem para o corpo como a extensão das coisas da natureza.  

Algumas/alguns parecem até videntes, lidam com os mistérios, com as coisas para lá 

de nossa existência material. Em algumas falas das benzedeiras e benzedores dessa pesquisa, 

quando os médicos não encontravam mais soluções para a enfermidade, foram as palavras 

poderosas dessas figuras que salvaram muitas vidas. E todas foram atendidas?  

 

[“com a graça de Deus e da fé da gente”].  

 

Palavras de Dona Antônia, com seus oitenta e sete anos, benzedeira e moradora da 

região urbana de Parnamirim, sempre com uma grande satisfação na voz, sempre dançando 

com os movimentos de seus braços quando conta suas histórias. Vem gente de outros estados 

para receber suas benzeções. E o espaço triangular se mantém.  

Benzedeiras e benzedores não cobram por suas orações, pois como afirmado por Dona  

Maria:  



 

 

[“recebi esse dom de Deus, e poder e palavra de Deus não se cobra 

né?”].  

 

Para essas mulheres e homens suas práticas fornecem o modelo de suas condutas 

humanas, àquela de ajudar a quem precisa. Pois,  

 

[“eu costuro carne quebrada, nervo torto e osso rendido. Carne 

quebrada, nervo torto e osso rendido. Assim mesmo que eu costuro, 

carne quebrada, nervo torto e osso rendido”]. 

 

Assim eu procuro costurar, as quebranças de um corpo dançante, que dança as crenças 

e as vidas das pessoas que:  

 

[“benzem esta pessoa que botaram mau-olhado. Quebranto pra te 

matar eu te benzo pra te curar. Com o poder do Espírito Santo eu te 

curo do mau-olhado”]. 

 

 

 

2.2 Das rezas à dança – os laboratórios de criação  

 

 

O limiar, a porta, mostra de uma maneira imediata e concreta a solução de 

continuidade do espaço; daí a importância religiosa, porque se trata de um 

símbolo e, ao mesmo tempo, de um veículo de passagem – Mircea Eliade.  

 

 

Antes de curar, antes de rezar, antes de pedir o bem para a pessoa que procura os 

benzimentos - benzedeiras e benzedores iniciam seus rituais. Elas/eles se recolhem, preparam 

os materiais, intercedem pelos seus santinhos de devoção. Fecham o corpo - um ritual 

particular a cada benzedeira e benzedor para que nenhuma energia ruim os atinjam - chamam 

pelo nome do doente, recolhem ramos e acedem velas. O tempo se dilata, fica suspenso no ar. 

Os corpos se modificam, pois ali começa a ligação com o sagrado, de fazer presente a tradição 

repassada e que agora convive no mesmo espaço-tempo. Cada um com seus gestuais e 

orações particulares transmitem a força e fé no seu ofício. Uns batem o pé no chão, outros 



 

estralam os dedos três vezes, tem aquelas que pedem licença para começar, e tem aqueles que 

fecham os olhos, tremem e começam a rezar.  

Desse ritual de reza, de orações e de pedidos, começo a discussão do meu ritual 

artístico. Estar em cena e parar para pensar em cada passo, me faz observar que o fazer 

artístico também tem seu ritual. O tempo se transforma, o espaço ganha outras estruturas e 

intenções. Desbravo os caminhos possíveis, aqueço o corpo, converso com ele, fecho os olhos 

para me transportar para um lugar, onde ali, eu reencontre com o passado, com o vivido, com 

o que está no corpo, com o que está por vir. Fecho o corpo, para escutá-lo, para depois expor 

para fora uma arte que começa lá embaixo, pequena, miúda, mas que brota cheia de tantos 

ramos e vidas.  

O processo criativo em dança inicia-se logo após a primeira experiência em campo. 

Mas antes de enveredar pelos rituais da criação, identifico como de importância para o 

trabalho (e para meu próprio fazer artístico) como eu mesma me encaro. E desse face a face, 

carrego algumas questões e responsabilidades.  

Se desde meus três anos de idade me encontro dentro do universo da dança, aprendi 

diariamente a perceber como me movimento, quais minhas limitações, o quanto devo ir e o 

quanto devo parar. De todas as técnicas que me foram ensinadas, fui agregando aquilo que me 

cabia, com a dança que queria me tornar. O método de criação desse trabalho pode refletir 

uma liberdade corporal, e ele é sim, livre de exploração. Mas é ai que a atenção deve estar, a 

extrema importância de estarmos “preparados” para mergulhar num processo criativo que faz 

interagir as ações interiores e exteriores, que trabalha com a memória corporal, que desperta 

sensações e desbloqueia percursos emocionais, quando se ativa certas partes do corpo. E estar 

consciente que toda essa proliferação é potencialização artística.  

Preciso me afinar, assim como os músicos afinam seus instrumentos. Preciso me 

reconhecer, parte por parte, preciso estar apta para me encarar como artista. Sou meu próprio 

instrumento musical, então, é preciso tocá-lo na intenção de chegar ao outro, uma sinfonia 

cadenciada, mesmo que caótica internamente. Aos meus 26 anos, apaixonada por trabalhos 

corporais, dos mais calmos, como o Lian Gong, até os que exigem uma dinâmica acelerada, e 

experimentando sempre todos que tenho acesso, sei qual melhor me trará a plasticidade e 

resposta para a minha prática criativa de cada momento.  

Em todos esses anos de dança, me encontrei com pessoas e com um trabalho desse 

“corpo que dança” e suas relações que percorrem toda a estrutura física-sensitiva, ou seja, 

aquela que encara o artista como íntegro em suas atuações. Finquei meus pés no trabalho 

corporal, iniciado nas disciplinas de Danças do Brasil, durante minha graduação. Foi do 



 

estudo intenso dessa anatomia simbólica e física do corpo nas manifestações culturais 

brasileiras, sistematizado por Rodrigues (1997) e pelo estudo, incorporação e prática da 

capoeira, com Lara Machado, que segui minhas investidas artísticas.  

Do trabalho corporal inicial - do reconhecimento da estrutura óssea-muscular, das 

articulações, do eixo central que possibilita as quebras e desequilíbrios, da base enraizada, dos 

apoios dos pés e etc. - relacionando essa estrutura física a um imaginário simbólico da cultura 

popular, começo a organizar meu corpo como instrumento dessa técnica corporal que agrega 

o emocional, seu peso, as diversas cargas (afetivas e ancestrais), os aspectos simbólicos e etc. 

Uma técnica integrada aos sentidos, ativada pelo olhar para o corpo presente nas 

manifestações culturais brasileiras, em que a cobrança de uma vida marcada pela lida diária, 

do roçar, do colher, do plantar, do pastorar se instauram e dão sentido para esse corpo. 

Encontro nesse trabalho, possíveis diálogos frutíferos da minha “crendice” artística.  

Encaro-me como artista antes de tudo, me encaro como uma profissional da arte, e 

para isso, levanto a importância para os artistas da dança ou para aqueles que queriam bailar 

por esses palcos de terra, a preparação e o conhecer corporal constante. Um trabalho desse 

corpo que é o próprio artista, e sua prática artística, sua pesquisa criativa que andam no 

mesmo compasso. Essa dissertação não existiria sem o meu fazer artístico, ela nasce em 

resposta à dança que brota no bojo das discussões do espaço acadêmico. Minha pesquisa é 

artística.  

Das práticas corporais que venho aprendendo no universo acadêmico e que agrego no 

meu fazer artístico-pedagógico, destaco uma, dentre tantas outras que me foram importantes, 

por estar embasando e dando aporte para essa dissertação, particularmente em sua 

contribuição metodológica para a criação e composição cênica. O método prático-teórico-

criativo de Lara Rodrigues Machado, apreciado em sua tese de doutorado “O jogo da 

construção poética: processo criativo em dança” vem guiando meus passos artísticos dentro 

e fora dessa dissertação.  

A metodologia criativa, em questão, se inicia com a pesquisa de campo junto ao 

contexto cultural escolhido e da vivência com a fonte de pesquisa, parte-se para os 

laboratórios de criação, nos quais ocorre a apreensão dos elementos, do corpo, do imaginário 

cultural e simbólico do universo pesquisado para o corpo do artista-pesquisador. Nesse 

momento, além das vivências em campo, é buscado despertar igualmente no artista suas 

descobertas e histórias individuais, no jogo das relações que ocorrem interiormente no 

intérprete-criador ao juntar as vivências sentidas e vistas em campo com aquelas que já havia 

dentro dele.  



 

Seguindo os procedimentos metodológicos de Machado L. (2007), o jogo da capoeira 

esteve presente durante todo o processo dessa pesquisa. Conheci e comecei a praticar a 

capoeira na graduação numa disciplina ministrada pela professora, e desde lá, ela vem me 

acompanhando, não só como uma prática possível de interligar com a criação artística e/ou 

como uma prática corporal para o artista-pesquisador. O universo da capoeira, com seus 

valores, sua história, seus princípios rituais, suas relações, a presença e figura do mestre (que 

permeia quase todas as tradições), transferiram-se para a minha formação como pessoa.  

Além da implicação estrutural que a prática da capoeira desenvolve no corpo do 

artista, enraizando-o, trabalhando o tônus muscular, a malevolência corporal do jogo do atacar 

e se defender, do negacear, do improvisar dançando na roda, da relação direta com o corpo e 

com o outro - a capoeira é jogo em todos os sentidos - a autora transfere simbolicamente o 

jogo da capoeira para o jogo criativo. Para Machado L. (2007) é dessa essência do jogo do 

improviso entre campo de pesquisa, das descobertas pessoais de movimento, das relações de 

diferentes situações e diálogos corporais que prolifera a composição artística, é o “jogo da 

construção poética”, como descrito pela autora, artista, professora e mestra de capoeira. E é 

desse jogo, alicerce da capoeira, que transferimos essa essência para o trabalho criativo, com 

todos os seus princípios, regras e improvisos. O jogo da construção poética é guiado por três 

etapas, a saber: os laboratórios de criação, os exercícios de improvisação e a composição 

coreográfica. Sobre o primeiro momento:  

 

O intérprete deve estar totalmente disponível para o desconhecido, para a 

descoberta individual, o que impede de refletir sobre o que está acontecendo 

naquele momento; apenas será possível elaborar o material aflorado nos 

laboratórios num momento seguinte, onde então se inicia a improvisação 

desses conteúdos (MACHADO L., 2007, p. 45).  

  

A partir do contato vivenciado pelo artista-pesquisador junto a sua fonte de pesquisa, 

ele trará um corpo carregado dos mais diversos sentidos, imagens, gestualidades, sensações. O 

trabalho com os laboratórios de criação permite que toda essa complexidade de símbolos, 

gestos, histórias e vidas trazidas da vivência em campo sejam ativadas durante os laboratórios 

e possam se constituir em movimento para a cena. Nesse processo de investigação, o intuito é 

que sejam afloradas as percepções do ambiente vivenciado, buscando um corpo aberto ao 

desconhecido, sem grandes indicações ou caminhos que se deva percorrer.  

É necessário canalizar as energias para que os movimentos provenientes dos 

laboratórios se mostrem memórias dos percursos interiores. Nesse momento, fechamos nossos 

olhos para sermos lançados no imaginário cultural vivenciado, buscando permanecer com o 



 

corpo aberto para as peculiaridades de movimentos que nascem da relação entre o visto e o 

sentido em campo com outros registros emocionais e formativos do artista-pesquisador.  

O corpo em laboratório experimenta ações, sensações, gestuais que não são advindas e 

ativadas por apenas um sentido funcional, elas engendram toda a complexidade das relações e 

reconhecimentos travados durante todo o processo da pesquisa. Apenas num momento 

posterior, depois de lapidados os movimentos, é que se interroga o porquê daquela 

composição. Nessa pesquisa, após essa etapa, pude identificar as relações que se mantiveram 

até no processo criativo, os triângulos formados, o contexto e mistérios do campo de pesquisa 

presentes na criação artística. São os reflexos de uma pesquisa que mergulhou corporalmente 

no universo pesquisado, não houve intenções anteriores para a composição.  

Os movimentos surgem de um trabalho criativo orgânico, íntegro e permissivo de 

exploração, nascidos das relações que brotam dentro do artista-pesquisador ao experienciar e 

dançar “Todas as vidas” que agora estão dentro dele. O que se reflete em movimentações, 

ações, gestos, falas que não são advindas somente dos “olhares” para o campo, mas sim, da 

internalização dessas vivências, sentidos e sensações para o corpo do artista, de uma forma 

que durante os laboratórios, ele vive artisticamente os sentidos do universo pesquisado com o 

seu corpo poético, carregado de relações, reconhecimentos, embates e descobertas. Para 

Graziela Rodrigues, durante os laboratórios corporais:  

 

O corpo do bailarino-intérprete passa a assumir um corpo imaginário, “como 

se não fosse dele”, gerando uma liberdade de expressão e uma 

permissividade na dança de experimentar a fala e o canto, sem a 

preocupação de responder a padrões convencionais (RODRIGUES, 1997, 

p.19).  

  

A autora sugere que a busca da gestualidade corporal seja pautada na relação entre a 

vivência da pesquisa de campo com a memória afetiva do bailarino. São as lembranças outras 

da nossa vivência que interferem diretamente em nossas movimentações corporais, mesmo 

que não artísticas. E que nessa pesquisa, elas foram deixadas vir à tona, constituindo um 

material genuíno, singular e diferencial para o processo criativo. Da oração ouvida em campo  

 

[o que é que eu corto? Eu corto o mal, eu corto o pé e a cabeça, antes  

que ele cresça e enverdeça, é isso mesmo que eu corto],  

 

elas me levaram para as lembranças de infância, veio um corpo-sentido do corpo-oração, 

tantas vezes, benzido por vovó Tica. Um corpo com uma carga de propriedade ao denotar 



 

uma expressividade que já havia sentido, ele próprio, esses cortes e costuras. Corta íngua, 

costura carne quebrada, nervo torto, osso rendido, assim mesmo, eu costuro. Repete-se três 

vezes a oração, repetem-se três vezes os gestos, nos laboratórios, as repetições ganharam 

fundamento ao mergulharem nos rituais das benzeções.  

No processo criativo, as vivências, a paisagem e cenário da pesquisa “aparecem no 

imaginário e inconsciente de cada um, o que propõe um grande encontro de imagens vindas 

de lugares diversos” (MACHADO L., 2007, p. 48), com isso, é possível observar a “dança 

que nasce no corpo de cada intérprete”, os movimentos ganham individualidade e 

singularidade, como cada fazer de cada benzedeira e benzedor. A reza pode ser a mesma, no 

entanto, elas/eles a transformam ao darem expressividade, conforme a sua crença, 

religiosidade, ambiente, história; na cena artística, aparecem as personagens de cada um. Um 

mesmo movimento que se ramifica em diferentes tonalidades e qualidades no rizoma das 

relações ao ganharem espaços horizontais, mas advindos do mesmo centro.  

Nos laboratórios criei meu próprio espaço sagrado, onde fui desbravar os sentidos e 

emoções, as interiorizações das vivências do campo de pesquisa que já estavam sendo 

depositadas desde lá. Aos poucos, elas foram tomando corpo, elas foram se tornando dança, 

um corpo predisposto a outras experiências significativas. Se há um percurso nas 

manifestações culturais brasileiras, há também o meu percurso na criação cênica que percorre 

o reconhecimento do meu corpo, o reconhecimento e relação com os espaços triangulares que 

ativam as imagens do campo, deixam o corpo revivê-las em laboratório, deixam emergir as 

outras imagens que compõem nossa integração como pessoa, como artista que dança as 

muitas vidas existentes dentro de cada um.   

Das imagens provenientes durante os laboratórios, um cheiro qualquer, a chama do 

fogo queimando, as brasas do carvão explodem mil sensações para o corpo. Das ervas quase 

todas aromáticas, utilizadas nos rituais da benzeção, elas transferem seus sentidos para o meu 

corpo, durante o processo criativo, elas afastam as impurezas que possam afetá-lo, renasce um 

outro corpo. Do trabalho corporal, no qual há sim técnica, consciência e exercícios constantes, 

porém, que passam a assumir outros focos e perspectivas, a chave para religar os percursos 

interiores e exteriores.  

Sobre as questões de espaço e tempo, nos estudos de Eliade (1992), o espaço sagrado 

para o homem religioso difere do espaço das aglomerações humanas. No espaço sagrado, o 

mundo profano é transcendido.  

 



 

Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais francamente não-

religioso, uma qualidade excepcional, “única”: são os “lugares sagrados” do 

seu universo privado, como se neles um ser não-religioso tivesse tido a 

revelação de uma outra realidade, diferente daquela de que participa em sua 

existência cotidiana (...) lá, no  recinto sagrado, torna-se possível a 

comunicação com os deuses; consequentemente, deve existir uma “porta” 

para o alto, por onde os deuses podem descer à Terra e o homem pode subir 

simbolicamente ao Céu (ELIADE, 1992, p. 28).  

  

Começava a percorrer esses limiares nos laboratórios de criação que agora ganhavam 

uma nova intenção espacial e temporal, que se aproximavam das qualidades dessas sociedades 

em que há o desejo de retornar a um tempo anterior, mitológico que os levam às contínuas 

repetições de gestos e comportamentos para que se estabeleçam as relações do seu ser e estar 

no mundo. O meu processo criativo começou também seu ritual sagrado para estabelecer 

conexões com os processos dos registros e memórias do campo, memórias do artista-

pesquisador, descobrindo lugares “desconhecidos” que começavam a se instanciar no corpo. 

Começou meu ritual. A retomada dessas temporalidades distantes, dos diferentes espaços para 

se restaurar no tempo da criação, exigiu também outras estruturas, voltando ao meu início, 

voltando para casa, que é a relação comigo mesma.  

Nos laboratórios de criação, inicialmente, fui buscando uma ambientação do espaço de 

trabalho que tivesse relação com o campo pesquisado, porém, nas primeiras experiências, o 

espaço se encontrava totalmente vazio. Na Física Quântica, o vazio é concebido como um 

oceano de partículas virtuais que permite todos os nascimentos em potencial, o vazio é visto 

como cheio de possibilidades. E foi do vazio inicial que nasceram as primeiras relações que 

tornaram potencialidades cênicas. De forma, bem pequena no início, foi espalhado pelo 

espaço objetos que encontramos no campo na benzeção, trouxemos rosários, velas, saias, 

tecidos, pedaços de madeira, folhas e terços.  

A escrita, algumas vezes, em terceira pessoal do plural, aparece, pois nessa etapa do 

processo de criação artística fizeram parte mais duas intérpretes-criadoras, Hilca Honorato e 

Vanessa do Espírito Santo. O trabalho criativo aconteceu dentro do projeto de pesquisa da 

Profa. Dra. Lara Rodrigues Machado, intitulado “O jogo da capoeira como proposta 

metodológica para o processo de criação em dança”. Depois de experienciar essa 

metodologia de pesquisa artístico-criativa e me relacionar com outros artistas, formou-se esse 

trio de mulheres com a intenção de trabalhar o processo criativo de Machado L. (2007), tendo 

como fonte de pesquisa o universo da benzeção, proposta iniciada por mim, devido a minha 

pesquisa de mestrado e que acabou instigando as outras artistas.  



 

Vale ressaltar, que o processo artístico e dissertativo aqui descrito, as discussões e 

questões levantadas são somente as das minhas vivências. Apesar das outras artistas fazerem 

parte da criação cênica, terem ido várias vezes a campo, não analisei suas experiências e nem 

propus a elas os caminhos que tomei nesse trabalho, como por exemplo, a criação do 

inventário pessoal. Sendo assim, essa dissertação é fruto das minhas análises, discussões e 

experiências nesse campo de pesquisa, com as minhas práticas artísticas. Eu como artista-

pesquisadora e também intérprete-criadora no trabalho artístico produzido.  

Contudo, o trabalho artístico que nasceu é fruto dessa relação triangular entre as 

intérpretes-criadoras. Cada pedaço de fonte criativa, vivido nos laboratórios, de uma maneira 

ou de outra, ocorreu devido à relação firmada entre as três, mesmo nos momentos no qual o 

contato não era visível, tocado, estabelecido. Certamente, se eu tivesse percorrido o caminho 

compositivo sozinha, ele teria outra cara, outras relações, outras proposições. O que uma 

trazia, acabava por contaminar a outra também, o tempo todo éramos incitadas por algum 

elemento, e ter mais duas pessoas ali do meu lado, durante os laboratórios de criação, foi se 

constituindo em mais proposições e relações corporais e simbólicas nas criações artísticas 

dessa pesquisa. Um novo triângulo se estabelecia.  

Voltando às experimentações nos laboratórios de criação, um dos elementos que 

impulsionaram demasiadamente as movimentações, ações, sensações foram as músicas 

selecionadas (todas do universo das manifestações populares brasileiras) e que ficavam 

tocando num aparelho sonoro durante os laboratórios num tempo de, mais ou menos, uma 

hora e meia a cada encontro. No decorrer dos laboratórios, e após assistir as filmagens desses 

laboratórios, gravadas por uma câmera, apurava e selecionava para o próximo encontro 

àquelas que geravam pronúncias corporais que carregavam um significado e que também se 

mostravam estruturas para a dança. Movimentos que produziram um sentido desembocado no 

corpo; ações que remexiam com o imaginário; gestuais que geravam sensações que, aos 

poucos, ao passarem para o percurso interior antes do exterior, transferiam para os 

movimentos elaborados um potencial criativo e poético.  

Alguns laboratórios contaram com a ajuda de pessoas que trabalham na mesma linha 

de pesquisa, que orientavam e propunham comandos, conforme nossas movimentações, do 

que o corpo começava a querer “dançar”. Se alguma artista realizava um movimento 

instigante e genuíno (aos olhos de quem estava dirigindo), recebíamos incentivos e era pedido 

que se repetisse ou ampliasse a movimentação. Para os trabalhos de voz, foram as indicações 

do Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek que deram as pistas para deixar a outra voz despertar, 

das movimentações e sons que começavam a aparecer. O professor pedia para que nós 



 

trouxéssemos imagens internas do que estava vindo, e que cada uma deveria associar com as 

sensações que começávamos a despertar. A aluna do curso de graduação em Dança, da 

mesma instituição, Sílvia Rodrigues, também contribuiu, com outros olhares nos primeiros 

processos desses laboratórios. E é claro, eles também contaram com as orientações, marcas, 

corpo da mestra Lara Machado.  

Nos primeiros laboratórios, permanecíamos de olhos fechados, e é espantoso, ao 

observar as gravações, os corpos das três artistas se comunicando por outros sentidos que não 

o da visão. Há momentos em que a movimentação é semelhante e realizada quase ao mesmo 

tempo, mesmo estando longe ou de costas uma para outra, de olhos fechados. Quando uma ia 

para o chão, logo após, as outras iam também. O triângulo começava a aparecer e tornava-se 

presente. Éramos três mulheres, as relações e reconhecimentos se formam também no 

trabalho artístico.  

Depois de alguns laboratórios dirigidos, foi o momento de ficarmos as três sozinhas. 

Nesses laboratórios, cada uma possuía sua movimentação de entrada para acessar e conectar 

com as paisagens, com o imaginário cultural vivido, na intenção de bloquear as outras 

sonoridades e ruídos exteriores que não faziam parte desse ritual. A questão temporal relatada 

acima, no que confere às qualidades do ambiente dentro do espaço sagrado, no processo 

criativo, começou a se instaurar. Em momento algum foi exposta a percepção dessa qualidade 

temporal nos espaços da benzeção e visto como uma possível possibilidade criativa para a 

cena. Se sentimos uma suspensão do tempo nos momentos das rezas, dos benzimentos; se 

tínhamos a impressão do tempo  se dilatar, provocado pela  abertura a outros espaços e 

temporalidades, para dar acesso ao sagrado; essas mesmas qualidades, encontradas no campo 

de pesquisa, vieram das ações e sensações que brotaram interiormente em cada artista. Nos 

laboratórios, tempo e espaço ganharam novas qualidades, proporções, dimensões. O corpo 

também se dilatou ao permanecer aberto para receber todo o material simbólico e afetivo da 

fonte pesquisada. Meu ritual de passagem havia começado.  

Há duas palavras carregadas de sentidos simbólicos que foram trazidas, uma por 

Graziela Rodrigues e outra por Lara Machado, durante suas aulas e processos criativos. Essas 

palavras que representam o universo em que elas se inscrevem, foram retomadas e 

metaforicamente carregaram com seus signos, minhas escolhas, meus percursos, as passagens 

artísticas e as transformações dessa fase da pesquisa. A primeira, muito trabalhada durante 

meus laboratórios na graduação, com a professora Graziela Rodrigues, é a palavra Dojo, de 

origem do zen budismo. Seu significado, “lugar iluminado”, onde os monges praticam a 

meditação, a respiração, a concentração. Do = Caminho, estrada, trilha (sentido espiritual). Jo 



 

= Lugar (espaço físico). A palavra então formada é a junção de um espaço físico com o 

espaço espiritual, invisível, imaginário.  

É o lugar onde se pretende desbravar um caminho, o lugar onde acessamos em 

sintonia o imaginário com as realidades físicas, porém, transformadas constantemente. 

Delimito esse espaço com sal grosso, com folhas aromáticas, delimito esse espaço, formando 

um circulo de relações. Desbravo os caminhos possíveis do diálogo corporal entre o campo de 

pesquisa (com sua carga simbólica, ancestral, afetiva) e o meu campo, o meu fazer artístico. 

Nesse espaço imaginário, e ao mesmo tempo físico, terrestre, coloco em prática as relações 

entre o “de dentro” e o “de fora”, me protejo e preparo esse território para adentrar num 

campo desconhecido e propulsor de reconhecimentos, embates e proliferações genuínas de 

movimento. Nele, há seres de outras dimensões, de outros planos existenciais. As vozes, as 

rezas, as orações sussurradas soavam nos meus ouvidos, transferiram-se para minhas mãos e 

ancoraram-se na minha base. Se o trabalho com o imaginário já era um forte aliado para 

liberar o visto e sentido em campo, adentrar nesse meu dojo, automaticamente ativava o 

imaginário cultural vivenciado.  

A outra palavra batizou um dos trabalhos artísticos da professora Lara Machado, e o 

sentido tão intenso que trouxe nos processos, continuou guiando os meus caminhos nos 

laboratórios, do que aconteceria quando adentrasse no meu dojo. Ouidah, cidade da costa 

atlântica do Benin, antigo ponto de comercialização dos escravos. Na entrada da cidade, há 

um portal, de um lado, o desenho dos seus deuses, do outro o desenho daqueles que deixavam 

a terra natal. Ouidah = “o lugar do não retorno”, que liga as lembranças ancestrais a algo que 

estava por vir, novo, de outros territórios. Aqueles que atravessavam esse portal, talvez jamais 

voltassem. Para mim, no sentido metafórico, se voltassem, não voltariam do mesmo jeito, 

voltariam transformados. O portal do limiar.  

Nos laboratórios, transitei pelas fronteiras, e de lá para cá, de cá para lá, a busca por 

“colocar-se o mais perto possível do que é vivido por homens de carne e osso, arriscando-se a 

perder em algum momento sua identidade e a não voltar totalmente ileso dessa experiência” 

(LAPLANTINE, 1988, p. 151). Nos laboratórios, vivi a reza, o quebranto, a doença, a cura, as 

vozes que ouvia, os cheiros que sentia. Ao adentrar no meu portal, no meu dojo, já não sabia 

tão certo quem comandava minhas movimentações. Seria a dona da voz misteriosa, aquela 

que me acompanha desde a graduação? Seria a minha figura ancestral, minhas benzedeiras e 

benzedores, ou eu própria? Sabia que se voltasse, voltaria transformada.  

Oliveira (1985) reconhece os benzimentos como um processo “em-se-fazendo”, um 

fazer que comporta a improvisação, mutação, permanência, envolvimento com todo o 



 

entorno. No trabalho artístico, o processo criativo tomou a mesma peculiaridade: a cada dia, 

novas relações se estabeleciam, a cada novo objeto trago e trabalhado possibilitava uma 

diferente releitura para a cena artística. Ia construindo, nesse processo de se fazer, conforme 

as circunstâncias e situações, a estruturação da figura no desenho coreográfico que dança, que 

reza, que benze, que gira, que desvia, que ia tomando forma e conteúdo no meu corpo. A 

figura da benzedura selou os sentidos do campo de pesquisa com os sentidos do corpo que 

dança. Aos poucos, as falas, os cantos começavam a germinar, as rezas e orações vieram para 

trazer junto a dona dessa voz. Começava o trabalho com a personagem, aquela que estava lá 

dentro, remexendo com tudo e com todos que dentro de mim já se encontravam.  

 Para Eliade (1992) há um desejo nos espaços religiosos de retornar a um tempo in 

principium a todo o momento, de trazer presente o tempo mitológico. Com isso, o homem é 

conduzido a uma contínua repetição de uma gama de gestos e comportamentos, o que é 

observado, como exemplo, no momento da benzeção. Benzedeiras e benzedores repetem, 

muitas vezes, por dia, as orações, os gestos que formam cruzes no doente, algumas rezas 

padrões. Nos laboratórios, ia percebendo algumas movimentações se repetirem, elas abriam 

os sentidos do contexto, elas possibilitavam adentrar num território em potência para a 

criação. As mãos, os braços, a região do esterno foram as partes do corpo que mais se 

sobressaiam durante as movimentações, talvez pela grande utilização dessa região no universo 

da benzeção. Mas, com a internalização dessas vivências para meu corpo, e despertadas nos 

laboratórios de criação, elas vieram transformadas, elas ganharam outras tonalidades. Benzia 

eu mesma, benzia o outro, cortava no percurso do imaginário e no espaço, a doença que 

estava presente na terra, no corpo, no ar. Amarrava tudo aquilo e repassava já transformado 

para meu corpo, porque de corpo fechado Dona Cobé entendia.  

Entre algumas proposições de Machado L. (2007), para os laboratórios de criação, 

transcrevo aquelas que trouxeram um maior peso estruturante para as minhas investidas 

artísticas. A busca das imagens do campo de pesquisa, em cada intérprete, permitiu ao corpo 

nivelar o que começava a ser despertado nos laboratórios com as vivências de campo. No 

momento em que fechava os olhos e me colocava disposta a desbravar os caminhos dentro do 

dojo, uma fala, uma reza, as histórias de vida de cada benzedeira e benzedor vinham 

naturalmente brincar com minhas lembranças, e instanciavam no meu corpo, começando a 

estruturar a vida de uma terceira figura, minha personagem, que nascia do encontro e embate 

com as imagens de campo internalizadas e recombinadas com o que já havia dentro de mim. 

Dona Cobé agregou as personalidades do campo com a minha, revelou uma “véia” 



 

carrancuda, que teve muitas perdas nessa vida, e o corpo foi sentindo essas perdas e se 

esquivando, ao mesmo tempo, do que não valia a pena.  

Ao acessar curiosamente e deixando as barreiras do sensível e do invisível atuarem nas 

linhas de câmbio, as estradas exploradas retornavam, mas agora implantadas naquele espaço 

cênico em potência para a criação artística. O cheiro de terra, o cheiro de vela, o cheiro da 

doença presente no ambiente da benzeção impregnavam meu corpo, foi preciso recorrer as 

mesmas ervas aromáticas que foram vistas nas mãos de nossas benzedeiras e benzedores, que 

limpavam o corpo do doente, que passavam as energias negativas para essas plantas, para 

limparem o meu corpo e espaço cênico também. As plantas também sofriam transformações, 

de início, vívidas, verdinhas, exalando aquele cheiro forte no ar, depois do benzimento, elas se 

recolhiam também, perdiam suas características, tinham cumprido seu papel.  

Dessa proliferação de sentidos, comecei a trazer as sensações provenientes do campo 

de pesquisa, a viver os significados de cada fazer desse ambiente que agora se dilatavam 

nesse “corpo que dança em todos os sentidos”. Reconhecê-las e identificá-las foram pontos 

preciosos para o próximo passo – o da composição cênica. Machado L. (2007) também 

ressalta a importância, durante os laboratórios, de descobrir e criar relações com os objetos 

trazidos para a experimentação cênica. Cada elemento que era colocado no espaço estabelecia 

sua função, nesse sentido, eles não assumiam um papel cenográfico, de ambientação do 

universo pesquisado. Eles vinham carregados com os sentidos encontrados no campo da 

benzeção, o propósito de destoá-los de seus contextos não ocorreu. Na criação cênica, eles 

foram manipulados, usados, remexidos, vivenciados, conforme as ações vistas em campo, 

porém, na reatualização artística, ganharam outras dimensões, estendendo suas funções, 

ampliando suas particularidades, na singularidade das experiências em campo, em cena. Não 

eram apenas objetos, eram eles próprios, elementos norteadores que ligavam e davam suporte 

para os benzimentos dos movimentos da dança.  

O trabalho com as imagens e com os objetos cênicos, ressaltado na pesquisa de 

Machado L.(2007) mostra-se substancial na medida em que se torna necessária, num 

momento posterior, configurar para a cena artística as sensações, as imagens, os movimentos, 

as relações (com o outro, com os objetos) que foram despertadas nos laboratórios, e que 

depois são retrabalhadas em possibilidade poética nas improvisações e durante a composição. 

Tal releitura e exploração dos elementos exigiram outros estados corporais, diferentes 

daqueles de nossas figuras da cura, imersas em seus ritos e em suas crenças. Na criação 

cênica, os rituais, os mitos, as crenças receberam a investidura na personagem que tomou o 

seu caminho, não tão menos benzedeira, não tão menos artista-pesquisadora.  



 

Ao olharmos para nossa cultura popular, veremos que a maior parte de nossas 

expressões culturais brasileiras possuem reminiscências com a terra. Estudar a origem das 

manifestações populares brasileiras é voltar a um tempo onde havia uma forte ligação com a 

natureza, misturada ao fazer cotidiano, a subsistência da vida e, sobretudo, a própria 

religiosidade. São muitos os mitos que trazem essa característica, e que, infelizmente, hoje, 

chegam a nós, apenas resquícios. Nessa pesquisa, a relação com a terra na vida de algumas de 

nossas benzedeiras e benzedores era evidente. Para essas pessoas a terra é geradora dos seus 

alimentos, trabalham eles próprios na lida, muitas vezes, com uma terra que é preciso muita 

conversa, muito esforço em “espremê-la”, e dela, tirar o seu sustento. São corpos marcados 

por uma vida embaixo do sol quente, cuidando dessa fonte de vida que leva e que trás. A forte 

relação com a natureza, do saber necessário para seu fazer sobre a agricultura: é da terra que 

elas/eles retiram os recursos terapêuticos para suas benzeções, é da terra que eles tiram suas 

ervas, plantas e orações. É conversando com esses grãos que formam o cenário natural da reza 

e feitiço, que eles curam, arrastam e enterram as coisas ruins que também são plantadas e 

colhidas.  

No processo criativo e compositivo, meu corpo também se conectou com a terra. Se na 

pesquisa de campo a terra era fonte de vida e também de perdas para as figuras da benzeção, 

no processo artístico, ela veio em potência. Dona Cobé conversava com os lá de baixo, 

acordando os ancestrais, um corpo com memória, que carrega os entes que já se foram. Os 

movimentos e as falas vieram, ora aprumando os sentidos e lembranças de um tempo bom 

com a terra, ora em gestos de querendo ir, mas, ao mesmo tempo, querendo voltar, buscavam 

tirar as marcas da terra seca que fez muitos partirem.  



 

 

Foto 8: Laboratórios. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

  

Essa outra vida, despertada nos laboratórios, desenterrou os mortos, pediu (com o 

olhar voltado para o sagrado, com a região do esterno totalmente aberta) para ser levada 

também, para ir embora e ficar junto com eles. O circuito energético proveniente dos 

movimentos produzidos, a partir de cada parte específica do corpo, religou e mesclou os 

movimentos artísticos com os sentidos, símbolos e mitos do universo da benzedura. O corpo 

se ajeitou, tomou um outro tônus, outros estados corporais atualizados para as significações 

do campo vivenciado, das vidas ouvidas, do inventário instaurado no corpo.  



 

Na análise da estrutura física, nos estudos de Rodrigues (1997), a autora considera que 

tal estruturação é a forma pela qual o corpo se organiza e realiza linguagens de movimento a 

partir do olhar para as manifestações populares brasileiras. Como também, além das 

dinâmicas corporais, são observadas as ações que permeiam os rituais desses espaços. 

Vivenciar estas constantes no próprio corpo é considerar toda a complexidade e integração 

das relações que encontram suporte no corpo de cada um, um olhar do artista-pesquisador 

para os desdobramentos dos movimentos nesses espaços, não no enquadramento coreográfico, 

mas apreendendo os sentidos e significados que permeiam toda a cultura.  

 

Reforçamos a ideia de que esta estrutura estará mais explicitada na medida 

em que o indivíduo estiver integrado às manifestações rituais. Os sentidos 

através dos quais a pessoa interliga-se ao sagrado, a impulsionam para reagir 

simbolicamente. Percebemos que a qualidade da estrutura física possibilita o 

recebimento do campo simbólico, bem como a sensibilidade na apreensão 

dos símbolos faz com que o corpo chegue a ganhar estrutura (RODRIGUES, 

1997, P.43). 

 

Dessa forma, quando nos deixamos receber pelo material simbólico do campo 

estudado, e a partir do nosso corpo, interagir internamente com essas peculiaridades, é como 

se realmente o corpo se ajeitasse, se estruturasse, por haver coerência com os sentidos e 

símbolos do campo. Ao me permitir realizar simbolicamente o ritual da benzeção para as 

criações cênicas, foi quando eu senti a inteireza dos meus movimentos, o corpo se estruturou, 

passou a interagir com o corpo-oração do campo, vivendo, ele próprio, as sensibilidades do 

sagrado, do ritualístico, fundamentados também para as sensibilidades artísticas. 

 Dessa anatomia simbólica que a autora nos fala, a representação do mastro votivo, 

durante minha pesquisa, estabeleceu a integração entre o que há em cima e aqui embaixo. Os 

pedidos de cura aos santos de devoção de cada benzedeira e benzedor foram sendo 

internalizados no meu próprio corpo. Encontrou respaldo durante seu percurso na coluna 

vertebral, onde nessa parte do corpo, o pedido foi aninhado com a devida atenção, prolongou-

-se até os pés, que se enraizaram e chamavam quem estava lá embaixo para, em ações de bater 

o pé três vezes no chão, afastassem a doença, o quebranto, o mau-olhado. 

 Desse simbólico ativado no corpo, cada parte e cada movimento, eram carregados de 

significados, como exemplo, em nenhum momento vi nossas benzedeiras e benzedores se 

ajoelharem, mas durante os laboratórios eu ia o tempo todo ao chão, a flexão dos joelhos 

predominava nas movimentações. Benzedeiras e benzedores podem não ter realizado essa 

ação na minha frente, mas suas falas eram carregadas desse sentido: a ação de invocar. Eles 



 

invocavam e pediam nas rezas, durante as benzeções, para os santos virem ajudá-los. No 

corpo da minha personagem, ele veio sem ser visto, pois o circuito simbólico desse espaço de 

contrição já estava estabelecido e se entregou para o sagrado. Para as orações serem 

atendidas, foi preciso sentir o corpo-oração, encontrando um estado corporal que dentro do 

seu ritual artístico, dançou o sentido simbólico do universo vivenciado. 

Ressalto alguns aspectos levantados por Rodrigues (1997) que foram percebidos e 

sentidos durante essa pesquisa. Sobre a anatomia simbólica do corpo nesses espaços, observo 

o mastro votivo que sintetiza uma unidade corporal ao estabelecer, dessa forma, as relações 

entre o céu e a terra. “O corpo torna-se mastro, quando concretiza as suas relações de ser 

humano e ser divino, inteirando-se de que ele ocupa um espaço, ao mesmo tempo em que está 

muito além do que sua própria forma reproduz” (RODRIGUES, 1997, p.24). Os corpo das 

benzedeiras e benzedores, dessa pesquisa, o tempo todo estabeleciam essa ligação, se 

curvavam sobre a terra, retornavam o olhar para o alto. No momento da benzeção, o plano 

existencial era compartilhado entre o corpo sentido, simbólico, invisível, visível. 

 Entre os diferentes significados que podem ser despertados pelos movimentos dos pés, 

na estrutura física-simbólica, o abrir caminhos, o marcar o solo e o limpar o espaço foram os 

mais revelados. Nesse jogo do corpo no espaço, de investidas, arrancadas e delimitações, 

suscitavam estados tônicos corporais que ligavam as imagens do campo com os movimentos 

provenientes dos laboratórios e entre as intérpretes. Ele dinamizava o ritmo no tempo-espaço 

e na expressividade que sustentava o corpo que ia dançar o sentido do campo. 

 Os pés trabalhados na composição também receberam seus sentidos, ao bater três 

vezes no chão, buscava despertar a minha ancestralidade, trazê-la para conviver em dança, 

naquele espaço. Na sutileza de desbravar os símbolos, nos diferentes apoios no chão, 

conduziram a malevolência do jogo corporal, ora parecia um embate contra as forças ruins, 

mandando para longe qualquer infortúnio que pudesse atormentar aquele corpo e espaço, ora 

exteriorizava uma brincadeira, pois naquele local nenhuma doença acometia minha 

personagem, de corpo fechado ela entendia. Uma arrancada, uma batida no chão, um 

enraizamento seguido da dobradura dos joelhos carregavam a ação expressiva e simbólica 

desses movimentos. A cada avanço à frente, olhava para quem fosse e dizia: 

  

[“leva o que trouxeste, Deus te benza com a santíssima cruz”] – 

personagem de Hilca Honorato. 

 

 



 

 

Foto 09: Laboratórios. Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 



 

A cada dobradura do joelho, a entrada do sagrado, a mudança corporal que era seguida 

de uma nova função, ora benzendo, ora mandando para fora, ora se resguardando, limpando 

seu corpo também, o corpo-oração se afirmava nas suas crenças. De todos esses estados 

corporais, sentidos no campo de pesquisa, do trabalho da estrutura física e simbólica do corpo 

nas manifestações populares, nos territórios viscerais dos rituais, o corpo para a cena artística 

ganhou propriedade, densidade, volume, agilidade, ele se alargou, se dilatou, pois outros 

fundamentos começavam a formá-lo, que possuíam a geração anterior, um corpo mais 

carregado de outras vidas. Foi preciso enraizar os pés, trazendo o sentido latente de não perder 

o contato com quem estava lá embaixo.  

O caminho de transformar todas as pulsações em dança começava a se estruturar com 

base nas movimentações, ações, gestos, falas e histórias que vieram nos laboratórios de 

criação. Como artista-pesquisadora da dança, no meu papel de criar poéticas de comunicação, 

absorvia ao vivenciar o campo da benzeção potencialidades corporais, dramaticidade e 

expressões que nos processos de criação artística, reelaborava o experienciado, dando uma 

nova coloração às criações ao deixar me impregnar com minhas próprias memórias.  

Percorri uma estrada complicada e difícil, de curvas tortuosas, de coisas que não se 

revelavam, comecei a coar corporalmente os dados, buscando uma forma ordenada das 

pulsações para concretizá-las em dança. Ver e rever as gravações dos laboratórios, etapas da 

metodologia de criação de Machado L. (2007), mostrou um peso significativo para esse 

momento de lapidação do material bruto, pois muitas vezes, percebi que o movimento, a 

intenção, o diferencial já estava ali, porém ainda bem interiorizado, o sentido era despertado 

bem miúdo no corpo e que para a cena artística era preciso ganhar expansão. No entanto, 

alerto que essa busca de ampliar a movimentação (necessária para a transformação artística), 

não necessariamente, se deu em todas as movimentações. Há movimentos pequenos, suaves, 

querendo apenas ser sentidos pela personagem, porém, esses movimentos foram trabalhados 

no sentido de ganharem tônus e intensidade, porque o pequeno é expressivo. Mesmo 

pequenos e delicados como as rezas sussurradas das benzedeiras e alguns movimentos quase 

imperceptíveis, eles precisavam chegar até o espectador do trabalho cênico, para isso, a 

ampliação resumia-se a carregar os sentidos do ritual para a cena. 

 

 

 

 



 

 

Foto 10: Laboratórios. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

As partes superiores do corpo se destacaram nessa pesquisa, houve uma dinâmica 

intensa da postura dessa região: na manutenção do eixo, no recolhimento para a reza, no 

momento da reza, na expansão para trazer a força de mandar para longe a doença. Eram 

movimentos provenientes dos atributos e das funções do universo da benzeção que nos meus 

momentos criativos encontraram possibilidades e leituras corporais e simbólicas para o jogo 

entre o fazer do ritual do benzimento e o meu ritual artístico. A especificidade da 

movimentação dessa região corporal no universo da benzeção, como a utilização dos braços e 

das mãos para benzer, para agarrar a doença e levá-la para fora; revelaram-se um manancial 



 

de dinâmicas corporais que atingiram amplitude por todo o corpo, por todo o espaço, 

ganharam referências substanciais para o ato de investir da personagem. 

Rodrigues (1997) explica que no ato de investir-se e investir os objetos e as 

vestimentas em algumas manifestações populares, esse momento detona da essencialidade de 

cada ritual, enraizados nos motivos que fundamentam cada fazer, cada festividade: 

 

Quando a pessoa se veste e toma nas mãos o objeto, ela está também 

tomando posse de uma somatória de significados imantados pela antiguidade 

destes atos e carregados de história [...] eles revestem o seu corpo com 

fragmentos míticos (RODRIGUES, 1997, p. 92- 93).  

 

Dessa forma, os movimentos na dança da benzeção, da personagem que dança sua 

história e a de outros, obtiveram a carga expressiva ao se inserirem no percurso que simboliza 

a integração dos sujeitos com suas crenças, religiosidades, saberes daquele território, 

fundamentadas na matriz do sagrado de cada benzedeira e benzedor. Assim, a personagem 

dessa pesquisa, ao investir um objeto da fonte pesquisada, selou os significados no corpo, 

assumindo as responsabilidades para si, na apresentação dos aspectos do campo integrados e 

transformados estética e poética para a cena artística. Nivelando as pulsações despertadas nos 

laboratórios com as imagens vistas e sentidas do campo, e também com o corpo da artista-

pesquisadora, aparecendo, aos poucos, o percurso de ações, movimentos e relações que essa 

personagem começava a desbravar: delineava-se o roteiro dessas criações. A partir da 

estruturação da personagem, ocorria a estruturação da criação, formando as poéticas das 

memórias benzidas em dança para a cena artística.  

Das relações e reconhecimentos travados no rizoma das pulsações, movimentos e 

ações, fui nivelando os fios dessa composição. As histórias do campo se juntaram às minhas 

histórias, o que gerou outro conto. Ao investir na personagem, ela própria ia criando suas 

próprias memórias, falas e orações. As memórias despertadas no inventário pessoal, com a 

memória oral de nossas benzedeiras e benzedores, foram revitalizadas ao impregnar 

corporalmente as outras memórias que vieram nos laboratórios, memórias essas do passado, 

retomadas no presente e lançadas para o outro reinventá-las, a partir da sua própria 

experiência. Desse rizoma de tantas relações, reconhecimentos, histórias e memórias, brotou 

uma personagem que tomou corpo, voz, produziu movimentos genuínos e singulares, 

movimentos tão cheios de vida ao compartilhar em dança, as diferentes vidas vividas dessa 

pesquisa. 



 

Os diferentes talos desse rizoma, as aparentes contradições de vida, de conceitos, de 

saberes, de olhares, de contexto foram ligadas, ora se desprendendo de suas raízes condutoras, 

ora formando novas relações ao se conectarem com outras raízes. A criação em dança na 

análise do rizoma fez aflorar um corpo que dançou “Todas as vidas”, fez nascer uma 

personagem que era uma acadêmica popular, uma benzedeira da dança e uma estudiosa da 

tradição em metamorfoses constantes.  

Nesse momento, começou a minha crença artística e a tentativa de orquestrar todas 

essas sensações individuais, as relações com o outro, o armazenamento interno de toda essa 

proliferação de estudo para a criação cênica. Tudo isso encontrou seu aporte durante a 

composição. Nela, pude identificar vontades e desejos de experimentações e relações com o 

outro, com o canto, com as rezas, com a personagem. Pude transgredir os sentidos simbólicos 

do campo para reatualizá-los com meu próprio corpo, transformando-os no sentido cênico, 

poético e artístico dessa pesquisa.  

 

 

 

2.3 Quebradeiras de reza, quebrantos do corpo, quebranças da vida – o objeto cênico. 

 

 

A verdadeira sabedoria vive longe da espécie humana, lá fora, na grande 

vastidão, e só pode ser atingida através do sofrimento. Só a privação e o 

sofrimento abrem o entendimento para tudo o mais que se esconde – 

Igjugarjuk (xamã de uma tribo esquimó caribou – norte do Canadá).  

 

 

No modelo epistemológico proposto por Deleuze e Guattari (1995), a prática analítica 

do tipo rizoma procura analisar as linguagens e estudos, efetuando uma descentralização dos 

conceitos estruturados e operantes para outras dimensões e outros registros. Nessa análise 

rizomática, qualquer elemento pode afetar e ser afetado igualmente por qualquer outro, não há 

uma base, uma raiz, um modelo único descritivo e formativo que incide mais que os outros. 

Há um centro sim, no modelo rizomático, mas tanto esse centro como os outros ramos, podem 

estabelecer conexões sem a afirmação de que o centro detém maior incidência, não havendo, 

dessa forma, elementos subordinados.  

No estudo desses filósofos, a noção de rizoma, adotada da botânica, foi criada para um 

sistema epistemológico quando se observou as estruturas de algumas plantas que se ramificam 



 

em qualquer ponto, transformando e gerando novos bulbos, tubérculos, ramos sem que haja 

uma única raiz mais fundamental do que outras. E transferiram as peculiaridades das plantas 

rizomáticas para uma análise metafórica em outras áreas do conhecimento, produzindo, dessa 

forma, reflexões que podem nortear e desbloquear alguns pensamentos reinantes que operam 

demasiadamente nossas construções cognitivas, humanas e científicas.  

O rizoma na botânica é a extensão do caule que une sucessivos brotos que crescem e 

se propagam horizontalmente. Nessa ramificação, o rizoma nutre a nova planta até que ela 

esteja forte para sobreviver sozinha, além disso, as plantas rizomáticas são as que conseguem, 

pela sua própria estrutura, ocupar um território mais amplo e, consequentemente, mais 

heterogêneo. Muitos rizomas constroem, nesse desenho coreográfico de vida, redes que 

conferem uma maior resistência às plantas, pois, desse suporte, elas podem se nutrir de suas 

diferentes raízes, como exemplo, a falta de substâncias nutritiva ou de água possibilita a ajuda 

entre elas na troca dessas fontes a partir do sistema rizomático. 

Foi observando as peculiaridades dos rizomas e olhando para o campo de pesquisa - 

onde há vários rizomas operando, desde as próprias plantas utilizadas na benzeção, desde a 

transmissão da arte da benzedura – que estendo a prática rizomática para o trabalho artístico, 

no qual foi preciso e valioso me desligar das formas e padrões corporais de criação, 

trabalhadas durante minha formação em dança, para deixar que outras raízes da pesquisa 

tomassem a dianteira do trabalho criativo.  

Os espaços dos saberes e da tradição popular projetaram a minha arte para novos 

territórios, quando propus trabalhar essas relações na análise do rizoma, num processo que 

procurou “estabelecer conexões transversais entre os estratos e os níveis, sem centrá-los, mas 

atravessando-os, conectando-os” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 322). Uma raiz, um ramo, 

um talo que estava em metamorfose constante, que se desconectou, transformou-se em outras 

raízes, proliferando outros rizomas, outros modos de pensar que enlaçaram os olhares 

acadêmicos, os artísticos, o saber popular e a tradição das manifestações populares brasileiras.  

O processo criativo se elaborou simultaneamente com todas as influências herdadas e 

agregadas dessa pesquisa, entre os diferentes talos, observações, ramos e conceitos. O modelo 

rizomático identifica que há sim, linhas sólidas (como as tradições), organizações fixas (como 

a científica), conjuntos e conceitos estáveis. Porém, na análise da pesquisa e das relações 

triangulares durante a criação artística (e seguindo as próprias proposições do rizoma) os 

modelos puderam ser modificados, entrelaçados, religados e desligados, não havendo uma 

hierarquia dos diferentes conhecimentos que a pesquisa abarcou. Das relações e adaptando-as 



 

a estrutura rizomática, durante a composição, nasceram outros ramos, outros triângulos, 

afirmando sua destreza, diferença e singularidade das experiências e de vidas.  

Ao penetrar e atravessar o outro lado da fronteira, no princípio, caminhando no limiar, 

entrei na moldura do outro durante a composição artística. Nos laboratórios, pude vivenciar 

transformações contínuas do corpo, como as frequentes mutações que encontrava em campo. 

Uma tradição repassada, transmitida por herança, mas que também se modificava ao nutrir-se 

com as mudanças do mundo, necessárias para continuarem vivas e ativas. Na visão do rizoma, 

essas raízes, bulbos, tubérculos, talos, agora se transformavam em dinâmicas de jogo corporal, 

em rezas, em terços, em cheiros, em histórias e entrelaçá-los apresentou o sentido visceral 

desse ritual.  

Cada raiz afetava, consubstancialmente, as transformações e ações do corpo, e dessas 

peculiaridades despertadas nos momentos anteriores da pesquisa, para a composição foi 

preciso refletir cada passo gerado, refletir com o corpo, ou seja, dançando. A partir das 

relações e reconhecimentos dos espaços triangulares travados durante todo o meu caminhar 

nessa pesquisa; o vivenciar diferentes espaços e temporalidade; o trabalho corporal advindo 

do estudo da estrutura físico-simbólica do corpo nas expressões populares brasileiras, 

sentidas, vistas, e vividas durantes as pesquisas de campo e retrabalhadas nos processos 

criativos; a relação mestre-discípulo presentes nos espaços da tradição, e que seguiu também 

na metodologia de criação; o encontro com o meu inventário que abraçou o que via em campo 

como um amigo: tudo isso fez nascer uma personagem adubada pelos rizomas, pelas 

benzedeiras e benzedores, pela artista-pesquisadora, pelas histórias do nosso povo. Uma 

personagem que criou uma arte una, diversificada, autêntica, com propriedade, essência das 

relações e reconhecimentos travadas durante meu caminhar artístico. Ela dançou todos os 

rizomas, todas as relações, todas as memórias, um pouco de “Todas as vidas”.  

Durante o processo de composição, no intuito de selar as partes e construir uma cena 

artística, as metamorfoses estavam sempre sendo experimentadas. O rizoma se desprendeu, se 

conectou, formou novas raízes pulsantes de significados. Nessa etapa da pesquisa, o sentido 

precisava se manter vivo, atuante e gerador de potência poética para a cena, dessa forma, e 

devido à própria exigência mais sistemática da composição (de amarrar as partes, as cenas, 

lapidando os movimentos e as intenções para que o corpo não entrasse numa reprodução 

mecânica), antes de iniciar essa etapa, realizávamos alguns pequenos laboratórios para que os 

sentidos e significados tomassem a dianteira no momento da composição cênica. Como 

levantado por Lara Machado:  

 



 

Mesmo quando o intérprete chega à etapa da composição final do 

espetáculo, ele não deve deixá-la congelar,mas, sim, mantê-la viva. Para que 

ela tenha vida é necessário que os intérpretes alimentem, dentro de si, os 

“sentidos” e as “verdades” por eles descobertos durante o processo criativo. 

Portanto, realizar alguns laboratórios por curto período de tempo (vinte 

minutos, por exemplo), novos exercícios de improvisação que venham a 

enriquecer as composições já elaboradas e até mesmo quando possível 

retornar ao campo de pesquisa, são atitudes positivas e enriquecedoras para 

que se mantenha a qualidade do trabalho artístico (MACHADO L., 2007, p. 

46).  

 

Assim, foram seguidos os passos da composição que resultaram numa experimentação 

artística produzida pelas três mulheres envolvidas nessa criação. A seguir, buscarei relatar o 

que foi gerado, confesso minha preocupação no sentido de que as palavras não dão conta do 

que foi vivido, e da força e coragem dos movimentos investidos que assumimos e levamos à 

apresentação. São histórias de vidas, são gestos genuínos, pequenos, escondidos, são orações 

e falas sussurradas, movimentos que buscam intimidar a doença, o mal que possa entrar no 

espaço. Para isso, deixarei que a voz misteriosa - como aquela que desperta em Bia, e nessa 

pesquisa também foi despertada em mim, ganhando estrutura na personagem, em Dona Cobé 

- comande grande parte da escrita.  

Durante a lapidação e depois de estruturado o roteiro da experimentação artística, 

muitas vezes, a personagem ficava de fora, sentada no banco, acendendo as velas, 

conversando com os santinhos, ajeitando as ervas da benzeção. Para ela, esse negócio de 

racionalizar uma coisa que vem de dentro, que anda tudo junto, não servia para ela não. Aos 

poucos, ela foi me ensinando, essa “véia-carrancuda”, que nunca saiu do meu lado, era eu 

mesma que não queria escutar a voz, como fazia Bel com sua Bia Bisa. As fases finais da 

composição eram momentos de viver os sentidos, se entregando, a cada dia de trabalho para o 

inesperado, de viver os ritos e os sentidos latentes daquela dança.  

A personagem tomou a frente de muitos momentos, quando eu canalizava as energias 

exteriores e interiores, chamava essa voz para fazer o seu papel. A repetição de tantas e tantas 

vezes do roteiro, se aproximaram das tantas e tantas repetições das rezas, das orações, dos 

gestos vividos no ritual da benzeção. Eles eram necessários para se implantar o sentido 

místico daquele fazer, realizados com tamanha força e expressividade, pois carregavam a 

crença da eficácia simbólica desse ritual. Assim, foi também com os passos da pesquisa, era 

tamanha vontade para se obter a eficácia artística que quando a personagem implantou os 

fundamentos do campo na dança, todo o mal foi dissipado, toda e qualquer doença foi 

extinguida, na dança interior de cada intérprete que buscou propagar as energias boas para 



 

todos os “clientes” que foram acolhidos na apresentação do nosso fazer artístico, para o nosso 

espectador do Benza Quebranto.  

 

 

 

Desenho 5: Espaços triangulares – Olhar pela raiz de um rizoma. 

 

 O esquema acima procura mostrar todos os caminhos da pesquisa no olhar do rizoma. 

Embaixo as relações e reconhecimentos que se ligaram, se alimentaram, se conectaram pelas 

linhas rizomáticas. E lá em cima, brotou uma artista adubada por todos esses talos de vidas, 

memórias e histórias. 

 

 



 

2.4 Benza Quebranto 

 

 

Benza Quebranto foi o resultado da experimentação do rizoma das relações, ele foi 

gerado por três vozes que foram, aos poucos, sendo despertadas em cada intérprete-criadora. 

Esse trabalho artístico foi o expoente da metáfora rizomática, criada nessa pesquisa, para os 

diferentes processos e para a análise do trabalho dissertativo. O Benza Quebranto foi gerado 

do reconhecimento de cada parte que compõe o todo, nele não houve subordinação ou 

elemento dominante, todos os talos e raízes alimentaram as vozes que nasciam dentro de nós, 

o que se tornou evidente nos laboratórios de criação. As personagens formaram também sua 

relação triangular, e sua alimentação de movimentos e ações se deu pela rede rizomática de 

transmissão. Estávamos ligadas, e a comunicação entre nós foi realizada corporalmente, na 

dança que surgia do embate entre a cura e a doença, entre o sagrado e o profano, entre 

imaginário e realidade, entre o fazer artístico e o fazer cotidiano, entre a arte e a vida. E as 

vozes foram nos mostrando como essas fronteiras poderiam ser percorridas, conforme nossa 

disposição.  

Benza Quebranto se inicia estabelecendo a conexão entre o sagrado, o fazer cotidiano, 

entre a crença, entre a vida e a morte. As três mulheres chegam ao espaço, onde vai ocorrer a 

eficácia artística (delimitado por sal grosso, por eucalipto e arruda), de uma caminhada já 

iniciada, voltando de um enterro de uma pessoa querida. As personagens cantam uma 

incelência
9
, já transformada para o contexto artístico, pois as incelências de nossa cultura 

popular são cantadas na cabeceira do defunto. Na dança elas vêm saudosas trazendo as 

lembranças da pessoa.  

 

Nós era um irmão, adeus irmão, adeus irmão. Até o dia do juízo. Nós 

era dois irmãos, adeus irmão, adeus irmão. Até o dia do juízo. Lá vem 

a barra do dia, lá vem a Virgem Maria, lá vem os anjos dos céus para 

sua companhia. O meu deus quando será, dia de grande alegria, de 

eu viver ajoelhado, nos pés da Virgem Maria. De eu viver ajoelhado, 

nos pés da Virgem Maria. Uma incelência é de Nossa Senhora, os 

anjos oram e Maria chora, bem-aventurados, quem está na glória. 

Duas incelência é de Nossa Senhora, os anjos oram e Maria chora. 

Bem-aventurados quem está na glória.  

 

_____________________________  

9
 Incelência – canto fúnebre entoada nos velórios ao redor do defunto. Popular na região rural do nordeste brasileiro. Cantada 

em coro, repetindo as incelências. 
 



 

A incelência estabelece a crença no sagrado, da religiosidade que guia as visões de 

mundo que estão presentes nesses espaços, no fazer e saber das pessoas ligadas a uma 

tradição popular. Logo após, uma das personagens limpa o espaço, a limpeza do espaço está 

ligada a muitas tradições populares. O que vivenciei, a todo o momento, nos espaços da 

benzeção, a gestualidade de limpar o corpo do doente com os ramos de folhas, com os 

emplastos, na reatualização artística, necessitava limpar todo o espaço onde ocorreria o ritual. 

Pois, no nosso entendimento, as energias também são trazidas pelas pessoas que vêm assistir 

o trabalho, seus corpos vêm carregados com as coisas de fora. Nesse espaço, só coisa boa é 

bem vinda.  

 

[“O que eu faço para deixar o espaço limpo e livre de toda coisa ruim? 

O que eu faço para proteger meu corpo, enfrentar as dificuldades que 

a gente vai encontrando no caminho? Eu peço ajuda para os guia lá de 

cima, antes de começar qualquer reza, trabalho, cura, é para eles que 

eu recorro. O canto é mais ou menos assim, tem que cantar antes de 

começar o trabalho”] – personagem de Bianca Bazzo.  

 

Me dai a força divina, da mesa do Jurema, eu vou chamar o meu 

guia, para vir me ajudar. Me dai a força divina, do monte de Orixalá, 

eu vou chamar o meu guia que é de minha obrigação. Eu vou chamar 

o meu guia que é de minha obrigação, me dai o saber do bem que eu 

quero na minha mão. Eu vou chamar o meu guia que é de minha 

obrigação.  

 

O canto estrutura a entrada da força do rito no corpo da personagem. É o momento de 

investir todos os sentidos do universo pesquisado, dos objetos, das rezas, de acender as velas 

para os santos. Para isso, cada uma vem carregando seu elemento norteador, destrutivo do 

mal, purificador do corpo, elas trazem o fogo, a água e as folhas. O cheiro do eucalipto para 

purificar o ambiente, a chama do fogo para afastar as coisas ruins, a água, símbolo da 

limpeza, do renascimento. Nessa cena, a música é uma forte aliada, nela, captamos diferentes 

instrumentos de percussão, a cada batida, o corpo investe uma dinâmica, o jogo das ações 

corporais, provenientes dos laboratórios, transforma-se em embalos de significados do campo 

para a poética da cena. Minha personagem limpa o corpo com o eucalipto e as ervas 

aromáticas, os movimentos lapidados para essa cena possuem uma tonicidade corporal 

marcante e delimitadora do espaço, ela tira o que não serve do corpo, deixa ele preparado para 

as próximas cenas. Com ajuda das saias, levantam a poeira, as energias paradas, elas precisam 

circular.  



 

As mãos, os braços, a região do esterno são as partes do corpo que mais se sobressaem 

nessa cena, são movimentos rápidos, de ações de tirar e fazer parar o que possa adentrar no 

espaço, quase sempre seguido de algum chiado produzido pela personagem. Depois de todas 

levantarem a poeira com as saias, se embalam em vários giros pelo espaço, tomam à dianteira 

e vêm em passos miúdos, com rompantes à frente para não deixar nada desagradável entrar.  

 

[Leva o que trouxeste, Deus te benza com a santíssima cruz, Deus te 

gerou, Deus te criou, que nenhum mal cai sobre vós] – personagem de 

Hilca Honorato.  

 

Ao chegar bem perto do público, elas protegem a cabeça, se protegem, benzem cada 

uma elas próprias, elas estão preparadas para adentrar no espaço-tempo sagrado, já delimitado 

em linhas imaginárias que protegem o local, para nada entrar sem permissão. Vão afastando 

com movimentos de deixar o que não presta para trás. Elas estão protegidas.  

Nossas benzedeiras e benzedores entendem das verdadeiras necessidades da 

população, Oliveira (1985) identifica, em seus estudos, a presença da criatividade nas 

diferentes maneiras das figuras da benzeção realizarem o seu ofício. Elas se diversificam na 

utilização dos objetos, das rezas, das palavras, do tom de voz, do tempo que gastam com cada 

doente. Criatividade no momento de usar a água, o sal, de proferir as orações, os 

aconselhamentos, de realizar o gestual para dar expressão ao ato de invocar os santos, de pedir 

para se dissipar o mal. Como não dizer que elas dançam esse universo? Como não poder se 

alimentar com esse manancial de poéticas?  

Dessa criatividade, presente em cada benzedeira e benzedor, a próxima cena é 

momento de escutar a história de cada personagem. Elas sentam num banco colocado no 

fundo do espaço, ajeitam suas saias, terminam de se proteger, riem uma da outra, escutam 

como cada uma começou a benzer, o que benzem, o que sentem. Uma corta o mal, arranca os 

pés e a cabeça, antes que ele cresça e enverdeça. A outra está nessa luta para mais de trinta 

anos, ela ouvia vozes, via coisas, ela tinha medo. Até o momento que sua madrinha a chamou:  

 

[“Minha fia, tá na hora de você aprende a benzer”] – personagem de 

Hilca Honorato. 

 

Desde então, a vida dela tem sido só de aprender, aprender a rezar, aprender a curar, 

aprender a esquecer. Eu?   

 



 

[“Deide de piquena, deide de piquinininha aprendi a benze quebanto, a 

tirar mau-oiado, amarrá e dismarrá feitiço. A faze e desfaze 

casamento”] – personagem de Bianca Bazzo.  

 

São diferentes vozes, diferentes e singulares, expressões dessas mulheres e homens 

que resistem ao tempo, resistem às dificuldades da vida, encontram nesse fazer de cura 

popular as estratégias que resolvem os problemas da sociedade, que melhor explicam sua 

existência e suas crenças materiais e espirituais, o modo como enxergam o mundo e se 

inserem nesses espaços onde os valores ainda são mantidos, àqueles que têm a ver com o 

centro da vida.  

 

Os mais variados modos de produzir bênçãos implicam formas diferenciadas 

de saber-fazer esse ato, às vezes um ofício. Implicam diferentes maneiras de 

atualizar a memória desse ato e a visão do mundo que sustenta e o produz. E 

de produzir, na singularidade de cada ato, as diferentes falas sociais 

(OLIVEIRA, 1985, p. 15).  

 

Na graça das singularidades, das diferentes maneiras de benzer e o quê benzer, as três 

mulheres-benzedeiras se desafiam. Desafiam no jogo dos corpos, desafiam uma brincadeira 

de dançar, desafiam com suas graças. Na configuração dessa cena, nenhum significado 

aparente, é a alegria de dançar a essência de suas vidas. Mulheres que desafiam a doença, a 

morte, o mal, por isso, precisam ser fortes, “carrancudas”, possuidoras de vozes imponentes e 

marcantes. Na construção da minha personagem, no trabalho de voz, que veio em conjunto 

com os movimentos, a imagem de um tronco de madeira, o mourão de uma senzala, o pilar 

das minhas ações. Uma voz que vem lá de dentro, que se abaula e volta para dentro 

novamente. Para a outra personagem de Hilca Honorato, uma voz de ataque, aguda, a imagem 

de uma abelha zunindo que chega a cutucar quem está ouvindo. É preciso ter essas 

peculiaridades para ser gente que desafia as coisas invisíveis.  

Mas, elas também são mulheres, rendadas, prendadas, apaixonadas, que gostam de ser 

delicadas, meigas e sensuais. Nessa dança, os pezinhos miúdos tomam conta das investidas, 

reforçados pela música de coral de mulheres. É o momento no qual minha personagem dança 

os movimentos de fechar o corpo para que nenhum mal possa atingi-lo. Há uma mistura das 

intenções de se proteger e de se deixar levar pelas impulsões interiores, há uma leveza 

buscada, há movimentos contidos que ressoam de um desejo interior. O que se passa com ela? 

Só a personagem pode sentir, o mistério da alegria, presente também nesses espaços, vai se 

revelando à revelia da sociedade.  

 



 

[“Se tu tentas me prender, me impedir de continuar benzendo, eu bato 

três vezes o pé no chão, três vezes bato palmas, chamo eles pra 

ficarem do meu lado, e vamos arrebentando junto com a boiada 

derradeira qualquer desgraça, qualquer tristeza”] – personagem de 

Bianca Bazzo.  

 

Para isso, a mudança da música do coral alegre e cativante para as batidas de folia de 

bois, os grandes pandeiros escutados pelos instrumentos vibrantes que contêm os ancestrais. 

A personagem vai até o chão, de lá tira o sustento para aguentar as próximas cenas, as mãos e 

braços viram facas, das benzeções que tanto aquele corpo sentiu durante a infância, ela corta 

em cruzes os nós que se formam no corpo, o corte é rente e certeiro. Desloca-se no espaço por 

sentidos trazidos do campo, do se recolher, do investir, do avançar, puxam do ar as amarras 

imaginárias, prende e solta o mal, mandando para bem longe dali. Uma bate três vezes à mão 

no peito, chamando as forças para começar a benzer:  

 

[“Leva o que trouxeste, Deus me proteja dos maus-olhos, dos maus-

olhados e de todo mal que houver. Tu és de ferro, eu sou de aço, tu és 

demônio, eu te embaraço”] – personagem de Hilca Honorato.  

 

E logo atrás, vem minha personagem, mostrando pela reza, pela invocação, pela forte 

presença, a possibilidade de olhar para a vida a partir de outras dimensões, sociais, culturais, 

ligadas aos mundos daqueles que veem, nessas orações, partículas mais próximas de suas 

crenças.  

  

[“Por oio eu te benzo, de quebranto e mau-oiado. Oio ruim te botou, 

com três que põe, com três que tira. Com o puder de Deus e da 

Virgem Maria. Vai quebranto, mau-oiado, vai pelas ondas do mar para 

nunca mais voltar”]. – personagem de Bianca Bazzo.  

 

A reza está feita, as significativas variações do modo de fazer, do modo de rezar, do 

santinho a quem chamar, de cada benzedeira e/ou benzedor repercutem no modo como cada 

personagem se estrutura cênica, poética e esteticamente. Para aprender a lidar com as doenças 

e os sofrimentos, nessa pesquisa, elas buscaram dançar como descreve Campbell (1990), em 

seu livro, a história de um monge xintoísta questionado por um filósofo social americano que 

não conseguia enxergar a ideologia, a teologia do monge. O japonês antes de responder, 

mergulha em seus pensamentos, responde que eles não tinham ideologia, não tinham teologia, 

eles simplesmente dançavam.  

 



 

 

Foto 11: Composição. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 



 

A dança continua e cada uma se recolhe para junto de suas coisas, para fortalecerem e 

rezarem suas rezas particulares, reforçarem os laços sagrados, nessa cena, chamada por nós de 

“Curimar”. Escolhemos batizar essa cena de “curimar”, porque essa palavra é um termo 

utilizado na Umbanda quando se participa de rituais dessa religião. Nesse ritual se cantam 

“corimbas” que são cânticos afro-brasileiros, e nessa cena, nos deixamos embalar pelo canto 

de uma das benzedeiras pesquisadas. Esse canto, dito pela benzedeira é pronunciado todas às 

vezes antes de se começar um trabalho, para pedir licença para começar. Nesse momento, as 

ações são mais próximas do campo, mas aqui a fé de cada personagem, do rito que realizam 

na dança de suas dores, de suas alegrias, de suas vidas, reforça a existência do sagrado no 

próximo canto. Recoloca o sagrado atemporal, na temporalidade daquele momento. Nesse 

canto-reza, a mistura sincrética, vista nas pesquisas de campo, foi assimilada por cada 

personagem.  

Das imagens trazidas para a cena, temos santos católicos: Santo Antônio, São 

Benedito, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora Aparecida que convivem em 

harmonia com Iemanjá, com caboclos, com São Jorge, desferindo o golpe em seu dragão. Lá 

de cima e aqui embaixo, pois são deuses, santos, guias, almas que estão presentes nesse 

espaço-tempo, habitam as matas, as folhas, as cachoeiras. Forma a constelação do rizoma das 

crenças, a coerência do modo de pensar e ser na vida. Constelação essa que se recria, que se 

renova, que se atualiza, conforme as mudanças do mundo, mas ela nunca se apaga. “A única 

maneira de conservar uma velha tradição é renová-la em função das circunstâncias da época” 

(CAMPBELL, 1990, p. 22). Nessa pesquisa, elas se misturam ligadas por esse rizoma 

estrelar, no momento de “curimar”, o bendito revela a floração do enxerto da mudança. Elas 

cantam para um orixá africano que misturou com os espíritos protetores dos índios, com o 

Deus católico:  

 

Orixá meu pai, Orixalá meu Deus. Xarami, xarami, nós queremos 

Orixalá. Orixalá meu pai, tenha pena de nós, tenha dó, que a volta do 

mundo é grande meu pai, teus poderes são maior. Xarami, xarami, 

xarami casa de Deus, xarami casa de Deus, xarami casa de Deus. 

Valei-me meu pai, valei-me. Valei-me meus orixás. Valei-me papai 

Ogum. Valei-me meus orixás.   

 

Dessa constelação rizomática reforçada pela fé afro-brasileira, segue a cena para a 

devoção religiosa europeia católica. São Benedito é chamado por ser o santinho de devoção 

das personagens. Um santo que, no Brasil, reforça ainda mais a mistura das cores, dos sons, 



 

dos cantos. Santo esse que guia as procissões dos congados de pretos, nas estradas rurais de 

Minas. Em Benza Quebranto, ele vem vistoso no estandarte, pois  

 

[“eu faço promessa pra não ser atendida?”] – personagem de Bianca 

Bazzo. 

  

[“protege aquela que lhe é devota,oh meu São Benedito. O que eu 

peço pra ele eu tenho”] – personagem de Hilca Honorato. 

 

A dramaturgia, que nasce dessa devoção, é revelada no corpo, das orações 

estabelecidas com nossas benzedeiras e benzedores, a personagem vai até o chão, se redime 

ante os poderes divinos e as graças alcançadas, se ajoelha, se prostra diante daquele que tem a 

força maior. Diante daquele que faz suas orações serem atendidas, passa a bandeira pela 

cabeça para receber a graça, para ser curada.  

É uma dança nascida da relação entre o sagrado, entre as promessas, entre o santo e a 

devoção da personagem. Os movimentos das duas personagens, que investem nessa cena 

crença, o corpo-oração dança, conforme os movimentos do estandarte, o esterno se 

desmancha na maleabilidade de socorrer os que estão lá embaixo e se reerguer na altivez de 

sua glória, cumprindo o seu papel. E o canto:  

 

Que santo é aquele que vem no andor? É São Bendito com seu 

esplendor. Meu São Benedito conceda licença, abençoai meu povo na 

vossa presença.  

 

Os corpos se ajeitam e se reestruturam, agora para dançar a devoção com a ajuda da 

música de violas, que garante o choro natural ao deixar o som de violas e sanfona penetrar na 

coluna e encontrar respaldo na região do peito. É a sanfona chorosa, é a viola suplicante que 

me leva à infância com a família, as lágrimas dos meus tios e tias, da minha mãe ao 

segurarem, com força, o andor nas procissões, a dor que se reveza nas mãos dos fiéis. A 

minha memória que permaneceu em cada movimento de meu corpo. A força que penetra no 

meu inventário se extrapola na devoção para essa arte que se ajoelha de simplicidade, são 

movimentos simples, são movimentos das relações entre os corpos e os santos.  

O canto dessa música é cantado por homens, eles pedem ajuda ao seu companheiro. 

Nas expressões de vida do nosso povo, sem alguém do lado, fica difícil se reerguer, é o 

companheirismo que tanto circula nesses espaços. 

Nessa dança as personagens de Bianca Bazzo e Hilca Honorato não se desgrudam, ora 

uma escapa, mas a outra vem logo atrás, dançam juntinhas. É o embalo do corpo-devoção que 



 

repercute também no outro. Ajoelham, levantam, buscam algo lá do chão e compartilham esse 

algo, mostrando uma para a outra, é a graça alcançada, o momento que elas reforçam suas 

devoções. É o rizoma das relações, não há quebras, não há rupturas. Há conexões e 

deslocamentos que estabeleceram as sinapses dos registros do campo, das raízes de cada erva, 

das repetições de cada reza, da memória corporal, do inventário do corpo que geraram as 

potencialidades artísticas. Na diferença de cada dança e de cada corpo, brota o uno da crença 

comum. A música tocada chora as letras:  

 

Me lembro de onde eu nasci, me lembro da minha terra, oh lai, lai, oh 

lailai, lai, me lembro da minha terra.  

  

Minha personagem dança, assim, as lembranças de uma pequena menina de cabelo 

rebelde, que viu da lida da terra sair o sustento de sua família. Ela dança as enxadas, os 

facões, a roça plantada e colhida pelas mãos calosas dos homens e das mulheres. A transição 

para a próxima cena é ajudada pela música que canta de Nossa Senhora do Rosário, o rosário 

de contas... mais um nó, mais um rizoma para seguir para a outra lida, as histórias tristes que 

deixaram marcas no corpo. Nesse momento, cada personagem caminha para o altar, elas 

acendem suas velas e rezam suas orações particulares:  

 

Que a cruz sagrada seja minha luz.  

Que o dragão seja meu guia.  

Retira-se satanás, não me aconselhes coisas vãs.  

É mal que me ofereces, bebe tu mesmo do seu próprio veneno.  

 

Oh, minha Santa Catarina,  

vós foste aquela que entrastes pela porta de Abraão,  

achastes 400 homens soldados e um leão,  

vós com a santa palavra abrandastes o coração de todos os 400,  

assim como abrandastes dos meus inimigos.  

Se tiver olhos que não me vejam,  

se tiverem pés que não me alcancem,  

e se alcançarem sejam todos acorrentados,  

assim como foi Jesus Cristo, para sempre seja louvado.  

Acendo essa vela santa para acender a vida das pessoas.  

 

Eu creio em Deus e Nossa Senhora.  

Que te deu a benção, que te deu a graça.  

Que te deu a saúde, com a palavra de Deus, do Filho e do Espírito 

Santo, amém!  

Deus é nosso pai, Deus é nosso salvador, Deus é nosso protetor.  

Que te dê a benção pela frente e pelas costas.  

Pela direita e pela esquerda, com a palavra de Deus.  

Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém!  

 



 

O momento seguinte é dedicado à minha personagem, ela relembra todas as suas 

andanças.  

 

 

 

Foto 12: Composição. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

[“A gente esquece o que passou, vai pensando, vai pensando até se 

alembrá de tudo... humm...Teve tempo bão, teve teve ruim. Tempo 

agora de acordar quem tá lá embaixo, de traze pra terra quem já se foi. 

Humm... tem gente que num divia tá, tem gente que num divia tá aqui. 

Ò, tá cheio assim de gente ruim nesse mundo, já tem gente que num 



 

presta demais nesse mundo. Putegi o corpo, putegi, faz uma manto de 

putição assim"] – personagem de Bianca Bazzo.  

 

Os movimentos amarram o corpo, fecham e protegem na tomada da direção da estrada 

que leva ao imaginário, ela sente cheiros, ela ouve vozes.  

 

[“Cheiro de terra, cheiro de vela, cheiro de morte. Terra que não é de 

ninguém, num é qualquer um que pode entrar, num é qualquer um que 

pode entrar”] – personagem de Bianca Bazzo.  

 

Ela volta para as lembranças do tempo antigo, gira apontando para terra, busca acordar 

que está lá embaixo.  

 

[“Às vezes se matar é pouco, é preciso mesmo desenterrar os mortos, 

um a um, corpo a corpo. Pai, mãe, avó, avô, tio...”] – personagem de 

Bianca Bazzo.  

 

Cuidadosamente, ela vai esfarelando a terra que cobriu seus familiares, mas se altiva  

febril ao lembrar que a terra do mesmo jeito que ela dá, ela tira,  

 

[“terra desgraçada levou meu pai, levou minha mãe. Desenterra os 

mortos, me leva pra junto deles, pra junto de mainha”] – personagem 

de Bianca Bazzo.  

 

Ela vai, no rito, colocando a palma da mão, como se fechasse o corpo, como se selasse 

a ligação, bate três vezes o pé no chão, estrala três vezes os dedos.  

 

[“Eu tu putegida, de corpo fechado eu entendo”] – personagem de 

Bianca Bazzo.  

 

Campbell (1990) afirma que a essência da vida subsiste graças ao matar e comer, 

sendo o grande mistério que os mitos precisam enfrentar. A nova vida só surge quando uma 

outra vida, matéria, corpo morre. Ao ser enterrada, essa semente renasce, o símbolo da vida 

que provém da morte, do sacrifício. São muitos os mitos nas sociedades tradicionais que 

lidam com a imagem da planta que nasceu após a morte de alguém, e que é dessa planta que 

eles tiram, em tempos atuais, a subsistência de suas vidas. Se aquela pessoa não tivesse 

morrido, ela não daria seus frutos, são sociedades ligadas, sobretudo, ao mito da terra, da 

mãe-terra.  

 



 

Em verdade, em verdade vos digo, a menos que caia na terra e morra, o grão 

de trigo ficará inerte e abandonado; mas, se morrer, dará muitos frutos – 

Evangelho de São João.  

 

A próxima cena estabelece o feminino, são mulheres guerreiras, trabalhadeiras, 

“madrugadeiras”. Quebradeiras da doença ao rezar a reza, dissipam do corpo os quebrantos da 

vida, dançam as quebranças e lembranças de um tempo sofrido, vivido, amado. Próximo do 

final da dança, elas relembram suas outras perdas, mais sofridas porque amorosas, choram o 

filho que se foi, choram o amor que partiu e nunca mais voltou. Elas sentam, se recolhem, 

respeitando o momento da tristeza. Ela volta a ser moça,  

 

[“Naquela noite em que era só eu e ele, e a lua espiando lá de cima. 

Ele disse que ia volta, e eu fiquei esperando na janela. Vi sol descer, 

lua subi, mas ele num volto. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. 

O mundo fez seu giro e ele num voltou”] – personagem de Bianca 

Bazzo.  

 

Enquanto a outra mulher lembra-se de seu filhinho,  

 

[“ele dorme na minha alma, às vezes ele acorda e brinca com meus 

sonhos. Ele bate palma sozinho, sorrindo pro meu sonho”] – 

personagem de Hilca Honorato.  

 

E a minha personagem vai lembrando o amor que a abandonou,  

 

[“ele disse que ia voltar mai num volto, num volto mai deixo uma 

coisinha aqui dentro de mim”] – personagem Bianca Bazzo. 

 

[“Quando eu morrer filhinho que seja eu a criança, tu me pega no 

colo, me leva pra casa, me deita na tua cama e me conta história, só 

até eu volta a adormecer, e me dá teu sonho pra eu brincar”] – 

personagem de Hilca Honorato. 

 

Da música embalada pelo canto da pastorinha, da manifestação do pastoril do interior 

do estado – pede adeus a todos.  

Aos poucos, vai finalizando o processo, a caminhada que se iniciou lá de outros 

terreiros, fortalecendo as crenças. Elas mandaram quebranto para o ar, botaram a reza pra 

curar, botaram a oração no ar. Reforçaram suas devoções, agradeceram seus santos, 

lembraram-se dos sofrimentos e dançaram as lágrimas reconhecendo que tudo faz parte da 

caminhada, os rituais são mudanças, são pistas para as potencialidades espirituais, “o final de 



 

um ciclo e início de outro é sempre um tempo de sofrimento e turbulência” (CAMPBELL, 

1990, p. 18). As personagens continuam agora para novos espaços, elas teimaram e resistiram 

como nossas benzedeiras e benzedores. A arte de curar pela reza, de benzer pelos gestos corre 

o risco de, alguns anos, não existir mais, quase todos afirmaram que ninguém se interessa ou 

quer aprender esse ofício, não há ninguém para deixar seu legado, nem os próprios filhos. É 

preciso refletir, mesmo que seja de início, dançando essas vidas.  

Antes de terminar cantam embaladas pelo ritmo de boi,  

 

Boia, boiadeiro, boia e vai embora se eu contar minha vida, boiadeiro 

chora.  

 

Os movimentos querem ser sentidos apenas por elas, mas eles chegam até o outro, 

escutamos a continuação do nosso choro no público, as histórias são as mesmas, contadas 

apenas de formas diferentes. Elas aquecem a região do peito, continuam com o jogo corporal 

do limpar, do investir, do prostrar, oferecem algo ao público e guardam lá dentro do peito. Os 

mitos falam dos valores eternos, aqueles que se encontram no centro de nossas vidas, dos 

profundos problemas interiores, dos limiares da travessia. Adentrar nos lugares sagrados é 

percorrer o nosso interior, abandonando as coisas externas e adentrando no rito espiritual 

(CAMPBELL, 1990).  

Antes de terminar, elas continuam o círculo, lembrando que todo rito precisa 

continuar, ele não pode parar, mas agora, elas buscam adentrar nos limiares da travessia. O 

mundo faz seu giro, elas se fecham em círculo, começam a bater com o pé no chão para 

agradecer os ancestrais. Elas vão até o chão, devotas às crenças, às tradições, à religião que as 

fortalecem, que curam os doentes, que fazem cada qual sobreviver na dança de suas vidas. E 

avançam para dentro de cada uma. Pois, quem é o meu senhor?  

 

[“O meu São Benedito é o nosso protetor”. “Deus te livre do mau-olho 

que te botou”. “Pra quebranto colocado por homem, se cura no pai-

nosso. Quebranto colocado por mulher se livra na ave-maria”] – vozes 

de todas.  

  

 

 

 

 

 



 

 

Foto 13: Benza Quebranto. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 



 

Considerações finais – Fins inevitáveis, mas não findos.  

 

 

Escrever o final dessa dissertação tomou-me um tempo. Arrematar os rizomas das 

tantas vidas entrelaçadas, durante a pesquisa, mostrou sua complexidade. Dificuldade que 

vejo porque o nome ‘considerações finais’ me deixa com uma dor, não sei se na barriga, no 

coração, na cabeça ou sei lá onde. Preciso recorre às minhas benzedeiras para tirar essa dor 

teimosa, volto-me às ervas procurando alguma que me acalme. Daí deparo-me que essa 

pesquisa nunca vai se findar, as redes rizomáticas continuam a proliferar novas relações, e já 

não me detenho à querença de finalizar o processo. Tenho quase certeza que ele continuará, 

há de continuar.  

Já que o tempo todo busquei deslocar minhas estruturas de pensar, plantando as ideias 

na perspectiva do rizoma da botânica, da natureza e assim, da própria vida, nessa parte final 

do texto, mas não finalizadora do meu processo de pesquisar, não haveria de ser diferente. 

Nas sociedades da tradição que possuem seus mitos e ritos, que lhe dão o norte de suas 

necessidades e visões de seus mundos, há sempre muitos rituais, como os de iniciação, da 

puberdade - quase sempre o jovem passa por situações marcantes no corpo para se tornar algo 

diferente do que ele era, assumindo outras responsabilidades – a do casamento, a da 

investidura de um cargo, e não deixando me esquecer, o ritual de passagem. Lembro-me de 

Graziela Rodrigues, nos últimos momentos da graduação, que tudo tinha sido um ritual de 

passagem. Assim, descrevo o meu ritual de passagem dessa sofrida, árdua, alegre e cativante 

pesquisa.  

O ritual dessa pesquisa iniciou-se com o meu inventário, nele despertei e reconheci as 

outras vozes que compunham o meu próprio reflexo, a partir dessa entrada, pude, ao longo do 

trabalho, estabelecer as conexões entre as questões essenciais que tocavam profundamente a 

minha vida. Acredito, dessa forma, que o trabalho gerado tenha realmente ganhado mais 

“sentido”, lembro-me da fala de uma menina que assistiu o “Benza Quebranto”, me 

perguntando o porquê da escolha das benzedeiras e benzedores, e eu colocando que esse 

ambiente percorria a minha infância, a crendice da família, e naturalmente, o despertar do 

inventário, instanciado no corpo. E ela finalizando: ‘realmente vejo propriedade no seu 

corpo’.  

É tarefa difícil querer colocar todas as frutas na cestinha, teimamos em pegar todas 

que encontramos porque uma tem a cor mais bonita, a outra exala um cheiro embriagante, a 

outra já estava no chão mesmo (era mais fácil de pegar), e teve a outra que chamou tanto a 



 

atenção, mas ela estava bem lá no alto. Desafiei a gravidade, subi galho por galho (como fez 

Bel para chamar a atenção de alguém) arranhei o corpo, cai algumas vezes, mas peguei a 

danada, tão majestosa.  

[“Mas, a cestinha estava cheia, Bianca, alguma você ia ter que deixar 

para trás”].  

 

Não é tudo uma questão de passagem mesmo? Tive que deixar algumas questões de 

lado, porque elas não eram tão essenciais assim, pelo menos, naquele momento.  

Entre a colcha de vovó Tica (já tecida com outras vidas) e o meu corpo eu observava 

tanta semelhança, e mais surpreendente ainda, foi descobrir que as histórias de minhas 

benzedeiras e benzedores entrelaçaram suas raízes e se conectaram com o meu rizoma, 

produzindo um efeito calmante, fortificante, revigorante, bem dentro de mim. Apesar de 

semelhantes, cada voz teimava em ser a mais importante, e foi da efervescência de cada 

propriedade, vida, qualidade, história vivenciada no meu corpo, que a mistura provocou o 

surgimento de uma outra voz. Uma voz adubada pela proliferação de sentidos ao cuidar desse 

rizoma com a mesma importância que olhava às vidas que a pesquisa encontrava e com a 

minha própria, dançando o que há aqui dentro e desbravando o que há lá fora, para 

novamente, aqui dentro, despertar um corpo com aquela propriedade.  

Dessa peculiaridade, regada em cada processo do trabalho e quando do 

reconhecimento dos espaços triangulares - necessário para a eficácia artística desse ritual - 

nasceram outras vertentes, de outros rizomas, de outros alevantes que brotaram do húmus 

fértil de uma terra com temporalidade e espacialidade diferentes, que juntaram um imaginário 

comum que eu buscava em movimento da dança despertar. Embaixo dessa terra não havia 

poderes discursivos, havia corpos, conhecimentos, saberes ancestrais, experiências 

significativas, valores humanos, pequenas sementes que precisaram morrer, para de, pouco 

em pouco, arrebentar suas cascas, empurrar a terra, e de broto em broto, renascer uma outra 

vida, misturada com a de todos.  

Conhecer, pois, reconheço desde sempre, os conhecimentos populares, os saberes da 

tradição do universo pesquisado, as diferentes benzeduras, as singularidades de cada 

benzedeira e benzedor, as diversas formas do benzimento tornar presente uma cura através 

das rezas, gestos e crenças, permitiram abarcar por meio da arte as diferentes vozes atuantes 

dos diferentes contextos sociais e culturais do nosso Brasil. E olhá-los pelas lentes, agora 

modificadas de minha formação, me fizeram ‘viver de carne e osso’ as formas de vidas dessas 

pessoas.  



 

Trafegar nos mares da cultura popular para a criação artística, mas não só a ela, 

revelou a importância desses espaços nas discussões e formação de nossa sociedade. 

Fortalecendo, nesse sentido, as pesquisas daqueles artistas que buscam por meio do mergulho 

nas manifestações populares brasileiras, ancorar um saber, um fazer, um corpo discutido e 

revelado nos espaços acadêmicos, nas pesquisas artísticas, experimentando os conhecimentos 

dinâmicos e distintos num mesmo rizoma, na coerência e tratamento que se dá a esses 

diferentes espaços. Incentivando as pesquisas em artes do corpo que contemplam essas vidas, 

as memórias do passado, as tradições de nossas constelações de pulsares artísticos.  

Confesso que não voltei totalmente ilesa dessa experiência, foi um ritual de passagem, 

e, dentro dele, tive que realizar alguns processos que modificaram expressivamente quem eu 

sou, quem eu era, e espero modificar as estruturas e fazeres em arte dentro do âmbito 

acadêmico. Onde os artistas-pesquisadores possam dar vazão às suas expressões nas 

especificidades acadêmicas e, ao mesmo tempo, produzindo ativamente a criatividade artística 

e buscando outras formas de refleti-las, a partir de nossa cultura popular, dos diversos saberes 

na rede rizomática de crescimento horizontal, heterogêneo e dinâmico. Transitei nos 

profundos limiares da travessia, como disse Joseph Campbell, aquele terreno que habita, ao 

mesmo tempo, o comum e o que nunca será descoberto, o mistério presente nos mitos e nas 

nossas vidas que transcendem qualquer esforço humano.  

E foi desse me entregar na cultura pesquisada, reconhecendo também a minha, que o 

processo criativo experimentou dimensões e sentidos outros, vividos diariamente, pois os 

rizomas se conectavam e se modificavam a cada nova relação e reconhecimento. E, no 

entanto, as estruturas mantinham-se firmes (as rédeas estavam em minhas mãos), os 

movimentos vinham acompanhados com a coerência do que eu havia vivido, visto, sentido, 

mergulhado, transformado, benzido com nossos intelectuais da cura. Uma forma de vida 

proveniente de nossas crenças populares que, nos seus diversos triângulos, tornam esse saber 

um ímã que capta todas as relações, culturas, sentidos, religiosidade para o centro, e gera, 

consequentemente, dos desequilíbrios significativos, pulsares, luzes, caminhos para quem 

quer enxergar.  

Tratar a tradição como dinâmica e ativa, em que a continuidade essencial é necessária 

para se manter atuante, e que incorpora, ao mesmo tempo, as realidades de agora, transferiram 

para minha arte questões que recriaram em potência o significado que tinha sobre a dança que 

queria me tornar, sobre as atuações artísticas na contemporaneidade. Se as coisas de agora 

permitem renovar a experiência da tradição e fortalecer seus próprios valores, adentrar o 

campo dos conhecimentos provenientes do universo das tradições, sua transmissão, o cuidado 



 

com que foi do passado, a memória viva de nossa ancestralidade, as simples formas de viver, 

possibilitaram dançar uma arte que, desde o início, tinha como intento revelar nossas 

diversidades culturais, nossas identidades, o que é comum, o que é diferente, tudo junto, 

dançando todos os movimentos.  

Chegar ao objetivo de produzir uma arte embebida pelo território das benzeduras, das 

orações, das rezas, da cura, das vidas de nossas benzedeiras e benzedores, transcendeu 

qualquer expectativa ao mostrar, em movimento poético, as vozes, expressões, visões de 

mundos de pessoas que, muitas vezes, são definitivamente negligenciadas pela sociedade. 

Refazemos, assim também, o fazer artístico, as discussões acadêmicas, dando luz a esses 

saberes e memórias que perduram no tempo. Conectamos as raízes do rizoma entre os 

diferentes diálogos humanos, as diferentes perspectivas de vida, nem a certa, nem a errada, 

mas diversas e híbridas a cada nova relação, com o objetivo de incitar processos criativos que 

lancem aos artistas vontades de descobrir as suas próprias histórias, as histórias de nosso 

povo, uma criação mais direta com a vida ao nosso redor. E se percebe que, no diálogo com as 

manifestações culturais brasileiras, a arte pode alçar voos que nos aproximam mais da nossa 

população. Pois, emergem daí, pequenos retalhos cotidianos, de formas diferenciadas e 

humildes de vida, de relação humana, de ginga, de ritmo, de força, de som e de dança.   

A característica do ritual de passagem de Victor Turner, em seu livro “Schism and 

continuity in an african society: a study of Ndembu Village life” (1972), consiste em algumas 

etapas. Primeiro, a ruptura, nessa pesquisa, a ruptura com a minha cultura, com os meus 

padrões, com os meus olhares cristalizados. Se eu não olhasse para a cristaleira de vovó, se eu 

não escutasse Bel, talvez não tivesse experimentado tanto, e produzido novos cristais ao 

deixar me impregnar com o universo vivido. A segunda passagem do ritual estabelece a crise 

e a intensificação com ela, realmente ela veio forte, carregada, misteriosa, mas a façanha de 

um corpo devidamente considerado em seu trajeto simbólico, sensitivo, viveu a crise e 

transformou-a em peculiaridade para a personagem. Ela era forte, carregada, misteriosa, tinha 

corpo fechado, ela sabia de tudo, era a ação reparadora, o próximo passo do ritual, e que, 

nessa pesquisa, ela não poderia ter vindo de outra forma, pela arte, pela dança. E, finalmente, 

o desfecho (que pode levar à harmonia ou cisão social) se concretizou ao dar voz a essa 

personagem que veio da semente renascida, do ofício transformador da benzeção, do lugar 

sagrado, lá dentro de mim, encontrando seu solo comum com todas as vozes e expressões.  

Acredito que todos os passos percorridos, todas as metáforas criadas, o como ir a 

campo e o processo de criação escolhido para essa pesquisa são reveladores da essência dessa 

dissertação. Uma arte que buscou dançar a diversidade cultural de nossa sociedade, que 



 

buscou revelar os outros saberes que emergem longe de nossa educação, dos olhares 

científicos. Transformou em arte um conhecimento da benzeção que, a meu ver, já era 

artístico, seja de resistir bravamente às perdas (materiais, espirituais, físicas), seja de 

metamorfosear seus conhecimentos para continuarem atuantes.  

A arte do benzimento, daqui alguns anos, corre o risco de se acabar, sendo possível 

apenas apreciá-la nas páginas daqueles que viram a relevância desse saber para as nossas 

vidas, ou que se manterão vivos na memória daqueles que tiveram o prazer de conhecê-los. O 

papel de agente da cura já não encontra atores para vivê-los. Acredito que ao trazer essas 

vozes de nossa população, suas identidades e formas diferenciadas de viver em movimento da 

dança, possam revitalizar as memórias adormecidas, encantar os saberes e estudos produzindo 

ensejos para os fragmentos dispersos, para os relatos distintos, e quem sabe, pela permanência 

dessas expressões.  

Olhar todos os pontos, conceitos, saberes, memórias, vidas pela perspectiva do rizoma 

na criação cênica, possibilitou, como artista-pesquisadora, produzir instantes de conhecimento 

(porque passantes e não estratificantes) dentro da academia, buscando seu rigor e vigor, junto 

com a criatividade artística, a possibilidade de refletir a minha prática rearranjada nos 

múltiplos rizomas semeados, olhando para os rastros da cura pela reza das crenças popular. 

Caminhei pelas trilhas, transitando pelos limiares, abrindo as porteiras, percorrendo 

incontáveis trajetos. Ia encontrando no caminho com os poetas populares, com os intelectuais 

científicos, com os artistas andarilhos. E que conversa boa tive quando eles foram 

posicionados num mesmo círculo, tomei café, tomei caldinho de sururu, suco de maracujá 

fresquinho, experimentei as qualidades de cada um, ri dos pontos fracos de todos. Essa 

dinâmica, de aparente contenda, reforçou a necessidade de discutir, em nossa 

contemporaneidade, as vozes e expressões das diferentes pessoas que encontrei nessas 

estradas. Para encontrá-los, precisei caminhar. Para darmos a devida importância, necessitei 

transformar minhas ações cotidianas, me transformar.  

Metamorfosear os papéis; ora eu os escuto e eles se transformam em intelectuais dos 

saberes do centro da vida, ora eu sou a dona da vez, exponho em forma de movimento minha 

pesquisa. Minha arte transforma-se em promessa para as gerações futuras. E eu faço promessa 

para não ser atendida? Olho para o passado e recoloco-o no presente, a partir de uma voz 

misteriosa que foi tomando corpo, simbólico, poético, ritual. Uma voz, internamente, que 

lançou ao vento as quebranças que não eram bem-vindas, contou sua história para que as 

gerações futuramente se enlevem com as outras histórias de nossa terra, das pessoas que 

vivem e viveram nela.  



 

Uma voz, que dentro dessa artista-pesquisadora, buscou apimentar - naqueles que 

assistiram o “Benza Quebranto” - as vontades de experimentar através da arte, a 

complexidade que advém ao querer ser, não apenas um, mas com ela dançar os todos 

possíveis dentro de si, dos rizomas que brotam tantas vidas. Essa dissertação buscou ser as 

vozes de todos: dos interiores do nordeste potiguar, da caipira paulista, do lugar onde o peixe 

para, das escritas nos livros preciosos, do corpo daqueles que permaneceram o tempo todo ao 

lado dessa pesquisa, diplomados na arte, diplomados da reza e da cura, diplomados em serem 

humanos. Da voz misteriosa. Foi tudo um ritual de passagem.  
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ANEXOS 



 

  

Poemas:  

 

Bile - Jefferson Vasques em "Subverso" 2009  

 

às vezes, se matar é pouco  

é preciso mesmo  

desenterrar os mortos  

um a um  

corpo a corpo  

pai, mãe, avó, avô, tios  

tirar, cuidadoso,  

a terra do que lhes resta  

dos olhos  

e aprumá-los à mesa da cozinha  

e, logo,  

servir o almoço  

tão cheiroso  

que eu mesmo  

- homem adulto -  

fiz:  

carne de panela ao molho  

(a receita do molho  

vem de gerações,  

minha mãe diz)  

sentados então  

domingo em família  

dizer a cada um  

quão importantes foram  

para que me tornasse  

hoje  

esse quem sou:  

assim.  

e olhar com carinho  

cada um dos corpos  

envoltos  

num silêncio constrangedor  

(nunca soubemos lidar direito  

com demonstrações de amor)  

e de repente gritar  

- felicitoso-  

um brinde à minha própria vida!  

E todos  

- cabeças pensas -  

não brindariam.  

 

 

 

 

  



 

Poema:  

O guardador de rebanhos VIII – Fernando Pessoa  

(Alberto Caeiro) 

 

Num meio dia de fim de primavera  

Tive um sonho como uma fotografia  

Vi Jesus Cristo descer à terra,  

Veio pela encosta de um monte  

Tornado outra vez menino,  

A correr e a rolar-se pela erva  

E a arrancar flores para as deitar fora  

E a rir de modo a ouvir-se de longe.  

(...)  

A mim ensinou-me tudo.  

Ensinou-me a olhar para as cousas,  

Aponta-me todas as cousas que há nas flores.  

Mostra-me como as pedras são engraçadas  

Quando a gente as tem na mão  

E olha devagar para elas.  

(...)  

Ele dorme dentro da minha alma  

E às vezes acorda de noite  

E brinca com os meus sonhos,  

Vira uns de pernas para o ar,  

Põe uns em cima dos outros  

E bate as palmas sozinho  

Sorrindo para o meu sono.  

Quando eu morrer, filhinho,  

Seja eu a criança, o mais pequeno.  

Pega-me tu no colo  

E leva-me para dentro da tua casa.  

Despe o meu ser cansado e humano  

E deita-me na tua cama.  

E conta-me histórias, caso eu acorde,  

Para eu tornar a adormecer.  

E dá-me sonhos teus para eu brincar 


